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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta investigar os discursos educacionais presentes nos 

impressos jornalísticos produzidos na cidade de São João del-Rei – Minas Gerais, no início do 

século XX, privilegiando o período no qual ocorreu a Reforma Educacional João Pinheiro 

que, em 1906, implantou os grupos escolares no Estado. A partir de uma abordagem micro-

histórica, utilizam-se como documentos os jornais que circularam em São João del-Rei, entre 

os anos de 1900 e 1920 com o objetivo de investigar como a temática educacional aparece nos 

discursos educacionais difundidos pela imprensa local. Busca-se, também, averiguar as 

relações desses discursos referentes à instrução pública primária com os enunciados sobre 

educação escolar predominantes no início do século XX, problematizando como as questões 

educacionais emergem nos artigos dos impressos, a partir de uma perspectiva que toma o 

periódico não apenas em seu caráter informativo, mas também como meio social educativo. 

Nessa linha, considera-se que a imprensa periódica é um meio de comunicação social que, 

para o período em questão, cumpre um importante papel educacional. Os jornais pesquisados 

adotam uma posição notoriamente educativa, no sentido de oferecer modos e procedimentos 

de hábitos e condutas para a vida social. Para além de apenas registrar acontecimentos, os 

impressos, por intermédio de seus discursos constituem-se em meio educativo, capaz de 

ordenar e produzir saberes, intervindo nas relações de poder e na ordenação da sociedade. Por 

cumprir papel educativo e colocar em tela as manifestações de sujeitos contemporâneos aos 

acontecimentos, a imprensa periódica dos anos iniciais do século XX recebe atenção especial. 

A imprensa torna possível visualizar as considerações e o pensamento educacional de vários 

sujeitos, uma vez que, em suas páginas não circularam apenas os discursos sobre educação 

produzidos pelas elites do período. Sobre a instrução pública, a imprensa divulgou as 

concepções, os desejos, e as expectativas de professores, intelectuais, políticos, e pais de 

alunos. Ademais, a investigação por meio da imprensa pública local permite problematizar as 

ações educativas do Estado e seus desdobramentos para além dos documentos oficiais. De 

modo que, o enfoque micro-histórico proporciona uma abordagem próxima do vivido, do 

cotidiano. O trabalho utiliza os fundamentos teórico-metodológicos de Michel Foucault para o 

estudo das construções discursivas e as indicações conceituais da micro-história a partir do 

referencial de Carlo Ginzburg. A partir desse horizonte conceitual, realiza-se o levantamento 

e investigação dos discursos sobre a escola produzidos no período da instalação dos grupos 

escolares, a fim de apreender como, por meio da vinculação entre imprensa e meio social, 

esses discursos eram levados para amplos setores da sociedade. Nesse sentido, a imprensa se 

constitui em elemento essencial para a análise a respeito da circulação e divulgação das 

perspectivas educacionais republicanas para além dos setores dominantes, bem como, a 

consolidação da noção de escola como instituição regeneradora, capaz de instruir o homem 

republicano para a vida e para o trabalho. 

 

Palavras-chave: Imprensa. Discursos Educacionais. Instrução Pública. 
  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work has a proposal to investigate the educational discourses presents in printed 

newspaper produced in the city of São João del -Rei - Minas Gerais, in the outset twentieth 

century, privileging on the period in which the Education Reform João Pinheiro occurred 

than, in 1906, implemented the school groups in the State. From a micro - historical approach, 

is used as documents the newspapers thatcirculated in São João del -Rei between the years 

1900 and 1920 with the aim to investigate how the educational theme appears in educational 

sdiscourseswidespread by the local press. Investigate the relationship of these 

discoursesrelated to the primary public instructionwith statements about education prevalent 

in the early twentieth century, questioning how educational issues emerge in the articles of 

printed matter, from a perspective that takes periodic not only in his informative, but also as 

instructive character, but also asinstructive social environment. Along this line, it is 

considered that the periodical press is a means of social communication than, for the period in 

question, fulfils an important educational role. The newspapers surveyed adopt a position 

notoriously educational position, in the sense of to offer modes and procedures habits and 

behaviors for social life. For beyond just registering events, the printed, for through his 

discoursesconstitute themselves in educational media, able to order and produce knowledge, 

intervening in power relations and in the ordering of society means. Unfulfilled educational 

role and put on display the manifestations of contemporary subject to events, a periodical 

press of the early years of the twentieth century receive special attention. The press makes it 

possible to visualize the considerations and educational thought of several subjects, since, in 

their pages not only circulated discourses on education produced by the elites of the period. 

About the public instruction, the press reported the conceptions, the desires, and expectations 

of teachers, intellectuals, politicians, and parents of students. Moreover, the investigation by 

the local public press lets discuss the educational activities of the state and its ramifications 

beyond the official documents. So that, the focus micro - historical provides a close approach 

of the lived, everyday. The work uses the analytical tools of Michel Foucault to the study of 

discursive constructions and conceptual directions of micro - history from the reference of 

Carlo Ginzburg. From this conceptual horizon, carried out the survey and investigation of the 

discourses on school produced during the installation of school groups, in order to understand 

how, through the link between media and social media, these discourses were led to broad 

sectors of society. In this sense, the press constitutes in aessential element for the analysis 

about the circulation and dissemination of republican educational perspectives beyond the 

dominant element sectors, as well as, the consolidation of the concept of school as 

regenerative institution, able to instruct the republican man for life and for work. 

 

Keywords: Press. Educational Discourses. Public Instruction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O propósito da presente pesquisa é investigar os discursos acerca de instrução pública 

primária presentes nos periódicos produzidos em São João del-Rei, no início do século XX, 

no contexto que envolve a reforma educacional de 1906 (também conhecida como Reforma 

João Pinheiro) que serviu de base para a implantação dos grupos escolares em Minas Gerais. 

Com relação ao desenvolvimento do estudo, utiliza-se como opção teórico-

metodológica a abordagem micro-histórica por se considerar que a perspectiva micro, ou seja, 

“a escolha de uma escala particular de observação” contribui para a produção de “efeitos de 

conhecimento, e pode ser posto a serviço de estratégias de conhecimento” (REVEL, 1998, 

p.10) que permitem compreender “algo que escapa da visão de conjunto” (GINZBURG, 2007, 

p.267). 

 A pesquisa, ao privilegiar a imprensa local como objeto de análise, faz surgir “por trás 

da tendência geral mais visível, as estratégias sociais desenvolvidas pelos diferentes atores em 

função de sua posição e de seus recursos respectivos, individuais, familiares, de grupo, etc.” 

(REVEL, 1998, p.22). Dessa forma – a partir dos jornais publicados em São João del-Rei – ao 

coletar os registros jornalísticos relacionados à educação escolar no período que compreende 

a reforma educacional de 1906 e a instalação do primeiro grupo escolar de São João del-Rei 

em 1908, é possível construir uma abordagem micro-histórica que “se propõe a enriquecer a 

análise social tornando suas variáveis mais numerosas, mais complexas e também mais 

móveis” (REVEL, 1998, p.23); bem como, viabilizar “um exame crítico da utilização de 

critérios e de recortes cuja pertinência quase sempre parecia indiscutível” (REVEL, 1998, 

p.24). 

 Por intermédio da análise discursiva, o que se pretende é investigar que enunciados 

sobre instrução pública primária foram produzidos pelos jornais de São João del-Rei no 

período em estudo, ou seja, conforme as indicações de Foucault (2008a, p.31) “compreender o 

enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação: de determinar as condições de sua 

existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com 

outros enunciados a que pode estar ligado”. 

 Todavia, a proposta não é uma rejeição total à perspectiva macroscópica, tão pouco 

uma superestimação do olhar micro. Este estudo segue a “receita metodológica” destacada por 

Ginzburg (2007, p.269) na qual o que ocorre é “um contínuo vaivém entre micro e macro-

história, entre close-ups e planos gerais ou grandes planos gerais”. De acordo com Ginzburg, 

essa receita desemboca em uma afirmação ontológica: “a realidade é fundamentalmente 
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descontínua e heterogênea. Portanto, nenhuma conclusão alcançada a propósito de um 

determinado âmbito pode ser transferida automaticamente para um âmbito mais geral” 

(GINZBURG, 2007, p.269). Por isso, a opção por uma história em escala micro, “longe de 

impedir a visão do todo, permite a abertura para enxergar algo novo ou emergente” (ABREU 

JR., 2005, p.149). 

 Neste sentido, é objetivo da pesquisa: apreender como aparece a temática educacional 

(instrução pública primária) nos artigos dos jornais de São João del-Rei; investigar, por meio 

do levantamento realizado nos impressos, os discursos educacionais difundidos pela imprensa 

local; averiguar em que medida esses discursos sobre instrução pública primária presentes nos 

impressos locais se alinhavam aos enunciados sobre educação escolar predominantes no início 

do século XX, sem superestimar o poder dos jornais impressos no período, uma vez que, era 

expressivo o número de analfabetos. 

 No que se refere à construção do objeto de análise do presente estudo, a opção em 

investigar os periódicos de São João del-Rei se relaciona às leituras e aos esforços 

desenvolvidos a partir de 2010, ainda na graduação. Por intermédio desse trabalho ocorreu o 

contato com as fontes primárias que constituem o objeto de análise da atual pesquisa. 

 A delimitação geográfica da pesquisa compreende a cidade de São João del-Rei. 

Município localizado no centro-sul do Estado de Minas Gerais, na mesorregião denominada 

Campo das Vertentes, no qual o seu surgimento se relaciona ao período da mineração, e se 

constituiu, desde sua formação, em destacado centro político, econômico e cultural. Em se 

tratando da cultura material impressa, a cidade foi a segunda de Minas Gerais a possuir um 

jornal (1827), e a partir desse período contou com relevante número de impressos. 

 Para o desenvolvimento do estudo foi fundamental a disponibilidade documental, 

possível a partir dos acervos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN-São João del-Reie do Acervo de Periódicos da Biblioteca Municipal Baptista Caetano 

d‟Almeida. Esses arquivos permitiram a exploração do conjunto de fontes impressas 

queconstituem o repertório documental do trabalho. 

 Em relação aos documentos em análise, um aspecto faz-se importante: o jornal, ou 

melhor, os jornais investigados não formam um conjunto homogêneo e coerente. Enquanto 

documentos, esses impressos apresentam uma dispersão, uma produção sem intencionalidade 

determinante. Mesmo na vontade de produzir algo, os acontecimentos escapam, uma vez que, 

estão sempre se movimentando ao sabor das formações inesperadas que emergem a todo o 

momento, sem uma causa palpável, uma justificativa plausível, uma ordem compreensível ou 

um conjunto harmonioso. 
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 Investigar os discursos educacionais, a partir de uma abordagem da ordem da 

multiplicidade, da rarefação, da dificuldade de se estabelecer univocidade e coerência, 

permite-nos apreender as relações de forças (poder), as contradições, os jogos discursivos 

acerca do lugar institucional, social, político e econômico da instrução pública primária nos 

anos iniciais do século XX, no regime republicano. Ciente de que a imprensa veicula 

interesses, e atua de maneira a fazer circular por amplos setores da sociedade as concepções 

político-econômicas e socioculturais sobre educação em um dado período, consideramos a 

imprensa periódica como 

 

um gênero de trabalho intelectual que serve como instrumento veiculador e 
manipulador de interesses públicos/privados, políticos/empresariais, 

culturais/ideológicos. Como instrumento veiculador e manipulador está, 

portanto destinado a atuar na vida social (ARAÚJO, 2002, p.97). 

 

 Nesse sentido, o jornal pode ser percebido como “produto histórico cultural, 

concebido por sujeitos históricos, participantes de uma sociedade determinada, cujo ideário 

social foi registrado por seus atores
1
” (YAZBECK; SILVA, 2008, p.184), assim, a “pesquisa 

realizada nos jornais nos dá uma noção das articulações político-ideológicas” (YAZBECK; 

SILVA, 2008, p.192) presentes no período em estudo. 

 Desta forma, entende-se que a relevância em se estudar a imprensa de São João del-

Rei no período da Reforma Educacional João Pinheiro está “na possibilidade da leitura de 

manifestações contemporâneas ao acontecimento” (VIDAL; CAMARGO, 1992, p.408), 

possibilitando a apreensão de discursos produzidos por sujeitos atuantes naquele momento. 

Deste modo, a imprensa pode ser considerada como uma fonte privilegiada para se 

apreenderem as práticas discursivas de uma época, bem como procurar entender as 

manifestações e o processo de elaboração do pensamento coletivo de uma sociedade. 

Destacando que para apreender essas manifestações, há que se trabalhar com a dispersão, com 

a lacuna, com a incompletude, com a ausência. 

 De acordo com Bastos (2002, p.151-152), ao “informar sobre fatos, opiniões e 

acontecimentos, a imprensa procura engendrar uma mentalidade – certa maneira de ver – no 

seu destinatário, constituindo um público-leitor”. Desse modo, “a imprensa cria um espaço 

público através do seu discurso – social e simbólico – agindo como mediador cultural e 

ideológico privilegiado entre o público e o privado, fixa sentidos, organiza relações e 

disciplina conflitos” (BASTOS, 2002, p.152). 

                                                             
1
Neste caso, seria preferencial dizer “sujeitos” ao invés de atores. 
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Todavia, neste trabalho o jornal é compreendido para além de seu caráter informativo. 

Toma-se o impresso jornalístico como meio social formativo, capaz de instruir. Neste sentido, 

seguem-se as indicações teórico-metodológicas de Abreu Jr. (2012, p.175) que aponta para a 

possibilidade de  

 

novos investimentos na análise de documentos que extrapolavam as 
dimensões da cultura especificamente escolar por se enredarem em domínios 

cuja finalidade explícita não era de caráter educacional no sentido do 

pertencimento a essa instituição. No entanto, era notório seu caráter 
educativo no sentido de oferecer modos e procedimentos de hábitos e 

condutas para a vida social que compensavam o trabalho da escola. 

 

 A partir desta perspectiva, em relação à análise dos discursos educacionais veiculados 

pela imprensa de São João del-Rei, o que se problematiza são as formas como esses impressos 

tratam as questões relacionadas à instrução da população. Os discursos presentes nesses 

periódicos articulam enunciados relevantes para o período em estudo. Discursos sobre 

civilização, progresso, pátria, moral e higiene são abordados de maneira a produzir uma 

determinada ordem discursiva que se propõe a atuar nas formas de pensar e agir de um 

público difuso, que, de acordo com o pensamento dos grupos dominantes na República, 

precisava ser submetido a mecanismos de controle para garantir a ordem e o progresso da 

nação. 

No tocante às pesquisas no campo da história da educação brasileira, Campos (2012) 

aponta que a obra organizada por Denice Bárbara Catani e Maria Helena Camara Bastos – 

Educação em Revista: a imprensa periódica e a história da educação, com primeira edição 

em 1997, contribuiu para a consolidação da imprensa pedagógica (principalmente as revistas 

educacionais) como fonte bastante explorada por pesquisadores em história da educação. 

Todavia, em trabalhos recentes, a autora destaca a ampliação da utilização da imprensa como 

fonte e objeto de análise histórica. 

 A imprensa pública, ou seja, aqueles impressos não especificamente pedagógicos vêm 

se constituindo em importante documento para o desenvolvimento de pesquisas em história da 

educação. Os trabalhos: Novos Temas em História da Educação Brasileira: instituições 

escolares e educação na imprensa, organizado por José Carlos Souza Araújo e Décio Gatti 

Júnior (2002); e História da Educação pela Imprensa, organizado por Analete Regina 

Schelbauer e José Carlos Souza Araújo (2007) podem ser apontados como produções que 

contribuem para uma perspectiva que toma a imprensa (especializada ou não) como 

importante tema para as pesquisas histórico-educativas.  
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 Nesta linha, o presente trabalho compartilha da perspectiva que compreende a 

imprensa como importante fonte e objeto para o desenvolvimento de estudos em história da 

educação brasileira. Por sua vinculação com o meio social, por permitir as manifestações de 

variados sujeitos, por ser escrita por indivíduos contemporâneos aos acontecimentos, a 

imprensa contribui para o desenvolvimento de pesquisas concernentes ao estudo dos discursos 

e produção de saberes nas práticas educativas. Especialmente, aquelas com enfoque 

microanalítico – que levam em consideração o local e/ou regional – na medida em que 

possibilitam a construção de novos olhares e problematizações, bem como, contribuem para a 

apreensão de variáveis que escapam da perspectiva macro. 

 Como produto histórico cultural, a imprensa jornalística se constitui em valioso 

repertório documental, uma vez que, permite investigar, no âmbito local, como a divulgação 

dos discursos de autoridades, intelectuais, lideranças políticas, professores, técnicos, e vários 

outros sujeitos históricos se articulavam às proposições presentes no pensamento educacional 

produzido nos anos iniciais do regime republicano brasileiro. 

 Este trabalho, a partir da perspectiva micro-histórica, investiga os registros 

jornalísticos acerca de acontecimentos relacionados à educação escolar produzidos pelos 

jornais da cidade de São João del-Rei, situada no interior de Minas Gerais, no início do século 

XX. 

 O estudo se concentra na análise dos textos jornalísticos, de maneira que, não foram 

investigados os anúncios e/ou propagandas presentes nos impressos, bem como não foram 

analisados os textos relacionados às instituições particulares de ensino, assim como os que se 

referem às instituições de ensino secundário. 

 Nesse sentido, seguem-se as indicações de Michel de Certeau no que se refere à 

“operação historiográfica”. Para o autor, 

 

encarar a história como uma operação será tentar, de maneira 

necessariamente limitada, compreendê-la como a relação entre um lugar (um 

recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos de análise (uma 

disciplina) e a construção de um texto (uma literatura) (CERTEAU, 2011, 
p.46). 

 

 A partir desse apontamento, que compreende a história enquanto uma “operação 

historiográfica” constituiu-se o objeto da pesquisa. Ainda, de acordo com as considerações de 

Michel de Certeau, o historiador “trabalha sobre um material para transformá-lo em história. 

Empreende uma manipulação que, como as outras, obedece a regras” (CERTEAU, 

2011,p.67). De modo que, transforma-se “inicialmente matérias-primas (uma informação 
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primária) em produtos standard (informação secundária), ele os transporta de uma região da 

cultura (as „curiosidades‟, os arquivos, as coleções etc.) para outra (a história)” (CERTEAU, 

2011, p.67-68). 

 Assim, “em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 

em „documentos‟ certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural 

é o primeiro trabalho” (CERTEAU, 2011, p.69). Dessa forma, é por meio dessas 

considerações, que a imprensa local de São João del-Rei – pública e não especializada – 

transforma-se em objeto e fonte para a construção de uma análise histórica no campo da 

história da educação. 

 Em Minas Gerais, nos anos iniciais da República, a proposta de expandir e modernizar 

a instrução pública primária com o objetivo de resolver o problema do analfabetismo, da 

frequência escolar, e a noção de educação como instrumento de transformação e regeneração 

da nação se faziam presentes. Em fins do século XIX e início do século XX, os relatórios de 

Secretários do Interior, de acordo com Faria Filho; Vago (2000) ressaltavam a necessidade de 

expansão e organização do ensino público primário. Esses relatórios destacavam a 

necessidade de expansão da instrução pública primária como mecanismo fundamental para a 

consolidação do regime republicano e mostravam preocupação com a frequência das escolas 

isoladas, destacando o fato de que os grupos escolares eram instituições de ensino de melhor 

qualidade, presentes nas nações ditas civilizadas e em alguns estados brasileiros – como era o 

caso de São Paulo. 

 Bencostta (2005, p.68) afirma que nos discursos republicanos, um dos principais 

desafios do novo regime seria “repensar e esboçar uma escola que atendesse os ideais que 

propunham construir uma nova nação baseada em pressupostos civilizatórios europeizantes 

que tinha na escolarização do povo iletrado um de seus pilares de sustentação”. Embora esses 

discursos baseados em pressupostos civilizatórios europeus também estivessem presentes no 

período do Império, para os republicanos, principalmente intelectuais e dirigentes políticos, o 

atraso e as mazelas do ensino primário se constituíam em herança da monarquia. 

 Dessa forma, organizar a instrução pública primária “frente a uma realidade 

educacional confusa e deformada, herdada do regime monárquico” (BENCOSTTA, 2005, 

p.68) era imprescindível para o progresso do Brasil republicano. Nesse contexto, de acordo 

com a perspectiva republicana, o ensino primário teria a função de possibilitar a construção de 

uma identidade nacional; formar o cidadão republicano; regenerar e higienizar a nação, 

viabilizando o progresso da pátria.  
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 Em Minas Gerais, nos discursos oficiais, a reforma educacional de 1906, por meio da 

organização do ensino primário e normal, representaria um momento no qual se iniciaria o 

processo de consolidação de uma forma escolar moderna e racional, materializada nos grupos 

escolares. O contexto no qual ocorreu essa tentativa de reestruturar e modernizar o ensino 

público primário em Minas Gerais se constitui no período histórico da pesquisa. 

 Em relação ao recorte temporal do trabalho (1900 a 1920), este se justifica no sentido 

em que, emboratenham sido instalados a partir de 1906, a questão educacional que envolve os 

grupos escolares em Minas Gerais estava presente nos anos que antecederam o Governo de 

João Pinheiro. Sobre esse aspecto, nota-se a atuação do inspetor regional Estevam de 

Oliveira
2
, que além de seu trabalho como inspetor educacional, teve expressiva atuação na 

imprensa de Juiz de Fora, abordando questões educacionais dentre as quais a defesa em 

relação aos benefícios educacionais provenientes da instalação dos grupos escolares. Além 

disso, é digno de nota o relatório escrito por Oliveira (publicado pela Imprensa Oficial do 

Estado de Minas Gerais em 1902) após viagem comissionada a São Paulo e Rio de Janeiro, no 

qual o inspetor expõe os benefícios e as vantagens pedagógicas das modernas instituições 

provenientes dos agrupamentos de escolas isoladas (por isso o nome “grupos escolares”). 

Desta forma, recua-se o recorte temporal para 1900, na intenção de analisar o que aparecia na 

imprensa de São João del-Rei no tocante à instrução pública primária, assim como à 

possibilidade de se reformar a educação escolar por meio da criação de grupos escolares. Com 

relação ao limite cronológico da pesquisa (1920), este se deve principalmente por ocorrer, até 

esse limite temporal, maior quantidade de textos que tratam da instalação e primeiros anos de 

funcionamento do primeiro grupo escolar de São João del-Rei, o que favorece a investigação 

acerca dos enunciados sobre instrução pública primária no tocante aos grupos escolares, 

criados em Minas Gerais a partir de 1906, e no caso de São João del-Rei,em 1908. 

Todavia, entre esses dois marcos temporais que delimitam o recorte, não é possível 

analisar todos os discursos sobre instrução pública primária que tenham como foco os grupos 

escolares, uma vez que, os textos jornalísticos de São João del-Rei referentes aos grupos 

escolares extrapolam a delimitação temporal da pesquisa. Deste modo, conforme aponta 

Michel de Certeau (2011, p.90), “enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve ter um 

fim”,ou seja, o recorte aqui estabelecido “não é mais talvez que um corte arbitrário num 

conjunto indefinidamente móvel” (FOUCAULT, 2007, p.68).   

                                                             
2
Sobre a atuação de Estevam de Oliveira na imprensa, bem como seu pensamento educacional, ler (KAPPEL, 

2010). 
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Com relação à organização do texto, o trabalho está dividido em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, aborda-se a implantação do regime republicano. O capítulo trata de 

aspectos relacionados à conformação política, socioeconômica e cultural em relação aos 

primeiros anos da República. O objetivo é analisar questões concernentes às propostas de 

formação da sociedade, a partir de pressupostos relacionados às concepções europeias de 

progresso e civilização. 

Ao tratar dos aspectos relacionados à proposta de construção da ordem social 

republicana, ressaltam-se as concepções de educação presentes no período,de maneira a 

investigar o papel da escola na consolidação do regime: por meio da formação do cidadão 

republicano e da capacidade da escola em contribuir para o progresso da nação. Nesta linha, a 

partir da noção de “regeneração da nação pela educação”, problematiza-se o caráter 

excludente da sociedade brasileira nesse período, assim como as limitações em relação à 

capacidade de a educação escolar promover a homogeneização cultural e a incorporação dos 

sujeitos à ordem social estabelecida pelas elites dirigentes do Brasil na época da Primeira 

República. 

O segundo capítulo trata das ações educacionais em torno das tentativas de 

organização da instrução pública primária em Minas Gerais nos primeiros anos da República. 

O texto problematiza o caráter descontínuo das políticas educacionais mineiras no período. 

Além disso, analisa como as “reformas” educacionais abordavam questões relacionadas à 

difusão do ensino elementar, à solução dos problemas referentes aos altos índices de 

analfabetismo, à matrícula e frequência escolar, além da incapacidade em garantir acesso 

educacional a toda população em idade escolar. 

O terceiro capítulo trata da utilização da imprensa como fonte e objeto de análise para 

pesquisas em história da educação brasileira, a partir de uma perspectiva que compreende a 

imprensa como documento privilegiado para a análise dos discursos acerca de instrução 

pública primária. O capítulo trata das possibilidades – por intermédio da pesquisa com os 

jornais – de se investigar as concepções educacionais de sujeitos variados, o que contribui 

para a apreensão das concepções relacionadas ao lugar social, político, econômico e cultural 

da instrução pública.  

A partir da contextualização em relação à imprensa no Brasil, analisa-se a constituição 

da imprensa periódica em Minas Gerais. A proposta é analisar a produção e circulação dos 

periódicos produzidos em São João del-Rei,ressaltando as relações sociais dos sujeitos 

envolvidos com esses impressos e problematizando o possível público-leitor dos jornais, bem 

como as relações dos periódicos com o contexto sócio-histórico do período. 
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O capítulo quatro investiga os discursos educacionais presentes nos jornais produzidos 

pela imprensa local. O objetivo é apreender como aparecem, nos impressos, as questões 

relacionadas à instrução da população. Da mesmaforma, averiguar em que medida os jornais 

locais se articulavam às concepções educacionais referentes à instrução pública primária 

presentes nos discursos oficiais. 

O trabalho de análise dos discursos educacionais dos impressos se constitui a partir de 

uma perspectiva que percebe os jornais como meio de comunicação com caráter informativo e 

educativo. Por meio da relação entre imprensa e meio social, os discursos produzidos pelos 

jornais são levados a vários setores da sociedade, o que torna a imprensa um elemento 

relevante para a investigação a respeito da circulação e divulgação das concepções 

educacionais republicanas para além dos setores dominantes,de maneira a produzir e ordenar 

saberes, moldando hábitos e costumes. 

A proposta, ao investigar e problematizar os discursos educacionais veiculados pela 

imprensa local, produzidos no período da reforma educacional de 1906, écontribuir para a 

análise dos desdobramentos e contradições das políticas educacionais mineiras nas duas 

primeiras décadas do século XX. 

  



18 
 

 

 

CAPÍTULO 1: EDUCARE FORMAR A NAÇÃO: A INSTRUÇÃO PÚBLICANO 

REGIME REPUBLICANO                                                  

 

Neste capítulo, o objetivo é tratar de forma sucinta a configuração da sociedade 

republicana no Brasil. Serão destacadas questões relacionadas à conformação política, 

sociocultural e econômica da nascente República. Além disso, ressaltar-se-á as influências 

que as sociedades ditas civilizadas (nações europeias e EUA) exerceram sobre as elites da 

Primeira República, bem como a inspiração proveniente das teorias científicas, que baseadas 

em proposições racistas e deterministas relacionaram-se ao implemento de políticas públicas 

no período em tela. A partir da abordagem desse contexto será tratada a temática educacional, 

no sentido de averiguar o lugar da instrução pública primária no regime republicano em 

relação à formação da nação.  

 

1.1 UM CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES 

 

O regime republicano instaurado no Brasil é, para além de uma mudança na forma de 

governo (fim da monarquia), um momento de transformações e redefinições políticas e 

socioeconômicas. O fim da escravidão (ocorrida um ano antes da República) produziu 

mudanças nas relações de trabalho, ou seja, a abolição forçou, mesmo que de forma limitada, 

a incorporação dos libertos, bem como a reorganização das relações sociais a partir da 

disseminação do trabalho livre. Nesse novo contexto, é preciso destacar a crescente presença 

do imigrante (principalmente europeu), que desde a segunda metade do século XIX passou a 

ser utilizado como força de trabalho em substituição à progressiva diminuição da população 

de escravos negros africanos
3
. 

Outro aspecto importante com relação ao imigrante europeu é o intuito, presente na 

visão dos governantes, de branquear a população, influenciados por teorias racistas que 

apontavam para a impossibilidade do progresso numa sociedade repleta de negros e mestiços, 

como era o caso do Brasil.A política de branqueamento (presente desde os tempos do 

                                                             
3
A partir de 1850, o fim do tráfico negreiro fez com que o número de braços africanos utilizados como força de 

trabalho no Brasil se reduzisse gradualmente. Diante da inviabilidade em se continuar com o comércio marítimo 

de africanos, ocorreu um crescente comércio interno de escravos. A população escrava de regiões 

economicamente mais frágeis passou a suprir as demandas das áreas mais dinâmicas da economia brasileira na 

segunda metade do século XIX (áreas produtoras de café), principalmente o Vale do Paraíba e a província de São 

Paulo.   
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Império) era sustentada por um discurso racional e cientificista, no qual as teorias racistas, 

construídas a partir de pressupostos biológicos, e legitimados pela ciência da época 

alicerçavam o higienismo, a eugenia, assim como o preconceito e a exclusão social. 

Hebe Mattos indica que, embora, a Constituição republicana, como a monárquica, 

tenha optado “por uma definição „desracializada‟ da cidadania”,  

 

o racismo cientifico à brasileira tinha nas propostas de branqueamento sua 

construção mais acabada e tendeu a predominar em inúmeros círculos 
intelectuais e políticos da Primeira República. Não faltavam mesmo aqueles 

que propunham soluções mais drásticas, inclusive a esterilização (MATTOS, 

2012, p.118). 

 

 O que se queria – no pensamento das elites daquele período – por meio da política de 

branqueamento era obter, segundo Bodstein, a “seiva regeneratriz do bom sangue ariano, com 

que a corrente imigratória nos vem depurar as veias da mestiçagem primitiva” (BODSTEIN, 

1986 apud CHALHOUB, 2011, p.57). Sidney Chalhoub aponta para um “ideal de 

branqueamento” que vinha dos governos do Segundo Reinado. Para o autor, ocorreu no 

século XIX  

 

a configuração de uma ideologia racial pautada na expectativa de eliminação 

da herança africana presente na sociedade brasileira. Tal eliminação se 

produziria através da promoção da vinda de imigrantes, do incentivo à 
miscigenação num contexto demográfico alterado pela chegada massiva de 

brancos europeus (CHALHOUB, 2011, p.62). 

 

Esse “ideal de branqueamento”, do qual Sidney Chalhoub trata, foi uma presença 

marcante no contexto da Primeira República. Muitos intelectuais e políticos, influenciados 

pelas teorias racistas que sustentavam o higienismo e a eugenia, acreditavam que a presença 

maciça de imigrantes europeus brancos resultaria no gradual desaparecimento das raças 

inferiores (africanos e indígenas) no território brasileiro. Esses discursos relacionados ao 

branqueamento da população indicam um desejo latente das elites dirigentes naquele período; 

“o desejo de fazer a civilização europeia nos trópicos” (CHALHOUB, 2011, p.35). 

 “O uso cotidiano da linguagem racial como forma de hierarquizar e definir lugares 

sociais” (MATTOS, 2012, p.108), se articula aos discursos do higienismo e às noções de 

progresso e civilização
4
. 

                                                             
4
 “Civilização” era o termo corriqueiro com que intelectuais e políticos se referiam à expectativa de formar 

cidadãos educados e cultos, condizentes com o que se supunha ser o modo de vida de povos estrangeiros como, 

por exemplo, franceses, ingleses e alemães. Essa noção de civilização relaciona-se aos pressupostos do 
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 Esses dois termos: progresso e civilização são expressões recorrentes na 

documentação produzida no período histórico referente à presente pesquisa. Em relação à 

noção de “civilização”, sua utilização se relaciona mais à recorrência com que tal expressão 

aparece nos documentos pesquisados e menos à utilização do termo enquanto conceito. 

Todavia, é importante ressaltar a noção de “civilização” a partir das indicações de Norbert 

Elias (2011), de maneira a contextualizar esse conceito ao processo histórico no qual se insere 

a pesquisa. 

 De acordo com Elias (2011, p.23), 

 

o conceito de “civilização” refere-se a uma grande variedade de fatos ao 
nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos, a ideias religiosas e aos costumes. Pode-se referir 

ao tipo de habitações ou à maneira como homens e mulheres vivem juntos, à 
forma de punição determinada pelo sistema judiciário ou ao modo como são 

preparados os alimentos. 

 

Neste sentido, em relação à forma “civilizada” no tocante a hábitos, costumes e formas 

de pensar, as elites brasileiras eram influenciadas pela civilização do ocidente europeu, 

especialmente à civilização francesa. Segundo Norbert Elias, a noção francesa de civilização 

(que inspirou as elites brasileiras) se consolidou no último quarto do século XVIII. De acordo 

com o autor (2011, p.58), existia um pensamento que apreendia civilização enquanto um 

“processo progressista”, de modo que, o progresso seria obtido pelo aprimoramento “das 

instituições, da educação e da lei”. Esse “processo progressista” seria realizado pelo aumento 

gradual do conhecimento. 

Percebe-se que, para Norbert Elias, existe uma relação entre civilização e progresso, 

que se articula à concepção positivista de progresso da humanidade por meio do 

desenvolvimento científico que conduziria ao desenvolvimento da sociedade a partir de 

transformações institucionais nas esferas política, econômica e cultural. 

Outra questão destacada por Elias é que o conceito de civilização “constitui um 

contraconceito geral a outro estágio da sociedade, a barbárie” (ELIAS, 2011, p.59). 

Entretanto, adverte o autor, “a civilização não é apenasum estado, mas um processo que deve 

prosseguir” (ELIAS, 2011, p.59). Considera-se que as elites brasileiras – intelectuais e 

dirigentes políticos – no contexto da Primeira República, eram influenciados por essas noções 

                                                                                                                                                                                              
Positivismo, bem como às teorias científicas da época (racistas e deterministas), nas quais, por meio de progresso 

e da regeneração, seria possível “evoluir” até alcançar o modelo de sociedade das nações ditas civilizadas. Não é 

objetivo deste estudo aprofundar a discussão acerca do conceito de civilização e/ou processo civilizador. A esse 

respeito ver (ELIAS, 2011).  
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de progresso e civilização.Assim, na perspectiva dessas elites, o modelo de civilização a ser 

alcançado pelo Brasil era a civilização europeia (francesa), considerada a forma superior de 

civilização. 

Lilia Moritz Schwarcz ao abordar a implantação da República, destaca que 

 

não por acaso, o novo regime inscreveu na bandeira da nação os dísticos 
“ordem e progresso”, refletindo não só sua filiação ao positivismo como a 

noção de que o progresso era certo, único, derradeiro, evolutivo e ordeiro; 

grande utopia desse momento, dado a máquinas voadoras (como o 14 Bis de 
Santos Dumont) e a projetos amplos e abrangentes de higienização. 

Civilização e controle eram as palavras de ordem do período (SCHWARCZ, 

2012, p.39). 

 

A autora aponta que nessa época o progresso parecia algo inevitável. Todavia, esse 

progresso “certamente não se aplicava a todos” (SCHWARCZ, 2012, p.41), uma vez que, o 

embelezamento do espaço urbano, o cuidado com prédios públicos, era concomitanteà 

segregação dos pobres – conduzidos de forma arbitrária e violenta para as periferias das 

cidades. Os cuidados com a higiene criaram uma atmosfera de regeneração que trazia “a 

sensação de que o Brasil, finalmente, estava em harmonia com o progresso e a civilização” 

(SCHWARCZ, 2012, p.44). 

A implantação do regime republicano no Brasil, por meio de um golpe articulado por 

lideranças civis e levado a cabo por militares ocorreu em um contexto que inspirava muitas 

expectativas e desafios. Em 1889, comemorava-se o centenário da Revolução Francesa, e os 

jacobinos republicanos brasileiros sonhavam com o povo lutando nas ruas pelos ideais de 

Liberdade, Igualdade, e Fraternidade (um sonho rapidamente frustrado). Um ano antes, a 

abolição eliminou a longeva escravidão no Brasil, cabendo à República incorporar milhões de 

sujeitos que da noite para o dia foram libertados no final do Segundo Reinado, todavia, sem 

nenhuma medida que viabilizasse a inserção econômica, política ou social dos libertos. Neste 

cenário, o pensamento positivista influenciava intelectuais, políticos e militares, criando no 

Brasil, a convicção de que o progresso fazia parte do caminho evolutivo da nação. Por outro 

lado, as teorias racistas construídas nas nações ditas civilizadas, ao mesmo tempo em que 

inspiravam, preocupavam as elites brasileiras, uma vez que, essas teorias, impregnadas de 

determinismo racial, geográfico, e climático colocavam em situação delicada e desfavorável a 

utopia republicana de construir uma nação pautada na ordem e na ciência, viabilizando o 

progresso e a civilização da pátria. 
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Mais que criar um novo regime político, a República tinha o desafio de construir uma 

nação, formar um povo brasileiro ordeiro e trabalhador, criar as condições para tirar a pátria 

do atraso, de forma que, o Brasil, higienizado e regenerado, entrasse na senda evolutiva do 

progresso. 

 

1.2O NOVO REGIME 

 

O golpe político de 1889, além de implantar a forma republicana de governo, teve “a 

opção federalista como a primeira das reformas a serem implantadas, contemplando demanda 

do Partido Republicano Paulista, principal força civil organizada no novo regime” (MATTOS, 

2012, p.91). O federalismo fortaleceu os grupos oligárquicos locais e regionais, além de 

garantir o predomínio político e econômico dos principais Estados – São Paulo, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul. 

Outra mudança foi no tocante às relações entre Estado e Igreja. Hebe Mattos aponta 

que 

 

não sem polêmicas, Campos Sales, no Ministério da Justiça, implementou a 

separação da Igreja e do Estado antes mesmo da Constituinte, com base em 

projeto do liberal Rui Barbosa e do positivista Demétrio Ribeiro, aprovando 
o casamento civil obrigatório, a secularização dos cemitérios e a 

regularização do registro civil (MATTOS, 2012, p.91). 

 

Com relação ao sistema de governo, a autora afirma, 

 

a Constituição sancionada em 1891 consagrava o presidencialismo, com 
mandato de quatro anos, e o federalismo, com grande autonomia para os 

estados, que teriam constituição própria, forças públicas armadas, 

capacidade de contrair empréstimos internacionais e justiças estaduais 
específicas, ainda subordinadas a uma legislação unificada e à Justiça federal 

(MATTOS, 2012, p.92). 

 

Assim, ao menos na forma legal (leia-se jurídica) os republicanos procuravam dar uma 

feição mais condizente com as mudanças que ocorriam nas sociedades desenvolvidas, como 

se esperassem que por decreto pudesse ser transformada a “atrasada” e conservadora 

sociedade brasileira. 

O fim do Poder Moderador foi outra alteração implantada pelos republicanos. O poder 

político ficou dividido em três poderes: Executivo; Legislativo; e Judiciário. Entretanto, a 

Constituição de 1891 fortaleceu o Legislativo, com a concessão de amplas atribuições. O 



23 
 

 

Legislativo “aprovava o orçamento federal e tinha o poder de criar bancos de emissão e 

empregos públicos federais, de decidir sobre a organização das Forças Armadas, além do 

direito exclusivo de verificar e reconhecer os poderes de seus membros” (MATTOS, 2012, 

p.92). 

Essas características da nova ordem política republicana acabaram por garantira 

proliferação e o fortalecimento dos poderes locais. No tocante ao sistema eleitoral, muitos dos 

vícios que vinham da monarquia persistiram. Renato Lessa destaca a persistência das “falhas 

na qualificação de eleitores e nas apurações, coação por parte das autoridades e interferência 

indevida dos governos” (LESSA, 1988, p.28). O sistema representativo estava contaminado 

por fraudes e corrupção. A República eliminou as restrições do voto censitário
5
, todavia, 

prosseguiu com a exclusão dos analfabetos, o que impedia grande parcela da população de 

possuir direitos políticos. 

Para Lessa (1988, p.37) “o ímpeto reformador dos republicanos, na direção de um 

arranjo político mais aberto, também foi limitado. Sua conduta diante das questões 

institucionais discutidas no final do Império possuiu a marca da moderação”. O autor ainda 

acrescenta que o programa reformador dos republicanos era mais tímido que as propostas de 

reformas apresentadas pelo último gabinete do Império, o Gabinete Ouro Preto.  

A configuração da ordem política republicana tinha um nítido caráter excludente. 

Além de deixar a maioria da população fora do jogo político, garantia a um grupo restrito o 

controle da nação. Mattos (2012, p.93) destaca que “a Constituição republicana, ao manter a 

exigência da alfabetização para a cidadania política, elevou [a proporção de eleitores] para 

não mais de 2% [da população total] no momento inicial, e ela jamais ultrapassaria os 5% na 

vigência da Constituição de 1891”. A esse respeito, Renato Lessa é categórico ao afirmar: “a 

República não se fazia com votos e eleições” (LESSA, 1988, p.101). 

A partir desse quadro, formou-se o que pode ser chamado de República Oligárquica. 

Às oligarquias cabia o controle da vida pública na Primeira República, e não apenas nas 

questões políticas, mas também nas socioeconômicas. Hebe Mattos indica que “o caráter 

oligárquico do arranjo político então engendrado, fraudando e desmoralizando as eleições, 

conforme foi amplamente denunciado na própria época, impôs-se como „regra do jogo‟”. 

                                                             
5
Renato Lessa explica como funcionava o voto censitário no Império. De acordo com o autor, se “operava duplo 

procedimento censitário que distinguia entre votantes e eleitores. Os primeiros, que tinham como um dos 

critérios de restrição à exigência de renda anual acima de 100$000 escolhiam em eleições primárias os eleitores 

qualificados para, em segundo turno, definir a representação nacional e provincial. Segundo a Constituição do 

Império eram considerados eleitores, entre outras exigências, os votantes com renda anual acima de 200$000” 

(LESSA, 1988, p.36). No período final do Império, a última reforma eleitoral (Lei Saraiva de 1881) considerava 

eleitores os cidadãos brasileiros com renda líquida anual de 200$000. Com a Lei Saraiva, o número de eleitores 

ficou em torno de 1,5% da população total, ou 157.296 eleitores aproximadamente. 
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(MATTOS, 2012, p.104). Esse jogo político mencionado por Mattos viabilizou a 

conformação da denominada “política dos governadores”, uma ordem política predominante 

durante a Primeira República. 

A “política dos governadores” se constituiu a partir de um pacto que buscava a 

estabilidade política por meio “de um arranjo entre o governo nacional e os chefes estaduais, 

tentando definir o que poderia ser chamado de parte não constitucional do pacto político” 

(LESSA, 1988, p.100). Essa relação política “não constitucional” articulava as elites políticas 

tanto no âmbito local (municipal), quanto na esfera estadual e nacional. 

O fortalecimento dos chefes políticos a nível local produziu outro fenômeno 

característico da Primeira República, o coronelismo, qual seja, a concentração de poderes 

políticos, econômicos e coercitivos nas mãos dos chamados “coronéis”. Com relação a esse 

aspecto, assim se posiciona Hebe Mattos: “Mais que uma troca, o pacto coronelista 

organizava um amplo processo de negociação entre as facções políticas locais e a oligarquia 

estadual, permanentemente atualizado” (MATTOS, 2012, p.106). Além disso, o coronelismo 

constituía-se numa forma de clientelismo no qual o voto popular – sob controle fraudulento e 

violento dos poderosos locais (os coronéis) – era trocado por favores, empregos, verbas ou 

serviços públicos na esfera regional (municípios e suas áreas rurais).  

Outra característica do regime republicano que facilitava o controle político e as 

fraudes eleitorais era o sistema de voto. 

 

O voto aberto, em vez de secreto, também foi uma opção política da 

regulamentação eleitoral republicana que sinalizava na mesma direção 

[direção da exclusão e da fraude]. O eleitor ideal deveria ter coragem e 
condições de sustentar suas convicções políticas, configurando um modelo 

“heroico” de cidadania e defendido abertamente por diversos parlamentares 

e vitorioso no plenário (MATTOS, 2012, p.93).  

 

Esse modelo “heroico” de cidadania resultava em um sistema eleitoral que facilitava 

as fraudes, a corrupção e a ação coercitiva das elites locais. Outro ponto importante é que “a 

ausência de uma justiça eleitoral autônoma fazia com que as eleições fossem controladas 

pelos executivos estaduais, durante as apurações e pelo Legislativo, no reconhecimento final 

dos eleitos e na degola dos inimigos” (LESSA, 1988, p.105). Sobre este mesmo aspecto, 

pode-se complementar com as palavras de Hebe Mattos, “o poder das juntas apuradoras, 

controladas pelos executivos estaduais, e pelos parlamentares eleitos no período anterior, que 

tinham a prerrogativa de reconhecer os novos mandatos, tendiam a ser mais importantes que o 

número real de eleitores” (MATTOS, 2012, p.93). 
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O resultado de tal estrutura foi uma ordem política verticalizada, com pouca margem 

de participação popular, além de uma hierarquização com relação à federação, fazendo com 

que os “Grandes Estados” dirigissem os negócios da República. Esse arranjo era garantido por 

um processo eleitoral fraudulento, violento e excludente. O que fazia com que a população 

politicamente ativa fosse restrita, e a oposição sistematicamente esmagada. Esse modelo 

político que teve sua configuração mais acabada a partir do governo de Campos Sales, criou 

“um regime com uma democracia formal, mas profundamente refratário à conquista, extensão 

e exercício da cidadania pela população” (GOUVEA; SCHUELER, 2012, p.330). Em se 

tratando da perspectiva política, o poder “seria exercido não pelos cidadãos republicanos, mas 

pelos governantes dos estados” (GOUVEA; SCHUELER, 2012, p.331). Ou seja, o poder 

político estaria concentrado nas mãos das oligarquias estaduais, que por meio da denominada 

“política dos governadores” controlava o jogo político brasileiro no âmbito local, regional e 

nacional. 

No início do século XX cerca de 80 % da população do país era analfabeta. Pela 

Constituição de 1891, todo esse contingente estava impedido de votar.Além disso, outros 

segmentos da sociedade estavam igualmente excluídos (como as mulheres). O voto era aberto, 

sujeito a todo tipo de fraude, e o eleitor – verdadeiro herói – ao exercer seu direito de cidadão 

ficava exposto a vários tipos de intimidações e violências. Tais fatores deveriam espantar os 

poucos eleitores, uma vez que, o voto não era obrigatório. 

Para finalizar, as juntas apuradoras terminavam por só validar a eleição de candidatos 

previamente estabelecidos, o que garantia o “jogo de cartas marcadas”. Renato Lessa cita um 

relato contemporâneo a essa conjuntura, que resume bem o que era o sistema eleitoral 

brasileiro na Primeira República: “O que se passa nas seções eleitorais é mera comédia para 

aparentar que se observa a lei” (GUANABARA, 1902, apud LESSA, 1988, p.110). 

Em relação à política nacional, o jornal de São João del-Rei, O Zuavo, faz críticas no 

que se refere à política brasileira. Em texto no qual o objetivo era uma defesa do voto 

obrigatório, o periódico destacava a necessidade de uma reforma na constituição federal. 

Nessa perspectiva, o artigo de O Zuavo afirmava 

 

Não podemos continuar a mostrar ao resto do mundo civilisado, a falta de 

táctica dos nossos governantes passados, que alijando da sua administração 

os grandes problemas que viriam de frente corresponder às necessidades do 

povo, emmaranharam-se na rede insidiosa e intrigante da política nefasta e 
má. É incrível que os mandatos a serem cumpridos pelos srs. Deputados e 

Senadores pelos vários districtos do Estado de Minas, para não fallar em 
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outros, lhes sejam outorgados por meia dúzia de votos (O ZUAVO, 

13/02/1916, p.01). 

 

Em relação à política local, o impresso ponderava, “aqui, em S. João, onde a oposição 

quase nem geme, pode [ilegível] toda a sua força chega-se a um resultado quase irrisório no 

tempo de conferirmos o nosso voto” (O ZUAVO, 13/02/1916, p.01). Ou seja, a nível local, da 

mesma forma que em âmbito nacional, ao que tudo indica, predominava a política dos 

conchavos e troca de favores entre os potentados locais, estrangulando a oposição política e 

garantindo o jogo de cartas marcadas. 

No tocante à economia, durante a Primeira República existiu um predomínio da 

atividade agrícola. A economia nacional tinha por base a agricultura de exportação. Esse 

perfil econômico contribuiu para que a população brasileira tivesse um caráter rural. Maria 

Cristina Soares de Gouvea e Alessandra Schueler apontam que 

 

se em 1872, 60% da população vivia em espaços rurais, em 1900, este índice 
aumentou para 64%, atingindo 70% em 1920. Ao mesmo tempo, observa-se 

forte concentração fundiária, com 4% dos estabelecimentos agrícolas 

ocupando 63% das áreas rurais (GOUVEA; SCHUELER, 2012, p.332). 

 

Esses dados estatísticos apontados pelas autoras confirmam o perfil socioeconômico 

rural para o período que compreende a Primeira República, bem como apontam para a 

concentração fundiária que conferia poder político e econômico às oligarquias agrárias. 

Se os republicanos desejavam construir um cenário de transformações e redefinições 

políticas e socioeconômicas o que se percebe é a presença de uma postura bastante 

conservadora. As elites dirigentes, embora pudessem até desejar o progresso e a civilização da 

nação, adotaram uma atitude política que construiu uma ordem socioeconômica, na qual 

amplos setores da sociedade estavam excluídos. Nesse sentido, o arcabouço institucional 

criado pela República não alterou de forma significativa as relações sociais existentes no 

Império. Os republicanos, ou, ao menos os republicanos que efetivamente estavam no poder 

não desejavam a incorporação social efetiva dos escravos libertos pela Lei Áurea de 13 de 

maio de 1888, bem como das massas mestiças que povoavam o território brasileiro. Essa 

população, em sua maioria constituída por pessoas pobres, estava excluída da cidadania 

política do novo regime. Embora as massas populares encontrassem durante toda a Primeira 

República maneiras de atuar politicamente, sua atuação formal no jogo político foi 

sistematicamente impedida pelas elites dirigentes, seja por dispositivos legais (como a 

exclusão política dos analfabetos), seja pela coerção (caracterizada pela ação violenta dos 
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órgãos de segurança), seja pela quase total ausência ou não observância de direitos civis, 

políticos e sociais. 

Ponto relevante é que, durante a Primeira República, ocorreu um relativo crescimento 

urbano, bem como um processo de crescimento industrial, principalmente nos centros urbanos 

mais importantes como São Paulo e Rio de Janeiro. Nas cidades, a modernização urbana, com 

a instalação de novos serviços (como a eletricidade e serviços de saneamento); o incremento 

da vida cultural (com o teatro e o cinema); o embelezamento dos espaços públicos por meio 

das reformas urbanas que derrubavam prédios antigos e insalubres abrindo e pavimentando 

ruas e avenidas, conferiam a essas cidades uma aparência mais higienizada. Era o espírito da 

Belle Époque, que conferia ares europeus aos centros urbanos – locais onde o progresso, a 

ordem e a civilização conseguiam chegar. Todavia, esse cenário moderno era muito restrito. A 

grande maioria da população brasileira estava nos rincões do interior, vivendo em áreas rurais. 

E, mesmo nas cidades, a vida no estilo Belle Époque era uma realidade para poucos.Aos 

pobres, negros e mestiços, enfim, às massas trabalhadoras, o moderno, o “belo”, o progresso e 

a civilização eram um horizonte distante. 

Dessa forma, para as elites dirigentes e para a intelectualidade republicana, com 

relação à formação da sociedade brasileira, a inspiração era a cultura europeia, principalmente 

a francesa. O objetivo era alcançar o progresso e o nível de civilização das modernas nações 

europeias. Para tanto, um desafio estava posto: O Brasil é um país de grandes dimensões 

geográficas, com muita diversidade, e repleto de contrastes. À época da nascente República, 

cerca de 80% da população era analfabeta, o país vinha de longa tradição escravista, e a maior 

parte dos brasileiros vivia no campo. Posto isso, “a maior parte da população do país 

permanecia nos rincões mais longínquos, pouco conhecidos e bem distantes dos principais 

polos de irradiação cultural” (SALIBA, 2012, p.239). 

Esse contexto colocaria, portanto, boa parte do Brasil à margem do progresso e da 

civilização idealizados pelas elites republicanas. Como denuncia Euclides da Cunha (1975) 

em Os Sertões, o Brasil interiorano e rural era pouco conhecido pelos dirigentes do país, e 

mais que isso, estava excluído da cidadania, vivendo à mercê dos chefes políticos locais, e sua 

população constantemente sendo alvo de um preconceito, que alicerçado pelas teorias racistas 

colocava os sujeitos dos sertões brasileiros em um patamar de inferioridade, no qual seus 

hábitos e costumes (muito diferentes do comportamento afrancesado das elites urbanas) eram 

tidos como sinônimo do atraso e da degenerescência em que vivia grande parte da população 

brasileira. Ao trabalhar como correspondente na Guerra de Canudos (1893-1897), Euclides da 
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Cunha concluiu que os revoltosos “eram apenas trabalhadores rurais pobres, sem nenhuma 

educação formal, com um profundo sentimento religioso” (SEVCENKO, 1998, p.19). 

Os registros do autor de Os Sertões contribuem para a compreensão de como o interior 

do Brasil e a cultura popular eram pouco conhecidos. Os revoltosos de Canudos levavam 

vantagem no conflito porque as forças militares desconheciam quase totalmente a geografia 

do sertão, o solo, as pessoas, e os hábitos locais. Com uniformes coloridos, pouco preparados 

para agir em solo arenoso e utilizando táticas de guerra apropriadas para territórios europeus, 

as forças oficiais sucumbiam diante do empenho e coragem dos sertanejos revoltosos.  

Esse quadro que caracterizou o conflito de Canudos, no sertão nordestino, é um 

exemplo de como as elites dirigentes ignoravam grande parte do território, da população e da 

cultura do interior brasileiro. As elites brasileiras, obsecadas com a civilização além-mar, 

desconheciam e rejeitavam o interior do país. A cultura popular, marcada pela intensa 

religiosidade e pelo sincretismo, era alvo de preconceito das elites, apreendida como inferior e 

destinada a desaparecer, caso o Brasil alcançasse a civilização. De acordo com essa 

perspectiva, ainda que muito pouco conhecida, a cultura popular, mestiça e degenerada 

deveria ser superada, higienizada. 

Nesse sentido, o Brasil do progresso, da ordem e da civilização era um lugar restrito, 

circunscrito a áreas urbanas. E, mesmo nas cidades, o moderno e o civilizado conviviam com 

o atraso das populações pobres e degeneradas que dividiam o espaço urbano com as elites. 

Influenciados pelo higienismo e pela eugenia, os setores dominantes da sociedade 

tinham grande preocupação com a população pobre, em sua maioria mestiça. Chalhoub ao 

abordar a forma como as classes pobres eram percebidas na Corte Imperial na segunda 

metade do século XIX aponta que os pobres, principalmente negros e mestiços eram 

categorizados como “classes perigosas” afeitas aos vícios e à ociosidade, sendo, portanto, 

principal alvo das políticas de saneamento e higiene. Suas moradias insalubres e seus hábitos 

e costumes viciosos e anti-higiênicos deveriam ser combatidos. O historiador aponta que “os 

pobres passaram a representar perigo de contágio no sentido literal” (CHALHOUB, 2011, 

p.29). Dessa forma, as medidas higiênicas incorriam invariavelmente na segregação espacial e 

social das chamadas “classes perigosas”. 

Embora, Sidney Chalhoub, em seu trabalho, trate do higienismo e da presença das 

teorias racistas no Brasil do Segundo Reinado, esse pensamento higienista e racista 

permanecerá no período republicano e até irá adquirir mais força de persuasão. Essas mesmas 

teorias presentes no século XIX, iriam inspirar o pensamento e as políticas públicas dos 

republicanos. O saneamento e higienização da população eram primordiais para a viabilização 
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do progresso e regeneração da nação. Dessa forma, as medidas higiênicas, e as políticas no 

sentido de sanear e controlar a população pobre, tornando-a menos perigosa para elites, estava 

na pauta dos republicanos.  

 

1.3 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DA NAÇÃO 

 

 Conforme aponta Lilia Schwarcz (2012, p.39) “civilização e controle eram palavras de 

ordem no período” da Primeira República. Nesse contexto, a escola aparece como dispositivo 

estratégico para viabilizar a civilização e o controle da população. A instrução da população 

contribuiria para a regeneração da nação, além de possibilitar a formação dos sujeitos que 

contribuiriam para a construçãodo Brasil civilizado. 

 Hebe Mattos, ao abordar a educação na Primeira República indica que 

 

a alfabetização como critério para a cidadania fez com que a questão da 
educação primária tomasse feição central em inúmeros estados na primeira 

experiência republicana, ainda que não fosse garantida pela Constituição 

Federal. A escola primária com um prédio próprio e ensino seriado foi em 
grande parte estruturada a partir da experiência do Grupo Escolar implantado 

inicialmente no estado de São Paulo, e dele exportada para outrosestados. As 

campanhas populares por extensão da alfabetização se sucederam por todo o 
período, ainda que permanecessem quase sempre restritas às fronteiras das 

maiores vilas e cidades (MATTOS, 2012, p.114). 

 

Como aponta Mattos, além de ficar “quase sempre restritas às fronteiras das maiores 

vilas e cidades”, a expansão das escolas públicas, principalmente dos grupos escolares foi 

bastante desigual no Brasil. O caráter descentralizado da Constituição de 1891, no tocante à 

instrução pública primária, fez com que a expansão da escola elementar fosse marcada pela 

desigualdade. A autonomia política e a descentralização favoreceu os estados mais ricos e 

importantes, fazendo com que os estados mais pobres, como osda região Nordeste do país 

tivessem dificuldades em implementar políticas educacionais. Além disso, as várias 

“Reformas Educacionais” que ocorreram nos estados brasileiros ao longo da Primeira 

República acabavam por privilegiar as escolas urbanas, algo bastante problemático para o 

período, uma vez que, a maior parcela da população vivia no campo.  

 Mattos também aponta que a escola primáriatomou “feição central” em vários Estados 

por conta da alfabetização como critério para a cidadania política. Nos discursos de vários 

republicanos, principalmente nos discursos de políticos do período é recorrente a ênfase em 

torno da expansão e necessidade de se universalizar a instrução pública primária. 
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 Luciano Mendes de Faria Filho e Tarcísio Mauro Vago (2000) ressaltam vários 

trechos de documentos que abordam a importância da instrução pública no início do século 

XX em Minas Gerais. Sobre a preocupação com a expansão da instrução pública, os autores 

destacam o texto do secretário do interior do governo do Presidente Bias Fortes no qual a 

instrução pública é considerada essencial para a consolidação do regime republicano. Diz o 

secretário do interior: “A República será verdadeiramente amada quando constituir-se em 

sentimento consciente do povo e a difusão desse sentimento fundamental só poderá ser 

generalizada e fortalecida pela instrução” (SECRETARIA DO INTERIOR, 1897, p.20 apud 

FARIA FILHO; VAGO, 2000, p.34). 

 A preocupação com as crianças pobres, ou seja, com os filhos das “classes perigosas” 

citadas por Chalhoub (2011) também aparece no relatório do secretário do interior. Segundo o 

secretário, “o elevado número de meninos vadios, completamente abandonados, ou vítimas 

imbeles da inconsciência do dever, a vagar pelas ruas das localidades em busca da perversão 

dos seus sentimentos” (SECRETARIA DO INTERIOR, 1897, p.30 apud FARIA FILHO; 

VAGO, 2000, p.35) eram um problema para a sociedade. 

 Outro texto que sintetiza o pensamento educacional acerca da importância da instrução 

pública primária para o regime republicano e como mecanismo para a formação e controle das 

camadas populares é o relatório da Secretaria do Interior de 1909, escrito pelo Secretário 

Carvalho Britto: 

 

A escola primária se destina à cultura da massa e deve preparar as crianças 

para uma situação mais suave e mais nobre na vida. Horace Mann dizia que 

“a mão é uma outra mão quando o saber a conduz” e com algarismos em 
punho, depois de um inquérito a grandes manufatureiros, industriais e 

homens de negócios de Boston, concluiu que a escola é para os operários 

não somente uma fonte de luz e alegria, mas uma fonte de proveitos 
pecuniários” (SECRETARIA DO INTERIOR, 1909, p.46 apud FARIA 

FILHO; VAGO, 2000, p.40). 

 

Carvalho Britto ainda complementa seu relatório com a seguinte colocação: 

“Instrução, educação e profissão – tal deve ser o intuito de nossas escolas, segundo os 

métodos da democracia” (SECRETARIA DO INTERIOR, 1909, p.46 apud FARIA FILHO; 

VAGO, 2000, p.41). 

 Fica evidente a preocupação com a formação das massas trabalhadoras que deveriam, 

nas palavras do secretário, receber uma “cultura da massa” no sentido de prepará-las para as 

práticas do trabalho. Por outro lado, conforme apontado nas linhas acima, a ordem 

políticarepublicana não necessitava da participação popular para funcionar, pelo contrário, é 
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evidente o caráter excludente da ordem política construída pelos dirigentes do país nesse 

período. 

 Assim, a escola, ou seja, a necessidade de alfabetizar a população não era um 

problema de primeira ordem para as elites republicanas. Aliás, restringir a participação 

popular certamente era desejo de boa parte dos políticos republicanos. Dessa forma, qual o 

lugar da escola pública primária no contexto da Primeira República, principalmente em seus 

anos iniciais? 

 A própria Hebe Mattos aponta que “a relativa legitimidade da dominação coronelista 

se construía na exclusão política do analfabeto e na impossibilidade prática da expansão 

escolar alcançar a população rural” (MATTOS, 2012, p.129). Ou seja, a exclusão do 

analfabeto legitimava o domínio dos coronéis, fazendo com que provavelmente, não fosse 

prioridade aalfabetização da população. 

 Para problematizar a questão em torno do papel da escola na Primeira República, 

Sidney Chalhoub apresenta alguns indícios, assim como Lilia Schwarcz. Chalhoub fala no 

problema que os pobres representavam para os defensores do higienismo e do saneamento do 

espaço urbano. Schwarcz (2012, p.39) afirma que civilização e controle eram palavras de 

ordem nesse período. Ao que tudo indica é nesse sentido que a escola adquire papel 

significativo nos anos iniciais da República. 

Com relação aos pobres, esses eram vistos como “classes perigosas” cheias de vícios, 

e propensas à ociosidade. Seus hábitos e costumes eram considerados insalubres e anti-

higiênicos, sendo um empecilho para a regeneração da pátria e um grande obstáculo para o 

progresso do país. A escola aparece, nesse contexto, como instituição capaz de instruir as 

“classes perigosas” no sentido de regenerar e higienizar os hábitos e costumes da população 

pobre, além de prepará-los para se tornarem menos perigosos e mais produtivos para as elites 

dominantes. A escola, por meio da instrução física, intelectual, moral e cívica formaria um 

cidadão patriótico, ordeiro e trabalhador. Em outras palavras, a escola contribuiria para a 

civilização e controle dos mais pobres, tornando seus corpos e almas mais dóceis e aptos para 

o trabalho e para o progresso. Talvez, por isso, a ênfase na escola urbana, uma vez que o 

Brasil da Belle Époque, a nação do progresso e da civilização é o Brasil urbano. A pátria 

civilizada é o oposto do Brasil rural, arcaico, selvagem e atrasado. 

 José Carlos Souza Araújo (2012), em trabalho sobre o republicanismo e a escola 

primária nas mensagens dos presidentes do Estado de Minas Gerais expõe vários trechos de 

mensagens políticas entre os anos de 1893 e 1929 que tratam do tema da instrução pública 



32 
 

 

primária. O autor indica que vários aspectos relacionados à instrução pública primária podem 

ser investigados por intermédio das mensagens políticas. 

 Sobre a importância do ensino elementar público, a mensagem de 1903 trata da 

necessidade de melhorar as condições da instrução pública primária em Minas Gerais, e 

aponta o Estado de São Paulo como exemplo a ser seguido (ARAÚJO, 2012, p.122). Na 

mesma mensagem aparece uma “conclamação à reforma do ensino”, como pode ser percebido 

na citação a seguir: 

 

Remodelar o ensino normal no Estado, concentrando-o numa escola-modelo 

na Capital; (...) Instituir o ensino aggrupado nos centros populosos, 

transformando as actuais escolas normaes em grupos escolares; 
 

Supprimir cadeiras injustificáveis em cidades e villas pouco populosas, 

devendo-se contar com a iniciativa particular auxiliando a acção do Estado; 

 
Remodelar as disciplinas elementares, tornando-as mais educativas, 

incluindo-se no programma noções de agricultura e commercio, assim como 

o methodo de ensino, distribuindo convenientemente as matérias; (...) 
Melhorar os vencimentos dos professores normalistas nomeados de acordo 

com a reforma; (...) Instituir a inspecção permanente, ao lado da periódica; 

Fornecer prédios apropriados com todas as condições hygienicas, mobília e 
material escolar; e  

 

Iniciar o serviço, assim planejado, nos centros populosos, entregando-se aos 

cuidados das Câmaras Municipaes o provimento das cadeiras districtaes, que 
forem vagando, até que o Estado possa achar-se em condições de ampliar o 

ensino reformado a esses núcleos de população (MINAS GERAIS, 1903, 

p.31-32 apud ARAÚJO, 2012, p.122-123). 

 

Várias questões relacionadas ao ensino primário aparecem nessa mensagem. E, alguns 

aspectos devem ser destacados.  

 Existe a preocupação com a formação docente – “escola-modelo na Capital” – e com o 

salário dos professores normalistas – “melhorar os vencimentos”. Aspecto interessante é a 

ênfase em apontar a necessidade de reformar o ensino nos “centros populosos”. Os grupos 

escolares, tidos como a mais moderna e racional instituição de ensino primário seriam 

instalados nesses centros populosos. Além disso, a mensagem aponta para a necessidade de 

“supprimir cadeiras injustificáveis em cidades e villas pouco populosas”. Ao que parece, os 

alunos de áreas pouco povoadas teriam dificuldades em ter acesso ao ensino público primário, 

sendo obrigados a ir aos centros populosos ou recorrer ao ensino particular, como o próprio 

texto da mensagem sugere. 
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 A formação profissional, ou seja, a preparação para o trabalho também está presente. 

No intuito de tornar as disciplinas elementares mais educativas é sugerida a inclusão de 

noções de agricultura e comércio no programa de ensino. A importância da inspeção 

(controle) e da higiene também foram lembrados. Ao final da mensagem, enfatiza-se a 

questão populacional como critério para a implantação da escola primária remodelada: 

“iniciar o serviço, assim planejado, nos centros populosos”, deixando as “cadeiras districtaes” 

a cargo das Câmaras Municipais.  

 Fica claro, na mensagem de 1903, a preocupação com as melhorias nas condições de 

ensino das escolas urbanas, principalmente as cidades mais populosas. A escola rural, que 

atenderia significativa parcela da população em idade escolar sequer é mencionada. O campo 

só é lembrado quando é proposta a inclusão de noções de agricultura no programa de ensino. 

 Araújo aponta na mensagem de 1904 a insistência com relação aos grupos escolares e 

a presença da seção de ensino profissional: “A instituição dos grupos escolares, com uma 

secção de ensino profissional, será muito proveitosa para o desenvolvimento da instrução 

publica no Estado” (MINAS GERAIS, 1904, p.39 apud ARAÚJO, 2012, p.124). O autor 

destaca também ser recorrente, em muitas mensagens, o tema que relaciona o papel do Estado 

com a educação e sua própria situação financeira. A esse respeito, Araújo cita um trecho da 

mensagem de 1905: 

 

A instrucção publica primaria, que, pelas razões de ordem financeira assas 

ponderosas, não tem podido ser convenientemente cuidada, deve constituir 
objecto da mais desvelada solicitude dos poderes públicos. 

 

Nenhum outro serviço reclama maior attenção na actualidade, por ser o 

ensino primário a base do progresso do estado; por isso, dissiminal-o, 
espalhar os benefícios da instrucção, é um dos deveres primordiais do Estado 

(MINAS GERAIS, 1905, p.25 apud ARAÚJO, 2012, p.124-125). 

 

Nesse mesmo trecho, além da questão financeira, aparece uma clara associação entre 

educação e progresso ao ser afirmado que o ensino primário pode ser “a base para o 

progresso”. 

 O que se procurou demonstrar, valendo-se principalmente dos discursos políticos dos 

anos iniciais da República e apontando algumas questões problematizadas pela historiografia 

que estuda o período é que nos discursos republicanos existe uma relação entre educação, 

civilização e progresso de maneira que a educação, especialmente a instrução das massas 

populares, seria fundamental para o progresso da nação. Pode-se perceber a preocupação das 

elites dirigentes (influenciadas por teorias racistas e pelo higienismo) no tocante à necessidade 
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de instruir a população pobre, modificando hábitos e costumes, tornando-a menos perigosa 

para as elites e mais aptas para o trabalho, deixando, assim, de ser um empecilho para o 

progresso. 

 A instrução pública primária seria mais um dispositivo de controle das massas, e 

menos uma maneira de inserção social. Dessa forma, a expansão do ensino elementar não 

estava diretamente relacionada a um desejo de expansão da cidadania política. Conforme fora 

apontado, a ordem política construída na Primeira República tinha caráter excludente e 

certamente seus dirigentes não estavam interessados na ampliação da participação popular no 

jogo político republicano. 

 Todavia, o desafio do novo regime era construir uma nação ordeira, e articulada aos 

princípios cívicos e morais que viabilizariam o progresso da pátria. O sonho de fazer do Brasil 

uma nação civilizada, criou nos anos iniciais da República uma atmosfera de grandes 

expectativas. O lastro inspirador do regime era a cultura europeia. E, essa inspiração produziu 

uma série de desafios, uma vez que, “o que mais pesava nesse lastro eram as concepções do 

determinismo biológico e étnico que, por si mesmas já acentuavam os estigmas de 

inferioridade das populações brasileiras” (SALIBA, 2012, p.241). Talvez por conta disso, a 

ênfase republicana em torno da higiene, do saneamento, da moral, da eugenia, e do combate 

aos víciose à degenerescência que supostamente marcavam a população brasileira.Para que a 

nação fosse formada era necessário incorporar todos os grupos raciais e sociais, de maneira a 

criar o “povo” brasileiro. Dessa forma, a proclamação da República, significou mais que 

colocar o Brasil “no compasso dos demais países latino-americanos, deixando de ser a flor 

exótica representada por uma monarquia entre repúblicas” (FAUSTO, DEVOTO, 2004, p. 

147). 

O desafio de “substituir um governo e constituir uma nação” (CARVALHO, 2006, 

p.24) coube às elites dirigentes. Neste sentido, o tema nacional, assim como a perspectiva de 

construção de uma pátria nos moldes das nações civilizadas europeias (principalmente a 

França) e dos Estados Unidos é significativo nos anos iniciais da República no Brasil. 

Hobsbawm
6
 (2011, p.56) destaca que “de 1880 em diante o debate sobre a „questão nacional‟ 

tornou-se sério e intensivo”. O autor aponta para a força, nesse período, da noção de nação 

como progresso, no qual “o desenvolvimento das nações era inquestionavelmente uma fase do 

progresso ou da evolução humana” (HOBSBAWM, 2011, p.50). Neste sentido, os 

                                                             
6
Embora o estudo de Eric Hobsbawm seja sobre as nações e o nacionalismo europeu, a questão nacional no 

Brasil, no período em tela, é também bastante relevante. Ou seja, as articulações entre construção nacional e 

progresso presentes na Europa ocorrem em outras regiões, incluindo o Brasil. 
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republicanos brasileiros, influenciados pelo “espírito progressista” do positivismo, deram 

ênfase à formação da nação.  

Para atingir o nível civilizacional das nações europeias e dos EUA, tendo o progresso 

como horizonte, seria imprescindível criar mecanismos para regenerar a população de 

maneira a viabilizar a construção da nação. Para tanto, seria necessário dar um formato ao 

povo brasileiro, com foco na população pobre e mestiça – principalmente o grande número de 

libertos (elevados à condição de cidadãos a partir da constituição de 1891) – de modo que, 

esse expressivo contingente não prejudicasse a ordem social republicana e não impedisse o 

progresso do país. 

Nesta linha de pensamento, constituir a nação brasileira nos moldes estrangeiros de 

progresso e civilização, vai conferir à educação escolar um papel central, no sentido de que, 

seria por meio da instrução pública primária que o povo seria formado. A escola pública daria 

forma à massa amorfa, mestiça, indolente e degenerada que correspondia à grande maioria da 

população brasileira. Assim, “o pensamento republicano envereda pela trilha da educação, 

não porque reconheça nela um direito inalienável do cidadão, mas um instrumento que poderá 

ser utilizado para a produção de uma determinada ordem, para a disseminação de um conjunto 

de valores” (GONÇALVES NETO, 2002, p.203). 

A partir dessas indicações, considera-se que a proclamação da República, mais que a 

transição de um governo monárquico nos moldes do Ancien Régime
7
para um governo 

republicano, foi um momento de construção (ao menos tentativa de construção) de uma 

nação.Para Gonçalves (2012, p.206) “o mesmo movimento de construção da República é, 

intrinsecamente, o movimento de construção dos projetos de educação e instrução”. Para a 

nascente República, a educação era pensada como um importante instrumento, capaz de 

funcionar como elemento gerador de uma cultura republicana. Desse modo, a escola 

funcionaria como “viabilizadora da produção e reprodução das formas sociais de vida e de 

inclusão da criança na sociedade, por meio da divulgação da instrução intelectual, física e 

moral” (GONÇALVES, 2009, p.110). 

 Os republicanos se apoiavam no poder regenerador da educação, o que faria das 

“populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, tornando-as saudáveis, disciplinadas e 

produtivas” (CARVALHO, 2011, p.10). Afirmavam também, a capacidade desta em 

consolidar o novo regime (por meio de seu uso como divulgadora dos valores republicanos). 

                                                             
7
Entende-se o termo Ancien Régime (Antigo Regime) como “uma dupla abordagem: social (designa uma 

sociedade de costumes, corporativa e hierarquizada, católica em suma) e política (é uma monarquia de direito 

divino, que tende para o absolutismo e formas burocráticas de administração)”. DESCIMON, R. Antigo Regime. 

In. BURGUIÈRE, André. Dicionário das Ciências Históricas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1993, p.55.  
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Desta forma, a instrução pública foi pensada como um mecanismo para “o extravasamento 

das visões de república para o mundo extra-elite” (CARVALHO, 2006, p.10). Por meio da 

reverência às principais figuras políticas, do culto aos símbolos nacionais (bandeira, hino) e 

aos heróis da pátria, a escola atuaria – apesar de suas limitações em atender a toda a 

população (principalmente a rural e aqueles que viviam nas periferias das cidades) – como um 

“templo de civilização”
8
capaz de contribuir para a elaboração de um imaginário que 

legitimasse o regime político republicano. 

 Para o sucesso dessa proposta, a instrução pública supostamente teria um papel 

político e social importante, uma vez que, “a exigência da alfabetização para a participação 

política (eleições diretas), tornava a difusão da instrução primária indispensável para a 

consolidação do regime republicano” (SOUZA, 1998, p.27). 

Entretanto, conforme fora discutido anteriormente neste capítulo, sobre a exigência da 

alfabetização e os avanços políticos, faz-se necessário destacar que apesar de eliminar o voto 

censitário, a República não acabou com o caráter excludente da sociedade brasileira no 

tocante aos aspectos políticos. A participação política da população continuou bastante 

limitada. Além de instituir o presidencialismo, criou-se uma República federativa, inspirada 

no modelo estadunidense, o que garantiu autonomia para os Estados, atendendo aos interesses 

das elites dos grandes Estados – Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e principalmente São 

Paulo. Sobre a participação política, com a Constituição de 1891 fixou-se como eleitores 

“todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluídas certas categorias, como os 

analfabetos, os mendigos e os praças militares. A Constituição não fez referência às mulheres, 

mas considerou-se implicitamente que elas estavam „impedidas de votar‟” (FAUSTO, 2011, 

p.141). Além disso, “o voto não era obrigatório e o povo, em regra, encarava a política como 

um jogo entre os grandes ou uma troca de favores” (FAUSTO, 2011, p.148). A exclusão 

política, as fraudes, o clientelismo, bem como a quase total ausência de cidadania para a 

grande parte da população, principalmente entre os pobres, inviabilizava a incorporação 

política de amplos setores da sociedade brasileira. Fausto (2011, p.148-149) aponta que “a 

porcentagem de votantes oscilou entre um mínimo de 1,4% da população total do país 

(eleição de Afonso Pena em 1906) e um máximo de 5,7% (eleição de Julio Prestes em 1930)”.  

Posto isso, considera-se que a máquina política construída e controlada pelas 

oligarquias estaduais não necessitava da participação popular para funcionar. Pode-se 

                                                             
8
A expressão “templos de civilização” é uma referência específica aos grupos escolares, instalados no Brasil 

inicialmente no Estado de São Paulo. Em relação à instalação dos grupos escolares neste Estado o trabalho de 

Rosa Fátima de Souza (1998) é importante referência.   
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considerar que, provavelmente, para alguns setores das elites a participação popular na vida 

política do país deveria ser mínima, pois, as massas populares, uma vez inseridas no jogo 

político poderiam prejudicar a ordem social republicana. Neste sentido, pode-se problematizar 

interpretações que percebam a difusão da instrução primária como indispensável para a 

consolidação política do regime. O desinteresse em integrar politicamente as massas 

populares é evidente na Constituição de 1891. Conforme apontam Gouvea e Schueler (2012, 

p.338), “a educação viu-se submetida aos atores políticos dominantes naquele período: as 

elites oligárquicas. Estas nem sempre tinham a instrução como prioridade, ou viam com 

desconfiança sua extensão ao conjunto da população”. 

Embora escrito em 1930 (período posterior ao recorte cronológico dessa pesquisa), a 

fala do poeta e jornalista Cassiano Ricardo citada por Renato Lessa (1988) ilustra o 

pensamento conservador das elites políticas e econômicas acerca da população. De acordo 

com Cassiano Ricardo, a terra brasileira é “habitada por uma população terraz e laboriosa que  

não precisa de discursos para ser feliz, mas de amparo e proteção à sua capacidade produtiva” 

(CORREIO PAULISTANO, jan. 1930 apud LESSA, 1988, p.155). Ao chamar a população da 

terra brasileira de “laboriosa”, Ricardo apresenta postura contrária à concepção de que as 

camadas populares brasileiras eram indolentes, propensas aos vícios e ao ócio. Todavia, fica 

evidente, nesse trecho, que a população, ou seja, os sujeitos excluídos da vida política são 

percebidos como dotados apenas “do atributo trabalho”. A administração do Estado, a 

política, seria uma prática desempenhada por meio da ordem oligárquica brasileira, 

viabilizada pelo pacto entre governadores e que não dependia, portanto, de eleições. Seriam, 

portanto, as elites dirigentes responsáveis pelo “amparo e proteção” das massas trabalhadoras. 

A essas elites caberia a função de conduzir o progresso da pátria. 

Outro aspecto que reforça o caráter excludente da Primeira República é a ausência 

política da mulher. O voto feminino
9
 só seria instituído (em âmbito nacional) por meio do 

Código Eleitoral de 1932. Desse modo, durante a Primeira República a mulher esteve 

excluída da cidadania política.Assim, mesmo mulheres letradas estavam impossibilitadas de 

votar pelo simples fato de serem mulheres. 

Pode-se considerar que o projeto republicano pensava a instrução pública como 

mecanismo de controle da sociedade, um instrumento destinado a manipular os sentimentos 

coletivos, dominar o imaginário e controlar os corpos da população, de modo que, “a escola e 

                                                             
9
“O Partido Operário Brasileiro, criado em 1893, defendia a universalização do sufrágio com a inclusão de 

mulheres e analfabetos” (MATTOS, 2012, p.119). Todavia as mulheres brasileiras tiveram que esperar até 1932 

para terem direito à cidadania político e os analfabetos do Brasil republicano ficaram excluídos do direito de 

votar até 1985, quando a Lei 7332 permitiu aos analfabetos o direito do voto.  
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o trabalho habilitassem o aluno pobre a adquirir o „formato‟ adequado para fazer parte da 

regeneração do país ou, pelo menos, para deixar de ser um obstáculo” (FREITAS, 2005, 

p.09). Para os republicanos a escola poderia se tornar “o emblema da instauração da nova 

ordem, o sinal da diferença que se pretendia instituir entre um passado de trevas, 

obscurantismo e opressão, e um futuro luminoso em que o saber e a cidadania se 

entrelaçariam trazendo o Progresso” (CARVALHO, 2011, p.23). Todavia, é necessário 

problematizar os discursos que exaltam o papel da educação escolar no início do período 

republicano, uma vez que, o alcance das propostas educacionais, bem como das “reformas” 

criadas em vários Estados era limitado. O número de escolas (onde elas existiam) era 

insuficiente, e boa parte da população – principalmente a população das áreas agrícolas, 

lembrando que o Brasil era um país rural nesse período – estava fora da sala de aula. 

No caso de Minas Gerais, o esforço estadual em expandir a escolarização não foi 

suficiente. Os altos índices de analfabetismo, a baixa frequência, e a população infantil sem 

escolas persistiram. Embora a escola primária (em suas variadas modalidades) tenha ganhado 

centralidade nos discursos políticos, os dados estatísticos apontam um panorama educacional 

bastante deficiente.  

Segundo Araújo (2012, p.110), em 1922, ou seja, mais de uma década após a Reforma 

Educacional João Pinheiro, a principal reforma educacional de Minas Gerais no período, o 

Estado tinha uma população de 5.319.727 pessoas. Desse total, 64% da população infantil 

estava sem escola, o que correspondia a uma população de 408.261 sujeitos fora das salas de 

aula
10

. 

Ferraro (2009, p.122) acrescenta que de acordo com o censo de1920, Minas Gerais 

tinha uma taxa de analfabetismo que chegava a 75,4% para a população com cinco anos ou 

mais. Nesse período, apenas Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul apresentavam índices de 

analfabetismo abaixo de 60% (53,4% e 53,8%, respectivamente). A partir de uma perspectiva 

comparativa constata-se que, entre 1872 e 1920, as iniciativas no campo da educação foram 

incapazes de reduzir em números absolutos a população de analfabetos (Tabela 1). 

 

 

                                                             
10

Ao elaborar a tabela que contem os dados citados no texto, Araújo (2012) acrescenta que para Minas Gerais, 

nesse período, não existem dados estatísticos precisos. Corrobora essa afirmação os números apresentados por 

Gonçalves (2006, p.72) nos quais a população mineira em idade escolar seria de 800 mil crianças, no período da 

reforma educacional de 1906. Ainda de acordo com Gonçalves (2006, p.72), dessas 800 mil crianças, 54.825 

estavam matriculadas nas escolas públicas existentes. 
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Tabela 1:Evolução do número e do índice percentual de pessoas não alfabetizadas entre 

a população de cinco anos ou mais, no Brasil. 

Ano/ Censo demográfico População Total População não alfabetizada % 

1872 8.854.774 7.290.293 82,3 

1890 12.212.125 10.091.566 82,6 

1920 26.042.442 18.549.085 71,2 

Elaborado pelo autor de acordo com (FERRARO, 2009, p.86).  

 

Os dados da Tabela 1indicam que entre 1872 e 1890 as ações educativas não 

reduziram as taxas de analfabetismo, constata-se, inclusive, aumento tanto no índice 

percentual, quanto nos números da população. Para o ano de 1920, percebe-se uma queda nos 

índices (de 82,6% para 71,2%), entretanto, a população de analfabetos entre as pessoas com 

cinco anos ou mais salta de 10.091.566 para 18.549.085. 

Embora seja possível perceber, por meio dos discursos relacionados à educação, uma 

valorização da instrução pública, e, ao menos em tese, um esforço em se expandir o ensino 

elementar, a partir desses apontamentos apreende-se que as políticas públicas educacionais 

foram incapazes de superar as altas taxas de analfabetismo e a deficiente frequência escolar 

nas três primeiras décadas da Primeira República, bem como igualmente incapazes de ampliar 

a oferta de escolas de maneira a resolver o problema dos elevados índices de crianças sem 

escola. 

Por outro lado, nota-se que a escola era tida como instituição destinada não apenas a 

alfabetizar a população. Mais que ensinar a ler, escrever e contar, a instrução pública seria 

responsável pela formação física, moral e profissional. À escola caberia intervir e modificar a 

sociedade, alterando a cultura, os hábitos e costumes das camadas populares, vistos como 

negativos.  

Seria, então, a escola o lugar que promoveria a superação do atraso e do primitivismo 

das camadas subalternas, preparando-as para o ingresso em uma sociedade racionalmente 

vinculada ao pensamento liberal e ao mundo do trabalho. Neste sentido, é possível estabelecer 

outras problematizações a respeito das ações educativas na Primeira República. Para além da 

formação intelectual, a escola cumpriria o importante papel de controle social. Um controle 

dos corpos e dos pensamentos de seu principal público – os grupos sociais empobrecidos. 

Essa política de controle social contribuiria para a regeneração e higienização da nação. 
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Esta posição relaciona-se às contribuições de Michel Foucault, especificamente ao que 

ele chamou de “Biopolítica”. Foucault afirma que com relação à biopolítica, ele a entendia 

como 

 

a maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os 

problemas propostos à prática governamental, pelos fenômenos próprios a 

um conjunto de seres vivos constituídos em população: saúde, higiene, 
natalidade, raças ... Sabe-se o lugar crescente que esses problemas ocuparam, 

desde o século XIX, e as questões políticas e econômicas em que eles se 

constituíram até os dias de hoje (FOUCAULT, 1997, p.89). 

 

Percebe-se a partir dessa citação a existência de relações entre o que Foucault 

denomina “biopolítica” e os discursos e propostas políticas presentes no Brasil do final dos 

Oitocentos e início do século XX. A biopolítica de Foucault envolve questões relevantes no 

pensamento dos dirigentes e intelectuais brasileiros do início do regime republicano, os 

problemas da saúde, higiene, e das raças aparecem articulados às questões econômicas e 

políticas nos discursos do período em estudo. 

Na perspectiva de Foucault, a biopolítica é uma racionalidade política que aparece 

com o nascimento do liberalismo. Ao tratar da noção de biopolítica, Michel Foucault a 

relaciona ao liberalismo. Nesse sentido, afirma: 

 

tentei analisar o “liberalismo” não como uma teoria, nem como uma 

ideologia e, ainda menos, é claro, como um modo da “sociedade” se 

representar... mas como uma prática, como uma “maneira de fazer” 
orientada para objetos e se regulando através de uma reflexão contínua 

(FOUCAULT, 1997, p.90). 

 

Segundo Foucault, o liberalismo deve ser entendido como princípio e método de 

racionalização do exercício de governo. Uma racionalização que se relaciona à economia. 

Todavia, essa razão do Estado que se relaciona com o econômico deve levar em consideração 

os problemas da população: saúde, natalidade, higiene, educação. De modo que, a população, 

cada vez mais numerosa, seja cada vez mais útil e produtiva, para “a força do Estado”. Com 

relação à noção de “população”, a partir das perspectivas da biopolítica, esta “é um conjunto 

de seres vivos e coexistentes que apresentam traços biológicos particulares e cuja própria vida 

é suscetível de ser controlada a fim de assegurar uma melhor gestão da força de trabalho” 

(REVEL, 2005, p.27). 

 Nesta linha, ao relacionar biopolítica e população, Michel Foucault afirma que “a 

biopolítica lida com a população, e a população como problema político, como problema a 
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um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder” 

(FOUCAULT, 2005, p.292-293). A biopolítica relaciona-se a procedimentos disciplinares 

voltados para a população. Esses procedimentos se articulam a relações de poder, ou, nas 

palavras de Foucault, a um “biopoder” que se envolve na gestão da saúde, da higiene, da 

alimentação, do corpo. 

 Utiliza-se aqui o conceito de biopolítica proposto por Foucault por considerar que na 

visão dos dirigentes brasileiros nos anos iniciais da República, vários aspectos presentes na 

noção de biopolítica se relacionam às questões tidas como primordiais para a nação brasileira. 

Os discursos higienistas, bem como as políticas em torno da higiene e do saneamento, atestam 

a preocupação das elites com a saúde, e o corpo da população. Da mesma forma, a perspectiva 

eugênica fez-se presente no intuito de melhorar (regenerar) a raça brasileira. Existia também a 

dimensão econômica no tocante às perspectivas republicanas. Ela estava presente na 

preocupação com o trabalho, seja no sentido de educar a população de maneira a combater a 

ociosidade, destacando o valor moral, cívico e patriótico do trabalho, seja nas políticas que 

visavam incluir a formação profissional nos programas de ensino.   

 Nota-se, por exemplo, as queixas dos fazendeiros mineiros que nos anos após a 

abolição sofriam com a falta de mão de obra. John Wirth (1982) cita as queixas desses 

proprietários presentes em um questionário realizado pelo Estado em 1894. O autor aponta 

que 

 

diversos fazendeiros afirmaram que o transporte e a vadiação eram os dois 

maiores obstáculos à agricultura mineira. Consideravam os trabalhadores 

volúveis, não confiáveis e desleais, todos querendo viver da terra na 
ociosidade – em resumo um problema social para as autoridades. Nas 

palavras de um fazendeiro, “é dever da sociedade colocar esses miseráveis 

filhos da floresta sob regime de trabalho fixo, modificando assim seus 
hábitos grosseiros” (WIRTH, 1982, p.80). 

 

Uma das queixas envolve a questão de infraestrutura – a falta de estradas e ferrovias 

em boas condições para facilitar o transporte –, e outra evidencia a dificuldade dos 

proprietários rurais em se adaptar às novas relações de trabalho provenientes da abolição. 

Sentiam falta da mão de obra barata e disciplinada pela força e pelo chicote. 

Minas Gerais não atraiu imigrantes como São Paulo, e o impacto da abolição foi mais 

grave nesse Estado. Outro problema para os proprietários rurais era que as condições de 

trabalho e salários que eles ofereciam não atraíam a mão de obra, que mesmo desempregada 

preferia vagar pelos campos, estradas e ferrovias, gozando da liberdade que a abolição 
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proporcionou. Desta forma, eram muitos os vagabundos que perambulavam pelas montanhas 

mineiras. Assim, parece que vadiar era mais interessante que a dura rotina de trabalho 

proposta pelos proprietários rurais. 

Nas cidades, a ociosidade também incomodava. Sidney Chalhoub (2011) aponta a 

preocupação com o ócio e os vícios das “classes perigosas” (pobres) no Rio de Janeiro. O 

relatório do secretário do interior de Minas Gerais também alertava para os riscos do elevado 

número de meninos vadios “a vagar pelas ruas das localidades em busca da perversão dos 

seus sentimentos” (SECRETARIA DO INTERIOR, 1897, p.30 apud FARIA FILHO; VAGO, 

2000, p.35). 

Uma das principais formas de deixar os pobres menos perigosos era evitar a 

ociosidade. No caso das crianças, a escola aparecia como lugar ideal para a instrução 

intelectual, física e moral, o que contribuiria para a formação de cidadãos ordeiros e 

trabalhadores, livres dos vícios e da vadiagem. Com relação aos adultos, a melhor forma de 

evitar que caíssem nos vícios e na vadiação era o trabalho. Assim como a escola, o trabalho 

educa e modifica “os hábitos grosseiros”. John Wirth (1982)indica que em 1896, políticos 

mineiros levaram ao Congresso um projeto de lei decontrato de trabalho que forçasse o 

trabalho fixo. O projeto não foi aprovado pelo presidente Prudente de Morais. Todavia, 

muitos fazendeiros recorriam à polícia para arrebanhar os vadios na época das colheitas 

(WIRTH, 1982, p.80).  

Para as elites republicanas, principalmente aquelas que detinham o poder político, as 

bases de inspiração para exercer o controle social das massas e regenerar a nação “eram as 

correntes cientificistas, o darwinismo social do inglês Spencer, o monismo alemão e o 

positivismo francês de Auguste Comte” (SEVCENKO, 1998, p.14). Essas teorias 

colaborariam para que fossem superados os problemas sociais do Brasil, eliminando o atraso 

cultural e socioeconômico do país. 

Nicolau Sevcenko aponta que, no início do regime republicano “a ideia das novas 

elites era promover uma industrialização inédita e a modernização do país” (SEVCENKO, 

1998, p.15). Essa postura resultou na entrada de grande fluxo de capitais ingleses e 

estadunidenses que decorreu em um jogo especulativo que arruinou muitos capitalistas 

brasileiros – esse processo ficou conhecido como Encilhamento. 

Embora,realizar uma abordagem econômica não seja o eixo central desta análise 

histórica, cabe destacar alguns aspectos relacionados à integração do Brasil republicano à 

economia internacional. No século XIX, principalmente por conta da expansão cafeeira, o 

Brasil se integra ao capitalismo internacional. O país aparecia como exportador de produtos 
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agrícolas, e dentre esses produtos o café foi o mais importante. A produção do café estimulou 

a economia, destacadamente a partir de 1870 com as lavouras do oeste paulista. O dinamismo 

da economia propiciou a construção de ferrovias, estradas e portos. Esse reaparelhamento 

contribuiu para que surgissem bancos, casas de câmbio e de exportação. O incremento da 

economia brasileira atraiu investimentos internacionais, sobretudo investimentos ingleses. 

Nesse contexto de transformações culturais, políticas e econômicas na sociedade brasileira, o 

país se vinculou à economia capitalista que 

 

como não poderia deixar de ser, tornou-se global. Ela consolidou essa sua 

característica de forma mais intensa durante o século XIX, à medida que foi 

estendendo suas operações para regiões cada vez mais remotas do planeta, 
transformando assim essas áreas de modo mais profundo. Sobretudo, essa 

economia não reconheceria fronteiras, funcionando melhor onde nada 

interferia na livre movimentação dos fatores de produção. O capitalismo era 

assim não só internacional na sua prática, mas internacionalista na sua teoria 
(HOBSBAWM, 1987, p.41 apud SEVCENKO, 1998, p.08). 

 

 Esse quadro incentivou um processo de industrialização
11

, ainda que tímido e restrito à 

produção de bens de consumo não duráveis, como: tecidos, chapéus, calçados, papel, velas, 

cerveja, alimentos. Estes produtos eram destinados ao consumo popular e voltados para o 

mercado interno.  A região mais rica do país era aquela onde era produzido o café, sobretudo 

o Estado de São Paulo. Nessas regiões ocorreu certo crescimento urbano e a instalação de 

serviços como iluminação, transporte urbano, novas práticas de entretenimento (teatro, 

cinema) e maior circulação de impressos. Outro produto de exportação importante foi a 

borracha, especialmente entre 1890 e 1910. Essa matéria-prima foi largamente utilizada na 

produção dos pneus para bicicletas e na indústria automobilística.  

 Ao longo da Primeira República o café sempre foi o principal produto de exportação 

do Brasil. Os EUA se consolidaram como principal mercado consumidor do produto e 

gradualmente assumiram o posto de principal investidor, superando a presença do capital 

inglês.  

 Essa dinâmica econômica inseriu o Brasil no contexto do liberalismo econômico 

internacional que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. O país era importante fornecedor de 

                                                             
11

Gustavo H. B. Franco e Luiz Aranha Côrrea do Lago (2012) apontam que o Governo do presidente Rodrigues 

Alves (1902-1906) contou com uma conjuntura econômica internacional que resultou em um “boom de 

empréstimos para investimentos públicos e privados e de investimentos direto no país (...) Parte desse aumento 

foi financiado através de empréstimos externos, mas o orçamento foi mantido equilibrado até 1908. O Governo 

concedeu ocasionalmente benefícios, notadamente à indústria têxtil, com fretes favorecidos em ferrovias estatais 

ou companhias de transporte marítimo, e certas isenções de imposto de importação para matérias-primas e 

equipamentos” (FRANCO; LAGO, 2012, p.193-194).  
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produtos agrícolas e matérias-primas, e lugar estratégico para a aplicação do excedente de 

capital das potências capitalistas, tanto por meio de empréstimos (aos governos federal ou 

estadual), quanto pelo investimento na incipiente indústria nacional e nos setores de serviços 

(eletricidade, ferrovias e transporte urbano). 

 O tempo republicano, do final do século XIX e começo do XX 

 

impulsionado por novos potenciais energéticos e tecnológicos, em que a 

exigência de acertar os ponteiros brasileiros com o relógio global suscitou a 
hegemonia de discursos técnicos, confiantes em representar a vitória 

inelutável do progresso (...) as ações concretas desencadeadas por esses 

discursos (...) se traduziram em formas extremas de opressão quando 
voltadas para as populações destituídas de qualquer educação formal e 

alheadas dos processos decisórios (SEVCENKO, 1998, p.27). 

 

Embora tenha experimentado relativo crescimento industrial, o Brasil não se 

transformou em um país industrializado no período da Primeira República. O país não perdeu 

seu caráter econômico predominantemente agroexportador, o que o deixava em situação frágil 

diante das flutuações do mercado internacional. Da mesma forma, o perfil social rural 

permaneceu para todo o período. Ao abordar o desempenho econômico do Brasil entre 1889 e 

1913, Franco e Lago (2012), a partir de uma perspectiva comparativa apontam que “o Brasil 

era um país muito pobre, não apenas com relação aos mais avançados, mas também quando 

comparado aos vizinhos latino-americanos” (FRANCO; LAGO, 2012, p.198). Os autores 

ainda destacam que “a enganosa noção de prosperidade, decorrente do desempenho das 

principais commodities exportadas pelo país, contrastava, porém, com a permanência de 

bolsões de pobreza absoluta, notadamente nas antigas regiões exportadoras do Nordeste” 

(FRANCO; LAGO, 2012, p.200). 

A expansão e modernização urbana, quando e onde ocorreu não foi capaz de alterar a 

característica agrária do Brasil. A sociedade no estilo Belle Époque ficou restrita a esparsos 

núcleos urbanos, destacando-se Rio de Janeiro e São Paulo. E mesmo nesses lugares a 

civilização e o progresso “à francesa” (como se dizia na época) foi uma realidade para uma 

ínfima parcela da população. Para a maior parte da população empobrecida, a civilização e o 

progresso resultaram em segregação do espaço urbano, opressão, e exclusão social. 

Em relação à instrução pública primária, o principal “alvo” das propostas políticas era 

a população pobre (força de trabalho). De acordo com as indicações de Farhi Neto (2010, 

p.32) a função do governo é “capacitar os indivíduos, pelo aprimoramento disciplinar das 

sociedades, e fazer deles os instrumentos do desenvolvimento econômico”, de maneira a 
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tornar os pobres “menos perigosos aos ricos e mais aptos ao trabalho” (FARHI NETO, 2010, 

p.39). 

A política
12

, preocupada com a formação, controle e disciplina
13

 do sujeito 

proveniente das camadas inferiores da população se articula com o conceito de “biopolítica” 

proposto por Foucault, no qual este aparece “como a prática política de apreensão social dos 

corpos dos indivíduos, no capitalismo” (FARHI NETO, 2010, p.34). Dessa forma a 

“biopolítica” se insere na “trama de poderes que se exercem entre os corpos, modelando-os 

politicamente” (FARHI NETO, 2010, p.26). A biopolítica é “o exercício do poder do Estado 

como cuidado com a vida da população, diante da virtualidade dos perigos que 

constantemente o ameaçam, segundo Foucault, é a modalidade contemporânea do exercício 

do poder político” (FARHI NETO, 2010 p.120). 

A partir dessas indicações se percebe que à escola (especialmente aquela voltada para 

a instrução pública primária) seria designado um trabalho importante com relação à formação 

do sujeito, uma vez que, a escola era percebida como tecnologia de controle capaz de produzir 

o cidadão republicano em sentido amplo. Por intermédio de uma instrução elaborada “para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação popular sob o tríplice aspecto físico, 

intelectual e moral” (Minas Gerais. Lei 439,de 28/09/1906), os discursos da saúde – bons 

hábitos, postura adequada, higiene – abordados pela biopolítica de Foucault se acoplam com 

os discursos da moral e se fazem presentes nas normatizações da legislação que criou os 

grupos escolares em Minas Gerais. 

Entretanto, a preparação para o trabalho também seria campo de atuação da escola 

pública. De acordo com o texto da Lei 439, artigo 7º, parágrafo único era previsto que “nos 

grupos escolares poderá ser criado o ensino técnico primário”. Mesmo não sendo uma 

prerrogativa indispensável para o funcionamento dos grupos a possibilidade de criação do 

ensino profissional indica a preocupação política com relação à formação da mão de obra. A 

instrução pública primária incluiria em seu corolário, a instrução técnico/profissional do 

trabalhador. 

Pode-se perceber que, nas propostas republicanas, o pleno desenvolvimento da nação e 

a consolidação de uma ordem norteada pelas noções de civilização e progresso, só seriam 

                                                             
12

“o político se refere a toda relação de força presente entre grupos sociais e entre indivíduos em sociedade (...) o 

conjunto das relações de força em uma dada sociedade constitui o domínio da política, e que uma política é uma 

estratégia mais ou menos global que procura coordenar e finalizar essas relações de força” (FARHI NETO, 

2010, p.24). 
13

A disciplina “é basicamente um mecanismo de poder que permite ordenar, com respeito a fins determinados, 

uma massa humana, mediante a configuração de uma hierarquia funcional baseada no indivíduo” ( FARHI 

NETO, 2010, p.42). 
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possíveis se os setores populares da sociedade adquirissem um determinado nível cívico e 

moral que permitisse a criação de um modelo social que promovesse entre os cidadãos a 

adesão (e porque não dizer conformismo) em relação à ordem social, política e econômica 

proposta pelo Estado Republicano. Com a expansão do ensino primário, o Estado 

desempenharia a sua função de “educar” as massas populares, possibilitando a concretização 

do projeto de homogeneização cultural, unidade política e preparação das forças de trabalho 

para o progresso civilizacional da sociedade brasileira. 

A proposta de educação pública produzida nos anos iniciais da Primeira República 

buscaria ao “formar a alma” e moldar os corpos da população
14

 brasileira (principalmente os 

pobres), construir uma visão de mundo coerente com os interesses dos setores dominantes da 

sociedade, bem como, sujeitar os indivíduos à lógica das relações sociais e produtivas do 

capitalismo. 

 No discurso republicano a instrução pública primária aparecia como importante 

estratégia para a regeneração da nação, e dispositivo essencial para o progresso. Por todo o 

Brasil, ao longo da Primeira República aconteceu uma sucessão de políticas públicas no 

sentido de tentar organizar o ensino elementar. 

 Apesar do esforço educacional presente nesse contexto histórico, e do reconhecimento 

da importância da instrução primária, as várias ações educativas não conseguiram superar o 

problema do analfabetismo, da baixa frequência, e do elevado número de crianças sem acesso 

à escola. Todavia, embora insuficientes, as políticas educacionais e as ações educativas foram, 

ao longo do regime republicano, ganhando uma posição cada vez mais central – ao menos nos 

discursos de políticos, intelectuais e professores. Nesta perspectiva, a escola era vista como 

instituição essencial para a construção e progresso da nação. 

 Durante a Primeira República, conforme afirma Jorge Nagle (2001), houve o que o 

autor chamou de “entusiasmo” pela educação. Neste sentido, no ponto de vista republicano, a 

difícil tarefa de regenerar a pátria, retirando o Brasil do atraso, e colocando-o no compasso do 

progresso e da civilização teria na instrução pública primária um importante dispositivo. 

 Araújo (2012, p.106) afirma que 

 

a escola primária – em suas várias modalidades – ganhará uma paulatina 

centralidade no período da Primeira República (...) Tal centralidade 

gradualmente crescente se evidenciará em termos de interiorização e de 

                                                             
14

O termo população é tratado de acordo com a definição de Foucault (2008b, p.23) na qual, população é “uma 

multiplicidade de indivíduos que estão e que só existem profundamente, essencialmente, biologicamente ligados 

à materialidade da qual eles existem”. 
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expansão, pelo menos em alguns Estados, como São Paulo, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, entre outros. 

 

Por outro lado, como apontam Gouvea e Schueler (2012, p.334) “o projeto de 

universalização da instrução elementar foi no Brasil caracteristicamente precário, 

conformando-se uma desigualdade no acesso e permanência da população brasileira na 

escola”. Esta interpretação das autoras supracitadas relaciona-se à questão da expansão da 

instrução primária. A forma federalista e o modelo descentralizado no tocante às políticas 

educacionais potencializou a desigualdade com relação à distribuição das verbas, o que 

“acirrou as diferenciações regionais e incrementou as negociações locais na oferta da 

instrução” (GOUVEA, SCHUELER, 2012, p.336). 

 A elevada descentralização produziu grande desigualdade e diversidade no tocante ao 

ensino público primário brasileiro. Questões relacionadas aos gastos públicos, às políticas de 

expansão e acesso ao ensino, bem como às tentativas de organização de sistemas estaduais de 

instrução pública primária apresentavam sensíveis discrepâncias regionais, resultando – em 

âmbito nacional – em um panorama educacional bastante difuso e em muitos aspectos 

heteróclito.  

 Produzir uma análise histórica em relação à educação pública primária nacional no 

contexto da Primeira República seconstitui em grande desafio. Uma opção metodológica que 

contribui para a construção da investigação histórica é a partir do enfoque micro. A análise 

em escala micro possibilita apreender as vicissitudes, as variáveis, as descontinuidades, e as 

desigualdades das ações educativas no Brasil, no contexto da Primeira República. 

A análise micro-histórica ao privilegiar o local e o regional contribui para que a 

história da educação brasileira se constituaem uma abordagem mais consistente, com 

possibilidades de investigação mais numerosas e mais complexas. O olhar micro permite uma 

análise histórica que escapa à apreensão da abordagem macro. Nesta linha, por meio da 

perspectiva micro-histórica é possível a construção de subsídios para a escrita da história da 

educação brasileira. 

 Portanto, é a partir da perspectiva micro-histórica que se analisará a história da 

educação em Minas Gerais, especialmente o contexto que envolve a reforma educacional que 

instalou os grupos escolares. Para tanto, serão investigados os discursos educacionais 

presentes nos impressos jornalísticos produzidos na cidade mineira de São João del-Rei entre 

os anos 1900 e 1920.  
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CAPÍTULO 2: RUPTURAS E DESCONTINUIDADES: A ORGANIZAÇÃO 

DAINSTRUÇÃO PRIMÁRIA EM MINAS GERAIS (1892-1906) 

 

 Em relação à educação primária, no início do regime republicano, Minas Gerais, de 

reforma em reforma, buscou organizar a instrução pública nessa modalidade. Em 1892, por 

meio da Lei 41, de 03 de agosto, o governo do Estado reformou a instrução pública primária. 

De acordo com essa legislação o ensino elementar era obrigatório para crianças de ambos os 

sexos, de 07 a 13 anos. No tocante ao currículo, “o programa de ensino foi organizado 

obedecendo a uma hierarquização na distribuição das matérias em relação à localidade das 

escolas” (GONÇALVES, 2006, p.64). As escolas foram divididas em três tipos: urbanas, 

distritais e rurais. 

Gonçalves (2006) pondera que o programa de ensino das escolas rurais era mais 

enxuto, enquanto que o programa das escolas urbanas era mais completo. Além do ensino de 

leitura, escrita, e dos fundamentos da matemática, os três programas, embora diferenciados e 

hierarquizados, contemplavam o ensino das disciplinas: Instrução Moral e Cívica, e Noções 

de Higiene,o que demonstra a preocupação dos dirigentes políticos com a temática em torno 

da noção de instrução pública como instrumento para a regeneração da população. 

Complementavam os programas de ensino: “canto de hinos patrióticos, trabalhos manuais, 

ginástica e evoluções militares, para os meninos, além de corte, costura e trabalhos de agulha 

para o sexo feminino, a que se davam também noções de Economia Doméstica” (MOURÃO, 

1962, p.28). 

Esses programas de ensino evidenciam o interesse na preparação para o trabalho, e na 

formação intelectual voltada para o patriotismo e civismo. Outro aspecto interessante são as 

disciplinas específicas para cada sexo. Voltadas para os trabalhos manuais, essa diferenciação 

aponta para o desejo de se estabelecer o lugar social do homem e da mulher. O menino, futuro 

chefe do lar, deveria se preparar para o trabalho e defesa da pátria.À menina, cujo destino 

seria os cuidados do lar, eram ensinadas noções de trabalho e economia doméstica.   

 O programa de ensino proposto pela reforma de 1892 foi considerado “como além das 

habilitações da maior parte dos professores que atuavam no magistério, por serem eles 

provisórios e sem a formação que os capacitasse para a sua aplicação” (GONÇALVES, 2006, 

p.64). Gonçalves destaca que, por esse motivo, para os dirigentes do Estado, a implementação 

do novo programa de ensino se daria com o decorrer dos anos. Todavia, “não obtendo ainda 

nenhum resultado até 1896, o presidente [Bias Fortes] sugeriu diminuição da exigência do 
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programa, tornando-o exequível por parte dos professores” (GONÇALVES, 2006, p.64). Ou 

seja, na realidade, o currículo mais completo e complexo proposto pela legislação de 1892 

não foi implementado tal qual foi proposto na normatização legal. A reforma ficou em boa 

medida, restrita apenas ao discurso oficial. 

 Em 1897, nova reforma. Por intermédio da Lei 221, de 14 de setembro de 1897, 

ocorreu uma equiparação entre os programas dos três tipos de escolas. Mourão (1962, p.48) 

ressalta que a Lei 221 não fez distinção de currículo entre as escolas. E, ao expor a lista de 

matérias, o autor afirma que “comparando-se esse currículo com o das escolas urbanas da 

Reforma Afonso Pena, vê-se que aquele era de grau mais elevado, mais completo em 

extensão e profundidade” (MOURÃO, 1962, p.49). Assim,  

 

as disciplinas do ensino primário tornaram-se comuns para as três categorias 

de escolas, compreendendo o ensino das seguintes disciplinas: leitura e 
escrita, ensino prático da língua portuguesa, aritmética prática, as quatro 

operações sobre números inteiros e sobre frações ordinárias e decimais, 

proporções, regra de três, de juros simples, de desconto e de companhia, 

sistema métrico, noções de geografia e de história do Brasil, particularizadas 
quanto ao Estado de Minas. Além disso, foram acrescentadas outras 

disciplinas, tais como: lições de cousas, educação cívica, moral e física, 

cânticos escolares e leitura da Constituição Federal e do Estado 
(GONÇALVES, 2006, p.65). 

 

Gonçalves destaca que 

 

a modificação não apenas tornou comum a distribuição das disciplinas, como 

também suprimiu várias disciplinas do programa anterior, dentre elas: 
noções de higiene; noções práticas de agricultura para o sexo masculino; 

trabalhos com agulhas para o feminino; curso teórico e prático de gramática 

portuguesa; leitura expressiva e exercício de elocução portuguesa; estudo das 
raízes quadradas e cúbicas; noções de geometria; noções de ciências físicas e 

naturais aplicadas à indústria, à agricultura e à higiene; trabalhos manuais e 

exercícios de ginástica e evoluções militares; prendas, trabalhos de agulha 
(corte e confecção de peças de vestuário) e economia doméstica 

(GONÇALVES, 2006, p.65). 

 

Nota-se que há uma acomodação à suposta falta de domínio dos professores para 

atender a proposta original. Essa atitude dos dirigentes do Estado limitava o programa de 

ensino e fazia com que as supostas reformas educacionais ficassem em vários pontos restritas 

aos textos das normatizações legais. Ao que parece, existia um distanciamento em relação ao 

que era proposto pela legislação e as reais condições para a prática e desenvolvimento de 

processo de ensino-aprendizagem em Minas Gerais. 
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Em 1899, mais uma reforma. A Lei 281, de 16 de setembro de 1899, regulamentada 

pelo Decreto nº 1.348, de 08 de janeiro de 1900, alterou novamente o programa de disciplinas, 

que, de acordo com Gonçalves (2006) contemplou as seguintes matérias: 

 

Leitura e caligrafia; ensino prático da língua portuguesa; aritmética, as 

quatro operações sobre números inteiros, frações ordinárias e decimais, 

sistema métrico, proporções, regra de três, de juros simples, de desconto e de 
companhia; noções de geografia e história do Brasil, especialmente do 

Estado de Minas Gerais; lições de coisas, educação moral e cívica e leitura 

das Constituições Federal e do Estado. Incluem-se os exercícios de canto 

coral, adotando-se os hinos patrióticos e, preferencialmente, os mineiros. 
Nas escolas do sexo masculino, os professores deveriam ensinar trabalhos 

manuais, exercícios ginásticos e evoluções militares e, nas escolas do sexo 

feminino, prendas, trabalhos de agulha e, ainda, elementos da economia 
doméstica (GONÇALVES, 2006, p.65). 

 

Em menos de uma década, três reformas! Três leis alteraram a organização do ensino 

primário, resultando num vai e vem de disciplinas constantes nos programas de ensino e 

mudanças nos horários das aulas. O que provavelmente prejudicava o trabalho pedagógico 

dos professores.  

Essas constantes reformas apontam para um caráter descontínuo no tocante às políticas 

públicas educacionais, que além de interferir na prática docente, atrapalhava o processo de 

aprendizagem dos alunos, pois havia necessidade constante de ajustes em relação às propostas 

das reformas. Do mesmo modo, as várias reformas indicam que a cada troca de governo, os 

novos presidentes reorganizavam o ensino no Estado, tanto sob argumentos de cunho 

econômico, quanto pedagógicos. Ao que parece, os políticos estavam interessados em deixar 

sua “marca” na instrução pública. 

As políticas públicas no campo educacional proporcionavam visibilidade às ações 

políticas dos dirigentes, uma vez que, as ditas reformas levavam os nomes dos respectivos 

presidentes de Minas Gerais. Assim foi (a título de exemplo) com as reformas: Afonso Penna 

(1892) e Silviano Brandão (1899); e a Lei Bias Fortes – Henrique Diniz (1897). 

Ainda com relação à Lei 281, uma novidade: a classificação das escolas apenas em 

urbanas e distritais. De acordo com Mourão (1962, p.56) o Art. 2º “aboliu as escolas rurais 

previstas na legislação anterior”. Outro aspecto importante é destacado por Mourão, “as 

escolas tiveram também o seu número delimitado, o que parece foi feito [sic] tendo em vista a 

situação financeira do Estado, na época. Não haveria, nas cidades, menos de duas e nem mais 

de oito; e em cada distrito, o número máximo seria de duas escolas” (MOURÃO, 1962, p.56). 
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O autor atribui essas restrições ao número de escolas nas cidades e distritos à situação 

precária da economia mineira no período. A administração do estado chegou a fixar em 1.410 

o número máximo de escolas de instrução pública primária em Minas Gerais. São João del-

Rei nesta época contava com 21 cadeiras
15

. 

A saúde financeira de Minas Gerais realmente parecia não ser das melhores. Em 1901, 

por meio da Lei 318 de 16 de setembro, foram suspensas todas as escolas normais do estado, 

“continuando os professores a perceber a metade dos vencimentos que tinham na época, até 

um ano da data da lei” (MOURÃO, 1962, p.83).No tocante à remuneração dos docentes após 

a supressão das escolas normais, encontra-se na imprensa sanjoanense: “os professores de 

mais de cinco annos de exercício continuam a perceber a metade dos vencimentos – por um 

anno – e os de menos tempo ficarão recebendo essa importância por seis mezes apenas” (O 

COMBATE, 07/08/1901, p.01). Em contrapartida, a administração estadual estabeleceu uma 

disposição na Lei 318 na qual as câmaras municipais, em acordo com o Estado, poderiam 

manter suas escolas normais. 

A legislação educacional do período, apesar de estar no centro do debate acerca da 

formação e instrução da população, não conseguia melhorar as condições da escola pública 

em Minas Gerais, que se encontravaem situação precária. 

A imprensa local concedeu bastante espaço para as questões educacionais desse 

período. Teve grande repercussão especialmente a supressão da escola normal de São João 

del-Rei. Entre agosto de 1900 e dezembro de 1901, o jornal conservador O Combate publicou 

vários artigos sobre a escola normal da cidade. 

O impresso local criticou o projeto apresentado pelo deputado Raposo de Almeida em 

sessão do Congresso Legislativo de 02 de agosto de 1900. De acordo com o Art. 2º do 

referido projeto decretava-se a supressão das escolas normais de Uberaba, São João del-Rei, 

Araçuaí, e Sabará. Segundo O Combate, a supressão das escolas normais fazia-se necessária 

devido à falta de verba orçamentária para o custeio e instalação da escola normal da capital. 

Dessa forma, os recursos economizados com a supressão das quatro escolas normais seriam 

utilizados na escola normal da capital. O jornal publicou o discurso do deputado Raposo de 

Almeida que justificava o decreto do Legislativo 

 

                                                             
15

O termo “cadeira” era utilizado como sinônimo de escola isolada. Cada escola isolada correspondia a uma 

“cadeira” ocupada por um professor responsável. O número de escolas públicas em São João del-Rei é fornecido 

por Mourão (1962, p.68). Ele se refere ao número total de escolas da sede do município (escolas urbanas), e de 

seus respectivos distritos (escolas distritais). Lembrando que a categoria escolas rurais tinha sido suprimida. 
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pelos estudos que fez das condições actuaes dos cofres públicos e pelos 

debates havidos na casa, tinha certeza de que existiam ainda difficuldades 

[financeiras]; mas porque, capacitado da necessidade de uma Escola Normal 
na Capital teve de procurar um meio de poder satisfazer a essa necessidade 

sem que desiquilibrasse o orçamento já feito, e foi encontral-o na própria 

verba de Escolas Normaes (O COMBATE, 08/08/1900, p.01). 

 

De acordo com o deputado, a supressão de quatro escolas normais ocorreria para 

“satisfazer a aspiração do povo e para dar expansão aos instinctos de seu coração”. Ao utilizar 

o termo “povo”, o deputado se referia aos funcionários públicos que tiveram que deixar Ouro 

Preto, transferindo-se para a nova capital mineira. Segundo o texto publicado pelo impresso, 

 

diversos funcionários públicos que em consequência da mudança da Capital 

tiveram necessidade de interromper o curso que faziam filhos seus na Escola 
Normal de Ouro Preto, propôz a creação de uma Escola Normal nesta 

Capital e teve o pezar de ver que seus desejos não podiam realisar-se nesta 

occasião em vista das difficuldades financeiras do Estado (O COMBATE, 

08/08/1900, p.01). 

 

Para atender às necessidades educacionais dos filhos de burocratas da nova capital, 

quatro cidades do interior ficariam sem suas respectivas escolas normais. O impresso se opõe 

ao projeto alegando que a escola normal de São João del-Rei era “uma das mais frequentadas 

e a que tem favorecido ao Estado, maior número de professores por Ella diplomados” (O 

COMBATE, 08/08/1900, p.01). 

O periódico insiste em criticar o projeto de supressão de escolas normais e defende a 

instituição de ensino normal de São João del-Rei. Ressalta que em 1899, a frequência da 

escola normal da cidade tinha atingido o “avultado número de quase 200 alumnos”. O 

impresso afirma também que, 

 

só neste anno [1900], Ella fornece ao Estado 17 professores diplomados e 

que a sua elevada matrícula no 2º, e no 3º anno, além de ser uma garantia 
justificativa da sua manutenção é, ao mesmo tempo, um compromisso do 

Estado quanto à sua estabilidade, pelo direito que adquiriram esses mesmos 

alumnos de, nella, concluírem os seus estudos (O COMBATE, 15/08/1900, 
p.01) 

 

 O jornal se apega ao número de professores formados pela escola, bem como sua 

frequência escolar. Além disso, problematiza uma questão relevante: como ficaria a situação 

dos alunos que ainda estavam cursando o ensino normal? Os redatores defendiam o direito 

dos alunos em concluir seus estudos, da mesma forma que os filhos dos funcionários públicos 

da capital também tinham. Destaca o artigo 



53 
 

 

 

 Ora, si uma Escola Normal em Bello Horisonte, como diz o illustre 
auctor do projecto, se impõe pela necessidade que têm os filhos de diversos 

funcionários públicos, de concluir os seus estudos, interrompidos pela 

mudança de capital, a que se acha mantida em S. João d‟El-Rey, há 
dezesseis annos, tendo avultado número de alumnos, que também não 

concluíram os seus, de mais necessidade é ainda – Prior tempore, potior 

jure!
16

 (O COMBATE, 15/08/1900, p.01). 

 

A imprensa local, além de questionar os prejuízos para a educação em Minas Gerais 

provenientes da supressão de quatro escolas normais, destaca um aspecto importante no 

regime republicano e previsto na Constituição de 1891, qual seja a igualdade de direitos e o 

suposto fim dos privilégios que grassavam no antigo regime monárquico. Entretanto, ao 

menos na visão de alguns políticos mineiros do período, os alunos da capital eram mais 

merecedores do direito de terminar os estudos. 

 O periódico prosseguiu sua luta contra a supressão da escola normal da cidade. 

Todavia, conforme já fora tratado, em 1901, a Lei 318 suspendeu todas as escolas normais do 

Estado. Nesse sentido,embora a imprensa reconhecesse a necessidade de se buscar 

“restabelecer o equilíbrio orçamentário”, críticas foram feitas à suspensão das escolas 

normais: 

 

Não podemos nos calar diante da extensão da medida que, fulminando todas 
as Escolas Normaes do Estado, vem profundamente ferir a instrucção 

popular em Minas. Por mais prementes que sejam as condições 

orçamentárias do Estado não seria licito que os córtes fossem radicaes assim 

em um ramo de serviço público tão importante e que tão de perto interessa 
ao próprio bem estar da República (O COMBATE, 07/08/1901, p.01). 

 

O artigo destaca também a situação e os direitos dos professores que “de uma hora 

para outra, se vê [sic] alijado das posições que occupavam adquiridas, quasi todas por 

concurso” (O COMBATE, 07/08/1901, p.01). 

 Com relação à possibilidade de as câmaras municipais auxiliarem nos vencimentos 

dos professores e na manutenção das escolas normais, a câmara municipal de São João del-

Rei aprovou subvenção de nove conto de réis para a Escola Normal. A imprensa comemorou 

a subvenção: 

 

                                                             
16

Expressão latina que significa: “Primeiro no tempo, mais ou mais poderoso no direito”, ou seja, defende a 

manutenção do direito de existir uma escola que já funciona há mais tempo. 
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A‟ Camara Municipal d‟esta cidade não poderia ser indifferente a sorte de 

nossa Escola Normal, suspensa por lei do Estado, em vista das prementes 

circunstâncias em que se acham as nossas depauperadas finanças e com 
decedida abnegação conseguiu, de verdadeiras aparas – realisar essa 

economia de nove contos de reis, que ella pode offerecer, como auxílio a 

conservação d‟aquelle instituto profissional (O COMBATE, 03/10/1901, 

p.01). 

 

A verba da câmara municipal não supria totalmente os cortes salariais dos professores, 

que continuaram com os vencimentos reduzidos. A esse respeito, o artigo do jornal chama a 

atenção para o patriotismo dos docentes: 

 

Estamos em uma epocha anormal, em que precisamos appellar para o 
patriotismo de todos os brazileiros e esses sentimentos patrióticos, certo, não 

fallecem na classe dos professores desta cidade, dispostos que estão a 

continuar na regência duas respectivas cadeiras, mesmo a despeito dos 
poucos vencimentos a que ficaram reduzidos (O COMBATE, 03/10/1901, 

p.01). 

 

Para o jornal, apesar da redução significativa dos vencimentos, os professores 

deveriam encarar a desvalorização salarial de seus trabalhos por dever cívico e sentimento 

patriótico. Ou seja, apesar das dificuldades financeiras a missão patriótica de ensinar deveria 

ser continuada pelos docentes da escola normal. 

 A imprensa exaltou o “sacrifício” da câmara municipal em subvencionar a escola 

normal, entretanto, os nove contos de réis foram obtidos por meio da redução de ordenados de 

funcionários da câmara, da redução de subvenções destinadas a outros setores, e por 

intermédio da arrecadação de taxas tributárias, ou seja, o “esforço patriótico” da câmara foi 

“socializado” com funcionários públicos e com a população. 

 A câmara concedeu um auxílio de oitenta e três mil, trezentos e trinta e três réis 

mensais a cada professor da escola normal. Esse dinheiro viria da arrecadação do imposto 

geral de aforamento (dois mil réis anuais) incluído no talão do imposto predial do município 

(SÃO JOÃO DEL-REI, Lei 95, de 28/09/1901). A imprensa comemorou a continuidade da 

escola normal; “continua a funcionar a Escola Normal de S. João d‟El-Rey, e a matrícula 

continua gratuita” (O COMBATE, 12/11/1901, p.02). 

 Apesar dos esforços para a manutenção da escola normal da cidade, Maria Aparecida 

Arruda (2011) indica que a Escola Normal de São João del-Rei, criada em 1883, deixou de 

funcionar em 1906. A autora afirma que 
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a indefinição por razões dos governos em relação à manutenção de suas 

escolas normais foi uma característica do século XIX. No momento em que 

os orçamentos públicos tendiam para outras prioridades, surgiram as 
investidas contra as escolas que, em muitas ocasiões e em várias 

províncias/Estados, chegaram a fechar. Foi o caso da Escola Normal de São 

João del-Rei (ARRUDA, 2011, p.164). 

 

 A autora indica outro fator que contribuiu para o fim da Escola Normal de São João 

del-Rei, 

 

uma concorrência que se instaurou na cidade, pois, em 1898, foi fundado em 
São João del-Rei, sob orientação e organização das “freiras vicentinas”, o 

Colégio Nossa Senhora das Dores (CNSD), uma instituição confessional, de 

cunho religioso, voltado para formação de professoras primárias. (...) o 
Curso Normal oferecido por esse Colégio foi equiparado às Escolas Normais 

Oficiais do Estado sendo uma das razões, segundo os indícios sugerem, para 

a extinção da Escola Normal de São João del-Rei, já que, para alguns, não se 
justificava o funcionamento simultâneo de duas escolas de formação 

primária na mesma região (ARRUDA, 2011, p.164). 

 

Ao que parece, embora a instrução pública fosse vista como prioridade, sempre que a 

conjuntura econômica de Minas Gerais colocava o orçamento estadual em dificuldades, outras 

prioridades pareciam ficar à frente da instrução popular, ao menos no tocante às escolas 

normais, responsáveis pela formação de professores. Dessa forma, percebe-se uma sucessão 

de reformas que tentavam organizar o ensino público primário no estado malograrem de 

governo em governo, o que fez a instrução pública primária em Minas Gerais precária, e 

incapaz de atender à demanda educacional da população. 

 A escola pública elementar mineira inicia o século XX da mesma forma que terminou 

o século XIX: precária, ineficiente, desestruturada, e incapaz de promover a universalização 

do ensino primário. É nesse cenário que uma nova reforma do ensino ocorreu em 1906. 

 

2.1 O PROGRESSO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA:GRUPOS ESCOLARESE 

OS DISCURSOS EDUCACIONAIS DE MINAS GERAIS (1900 – 1907)  

 

 O ensino público primário em Minas Gerais era marcado pela precariedade e pobreza 

das escolas isoladas (FARIA FILHO; VAGO, 2000, p.34). Além disso, as políticas 

educacionais eram caracterizadas pela descontinuidade. As escolas isoladas funcionavam, na 

maioria das vezes, em casas adaptadas, com material pouco apropriadoe precariamente 
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mobiliadas. Do ponto de vista pedagógico eram, em muitos casos, inadequadas e não 

atendiam aos pressupostos higiênicos necessários para a salubridade do espaço escolar.  

 A pouca frequência era outro problema que preocupava os dirigentes políticos. 

Também era motivo de preocupação a formação dos professores, bem como a competência e 

idoneidade moral dos docentes. A competência e capacidade de ensinar dos professoreseram 

relevantes porque “o conhecimento escolarizado era o conhecimento do (a) professor (a) que 

em muito confundia-se com a própria cultura da população, da qual ele (a) era oriundo (a) e 

participante” (FARIA FILHO; VAGO, 2000, p.34). Nesse sentido, se os professores não 

tivessem formação adequada poderiam se tornar um obstáculo para a instrução da população, 

na perspectiva dos dirigentes. 

 As escolas isoladas, nos discursos de intelectuais e políticos da época eram tidas como 

um verdadeiro estorvo para o desenvolvimento da instrução pública primária. Foi, nesse 

contexto, que ganhou força a proposta de uma organização do ensino primário que 

privilegiasse a instalação dos grupos escolares. 

 Minas Gerais seguiria, assim como outros Estados, o modelo paulista. Rosa Fátima de 

Souza (1998) afirma que 

 

não obstante, o ensino público paulista tornou-se um exemplo, uma 
referência para outros Estados. (...) Comissões de professores do ensino 

público de São Paulo foram convidados para participarem da reorganização 

da instrução pública em vários Estados nas primeiras décadas desse século: 
Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Paraná, Pernambuco, Piauí, Acre (SOUZA, 

1998, p.60-61). 

 

São Paulo implantou os grupos escolares em 1893. Souza (1998, p.39) ressalta que o 

pioneirismo de São Paulo, fruto da “pujança da cultura cafeeira” que promoveu um 

significativo desenvolvimento econômico e uma crescente urbanização, levou ao surgimento 

de um novo tipo de escola graduada, marcada pela divisão do trabalho, pela racionalização de 

custos e melhor controle do tempo. Esse novo tipo de organização educacional produziu uma 

escola urbana, que pretendia ser capaz de desenvolver uma cultura republicana voltada para a 

formação de uma sociedade civilizada, articulada com a noção de progresso. De acordo com 

essa perspectiva, a instalação dos grupos escolares significaria a instituição de uma 

organização escolar que supostamente buscaria seguir os princípios da racionalidade cientifica 

e da divisão do trabalho (SOUZA, 1998, p.16). De acordo com (MOTA, 1894), esse novo tipo 

de instituição escolar que foi implantado durante a Primeira República tinha a intenção de 

modificar o panorama educacional que caracterizou o Brasil durante o período imperial. 
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No retrato da educação no Império, a falta de recursos “trazia a de estímulos, 
o desânimo, e a escola pública era, em geral, a penitenciária do menino, e o 

ganha-pão do mestre”. Dessas escolas não se poderia obter nem educação 

cívica, nem “preparação para satisfazer as necessidades da vida ou para 
desempenhar as funções sociais, que o regime representativo exige” 

(MOTA,1894 apud CARVALHO, 2011, p.25).  

 

 Faria Filho (1996) ao estudar o processo de implantação dos grupos escolares em 

Minas Gerais investigou as relações entre essas novas instituições de ensino e os modos de 

sociabilidade urbana, especialmente na jovem capital de Minas Gerais – Belo Horizonte. O 

autor analisou as práticas escolares e sociais de inspetores, diretoras e professoras dos grupos 

escolares instalados na capital. Por meio da utilização dos relatórios produzidos por inspetores 

e diretoras, e também das “espaças manifestações” das professoras, Faria Filho constatou a 

produção de “representações” que apontam para a utilização de um “esquema lógico”, binário 

e polarizado, no qual “o movimento faz-se do „arcaico‟ para o „moderno‟, do „velho‟ para o 

„novo‟, dos pardieiros para os palácios” (FARIA FILHO, 1996, p.25). Nesse “esquema 

lógico”, o “arcaico”, o “velho” e os “pardieiros” correspondiam às escolas isoladas; o 

“moderno”, o “novo”, bem como os “palácios” seriam os grupos escolares.  

 Pode-se considerar que a polarização destacada por Faria Filho se relaciona também à 

noção de que os grupos escolares representavam o progresso da instrução pública primária. 

Presentes nas nações ditas civilizadas, os grupos escolares eram percebidos como instituição 

adequada para que a população fosse educada de acordo com os pressupostos das elites 

republicanas.  

 Faria Filho (1996) destaca que por meio de viagem comissionada a São Paulo e Rio de 

Janeiro, o inspetor técnico de ensino, Estevam de Oliveira
17

 ficou “deslumbrado com o 

espetáculo de ordem, civismo, disciplina, seriedade e competência que diz observar nas 

instituições de instrução primária da Capital paulista” (FARIA FILHO, 1996, p.33). O autor 

aponta que Estevam de Oliveira “foi um dos primeiros „organizadores‟ do ensino mineiro a 

realizar, tanto em seus relatórios como inspetor quanto no livro publicado como resultado de 

sua visita uma fundamentada crítica às escolas isoladas e ao ensino nelas ministrado às 

crianças mineiras” (FARIA FILHO, 1996, p.33). Sobre o relatório escrito pelo inspetor, 

Kappel (2010, p.49) acrescenta,  

                                                             
17

Além de ter escrito o relatório que em vários aspectos contribuiu para a elaboração da reforma educacional de 

1906, o inspetor Estevam de Oliveira teve destacada atuação educacional na imprensa de Juiz de Fora. 

Defendendo, por meio das páginas dos jornais, a necessidade de reformar a instrução pública primária, e a 

importância e benefícios educacionais dos grupos escolares. A respeito da atuação jornalística de Estevam de 

Oliveira, ver (KAPPEL, 2010). 
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a visita aos estados [Rio de Janeiro e São Paulo] resultou em um relatório 
que foi apresentado ao Secretário do Interior em 03 de agosto de 1902, sob o 

título “Reforma do Ensino Primário e Normal em Minas” – composto por 

184 páginas que versam sobre Higiene Escolar, métodos de ensino, além da 
descrição dos Grupos Escolares visitados por ele nos estados mencionados. 

 

 As indicações de Estevam de Oliveira contribuíram para que os dirigentes políticos 

discutissem e elaborassem a proposta de reformar o ensino em Minas Gerais por meio da 

instalação dos grupos escolares. 

 De acordo com Faria Filho (1996) os diagnósticos produzidos pelo próprio Estado 

indicavam que 

 

o sistema de instrução estava desorganizado, os(as) professores(as) eram 

considerados(as), em sua grande maioria, incompetente, desleais para com o 
governo – pois fraudavam os livros de registro (matrícula e frequência de 

alunos(as) para manter a cadeira funcionando – , e pouco assíduos ao 

trabalho. Corroborava para que este estado de coisas não mudasse, segundo 
os inspetores e autoridades do ensino – principalmente os Secretários do 

Interior – a inexistência de um sistema de inspeção e fiscalização contínua 

sobre o professorado e as péssimas condições em que trabalhavam: locais e 
materiais inadequados, baixos salários, dentre muitos outros (FARIA 

FILHO, 1996, p.34. 

 

 A partir da citação de Faria Filho, fica evidente que, na visão dos dirigentes, mais que 

a questão da desorganização e precariedade do ensino, o professorado era o grande “culpado” 

pelas mazelas do ensino público primário em Minas Gerais. Além da necessidade de melhor 

preparo para que a incompetência dos professores fosse superada, era preciso criar 

dispositivos de fiscalização e controle para combater a deslealdade e desonestidade dos 

docentes. Ou seja, para os políticos do período (e não apenas deste período) os professores 

eram responsabilizados em boa medida pelas péssimas condições da instrução pública 

primária. 

 A respeito da situação da instrução pública, Faria Filho cita o Secretário do Interior, 

Delfim Moreira: 

 

Presentemente, as escolas se acham em sua grande maioria mal instaladas, 
em prédios acanhados, sem necessário conforto, e nas quais não se podem 

observar as regras de higiene escolar. Além disso, é por demais sensível a 

falta de mobília e do necessário material pedagógico (MINAS GERAIS, 

1904c, p.22 apud FARIA FILHO, 1996, p.38). 
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A análise do Secretário do Interior sintetiza a situação do ensino público primário em 

Minas Gerais no início do século XX.Foi nesse cenário que a proposta de implantação de uma 

reforma educacional por intermédio dos grupos escolares ganhou cada vez mais adeptos e 

defensores. Tornou-se recorrente nos discursos do período a afirmação de que o ensino 

elementar em Minas Gerais só poderia ser eficazmente organizado por meio da instalação dos 

grupos escolares. 

Com relação aos grupos escolares,Hilsdorf (2003, p.66) ressalta que eram 

“caracterizados pelo agrupamento das aulas avulsas primárias em um único edifício, sob uma 

única direção e com um corpo docente encarregado de classes de ensino”. Outra característica 

foi o ensino graduado, “progressivo e seriado dos conteúdos, reunindo crianças com o mesmo 

nível de aprendizagem” (HILSDORF, 2003, p.66). A nova instituição supostamente 

possibilitaria a “afirmação da divisão racional do trabalho, da possibilidade de maior controle 

dos professores e dos(das) alunos(as), da produção de uma nova temporalidade e 

espacialidade própria à educação primária” (FARIA FILHO, 1996, p.46-47). 

No tocante à localização dos grupos escolares, ocorria a preferência pelas áreas 

centrais das cidades mais populosas. Sobre esse aspecto, Faria Filho (1996, p.57-58) afirma 

que a opção pelo centro da cidade relaciona-se, na perspectiva dos dirigentes do período, com 

a afirmação da centralidade da educação escolar. Além disso, a escolha pelas áreas centrais 

constituía-se em estratégia para dar maior visibilidade à ação política dos dirigentes.  

Em sentido amplo, a proposta da reforma educacional de 1906 seria “organizar o 

ensino, suas metodologias e conteúdos; formar, controlar e fiscalizar a professora; adequar 

espaços e tempos ao ensino; repensar a relação com as crianças, famílias e com a própria 

cidade” (FARIA FILHO, 1996, p.40). Percebe-se por meio dessa citação que a reforma 

educacional de 1906 buscava criar uma escola na qual a disciplinarização e controle do 

trabalho docente, do tempo e espaço escolar, do ensino, e dos alunos era essencial. Outro 

aspecto relevante é o caráter urbano desse novo tipo de escola. 

Com relação à formação, controle e fiscalização dos docentes, o autorutiliza o gênero 

feminino – “professora” – ao se referir ao professorado, o que aponta para a preferência dos 

dirigentes em utilizar mulheres, ou seja, existia a proposta de feminização do magistério. 

Atesta essa indicação o fato de em Belo Horizonte o corpo docente dos grupos escolares 

serem formados apenas por mulheres (no interior, os homens estavam presentes, entretanto, o 

número de professoras aumentou gradualmente). 

O que se percebe no início do século XX em Minas Gerais, é a centralidade dos 

grupos escolares em relação à perspectiva de reforma e organização do ensino. Nas falas de 
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políticos, intelectuais, inspetores técnicos e professores os grupos escolares aparecem como a 

instituição escolar capaz de regenerar o ensino, superando as mazelas e a precariedade das 

escolas isoladas. Nos discursos oficiais, “o regime de Grupos escolares deve ser generalizado 

de modo que a escola isolada seja uma exceção condenada a desaparecer. (...) Com o grupo 

escolar se consegue a divisão do trabalho, a fiscalização permanente, a execução uniforme do 

programa de ensino” (MINAS GERAIS, 1907c, p.33 apud FARIA FILHO, 1996, p.44). 

A imprensa de São João del-Rei compartilhava os mesmos discursos. Em 1907, o 

jornal local O Repórter elogiava os grupos escolares: 

 

instituição que no nosso humilde modo de entender, representa metodização 
do ensino primário, de acordo com as exigências da moderna ciência 

pedagógica, exigências decorrendo, muito naturalmente, da evolução 

profunda que a instrução popular tem sofrido, em parelelismo com o 
constante progredir social. A organização dos grupos escolares é uma 

conquista de inestimável valia (O REPÓRTER, 26/05/1907, p.01). 

 

 Da mesma forma que nos discursos oficiais, a imprensa local atribuía às escolas 

isoladas o atraso e precariedade da instrução pública primária. No mesmo artigo, O Repórter 

acrescenta 

 

As nossas escolas mantiveram-se, não numa grande pobreza, mas numa 

verdadeira miséria. Nem o mobiliário preciso, nem o preciso material 
escolar. Assim é que elas num pleno florir do século das luzes [sic], tinham o 

mesmo aspecto rebarbativo e anacrônico de há séculos passados (O 

REPÓRTER, 26/05/1907,p.01). 

 

Percebe-se nesse artigo a reprodução dos discursos oficiais relacionados à instrução 

pública primária. Ao encontrar no artigo expressões como: “de acordo com as exigências da 

moderna ciência pedagógica”, e “progredir social”, pode-se verificar a concepção de que a 

escola pública seria capaz (por intermédio da racionalidade científica) de possibilitar ao país 

alcançar o progresso e, por meio deste superar o atraso da sociedade brasileira.  

Em relação ao modelo de escola que antecedia os grupos escolares, o artigo faz críticas 

semelhantes àquelas feitas pelos intelectuais e políticos republicanos. Em seu artigo, O 

Repórter (re)produziu as concepções que colocavam esse modelo de escola pública como 

sendo incapaz de desenvolver a “profícua” e regeneradora educação da população. Por seu 

estado de miséria e por não estar adequadamente aparelhada, este modelo de escola pública 

que antecedia os grupos escolares não estaria, na perspectiva dos intelectuais e políticos 

republicanos, preparada para desempenhar a função cívica e patriótica da educação pública, e 
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consequentemente incapaz de promover uma preparação para satisfazer as necessidades da 

vida ou para desempenhar as funções sociais exigidas pela sociedade republicana. 

Todavia, esse entusiasmo em relação às vantagens educacionais dos grupos escolares, 

bem como as recorrentes críticas às escolas isoladas presentes nos discursos do período e 

reproduzidos pelos jornais de São João del-Rei, não resultaram na generalização dos grupos 

escolares e tão pouco no gradual desaparecimento das escolas isoladas. Pelo contrário, 

conforme afirma Araújo
18

 (2012), diferente do que aparece nos discursos oficiais, embora 

criticadas e desvalorizadas, as escolas isoladas, nos anos posteriores à reforma educacional de 

1906, continuaram a ser instaladas, e em números absolutos, até 1922, sempre superaram de 

longe a instalação dos grupos escolares em Minas Gerais. Nesse sentido é pertinente 

problematizar a incoerência entre o discurso político (que além de criticar, atribuía às escolas 

isoladas o atraso e precariedade da instrução pública), e a prática política que insistiu em 

instalar por toda Minas Gerais uma instituição de ensino considerada inadequada para o 

desenvolvimento da “moderna ciência pedagógica”. 

Ao analisar os discursos educacionais do período percebe-se que os grupos escolares 

eram tidos como mecanismo para o progresso da instrução pública. Entendida como 

desorganizada, precária e ineficiente, a instrução pública primária simbolizada pelas escolas 

isoladas deveria ser substituída pelo ensino graduado, organizado em um único prédio, 

atendendo aos princípios pedagógicos e higiênicos necessários para o progresso do ensino 

elementar. Não menos importante era a questão da formação docente, uma vez que, uma das 

justificativas para o fracasso da instrução pública primária era o mal preparo dos professores. 

Também relevantes eram a inspeção e a fiscalização, tomadas como estratégias fundamentais 

para controle e disciplina do espaço, do tempo e do trabalho pedagógico. A inspeção e 

fiscalização também seriam importantes para o controle das matrículas e frequência escolar. 

A partir desses apontamentos acerca da instrução pública primária em Minas Gerais na 

primeira década do século XX serão abordados, no próximo subtítulo alguns aspectos das 

normatizações em torno da reforma educacional de 1906. 

 

2.2A REFORMA EDUCACIONAL DE 1906 

 

 As discussões em torno da necessidade de uma reforma educacional que modernizasse 

a instrução pública em Minas Gerais por meio dos grupos escolares estavam na ordem do dia 

                                                             
18

O autor aponta que em 1922, existiam em Minas Gerais: 171 grupos escolares; 1.566 escolas isoladas; 571 

escolas municipais; e 883 escolas particulares (ARAÚJO, 2012, p.107). 
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nos anos iniciais do século XX. As elites (intelectual e política) do período consideravam que 

a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como das nações civilizadas, Minas Gerais 

deveria organizar seu ensino a partir das escolas agrupadas e do ensino seriado (graduado). 

Dessa forma, tomou corpo, por intermédio da Lei 439, de 28 de setembro de 1906, a reforma 

educacional (Reforma João Pinheiro) que previa a criação dos grupos escolares. 

 De acordo com o texto da Lei 439, o Governo de Minas Gerais estava autorizado a 

reformar o ensino primário e normal do Estado, fazendo da escola um “instituto de educação 

intelectual, moral e física”. Além disso, estava previsto no texto da lei a gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino. As escolas seriam divididas em três categorias: I – Escolas 

isoladas; II – Grupos escolares; III – Escolas-modelo anexas às escolas normais. Destaca-se 

na normatização legal de 1906 a permanência das escolas isoladas – consideradas ineficientes 

e pedagogicamente inadequadas. A categoria “escolas rurais” não aparece na legislação, 

todavia, sendo os grupos escolares uma escola de caráter urbano que seria criada nos centros 

mais populosos, considera-se que as escolas das áreas rurais, bem como as dos distritos e 

cidades pouco populosas continuariam a ser da categoria “escolas isoladas”. Ou seja, os 

grupos escolares atenderiam a uma parcela restrita da população mineira. Embora fosse 

previsto que o grupo escolar fosse “generalizado”, conforme destacado anteriormente, os 

dados apontados por Araújo (2012) ressaltam que as escolas isoladas continuaram a ser 

instaladas em número superior ao de grupos escolares em Minas Gerais.  

 Estava previsto na normatização que, nos grupos escolares poderia ser criado o ensino 

técnico primário, voltado para a formação de mão de obra. Segundo Mourão (1962, p.142), “o 

ensino profissional era definido como „complemento do ensino primário, sendo destinado aos 

ofícios práticos de ambos os sexos‟”. A legislação de 1906 destacava a formação profissional 

de alunos pobres. De acordo com o Artigo 14 da Lei 439, “o Governo poderá ainda promover 

a educação profissional, quer dentro, quer fora do território nacional, de alunos pobres que 

revelarem decidia aptidão para as artes mecânicas ou para as belas artes” (MINAS GERAIS, 

Lei 439, de 28/09/1906).  

 O texto legal ressalta que o desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação popular 

deveriam ocorrer sob três aspectos: moral; intelectual e físico. Cabendo ao Governo empregar 

meios possíveis para que as escolas fossem instaladas em edifícios apropriados, com material 

didático e mobília adequados. A normatização tratava ainda da organização do ensino normal 

e da reorganização da Escola de Farmácia. 

 Aspecto tido como fundamental para a reforma do ensino eram a inspeção e a 

fiscalização. De acordo com a Lei 439, “a direção, administração e inspeção do ensino 
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público compete ao Presidente do Estado por meio do Secretário do Interior, devendo ser 

regulada a fiscalização administrativa e técnica do modo que for mais conveniente para que 

seja real, constante e eficaz” (MINAS GERAIS, Lei 439, de 28/09/1906). Segundo o Artigo 

19, da mesma lei, “a fiscalização do ensino por parte do Estado estender-se-á também aos 

estabelecimentos e escolas particulares e municipais”. 

 A preocupação com a fiscalização relacionava-se à centralidade conferida à inspeção e 

ao controle do ensino, principalmente em relação à prática docente. Nesse sentido, a figura do 

inspetor é valorizada, sendo esse profissional considerado como essencial para o triunfo da 

reforma educacional. A inspeção teria como objetivo o controle, e o acompanhamento dos 

trabalhos escolares, garantindo a disciplina e a ordem. Com relação à fiscalização 

desempenhada pelos inspetores “esperava-se, como resultado, uma escola mais organizada, 

professores mais disciplinados, confiáveis e controlados” (FARIA FILHO, 1996, p.164). Em 

relação à fiscalização no plano da unidade escolar, Faria Filho (1996, p.164) afirma que 

“imputava-se à direção dos grupos escolares boa parte da responsabilidade pelo sucesso da 

nova forma escolar que se queria implantar”. A esse respeito, o autor cita o regulamento de 

1906, que ressalta: “compete ao diretor do grupo fiscalizar e disciplinar os alunos, os 

professores e todos os funcionários que servirem sob sua direção, solicitando do inspetor 

escolar as providências necessárias, que esse, por sua vez, pedirá ao governo quando fora de 

sua alçada” (MINAS GERAIS, 1906, Art. 26 apud FARIA FILHO, 1996, p.164). De maneira 

a afirmar a importância e centralidade da fiscalização, Faria Filho ressalta trecho do 

Regulamento da Instrução Primária e Normal, de 1906. De acordo com esse documento, “a 

inspeção que é alma do ensino, será realizada, não por funcionários indiferentes, mas pela 

causa que lhe vai ser confiada” (MINAS GERAIS, 1906, p.08 apud FARIA FILHO, 1996, 

p.161). 

 Se por um lado a “alma do ensino” era a inspeção, por outro Gonçalves (2006, p.68) 

destaca três elementos fundamentais para a organização da escola graduada, a “classificação 

dos alunos, o plano de estudos e o emprego do tempo”. Elementos que se relacionam à 

organização dos grupos escolares. 

 

2.2.1ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES 

 

 A proposta de organização dos grupos escolares previa o agrupamento de escolas 

isoladas em um mesmo espaço escolar, de maneira a permitir a graduação e seriação do 
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ensino, classificando as crianças de acordo com a idade, nível de aprendizagem e sempre que 

possível separando-as por sexo. A legislação de 1906 aponta que  

 

nos lugares onde forem organizados os grupos escolares de que trata esta lei, 

poderá o Governo suprimir tantas escolas isoladas quantas as de que 

constarem os respectivos grupos, ficando em disponibilidade com metade 
dos vencimentos o professor da escola suprimida, que não for aproveitado 

para essa organização, até que lhe seja designada nova cadeira onde deva ter 

exercício (MINAS GERAIS, Lei 439, de 28/09/1906). 

 

 Neste sentido, para viabilizar a instalação dos grupos escolares estava previsto a 

supressão de escolas isoladas, com prejuízo salarial para os professores que não fossem 

“aproveitados” para o grupo. Dessa forma, o objetivo era agrupar as escolas isoladas (no 

mínimo quatro), de modo que fosse possível a divisão do grupo escolar em classes 

“homogêneas”, de acordo com o grau de aprendizagem dos alunos. Cada classe 

corresponderia a um ano do curso primário, que de acordo com as normatizações do período 

seria divido em quatro séries (anos).A esse respeito Foucault (2008c, p.125) aponta que “a 

classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de elementos individuais que vêm se 

colocar uns ao lado dos outros sob os olhares do mestre”. De maneira que a “disciplina 

procede em primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço” (FOUCAULT, 2008c, 

p.121). 

 Em relação à organização do grupo escolar, Gonçalves (2006, p.66) afirma quea nova 

organização contou com a concentração de crianças num mesmo prédio escolar, distribuídos 

em, pelo menos, quatro salas de aula, obedecendo à seriação e à hierarquização da 

aprendizagem (GONÇALVES, 2006, p.66). Sobre essa questão, Mourão (1962, p.94) 

exemplifica: “o raciocínio parecia simples: em lugar de quatro escolas isoladas, cada uma 

com quatro classes, poder-se-ia reunir estas escolas em uma só, de modo que cada professor 

apenas lecionasse em uma classe ou ano escolar”. 

Ao destacar esse “raciocínio simples”, o autor deixou de problematizar a questão da 

supressão das escolas isoladas. Cabe ressaltar que os grupos escolares eram preferencialmente 

criados nas regiões centrais das cidades, o que poderia dificultar o acesso dos alunos pobres 

que na maioria dos casos morava nas periferias. Além disso, uma instituição escolar no centro 

elitizado da cidade poderia intimidar a presença de alunos provenientes de famílias pobres. 

Outro aspecto, é que no contexto das políticas higienistas, o preconceito com relação aos 

vícios, hábitos e costumes anti-higiênicos dos pobres fazia com que esses sujeitos se 

afastassem dos centros “higienizados”. 
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 O agrupamento de escolas isoladas em um único espaço tornaria possível a graduação 

do ensino, tornando a instrução pública mais eficiente, o que favoreceria o processo de 

ensino-aprendizagem, bem como, permitiria maior controle da prática docente. Além disso, a 

graduação do ensino possibilitaria uma suposta homogeneização dos alunos em uma mesma 

sala de aula. De acordo com Gonçalves (2006), a organização do ensino por intermédio dos 

grupos escolares permitiria o  

 

agrupamento de alunos com a mesma idade, numa mesma classe, com uma 

duração determinada pelo ensino (cada disciplina com um tempo de duração 
– cada série em um ano – o curso terminando em quatro anos) e a 

organização das matérias a ser ensinadas. Do mesmo modo, a classe passou 

a ser entendida como um agrupamento homogêneo de alunos num mesmo 

espaço (GONÇALVES, 2006, p.69). 

 

Essa dita homogeneidade de cada série e classe, além de permitir maior controle do 

ensino, se relacionava com as demandas de um novo método de ensino que tornava necessária 

a “reestruturação do programa para atender aos novos objetivos do ensino primário” 

(GONÇALVES, 2006, p.66). Esse novo método mencionado por Gonçalves é o Método 

Intuitivo, que teoricamente seria o método de ensino utilizado na instrução pública primária.  

Rosa Fátima de Souza aponta que 

 

tal método, surgido na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de 

Basedow, Campe e sobretudo de Pestalozzi, foi tributário, por sua vez, das 

ideias de filósofos e pedagogos como Bacon, Locke, Hume, Rousseau, 
Rabelais, Comenius, Froebel, entre outros (SOUZA, 1998, p.159). 

 

 Souza (1998) acrescenta que  no Brasil o método foi introduzido no final do século 

XIX, inicialmente em algumas escolas particulares. A autora ressalta que Rui Barbosa
19

 foi 

defensor dos princípios e fundamentos das “lições de coisas”. De acordo com Souza (1998, 

p.160-161), “Rui Barbosa concebia o método intuitivo como o único capaz de triunfar sobre 

os métodos verbalistas e a rotina pedagógica predominante nas escolas de seu tempo”. 

 O método intuitivo “é considerado o caminho para a educação dos sentidos, pelas 

coisas e pela experiência, configurado na proposição de modelos de aulas e lições que 

abrangem o conteúdo a ser ensinado e o modo de fazê-lo” (VALDEMARIN, 2004, apud 

VALDEMARIN, 2010, p.21). De maneira que, nos discursos educacionais do período, esse 

                                                             
19

Sobre os apontamentos de Rui Barbosa em relação à reforma do ensino primário e as instituições de instrução 

pública, ver (BARBOSA, 1947). 
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método de ensino era percebido como símbolo da racionalização pedagógica e do progresso 

da instrução primária.  

Gonçalves (2006) indica que a escola graduada, presente nos países civilizados 

(Alemanha, Espanha, EUA, França), 

 

propunha-se a classificar os alunos homogeneamente, dividi-los em várias 
salas num mesmo prédio, com vários professores regendo, cada um deles, a 

sua própria sala e, sobretudo, praticando um ensino que tinha como 

fundamento uma concepção pedagógica que visava desenvolver na criança a 
faculdade da observação (GONÇALVES, 2006, p.66-67). 

 

 Percebe-se que a política pública em Minas Gerais, a partir de 1906, tinha como norte 

os grupos escolares. Organizados por meio da escola graduada, “adotando os pressupostos da 

racionalização pedagógica com a classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em 

agrupamentos supostamente homogêneos” (ARAÚJO; SOUZA; NUNES PINTO, 2012, 

p.10), dividindo e controlando o tempo escolar e o trabalho docente. Os grupos escolares 

funcionariam em prédios com várias salas de aula, possibilitando a graduação do ensino e a 

divisão em classes e séries. Esses pressupostos garantiriam a ordenação e eficiência do ensino, 

por meio de uma instituição escolar que privilegiava o controle e a disciplina. 

 Nessa linha, Araújo (2012) ressalta que nos discursos dos Presidentes de Minas 

Gerais, com relação à escolarização, aparentemente, ocorria um esforço estadual no 

“enfrentamento das altas taxas de analfabetismo, de população infantil sem escolas, de baixa 

frequência escolar” (ARAÚJO, 2012, p.103). Todavia, o autor pondera, em seu estudo, que 

esse suposto esforço não resultou na superação dos problemas educacionais supracitados. 

Araújo destaca:  

 

a partir de 1906, se instaurou a política pública mineira em torno dos grupos 

escolares, àquela altura concebida uma forma superior de escola primária ao 
lado da escola-modelo, porém a conviver com outras modalidades, por 

exemplo, com a escola isolada quantitativamente hegemônica (ARAÚJO, 

2012, p.101). 

 

 Desta forma, o Estado reconhecia a superioridade pedagógica dos grupos escolares, 

entretanto, essa forma escolar não se tornou hegemônica, demonstrando contradição entre o 

discurso político oficial e a políticas públicas, que, no campo educacional continuaram a criar 

escolas isoladas, justamente o tipo de escola apontada por políticos, intelectuais, professores e 

inspetores como a instituição responsávelpelas mazelas da instrução pública primária. Mesmo 
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precária e pedagogicamente inadequada, a escola isolada continuou predominante, e, ainda 

assim, não era capaz de atender à demanda educacional de toda a população em idade escolar. 

 Um aspecto importante com relação à organização do grupo escolar era a questão do 

prédio
20

. No tocante à arquitetura dos grupos escolares, a proposta era que o espaço 

educacional obedecesse às normas higiênicas e pedagógicas para o desenvolvimento da 

moderna educação. O lugar de funcionamento do grupo escolar deveria ser um espaço 

próprio, projetado adequadamente para a instrução pública. Desta forma, a escola graduada 

“implicava a construção de prédios destinados especificamente ao funcionamento da escola” 

(GONÇALVES, 2006, p.67).Entretanto, o autor adverte, 

 

quanto ao interesse na implementação da escola graduada, que precisava de 

um prédio construído especificamente (...) o que pode ser dito é que foi 
contemplada a construção de prédios prioritariamente nos grandes centros 

mais populosos, especialmente nas capitais (GONÇALVES, 2006, p.67). 

 

Gonçalves indica que o predomínio da construção de prédios específicos para o 

funcionamento dos grupos escolares apenas nos centros mais populosos ocorreu tanto em 

Minas Gerais quanto em outros Estados, como São Paulo. Nesse sentido, a instalação do 

primeiro grupo escolar de São João del-Rei corrobora a afirmação do autor. Por mais de uma 

década o grupo escolar de São João del-Rei funcionou em prédio adaptado. Sobre esse 

assunto, Gonçalves acrescenta, “o que ocorreu no Estado [Minas Gerais], pelo menos 

inicialmente, com a implantação dos grupos escolares não foi a construção de prédios, e sim 

uma mobilização para a adaptação de vários prédios já existentes” (GONÇALVES, 2006, 

p.67). 

 Na visão dos dirigentes, por meio da organização dos grupos escolares, se construiria 

um espaço educacional capaz de promover a homogeneização do ensino. Agrupando os 

alunos em classes, de acordo com a faixa etária, e sempre que possível em função do gênero 

(meninos e meninas).Graduando o curso primário em séries, dividindo racionalmente o 

ensino, o tempo e o espaço escolar, projetava-se uma política educacional na qual a 

fiscalização, o controle e a disciplina seriam a marca do funcionamento dos grupos escolares. 

 A organização dos grupos escolares relaciona-se aos saberes da medicina e da higiene. 

O espaço escolar pedagogicamente apropriado para o ensino, em concordância com os 

                                                             
20

Em seu trabalho Faria Filho (1996) aborda de forma detalhada as questões em torno da arquitetura e espaço 

físico dos grupos escolares proposta na legislação da reforma educacional de 1906. 
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princípios da ciência favoreceria o trabalho educacional. Nos discursos do período, esse era o 

objetivo da reforma educacional de 1906. 

Nesse sentido, do ponto de vista da eficiência pedagógica da escola graduada, seria 

necessário elaborar um programa de ensino coerente com a nova instituição escolar. Um 

programa de ensino racionalmente projetado, em concordância com os princípios da ciência e 

da pedagogia moderna. 

 

2.2.2A REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO 

 

 O programa de ensino foi implementado na intenção de organizar “o ensino à luz de 

uma orientação mais racional do trabalho pedagógico” (GONÇALVES, 2006, p.69). Por meio 

do Decreto 1.947, de 30 de setembro de 1906 foi estabelecido o programa de ensino do curso 

primário. De acordo com Mourão (1962), o programa de ensino foi dividido nas seguintes 

matérias (disciplinas): 

 

Leitura; Escrita; Língua Pátria; Aritmética; Geografia; História do Brasil; Instrução Moral e 

Cívica; Geometria e Desenho; História Natural, Física e Higiene; Exercícios Físicos; 

Trabalhos Manuais; Música Vocal. 

 

 No caso dos grupos escolares, o programa de ensino de cada matéria era dividido em 

quatro – correspondendo aos quatro anos de duração do curso primário. E, cada ano letivo, 

subdividido em primeiro e segundo semestres. Observa-se que em relação ao ensino existia “a 

ideia de um „programa‟ escolar que acompanharia a criança até o termo de sua educação e que 

implicaria de ano em ano, de mês em mês, em exercícios de complexidade crescente” 

(FOUCAULT, 2008c, p.137). 

 Além dessas matérias estava prevista a criação do Museu Escolar, que, de acordo com 

Mourão (1962, p.113) seria utilizado como auxiliar no ensino de “Geografia, História do 

Brasil, História Natural, Física, etc.” No museu escolar seriam apresentados aos alunos 

“exemplo ou provas, coisas e objetos de que trata a lição”. No museu também poderiam ser 

realizadas “pequenas exposições agrícolas e industriais, plantas, animais, minérios, etc., 

conseguindo, desse modo, um elemento dos mais importantes para o ensino intuitivo das 

crianças”. 

Em relação aos exames, estes eram de suficiência e finais. Poderiam ocorrer por meio 

de provas escritas e/ou práticas. Existia a possibilidade de alunos não matriculados 
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apresentarem-se e realizar sem impedimentos os exames finais, mesmo que esses alunos não 

tivessem frequentado as aulas. 

No tocante ao ensino profissional, este já estava previsto na Lei 439. No entanto, suas 

determinações foram estabelecidas por meio de uma legislação específica, a Lei 444, de 03 de 

outubro, de 1906. 

 Com relação à prática do ensino, “para cada uma dessas matérias o Programa 

apresentava uma instrução cujo objetivo era orientar a prática do trabalho docente, 

pormenorizando cada uma delas” (GONÇALVES, 2006, p.69). Essas orientações pedagógicas 

para cada matéria tinham como objetivo a uniformização do ensino e o controle do trabalho 

dos professores. 

 Mourão (1962) acrescenta que a legislação foi minuciosa no tocante às instruções 

metodológicas para o ensino primário. Cabia aos professores executar o programa de ensino 

de acordo com as diretrizes determinadas pelas normatizações legais. Ficando a cargo dos 

inspetores e diretores fiscalizar o trabalho docente, verificando a observância das instruções 

metodológicas. 

 Além de dividir o ensino nas matérias citadas acima e “instruir” os professores em 

relação à prática do ensino, o programa previa a utilização do Método Intuitivo como 

metodologia adequada para o ensino primário. 

 O Decreto 1.947 também determinava os horários dos grupos escolares e escolas 

isoladas. De acordo com Mourão (1962, p.99), os horários foram estabelecidos segundo “os 

usos da época”, respeitando (ou tentando respeitar) os hábitos e costumes característicos do 

início do século XX. O autor cita como exemplo o horário escolar respeitar os hábitos 

alimentares: o almoço às nove horas da manhã e o jantar às 16 horas. Dessa forma, o horário 

das aulas foi estabelecido entre dez horas e 14 horas. Os horários das aulas e dos intervalos 

eram racionalmente divididos, respeitando as normas médicas e higiênicas, de modo a evitar o 

cansaço mental e a fadiga dos alunos.     

 O Decreto 1.960, de 16 de dezembro de 1906, regulamentou a instrução primária e 

normal em Minas Gerais. Gonçalves ressalta que “o que se evidencia é que o Regulamento foi 

constituído como dispositivo de controle do professor. Para o Regulamento, o professor era 

obrigado a ter prestígio e competência, pois essa era a única forma de ele se manter professor 

e de ter a sua escola funcionando” (GONÇALVES, 2006, p.75). 

 Em relação às questões de gênero, existia a preferência por professoras. O que 

corrobora a opção pela feminização do magistério, “partindo do pressuposto de que a escola 

estava sendo pensada como prolongamento do próprio lar, nada melhor do que atribuir à 
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professora o papel de educar as crianças à luz de uma orientação maternal” (GONÇALVES, 

2006, p.75). Gonçalves indica que, além disso, para o Secretário do Interior Carvalho Britto,  

 

a professora, mais do que o professor, teria mais facilidade de  sujeitar-se 

“aos reduzidos vencimentos com que o Estado” poderia “remunerar o seu 

professorado”. E mais, o Regulamento abriria à mulher mineira o espaço 
para “uma carreira digna e proporciona-lhe ensejo de ser útil à Pátria” 

(BRITTO, 1906, p.06-07 apud GONÇALVES, 2006, p.75). 

 

Com relação ao cargo de diretor, este era ocupado por homens e mulheres, embora na 

Capital, até 1920, o cargo tenha sido ocupado apenas por mulheres. A função de inspeção era 

específica para homens. O cargo que era a base da reforma não poderia ser ocupado por 

mulheres. Ou seja, o cargo mais importante – a fiscalização – não era da alçada do “belo 

sexo”. 

Gonçalves afirma que  

 

a reforma do ensino consolidará esse profissional [inspetor profissional 
remunerado] que será, como afirmou o secretário, „a alma do ensino‟ e, 

como tal, será transformado de „funcionário indiferente‟ em pessoal técnico 

e apaixonado pela causa que lhe será confiada (GONÇALVES, 2006, p.76). 

 

 Se a “alma do ensino” era o inspetor, a “alma do grupo escolar” eram os diretores. “A 

responsabilidade do sucesso da reforma era atribuída ao serviço de inspeção e à diretoria dos 

grupos escolares” (GONÇALVES, 2006, p.77). Percebe-se por meio dessas indicações a 

ênfase em torno da fiscalização e controle do ensino.  

 O Regimento dos grupos escolares e escolas isoladas foi regulamentado pelo Decreto 

1.969, de 03 de janeiro de 1907. Gonçalves (2006, p.78) aponta para a presença de um 

discurso que propunha a organização escolar a partir das noções “de ordem, disciplina e 

vigilância”. Esse controle e disciplina se relacionam à ordenação do tempo, do espaço e das 

práticas de ensino. Faria Filho (1996) destaca a existência de uma relação entre a organização 

do ensino proposto pela reforma educacional de 1906 e a organização e disciplina do trabalho 

fabril. 

Nesse sentido, esses apontamentos feitos pelos autores citados se acoplam às 

indicações de Michel Foucault acerca das tecnologias de disciplina e aos dispositivos de 

controle dos corpos e do pensamento dos sujeitos. Foucault (2008c, p.119)destaca que “a 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas 

mesmas forças (em termos políticos de obediência)”.De acordo com o autor, “a minúcia dos 
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regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida e do 

corpo darão em breve, no quadro da escola, do quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo 

laicizado, uma racionalidade econômica ou técnica” (FOUCAULT, 2008c, p.121). Em relação 

às normatizações da legislação educacional da reforma educacional de 1906 é possível 

perceber esses aspectos ressaltados por Foucault: os detalhes dos regulamentos e regimentos, 

a vigilância e controle das inspeções, a racionalidade (econômica e cientifica) estavam 

previstos nos textos legais.   

 O regimento estabelecia o funcionamento dos grupos escolares e escolas isoladas. 

Tratava de aspectos relacionados “à organização do tempo, do espaço, da materialidade e da 

burocracia escolar” (GONÇALVES, 2006, p.78). No tocante à organização e controle do 

tempo, Foucault (2008c, p.128) afirma que, “nas escolas elementares, a divisão do tempo 

torna-se cada vez mais esmiuçante; as atividades são cercadas o mais possível por ordens a 

que se tem que responder imediatamente”. 

 Ainda no contexto da reforma educacional que instalou os grupos escolares, ocorreu, 

em 1911,“uma completa revisão das disposições referentes ao ensino, determinando normas 

para os diferentes graus: pré-primário, primário e normal” (MOURÃO, 1962, p.182). Essa 

revisão, regulamentada pelo Decreto 3.191, de 09 de junho de 1911, foi articulada pelo 

Presidente Júlio Bueno Brandão e o Secretário do Interior Delfim Moreira da Costa. O novo 

regulamento reorganizouo serviço de inspeção. O inspetor, além das atribuições 

administrativas e burocráticas, passaria a exercer a função pedagógica, atuando como auxiliar 

na prática docente. 

 Esse Decreto contemplou a obrigatoriedade do ensino para crianças de ambos os sexos 

de 07 a 14 anos de idade. A obrigatoriedade do ensino era reivindicação de inspetores, 

diretores e professores. Gonçalves (2006, p.97) ressalta que a inclusão da obrigatoriedade do 

ensino dava-se 

 

em razão da compreensão de que a não-matrícula e a ausência das crianças à 
escolaeram geradas, por um lado, pela incapacidade dos pais de perceber na 

escola um espaço educativo para seus filhos, e, por outro, porque eles 

atribuíam importância maior a outras atividades, como a ocupação das 

crianças no trabalho. 

 

 A obrigatoriedade prevista no regulamento de 1911 se referia tanto à “obrigatoriedade 

de matrícula quanto à obrigatoriedade da manutenção da frequência da criança na escola” 

(GONÇALVES, 2006, p.98). O objetivo era elevar o número de crianças nas escolas e 

resolver o problema da frequência escolar. Todavia, conforme menciona Araújo (2012), 
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Minas Gerais ainda tinha no início da década de 1920, elevado número de crianças sem 

escolas, o que, portanto, inviabilizaria a legislação em torno da obrigatoriedade por conta da 

falta de escolas. 

 Algumas mudanças relacionadas ao horário das aulas e ao calendário escolar 

ocorreram, no entanto, sem profundas alterações em relação às determinações estabelecidas 

pela reforma educacional de 1906.   

 No capítulo dois foi tratado o contexto educacional mineiro nas duas primeiras 

décadas do regime republicano. Destacando pontos importantes em relação às reformas do 

ensino que tentaram organizar a instrução pública primária em Minas Gerais. No tocante à 

instrução elementar as políticas públicas empreendidas em Minas Gerais, nesse período, 

foram marcadas pela descontinuidade e incapacidade de universalização da instrução pública 

primária. Neste cenário, o capítulo abordou a reforma educacional de 1906, que além de 

implantar os grupos escolares, criou as bases da legislação educacional que norteou a política 

pública educacional mineira até a década de 1920. É a partir desse contexto, que se 

desenvolverá a análise dos discursos educacionais produzidos pela imprensa jornalística de 

São João del-Rei.   
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CAPÍTULO 3: A IMPRENSA COMO FONTEEOBJETODEANÁLISE: OSJORNAIS 

DESÃO JOÃO DEL-REI (1900-1920) 

 

 Neste capítulo, aborda-se a utilização dos jornais impressos como fonte e objeto de 

análise para pesquisas em história da educação. Inicialmente, realiza-se um breve histórico 

que contextualiza a presença e constituição da impressa brasileira. A partir dessa 

contextualização, analisa-se a formação da imprensa periódica em Minas Gerais, bem como 

em São João del-Rei. Do mesmo modo, trata-sedas questões relacionadas à produção e 

circulação dos jornais produzidos em São João del-Rei entre os anos de 1900 e 1920.    

  

3.1IMPRENSA BRASILEIRA 

 

 A imprensa, no Brasil, em relação à Europa ou a outras partes da América surgiu 

tardiamente. “Enquanto o Brasil só teve imprensa a partir de 1808 (três séculos após o início 

da colonização), as áreas coloniais de espanhóis e ingleses nas Américas ganharam prelos 

bem na fase inicial de ocupação” (MENDES, 2012, p.19). A imprensa propriamente dita 

surgiu no Brasil em 1808
21

. Sobre esse atraso, “há que se considerar que, até a chegada da 

Família Real (1808), as tipografias eram proibidas no Brasil e os que se atreveram a violar as 

regras foram duramente perseguidos” (LUCA, 2006, p.133).  Com relação aos jornais, 

Mendes (2012, p.20) aponta um atraso de cerca de um século do Brasil em relação à América 

Espanhola. O autor indica que em 1722, circulavam dois jornais no México – Gaceta de 

México e Nueva Espanha. Em 1729 a Guatemala imprimia seu primeiro periódico – Gaceta 

de Guatemala – e em 1743, começou a circular o jornal Gaceta de Lima, no Peru.Capelato 

indica razões internas e externas para explicar o atraso brasileiro em relação à produção de 

impressos: 

 

A Coroa Portuguesa sempre criou obstáculos ao seu desenvolvimento [da 
imprensa] para impedir que as críticas à dominação metropolitana se 

propagassem através das folhas impressas. Além disso, os núcleos urbanos 

eram pouco significativos na sociedade colonial havendo predominância de 

uma população do campo, analfabeta, constituída na sua maioria por 
escravos, dispersa em áreas distantes (CAPELATO, 1988, p.38). 

 

Marco Morel (2012) aponta que a censura prévia – de caráter religioso, político e 

moral – dificultava a circulação de impressos na América Portuguesa. Todavia, afirma que 

                                                             
21

Sobre a história da imprensa no Brasil, ler (MARTINS, LUCA, 2012); (CAPELATO, 1988); (SODRÉ, 1966). 
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desde o período colonial circulavam impressos em territórios de domínio português. O autor 

destaca que mesmo com a coerção das autoridades, existiram, em territórios hoje brasileiros, 

prelos que funcionaram antes do século XIX. 

Apesar da censura e coerção das autoridades (políticas e religiosas) os impressos 

circulavam, principalmente em áreas urbanas. Luiz Carlos Villalta (1997, p.360) afirma que 

“o Quinhentos foi pobre em livros, bastante escasso na América portuguesa”. De acordo com 

o autor, no século XVI predominavam os livros religiosos. No século XVII, 

 

as bibliotecas continuaram a ser raras e a ter uma composição baseada em 

obras devocionais. (...) A partir do século XVIII, assistiu-se a uma mudança 

na composição das bibliotecas (...) abriu-se espaço para as ciências e os 
saberes profanos, deixando-se contaminar pela ilustração (VILLALTA, 

1997, p.361). 

 

No caso de Minas Gerais, Villalta afirma que “a propriedade de livros, porém, ao que 

parece, disseminou-se mais que nas outras capitanias nos séculos anteriores, tendo sido 

favorecida pela constituição de uma civilização urbana, com um expressivo setor de serviços” 

(VILLALTA, 1997, p.361-362). O autor destaca que a palavra escrita e impressa circulou por 

Minas Gerais desde o início do século XVIII.  

No tocante ao analfabetismo, este era contornado “pela comunicação oral: a leitura em 

voz alta, nas esquinas, nas farmácias ou por serões familiares possibilitava a divulgação das 

mensagens” (CAPELATO, 1988, p.38). Morel (2012, p.28) afirma que “as práticas de leitura 

em alta voz e coletivas eram constantes nos antigos regimes, tanto por iniciativa oficial (as 

leituras dos bandos e pregões com os atos do governo) e da Igreja, quanto no âmbito de 

comunidades variadas”. Para Villalta (1997, p.373-374)  

 

a leitura privada e silenciosa, feita em bibliotecas de escolas, conventos ou 

residências, convivia com a leitura oral, desenvolvida no recôndito dos lares; 
e, ainda, com a leitura oral pública, realizada principalmente nas igrejas, 

sociedades literárias e salas de aula. A leitura oral, pública e privada, 

proliferou na medida em que reinava o analfabetismo. A oralidade e a 

publicidade da leitura, embora comuns entre os letrados, representavam, 
sobretudo, uma alternativa para os analfabetos.  

 

Com relação ao público leitor, Marco Morel (2012, p.39) afirma que  

 

havia cruzamentos e interseções entre as expressões orais e escritas, entre as 
culturas letradas e iletradas. E a leitura, como nos tempos então recentes do 

Antigo Regime, não se limitava a uma atitude individual e privada, mas 
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ostentava contornos coletivos. Nesse sentido, a circulação do debate político 

ultrapassava o público estritamente leitor.  

 

Villalta e Morel se referem ao período colonial (América portuguesa) e às primeiras 

décadas do século XIX, entretanto, considera-se que tais “contornos coletivos” no tocante às 

práticas de leitura se faziam presentes no início do século XX.  

 Ainda no tocante às práticas de leitura e com relação ao possível alcance dos discursos 

veiculados pelos periódicos de São João del-Rei, cabe destacar que, embora seja uma cidade 

do interior, com poucos milhares de habitantes
22

 no início do século XX, e com uma 

população alfabetizada restrita, chama a atenção o expressivo número de periódicos que 

circulavam no período
23

. Ao problematizar o considerável número de jornais para uma 

população com elevados índices de analfabetismo, apontam-se duas questões que devem ser 

levadas em conta: o público leitor desses impressos (público alvo); e a presença da leitura 

coletiva e/ou pública em voz alta como prática social de leitura. 

 Os jornais possuem um caráter informativo, são meios de comunicação que têm como 

proposta veicular informações do cotidiano, registrar acontecimentos. Exercem também uma 

ação educativa, normativa, no sentido de produzir saberes, bem como ordenar hábitos e 

costumes. Ou seja, os jornais se relacionam com o social, buscam exercer uma intervenção na 

vida coletiva de acordo com interesses políticos, sociais, econômicos e culturais. Para o 

período em apreço (1900 a 1920) os jornais impressos eram meios de comunicação 

hegemônicos, e, nessa condição, seus proprietários e redatores provavelmente tinham 

interesse em fazer seus periódicos circularem para além de espaços privados. Esses jornais 

não ficavam confinados ao espaço restrito da leitura individual e silenciosa, estavam presentes 

em espaços públicos. Villalta (1997) e Morel (2012) apontam que variados espaços de 

sociabilidade públicos e domésticos eram utilizados para a prática da leitura, com 

predominância da leitura em voz alta. Dessa forma, a “leitura de oitiva” era uma importante 

estratégia para a circulação dos discursos produzidos pela imprensa
24

.  

                                                             
22

Não foram encontrados dados estatísticos específicos para a população de São João del-Rei no período que 

compreende o recorte temporal da pesquisa. Todavia, José Bellini dos Santos (1949) aponta dois levantamentos 

demográficos para a população sanjoanense. De acordo com o autor, em 1877, a população era de 10.811 

habitantes (8.110 na cidade, e 2.701 na zona rural). Na década de 1940, Bellini dos Santos indica uma população 
de 58.617 habitantes no município, sendo 31.478 o número de habitantes da área urbana. 
23

John Wirth (1982) aponta que a produção de jornais em Minas Gerais é bastante significativa entre os anos de 

1880 e 1920. Ao que indica os levantamentos feitos nesta pesquisa, São João del-Rei enquadra-se nesse perfil.  
24

Em trabalho organizado por Cavallo e Chartier (1999) sobre a história da leitura no mundo ocidental, aponta-se 

que a leitura em voz alta fez-se presente durante muito tempo, mesmo com o desenvolvimento da leitura 

individual e silenciosa. Em áreas rurais, com menor concentração de pessoas (principalmente aquelas das classes 

médias), e número expressivo de analfabetos ou pessoas pouco letradas, a leitura coletiva em voz alta era uma 

prática constante, e conviveu ao lado da leitura silenciosa até fins do século XIX. Nesse estudo, os autores tratam 
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A produção e circulação do jornal impresso no Brasil se intensificaram a partir da 

segunda metade do século XIX. Martins (2012, p.51) afirma que “em todo o país, 

nomeadamente no Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Minas, a obra da imprensa 

jornalística se propaga, produzindo os primeiros jornalistas que viveram dos escritos da 

imprensa”. 

 Ao tratar da “geografia dos impressos” brasileiros, Martins (2012) aponta os principais 

“focos” do impresso. Para a autora 

 

Maior efervescência encontrava-se em Minas Gerais, especialmente nas 

cidades de Vila Rica e São João Del Rey. A província mineira exercitou 

precocemente uma “vida urbana” nas cidades nascidas com a mineração e 
desde o século XVIII abrigou a elite letrada que se colocou nas Academias 

Literárias, na produção das Árcades, na imprensa local. Nesse movimento, 

se antecipou no cuidado de formar uma “opinião pública” em seu projeto de 

ilustrar, de levar as luzes à população, com vistas à formação de um “senso 
comum”. Ali, a palavra impressa figurou como instrumento da política e 

recurso para a propagação de escritos de todo o teor, traduzidos em verso e 

prosa (MARTINS, 2012, p.58).  

 

 Nesta linha, conforme aponta Matins (2012), São João del-Rei se destaca. A cidade se 

formou a partir das viagens dos bandeirantes paulistas que, por meio de incursões pelos 

sertões do Brasil, buscavam metais preciosos e o apresamento de índios na segunda metade do 

século XVII. É no contexto da mineração, na região das Minas Gerais, em fins do século 

XVII, que o núcleo populacional que viria a ser São João del-Rei se organizou. A cidade se 

localiza na região centro-sul do atual Estado de Minas Gerais – na mesorregião denominada 

Campo das Vertentes. São João del-Rei foi cabeça
25

 da Comarca do Rio das Mortes (criada 

pelo alvará de 06 de abril de 1714) e centro do distrito eleitoral. Obteve o seu foral de vila em 

1712 e foi levantada a essa categoria em 08 de dezembro de 1713, obtendo o seu título de 

cidade por meio da lei provincial número 93, em 06 de março de 1838 (GRAÇA FILHO, 

2002, p.33). 

 Em fins do século XVII, o primeiro núcleo populacional que formaria São João del-

Rei, surgiu à margem esquerda do Rio das Mortes, em um ponto de travessia do rio (porto de 

passagem) para as regiões de mineração. Nessa localidade,desenvolveram-se atividades 

agropastoris, além da coleta de taxas no “Porto Real da Passagem” daqueles que percorriam o 

                                                                                                                                                                                              
do contexto europeu; todavia, na ausência de estudos específicos sobre a prática de leitura no Brasil em fins dos 

Oitocentos e início do século XX, considera-se que o elevado índice de analfabetismo, fazia com que a leitura 

coletiva em voz alta (a “leitura de oitiva”) fosse uma prática social de leitura recorrente em regiões do interior do 

Brasil, como é o caso de São João del-Rei no início do século XX. 
25

Cidade sede (principal núcleo urbano da Comarca do Rio das Mortes). Centro político-administrativo.  
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Caminho Geral para as minas. A atividade mineradora em São João del-Rei se iniciou com as 

descobertas de ouro por volta de 1704 no Ribeirão de São Francisco Xavier e na região 

denominada Encosta das Mercês. 

 A cidade se constituiu em centro político e econômico. Ao lado da mineração, outras 

atividades como a agricultura e a pecuária se desenvolveram. São João del-Rei tinha acesso ao 

Caminho Real (Estrada Real) que fazia ligação com o Rio de Janeiro. Essa localização 

favoreceu o comércio, interligando São João del-Rei às demais vilas mineradoras, bem como 

à principal praça de escoamento da mineração (Rio de Janeiro). Com o tempo, a cidade 

centralizou o comércio de produtos do sul da capitania de Minas Gerais. 

A posição geográfica privilegiada da cidade fez com que sua dinâmica mercantil fosse 

favorecida. A mineração contribuiu para a formação do núcleo urbano, entretanto, o comércio 

de variados gêneros de mercadorias, fez com que, após o declínio da atividade mineradora, o 

comércio se tornasse a principal atividade econômica de São João del-Rei a partir do século 

XIX. Graça Filho (2002) destaca que a Comarca do Rio das Mortes – da qual São João del-

Rei era cabeça – se constituiu em área abastecedora de alimentos para o Rio de Janeiro desde 

as primeiras décadas do século XIX. De acordo com esse autor 

 

a mineração em São João del Rei parece ter sido uma contingência (...) seu 
povoamento tivera início com as fazendas de cultura e criação, estabelecidas 

às margens do rio das Mortes, famoso pelo episódio da “Guerra dos 

Emboabas”. Até o descobrimento do ouro de aluvião neste rio, por Tomé 
Portes del Rei, fora uma região agrícola pastoril. Passada a época 

mineradora, São João del Rei retornaria às características primárias de sua 

economia (GRAÇA FILHO, 2002, p.36).  

 

 São João del-Rei possuía destaque econômico, tendo como característica ser uma 

região policultora e voltada para o mercado interno – local e interprovincial. Por estar 

próxima do Rio de Janeiro, São João del-Rei era um centro de exportações, tanto daquilo que 

era produzido em Minas Gerais quanto em outras províncias como Goiás e Mato Grosso. 

Durante o século XIX, São João del-Rei tinha uma forte característica mercantil
26

, 

funcionando como mercado intermediário entre a Comarca do Rio das Mortes e o Rio de 

Janeiro. 

 Ao contrário de várias outras vilas mineiras dos Setecentos, São João del-Rei se 

constituiu a partir da atividade agropastoril que supria as necessidades daqueles que 

                                                             
26

Para melhor compreensão acerca da dinâmica econômica de São João del-Rei no Oitocentos, ler GRAÇA 

FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei 

(1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002. 
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percorriam o Caminho Geral (depois Caminho Velho), no intuito de chegar às áreas de 

mineração.  

 Ao tratar da história comercial da cidade, Gaio Sobrinho (1997) cita alguns relatos 

históricos sobre aspectos relacionados à mesorregião onde se localiza São João del-Rei. Sobre 

o potencial agropecuário da região, o autor aponta que 

 

é a terra mais abundante de víveres que têm todas as Minas, porque da 

Comarca do Rio das Mortes se sustentam todas as mais das Minas, 
principalmente de toucinho, gados, queijos, milho, feijão e arroz; tem muita 

fruta de espinhos, maçãs, ameixas e bananas, tudo em abundância. A caça e 

o peixe há nesta Comarca com muita fertilidade e serve de divertimento 
àqueles que são inclinados a estes exercícios (Documentos, v.4, 1909 apud 

GAIO SOBRINHO, 1997, p.18).     

 

 

Em fins do século XIX e nos anos iniciais do século XX, a situação econômica da 

cidade continuou favorável. 

 

O comércio sanjoanense continuou sendo referência para os habitantes das 

cidades próximas, por sua maior dimensão e oferta mais variada de 
mercadorias. Bem como, continuara exportando os chamados “gêneros do 

sertão do oeste” (laticínios, gado bovino e cavalar, sola, couros, algodão, 

tecidos, manganês, madeira, etc.) (GRAÇA FILHO, 2002, p. 233). 

 

Dessa forma, São João Del-Rei permanecia como importante praça mercantil, 

contando com vários estabelecimentos comerciais – atacadistas e varejistas – conforme aponta 

Gaio Sobrinho (1997). Nesse período, a cidade passou por um processo de modernização, 

como a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas (1881), que facilitou o intercâmbio 

comercial com o Rio de Janeiro. Nessa época, São João Del-Rei teve sua dinâmica econômica 

ampliada com a instalação de novas fábricas, principalmente no ramo têxtil, como a 

Companhia Têxtil São Joanense, fundada em 1891, e ainda em funcionamento. 

Em 1896, foi instalada a primeira estação de Telégrafo. A cidade passou a contar com 

luz elétrica em 1900, e os serviços telefônicos passaram a funcionar em 1912. A estrutura 

financeira também se alterou com a criação de instituições bancárias, como o Banco dos 

Operários de São João del-Rei (1890), o Banco Popular de Minas (1891), e a Organização 

Bancária Custódio de Almeida Magalhães & Cia (1892)
27

. 

                                                             
27

Essa é a estrutura financeira que Graça Filho (2002) aponta para a época. 
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Sobre o progresso da cidade, o jornal Ten-ten, destacava em 1907: “Felizmente o 

actual progresso em S. João d‟El-Rey, tem se ampliado bastante. Augmentaram-se as bellas 

diversões, appareceram novos e magníficos jornaes, fábricas, clubs, associações...” (TEN-

TEN, 15/09/1907, p.02). 

É digno de nota, a diversidade das manifestações culturais de São João del-Rei.  Gaio 

Sobrinho (2000) cita a existência de bandas de músicas desde a segunda metade do século 

XVIII. O autor destaca a presença da Arcádia do Rio das Mortes, que existiu entre 1778 e 

1782, além de uma “Caza de Ópera de que se tem notícia já em 1792”. Gaio Sobrinho cita a 

construção de um teatro em 1839 que veio a desabar em 1889, e a construção do Teatro 

Municipal – em funcionamento até os dias atuais – que foi inaugurado em 1893. 

Todavia, não é apenas a cultura laica que se faz presente. A cultura religiosa, 

principalmente católica também se destaca desde o Setecentos. São João del-Rei, assim como 

várias outras vilas e cidades que surgiram em Minas Gerais ao longo do século XVIII, possui 

forte tradição católica, que pode ser percebida por meio da atuação de suas Irmandades 

(Ordens Terceiras), bem como pelo número e riquezas – artísticas e arquitetônicas – de suas 

igrejas, quanto pelas celebrações que ocorrem durante a Quaresma e Semana Santa. 

Com relação à cultura escrita e à produção/circulação de impressos, São João del-Rei 

teve papel importante. Arruda (2011, p.61) aponta que São João del-Rei  

 

foi a segunda cidade mineira a ter um jornal, o Astro de Minas, em cuja 

tipografia imprimiria O Mentor das Brasileiras
28

, um dos primeiros 
periódicos brasileiros voltados para o público feminino, cuja produção 

jornalística constituiu-se de uma atividade política e educativa enquanto 

estratégia jornalística na formação da opinião pública. 

 

Em âmbito nacional, Minas Gerais foi a sexta Província a possuir periódico. De 

acordo com Mendes (2012, p.17) 

 

a primeira foi a do Rio de Janeiro, que, em 10 de setembro de 1808, viu 

surgir a Gazeta do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, ficou a Bahia, onde, 

em 14 de maio de 1811, começou a circular a Idade d’Ouro do Brazil. 

Depois, em 21 de março de 1821, em Pernambuco, surgiu a Aurora 
Pernambucana. A quarta a ter jornais foi a do Maranhão, que, em 10 de 

novembro de 1821, ganhou O Conciliador do Maranhão (que já circulava 

manuscrito desde 15 de abril). Depois, no Pará, em março de 1822, surgiu O 
Paraense. Nas Minas, só em 13 de outubro de 1823 (um ano e meio depois 

do Pará) nasceu seu primeiro jornal, o Compilador Mineiro. 

                                                             
28

Sobre a cultura impressa e a educação da mulher a partir das lições de política e moral do periódico O Mentor 

das Brasileiras, ver (JINZENJI, 2008). 
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O primeiro jornal de Minas Gerais
29

 - O Compilador Mineiro (1823) – surgiu em Ouro 

Preto. O primeiro periódico mineiro produzido fora de Ouro Pretofoi o Astro de Minas 

(1827), impresso em São João del-Rei. Nesta linha, além de ter sido uma importante praça 

mercantil e centro político, São João del-Rei possuía destaque em relação à vida cultural.  

Morais (2009), da mesma forma que Martins (2012, p.58) indica que “desde o período 

colonial, Minas Gerais se destaca como uma região mais urbanizada que as demais e a relação 

entre urbanização e a circulação de objetos da cultura escrita, além de seus variados usos, 

deve ser levada em conta” (MORAIS, 2009, p.209). São João del-Rei é uma cidade que se 

enquadra neste perfil no tocante à vida urbana e a circulação de materiais escritos e impressos. 

A situação privilegiada de São João del-Rei conforme aponta Graça Filho (2002) e 

Gaio Sobrinho (1997; 2000) conferiu à cidade a condição de importante centro administrativo, 

político, econômico e cultural. Com relação à circulação e utilização da palavra escrita na 

cidade, Morais (2004) cita a Livraria de São João del-Rei
30

; que “foi a primeira Biblioteca 

Pública da Província” (MORAIS, 2004, p.40), inaugurada por Baptista Caetano d‟Almeida 

“numa das Salas da Santa Casa de Misericórdia, às próprias custas, em 19 de agosto de 1827” 

(MORAIS, 2004, p.41). Essa iniciativa aponta para o pensamento de Baptista Caetano que, 

influenciado por obras iluministas, acreditava no poder civilizador dos impressos. Como 

indica Luca (2006, p.137), “imprensa e progresso, letras e luzes eram frequentemente 

associados”. 

A dinâmica da cultura escrita e impressa em São João del-Rei pode ser percebida 

também por meio do grande número de jornais que circularam na cidade a partir da década de 

1820, bem como pelo considerável número de estabelecimentos de ensino citados por Gaio 

Sobrinho (2000), em seu trabalho – História da Educação em São João del-Rei. Embora o 

autor não tenha se preocupado em fazer um levantamento quantitativo rigoroso, é possível 

constatar por intermédio de seus registros as ações educativas e o esforço educacional 

presentes em São João del-Rei desde o fim do século XVIII. 

Em fins dos Oitocentos e nos anos iniciais do século XX, São João del-Rei 

experimentava crescente produção fabril (especialmente no ramo têxtil). Ocorreu também 

                                                             
29

Mendes (2012, p.03) indica que em Vila Rica (Ouro Preto), no ano de 1821, foi construída a primeira 

tipografia de Minas Gerais – Tipografia Patrícia. Essa tipografia recebeu autorização para funcionar em 1822, e 

nela foram impressos os jornais: O Compilador Mineiro (1823); Abelha do Itaculumy (1824); o Universal 

(1825); o Companheiro do Conselho (1825); e o Diário do Conselho (1825). 
30

Os trabalhos de Morais (2004), e Rezende (2012) tratam de forma mais aprofundada aspectos relacionados à 

instalação da Biblioteca Municipal Baptista Caetano, o seu acervo, e a atuação de Baptista Caetano em relação à 

difusão das letras. 
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crescimento no setor de serviços, e imigrantes
31

 chegaram à cidade. Essa nova dinâmica social 

favoreceu a produção e circulação de informação. Por outro lado, esse progresso que a cidade 

experimentava trazia demandas, entre elas a instrução da população.  

Progresso – educação – civilização; eram enunciados que se relacionavam. Uma 

população bem instruída, devidamente educada, contribuiria para a regeneração da nação, 

para a formação de uma sociedade com hábitos e costumes civilizados, ou seja, a instrução da 

população além de higienizar a sociedade, viabilizaria a ordem e o progresso.  

Dessa forma, coube à escola um lugar estratégico no tocante à instrução e higiene da 

população. Entretanto, com relação à instrução pública, Abreu Jr. (2012, p.175) destaca que a 

“primeira metade do século XX, no Brasil, pode ser caracterizada tanto pelo esforço de 

escolarização por todo o país, como pela tênue presença de instituições escolares na vida 

social”. Nesse contexto, outros meios (veículos de comunicação) cumpriram papel educativo 

tanto quanto a escola. Por isso, a imprensa periódica dos anos iniciais do século XX recebe 

atenção especial. Nesse sentido, os jornais ganham papel relevante. Eles, mais que apenas 

informar, exerciam ações educativas fora da escola. Diante da incapacidade da instituição 

escolar em educar toda a população, os impressos assumiam o papel importante e estratégico 

que era (re) produzir e ordenar saberes, contribuindo na educação da população e interferindo 

na vida social. 

Esse sucinto panorama histórico sobre a história da imprensa no Brasil, bem como em 

Minas Gerais e São João del-Rei teve como objetivo contextualizar o processo de formação 

das fontes utilizadas nesse estudo. Tratar-se-á, nas próximas linhas, da construção da análise 

histórica por meio da imprensa. Mais especificamente, a utilização dos jornais impressos em 

São João del-Rei, como objeto e fonte para a construção de uma análise histórica no campo da 

história da educação brasileira. Por meio desses impressos, pretende-se investigar os discursos 

educacionais acerca de instrução pública primária presentes na imprensa local, no contexto da 

Reforma Educacional João Pinheiro que, a partir de 1906, instalou os grupos escolares em 

Minas Gerais. 

A proposta é averiguar como a instrução pública aparece nesses impressos; quais 

discursos foram produzidos; quem os produziu; e quem seriam os possíveis leitores dos 

jornais. Apreender as relações de força, as disputas, os jogos de poder com os quais esses 

                                                             
31

A presença do imigrante (principalmente europeu) cada vez mais expressiva a partir da segunda metade do 

século XIX se faz presente em São João del-Rei. A cidade, no início do século XX passou a contar com 

expressivo número de imigrantes, com destaque para os italianos. A respeito da imigração em São João del-Rei 

ler: (GUIMARÃES, 1989); (OLIVEIRA, 2000); (CAMPOS, 2007).  
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periódicos se relacionavam. Quais os interesses e como esses impressos se envolviam com o 

social, ou melhor, como buscavam interferir na vida social. 

 

3.2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO POR MEIO DOS JORNAIS 

 

De acordo com Luca (2006, p.112), a imprensa por muito tempo foi considerada fonte 

suspeita para a escrita da história. Essa perspectiva colocou a imprensa numa espécie de 

limbo, condenada por ser excessivamente subjetiva, tendenciosa, falsa. 

Desprezada, enquanto fonte e objeto de análise, a imprensa teria seu estatuto 

deslocado a partir da década de 1970. A História Nova alterou a prática historiográfica, 

propondo novas abordagens, novos problemas e objetos (LUCA, 2006, p.112), essa postura 

acabou por reabilitar a imprensa. As contribuições da História Cultural colaboraram para a 

construção de novos olhares, e a utilização de novas fontes e objetos. De acordo com Jacques 

Le Goff (2003, p.525) a ampliação da noção de documento se relaciona à percepção de que 

todo “documento é ao mesmo tempo verdadeiro e falso”. Não existe, portanto, documento 

imparcial, neutro ou verdadeiro. “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 

detinham o poder” (LE GOFF, 2003, p.536). Para Le Goff (2003, p.525) cabe ao pesquisador 

pôr à luz as condições de produção – modo de produção/distribuição/circulação – e investigar 

em que medida o documento é instrumento de um poder. Nesse sentido o autor adverte que 

 

no limite, não existe um documento-verdade. Todo o documento é mentira. 

Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo (...) qualquer documento é, 

ao mesmo tempo, verdadeiro – incluindo talvez sobretudo os falsos – e falso, 

porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência 
enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta 

montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção 

dos documentos-monumentos (LE GOFF, 2003, p.538). 

 

Essas transformações em relação à noção de documento conferiram à imprensa o 

estatuto de fonte e objeto para a pesquisa histórica. A imprensa passou a ser vista para além 

de um mero meio de informação e comunicação, responsável pelo registro e transmissão 

imparcial e neutra de acontecimentos. A imprensa, por meio desse novo olhar, passa a ser 

problematizada como “um instrumento de manipulação de interesses e intervenção na vida 

social” (CAPELATO, 1988, p.21). De acordo com essa perspectiva, “o jornal não é um 

transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos e tampouco uma fonte desprezível porque 
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permeada pela subjetividade” (CAPELATO, 1988, p.21). Capelato (1988, p.22) ainda destaca 

que “na construção do fato jornalístico interferem não apenas elementos subjetivos de quem o 

produz, mas também os interesses aos quais o jornal está vinculado”. 

Capelato (1988) e Luca (2006) apontam que os jornais não devem ser investigados 

pelo historiador por meio de uma leitura ingênua e superficial. Os impressos não são espelhos 

do real, não reproduzem a realidade tal qual ela aconteceu. Os discursos veiculados pelos 

jornais estão sujeitos à subjetividade, às relações de poder, aos interesses de determinados 

grupos. A suposta “verdade” registrada pelos impressos jornalísticos são construções que se 

articulam a questões políticas, e socioeconômicas. Situar historicamente, contextualizar a 

atuação dos sujeitos envolvidos na produção e circulação desses discursos é essencial para a 

compreensão das várias relações de força e poder que se fazem presentes em uma dada época. 

É imperativo investigar os grupos, os colaboradores dos jornais, bem como buscar 

apreender os interesses econômicos, sociais e políticos com os quais os impressos se 

relacionam. Revel (2005) afirma que os discursos, do ponto de vista histórico, são percebidos 

como acontecimentos discursivos que se relacionam com acontecimentos de natureza 

econômica, social, política e institucional. O discurso, ou seja, os discursos dos jornais estão 

historicamente situados. O contexto sócio-histórico tem reflexo nas condições de fala, a 

relação autor/discurso, ou seja, os planos discursivos seriam “ao mesmo tempo historicamente 

determinado e não individualizado” (REVEL, 2005, p.24). Para a autora, “a „ordem do 

discurso‟ própria a um período particular possui, portanto, uma função normativa e reguladora 

e coloca em funcionamento mecanismos de organização do real por meio da produção de 

saberes, de estratégias e de práticas” (REVEL, 2005, p.37). Os jornais podem ser apreendidos 

como técnicas e estratégias, ou seja, são dispositivos discursivos que sustentam práticas e as 

engendram. 

Os discursos, de acordo com Revel (2005), são formados por um conjunto de 

enunciados que se relacionam, e envolvem poderes, estratégias e práticas. Esses discursos 

formam uma rede de discursos inseridos em um contexto histórico, e se constituem a partir de 

um “campo complexo de discursos”. Os discursos produzidos pelos jornais se relacionam a 

uma rede de discursos produzidos no mesmo período. Ocorre “um sistema de remissões” que 

articula o que é produzido pelos jornais locais ao que é produzido tanto no âmbito regional 

(estadual) quanto nacional. Os jornais ao produzirem seus discursos, fazem remissões a livros, 

textos, frases de políticos, de médicos, de intelectuais, etc. Os jornais constituem um “feixe de 

relações” e remissões discursivas. 
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Foucault (2008a) ao descrever e analisar os acontecimentos discursivos busca 

apreender o conjunto de enunciados que constituem os discursos, bem como quais fatores se 

relacionam ao aparecimento e construção de determinados enunciados para uma época e não 

para outras. Para Foucault, além de encontrar os próprios enunciados, as redes de discursos 

tomados em conjunto, possibilitam investigar “a intenção do sujeito falante, sua atividade 

consciente, o que ele quis dizer, ou ainda o jogo inconsciente que emergiu involuntariamente 

do que disse ou da quase imperceptível fratura de suas palavras manifestas” (FOUCAULT, 

2008a, p.30). 

A partir dessas indicações, a proposta é fazer uma análise histórica dos discursos 

educacionais produzidos e veiculados pela imprensa da cidade de São João del-Rei (cidade do 

interior de Minas Gerais), no período que compreende o intervalo entre os anos de 1900 e 

1920, ou seja, o período no qual ocorreu a instalação dos grupos escolares em Minas Gerais. 

Esses jornais, com circulação restrita, são produtores de saberes, e se relacionam a práticas, a 

estratégias, e a relações de poder características do tempo histórico no qual esses periódicos 

foram produzidos. Os discursos produzidos por esses impressos se relacionam aos discursos 

educacionais predominantes nos anos iniciais do Brasil republicano.  

A noção de regeneração da nação pela educação; a instrução pública escolar vista 

como instituição capaz de viabilizar a civilização e o progresso; a escola percebida como 

dispositivo para a construção, consolidação e legitimação da ordem social republicana são 

questões presentes nos discursos produzidos pelas elites e intelectuais republicanos. Esses 

discursos se relacionam ao esforço educacional e ao entusiasmo pela educação (NAGLE, 

2001) presentes no período da Primeira República. A proposta da pesquisa é investigar como 

esses discursos aparecem na imprensa local. 

 

3.3 – OS JORNAIS DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

 Por não serem órgãos oficiais de informação
32

, os jornais pesquisados fornecem 

indícios, que nos permitem um olhar para além dos discursos normativos de textos legais e 

imprensa oficial. Dessa forma, esses jornais de vida efêmera e descontínuos permitem um 

olhar mais próximo do vivido, do cotidiano, no qual os desdobramentos da reforma 

educacional de 1906 podem ser investigados para além dos documentos oficiais. Esses 

periódicos possibilitam problematizar as contradições em torno de uma política educacional 

                                                             
32

A única exceção entre os jornais pesquisados é o impresso São João D‟el-Rey, pois se tratava de um periódico 

que era “órgão oficial da Camara”.  



85 
 

 

que propôs a instalação de um modelo de escola pública primária voltada para a população 

pobre no centro elitizado da cidade, à custa da supressão de escolas isoladas, que, apesar de 

precárias e impróprias atendiam de forma mais próxima às demandas educacionais da 

população pobre moradora das periferias. 

 Por meio da circunscrita, mas significativa imprensa local, pode-se perceber que a 

suposta “modernização” da instrução pública primária proveniente dos grupos escolares, ao 

menos nessa localidade do interior de Minas Gerais, não solucionou o problema da 

frequência, e da exclusão das camadas populares, como será visto por meio da análise dos 

textos jornalísticos produzidos em São João del-Rei.  

 A partir dessa perspectiva micro, cujo foco é a imprensa periódica de uma cidade do 

interior de Minas Gerais, é possível utilizar como indicação metodológica dois marcos 

conceituais propostos por Abreu Jr. (2005) elaborados a partir das construções teórico-

metodológicas de Carlo Ginzburg (2012; 2001), o “paradigma indiciário” e a atitude de 

“estranhamento”. 

 O “paradigma indiciário” propõe uma “atitude metodológica de detetive”, que 

contribui para a “composição da história a partir de seus indícios” (ABREU JR., 2005, p.147). 

Ginzburg relaciona o historiador ao médico e ao detetive, de maneira que, como o 

conhecimento médico, o “conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjetural” 

(GINZBURG, 2012, p.157). Desse modo, os jornais produzidos em São João del-Rei 

fornecem “indícios” nos quais é possível apreender enunciados sobre instrução pública, bem 

como as práticas educativas desenvolvidas por esses meios de informação e instrução. A 

partir das indicações de Ginzburg, a investigação dos jornais seadéqua à “proposta de um 

método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados 

reveladores” (GINZBURG, 2012, p.149). 

A atitude de “estranhamento” possibilita perceber os jornais não apenas como veículo 

de comunicação e circulação de informações de alcance limitado à vida cotidiana, cujo 

interesse se extinguia assim que terminava a leitura. O impresso, por meio de sua 

materialidade e enunciados pode ser apreendido para além de suas funções genéricas – 

informar e registrar acontecimentos. Ao apontar as implicações epistemológicas do 

estranhamento, Ginzburg ressalta que essa atitude possui uma “fase preliminar de opacidade” 

(GINZBURG, 2001, p.28). Para o autor, a noção de estranhamento (procedimento literário 

elaborado por teóricos da literatura) relaciona-se a um procedimento a partir do qual 

“compreender menos, ser ingênuos, espantar-se, são reações que podem nos levar a enxergar 

mais, a apreender algo mais profundo” (GINZBURG, 2001, p.29). Segundo o autor, “o 
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estranhamento é um meio para superar as aparências e alcançar uma compreensão mais 

profunda da realidade” (GINZBURG, 2001, p.36). 

No período em questão, os jornais se constituem em um importante meio educativo. A 

imprensa periódica, mesmo fora da escola, educa, ordena e produz saberes, busca intervir – 

por meio de seus discursos – nas relações de poder, e na ordenação da sociedade. Nesta linha, 

o foco do estudo é “adotar uma perspectiva que veja a educação além dos muros da escola”, 

considerando que as “primeiras décadas do século XX contam com a presença efetiva de 

agentes educativos em espaços não escolares” (ABREU JR., 2012, p.179). 

 Para tanto, foram investigados os jornais produzidos em São João del-Rei, e que 

circularam no período no qual se deu a implantação dos grupos escolares, tanto no âmbito 

estadual (1906), quanto local, uma vez que, São João del-Rei teve seu primeiro grupo escolar 

instalado em 1908. Nesse período, circularam pela imprensa do município vários textos sobre 

instrução pública primária que produziram e veicularam concepções de escola e discursos 

acerca do lugar da instrução pública em relação ao progresso da nação, consolidação da 

cultura republicana e viabilização da ordem social proposta pelos republicanos. 

 Os jornais pesquisados apresentam como características comuns possuírem entre duas 

ou quatro páginas, e não terem uma organização (divisão) criteriosa em cadernos ou seções. 

Na maioria dos casos, os artigos não trazem a identificação do autor, e têm títulos genéricos, 

tais como: “Instrucção Pública”, ou “Grupo Escolar”. Em parte significativa dos exemplares, 

as últimas páginas dos impressos são destinadas aos anúncios
33

. Outro aspecto comum a todos 

os periódicos investigados é a ausência de mulheres
34

 entre os proprietários, gerentes, 

secretários, redatores, ou mesmo entre os colaboradores. Ao que parece a imprensa 

jornalística de São João del-Rei nesse período estava restrita aos homens. Entre os 

responsáveis e colaboradores dos impressos é expressiva a presença de profissionais liberais, 

tais como advogados e professores. Políticos também escreviam nas folhas impressas da 

cidade. São raros os que se identificam como jornalistas profissionais. 

 Dos jornais pesquisados, apenas o Cine-Jornal era de distribuição gratuita. Os demais 

jornais eram vendidos. Ao que tudo indica os impressos tinham maior interesse em 

comercializar suas folhas por meio de assinaturas (trimestrais, semestrais ou anuais), poucos 

eram os periódicos que informavam os valores de seus números avulsos. Uma prática comum 

entre os impressos de São João del-Rei na busca por clientes/leitores era o envio dos jornais 

no endereço dos assinantes em potencial. Caso o jornal não fosse devolvido na redação ou 

                                                             
33

O único periódico pesquisado que não possui anúncios é o Jornal A Farpa. 
34

Ver Anexo A. 
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escritório do impresso, automaticamente se considerava o destinatário como assinante do 

periódico. Essa estratégia era utilizada como mecanismo para divulgar os jornais e fidelizar 

possíveis leitores. 

Em relação à orientação político-partidária, a maioria dos jornais se apresentava, em 

seus programas
35

, como órgãos independentes (sem ligação político/partidária), 

comprometidos com a verdade e com a circulação das notícias que fossem de interesse da 

sociedade de São João del-Rei. A esse respeito, as exceções são os impressos A Verdade
36

e 

São João D’el-Rey
37

. O primeiro, em seu editorial de 03 de janeiro de 1914, se define como 

“órgão solidário ao Partido Republicano Conservador
38

”. Por outro lado, afirma ser “defensor 

dos pobres, dos laboriosos, e dos humildes”. O jornal é ligado a militares e afirma ser um 

impresso que “sintetiza o enlace feliz das suas ideias [do Partido Republicano Conservador] 

com o sentimento altamente patriótico do necessário brasileiro que se acha à frente deste 

partido
39

”. Já o periódico São João D’el-Rey em seu subtítulo identifica-se como “órgão 

oficial da Camara [sic]”. 

 O impresso, O Grypho
40

se define como um jornal “crítico e noticioso”. Os jornais: O 

Repórter
41

 e A Tribuna
42

 seguem a mesma linha, o primeiro se apresenta como “noticioso, 

comercial e literário”, o segundo como “semanário noticioso, literário, humorístico e 

ilustrado”. 

 É comum entre os jornais locais a afirmação de que não possuem dependência ou 

ligações político-partidárias. Entretanto, ao analisar os editoriais desses impressos, pode-se 

constatar que alguns destes jornais possuíam ligações com grupos políticos e/ou atuavam de 

maneira a divulgar propostas políticas vinculadas aos interesses das lideranças republicanas, 

tanto locais, quanto regionais, e até mesmo nacionais. 

                                                             
35

Em quase todos os periódicos estudados, em seu primeiro número, os jornais trazem um programa (editorial) 

no qual as propostas jornalísticas dos impressos são apresentadas ao público leitor. É nesse espaço que os jornais 

informam suas principais características e projetos. 
36

A VERDADE. São João del-Rei, 1914. Semanal. 
37

SÃO JOÃO D‟EL-REY, São João del-Rei, 1900. Semanal. 
38

“Partido político fundado em novembro de 1910 pelos políticos que haviam apoiado, em março daquele ano, a 

eleição do marechal Hermes da Fonseca para a presidência da República, em oposição a Rui Barbosa. Liderados 

pelo militar e político gaúcho Pinheiro Machado, os organizadores do partido pretendiam manter o controle dos 

militares e das lideranças regionais sobre o governo. (...) o PRC não resistiu aos embates dos diversos interesses 

representados pelos políticos que o compunham, oriundos dos mais variados lugares do país, e teve êxito apenas 
nos estados favoráveis à política do presidente do partido, Pinheiro Machado. Com a morte deste em 1915, 

quando foi assassinado (...) o PRC foi dissolvido” (ABREU, s.d.). 
39

O brasileiro patriótico a quem se refere o jornal é o General Pinheiro Machado, liderança do Partido 

Republicano Consevador. 
40

O GRYPHO. São João del-Rei, 1907. Mensal. 
41

O REPÓRTER. São João del-Rei, 1905. Bissemanal/Trissemanal. 
42

A TRIBUNA. São João del-Rei, 1914. Semanal. 
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 O periódico A Opinião
43

afirmava ser um jornal sem ligações partidárias, propondo em 

seu programa discutir e analisar problemas “ligados ao nosso progresso e à nossa 

prosperidade” destacando como sendo de maior importância os problemas relacionados à 

“remodelação do trabalho agrícola, a reforma da instrução pública e o povoamento do solo”. 

 O jornal O Dia
44

, definia-se como um periódico sem dependências partidárias; 

todavia, intitula-se como uma “folha republicana”, que “propugnará pela real e exata 

observância dos princípios basilares do regime, consagrados nas constituições da União e do 

Estado”. 

 Os jornais: Reforma
45

 e O S. João d’El-Rey
46

, bem como o periódico A Verdade são 

impressos que se definem como conservadores. O periódico Reforma se apresenta como 

“órgão conservador”. O jornal O S. João d’El-Rey, em seu programa, define-se como “um 

novo paladino nos prélios das ideias, a trabalhar pelo ideal permanente dos povos viris, que se 

convencionou denominar progresso”. 

 O S. João d’El-Rey afirma ser um “órgão de imprensa esclarecida e patriota. Cultores 

dos princípios liberais”. Ressalta que o guia para a sua produção jornalística são os “interesses 

do nosso município, bem como os da coletividade mineira e brasileira, a sua vida agrícola, 

industrial, intelectual e moral, o seu constante progredir”. Em relação à ligação do jornal com 

o regime republicano, o programa define o periódico como: “Republicanos e democratas, 

somos conservadores na acepção melhorada do termo, que significa trabalhar para avançar 

sem audácias perigosas, guardando com carinho as conquistas realizadas”. 

 Ponto interessante no programa desse jornal são suas considerações sobre instrução 

pública. De acordo com a perspectiva de O S. João d’El-Rey, “duas forças harmoniosas 

dirigem o homem atual: a escola, nos seus departamentos primário, secundário e superior, e a 

imprensa”. Sobre a escola, o jornal afirma que em relação ao homem, esta “toma-o ainda nas 

faixas infantis, massa plástica, e imprimi-lhe a cultura capaz de torná-lo o homem de lutas 

conhecidas da vida. Sua ação é incontestavelmente diretora”. Em relação à imprensa o 

periódico afirma que o homem, uma vez educado, “tem ainda necessidade de alimento para o 

seu espírito, de direção para as suas ideias. Hodiernamente, a missão matriz, de guia, de 

diretora da grande maioria de leitores está confiada à imprensa”. 

 Para esse jornal, a escola forma (molda) a criança – “massa plástica” – tornando-a “o 

homem de lutas conhecidas da vida”. A escola proporciona aos sujeitos a construção dos 

                                                             
43

A OPINIÃO. A Opinião, São João del-Rei, s.d., p.01. 
44

O DIA. O Dia, São João del-Rei, 17 mar. 1912, p.01. 
45

 REFORMA, São João del-Rei: Dr. Francisco Mourão, 1913. Semanal. 
46

O S. JOÃO D‟EL-REY. O S. João d’El-Rey, 18 mar. 1920, p.01. 
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aspectos morais necessários para o progresso da sociedade, da pátria. Por outro lado, cabe à 

imprensa a função de alimentar este “espírito” formado pela escola. Por meio da divulgação 

dos valores republicanos (culturais e simbólicos) a imprensa exerce o seu papel educativo. 

Dessa forma, evidencia-se a afirmação deste trabalho que propõe a analise da imprensa 

entendida como dispositivo capaz interferir na sociedade produzindo e ordenando saberes, 

propondo valores e modos de comportamentos. 

 Outro jornal produzido em São João del-Rei, compartilha de um discurso semelhante 

ao produzido nas páginas d‟O São João d’EL-Rey. Para o periódico O Estudante,  

 

Das descobertas do século [sic], a imprensa é a maior. Perguntar-me-
eis porque [sic]. Porque foi ella que maior impulso deu à intelligencia 

humana; quem diz imprensa diz fonte constante de instrucção da 

humanidade. Mostrai-me um canto do mundo, onde não haja chegado o 
jornal, onde não brilhem as páginas dos livros? A luz da imprensa é como a 

do sol, que illumina e aquece a humanidade, sem nunca dar mostras de 

cansaço.           
Como o rei dos astros, todos os dias a vereis levando a sua brilhante 

luz aos mais escuros esconderijos da terra; onde, até então, só reinavam 

trevas e ignorância, erguem-se os monumentos da instrução e da ciência. E 

que grande influencia tem exercido a imprensa no mundo das 
intelligencias!... (O ESTUDANTE, 21/06/1907, p.01). 

 

 Ao apontar que “quem diz imprensa diz fonte constante de instrucção da 

humanidade”, o artigo relaciona imprensa e educação. Fica claro que na concepção do 

Estudante a imprensa é um dispositivo voltado para a instrução da população, além disso, ao 

comparar a “luz da imprensa com a do sol”, o jornal busca conferir um lugar estratégico e 

central para a imprensa em relação à instrução da humanidade tão ou até mesmo mais 

importante que a própria escola. Nesse sentido, no mesmo texto, o jornal prossegue sua ode à 

imprensa, “é, por bem se dizer, o grande pharol, cuja luz radiante vai espancando por toda a 

parte, as trevas da ignorância, em que a humanidade se acha envolvida” (O ESTUDANTE, 

21/06/1907, p.01). 

 Em relação à periodicidade dos jornais e o padrão de impressão
47

, pode-se considerar 

que a questão financeira pode ter relação com estes dois aspectos. De acordo com o jornal O 

Zuavo
48

, seu formato de impressão (Tablóide) é justificado da seguinte maneira: “Deveria 

surgir com formato bastante aumentado, mas devido às dificuldades com que se luta para a 

                                                             
47

Os formatos padrão são os tipos: Tablóide (38 cm x 30 cm); Standard (60cm x 38 cm; ou, 75cm x 60 cm); e 

Berlinense (47cm x 31,5 cm). Os jornais pesquisados foram classificados utilizando estes parâmetros, embora, 

em muitos exemplares as dimensões sejam apenas aproximadas a essas medidas padrão. No caso dos jornais 

fotodigitalizados ou em microfilmes não foi possível aferir as dimensões dos impressos. 
48

O ZUAVO. O Zuavo, São João del-Rei, s.d., p.01. 
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aquisição de papel, consequência da crise europeia
49

, será publicado mesmo em tamanho 

pequeno, bissemanalmente”. A dificuldade em adquirir o papel deve-se ao fato da utilização 

de produto importado da Europa (algo que poderia ocorrer com outros periódicos). Ao que 

tudo indica a periodicidade dos impressos, bem como o padrão de impressão poderiam variar 

por conta de questões de ordem econômica. Cabe ressaltar que apenas dois dos jornais 

pesquisados circulavam diariamente – O Dia (1912-1913) e A Nota (1917-1918). 

 Talvez, também por questões financeiras, bem como por vinculações sociopolíticas, 

existia um constante contato entre os impressos. Os jornais dialogavam, seja fazendo críticas 

ao que era publicado nas folhas dos supostos concorrentes e adversários, ou mantendo uma 

relação colaborativa. Era prática entre os jornais de São João del-Rei as “visitas
50

” entre as 

redações. Essas visitas também ocorriam com jornais de outras cidades, conforme aparece no 

periódico A Farpa: “Recebemos e temos sobre a meza o número 3 d‟A Faisca, um jornalzinho 

bem impresso que nos veio de Barbacena. Gratos pela visita, procuraremos retribuil-a” (A 

FARPA, 24/11/1901, p.04). 

Além disso, ocorria que alguns jornais eram espécies de “afilhados” de outros 

periódicos, que atuavam na divulgação de seus pupilos. Em alguns casos, os impressos 

compartilhavam dos mesmos colaboradores e por vezes eram impressos nas mesmas 

tipografias. Assim ocorria com o jornal O Benemérito 75, que logo abaixo de seu título na 

primeira página destacava os seguintes dizeres: “Impresso em Machina rotativa do Zuavo” – 

sendo O Zuavo, o nome de outro jornal produzido na cidade. 

 Atesta as íntimas e familiares relações entre as “folhas” de São João del-Rei o 

comentário publicado no editorial do primeiro número do jornal Ten-ten: “Ten-ten periódico 

da alegria, filho legítimo do popular senhor Repórter e da exma. Senhora d. Opinião, irmão 

mais moço do jovem Estudante, tem a immensa satisfação de se apresentar no „Reino dos 

Perneiras‟” (TEN-TEN, 15/09/1907, p.01).Percebe-se que toda a “família” do recém-nascido 

Ten-ten era composta por jornais impressos em São João del-Rei. Dessa forma, tanto na 

condição de “parentes”,  “colegas”, ou, em alguns casos adversários, os jornais de São João 

del-Rei constituíam um grupo no qual ocorriam relações de poder, disputas e/ou colaborações.  

                                                             
49

Ao mencionar a “crise europeia”, o periódico se referia à Primeira Guerra Mundial, que atingiu o Velho 

Continente, dificultando as exportações dos países europeus.  
50

Os periódicos denominavam “visita” a prática de enviar para o escritório ou redação dos outros jornais os 

números publicados pelos impressos. 



91 
 

 

 Outra característica dos jornais impressos em São João del-Rei foi a existência 

efêmera
51

. O impresso que circulou por maior tempo no período que compreende o recorte da 

pesquisa foi o jornal O Repórter, que circulou entre 1905 e 1914.  

 

3.3.1ESTUDANTES E IMPRENSA 

 

 Ao pesquisar os jornais impressos em São João del-Rei no início do século XX 

constatou-se a existência de cinco jornais produzidos por estudantes: A Farpa (1901-1902); O 

Grypho (1907-1908); O Estudante (1907-1908); Ten-ten (1907-1908) e Mosquito (1915 [?]). 

Dos cinco impressos, o periódico Mosquito é o único que não foi encontrado nos arquivos 

pesquisados. Tomou-se conhecimento da existência desse jornal por meio de um pequeno 

texto publicado no impresso A Nota no qual era mencionado um periódico produzido por 

estudantes. De acordo com A Nota, o jornal O Mosquito era “orgam quinzenal mantido e 

redigido pelos alumnos do Gymnasio S. Antonio
52

” (A NOTA, 02/06/1917, p.01). 

 Os outros quatro impressos foram encontrados no acervo de periódicos da Biblioteca 

Municipal Baptista Caetano D‟Almeida. Esses jornais tinham características semelhantes aos 

demais impressos produzidos na cidade. Eram impressos apenas por homens, tiveram 

existência efêmera e possuíam quatro páginas (exceto A Farpa que circulou alguns números 

com apenas duas páginas). Destinavam a última ou as duas últimas páginas aos anúncios 

(novamente, A Farpa é exceção, uma vez que, não tinha anúncios comerciais) e não possuíam 

rigor em relação à organização do jornal em seções. A periodicidade variava em semanal, O 

Grypho e quinzenal,Ten-ten e O Estudante. A Farpa variou sua periodicidade em semanal e 

quinzenal.     

 Em relação às propostas jornalísticas dos periódicos, estes não se limitavam a assuntos 

relacionados apenas ao meio estudantil ou à temática especificamente educacional. Os jornais 

propunham abordar questões do município em sentido amplo (assuntos políticos, econômicos 

e culturais). 

                                                             
51

No caso desta pesquisa, o suposto período de existência e circulação dos periódicos está condicionado à 

disponibilidade desses impressos nos arquivos pesquisados. Entretanto, é pouco provável que os jornais 

investigados tenham existido por períodos muito superiores ao encontrado nos arquivos, uma vez que, era 

característica da época os jornais terem uma “vida” efêmera.  
52

Fundado em 1909 por franciscanos holandeses, de acordo com Gaio Sobrinho (2000), inicialmente era um 

externato. Posteriormente passou a funcionar como internato. Em 1968, um incêndio destruiu parte de suas 

instalações, o que resultou no fim do internato. O externato continuou até 1972. Suas instalações constituem 

atualmente o Campus Santo Antônio da Universidade Federal de São João del-Rei. 
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Em seu editorial, A Farpa apresenta-se da seguinte maneira: “Não temos partido – ou 

antes: temos o partido do Riso, da troça, da Galhofa cujo programma é – futicar a paciência 

do próximo” (A FARPA, 01/09/1901, p.01). De acordo o impresso, sua proposta jornalística 

era 

 

futicar a paciência do próximo é nossa missão – mas a função 
compatível com a educação dos moços que se prezam, com [ilegível] e 

rapazes que têm família, que sabem respeitar; enfim, gente que tomou chá 

em pequeno...  
Rir, troçar as cousas e os hábitos desta boa terra, eis o nosso 

desiderato, mas é o riso sem offensa, a troça sem acrimônia, à torto e à 

direito, mas com certa urbanidade ... (A FARPA, 01/09/1901, p.01). 

 

A Farpa foi um “jornal redigido por moços” e seus colaboradores eram chamados de 

“rapazes”. De forma bem-humorada o jornal tratava de variados assuntos relacionados à 

administração pública. A partir de manifestações descontraídas o periódico mandava suas 

“farpadas”. Além de criticar os dirigentes locais, o impresso denunciava a precariedade dos 

prestadores de serviço, tais como a iluminação pública e a ineficiência da fiscalização em 

relação aos cachorros de rua. Por meio de suas páginas o jornal solicitava obras públicas à 

Câmara Municipal. As ditas “farpadas” eram assinadas pelo não identificado “Toureiro-

MOR”.  

Além de temas relacionados à administração da cidade, os jovens que escreviam na 

Farpa tratavam de assuntos variados tais como: atrações culturais e questões relacionadas à 

educação e aos bons hábitos e costumes.  

Conforme destacavam no editorial do jornal, os rapazes da Farpa eram moços 

educados e de família, e, por conta disso prezavam pela moral e pelos bons costumes. 

Exemplo dessa preocupação com questões morais é uma “farpa” destinada a uma mulher que 

não se vestia de forma adequada. De acordo com o impresso, “La vae uma farpa em uma 

crioula que desembarcou na estação da cidade, Terça-feira com um bonet, „indecentissimo‟” 

(A FARPA, 2/09/1901, p.02). Além de ressaltar o caráter indecente do bonet utilizado pela 

mulher, o jornal faz questão de destacar a cor da pele, “crioula”. 

 Por não ter ligações políticas, o impresso se propunhaa tratar de todos os assuntos com 

total liberdade e autonomia. Dessa forma, assim se posicionava A Farpa, “nós não temos 

política, não temos inimisade, não temos antypathias; vamos dizendo as cousas como ellas 

são e pondo os pontos nos ii” (A FARPA, 01/12/1901, p.01). 
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 O periódico O Grypho, criado em 1907, adotava postura semelhante ao A Farpa em 

relação à sua orientação editorial. De acordo com o programa do impresso: “Não se 

preocupando, ainda, a nossa edade com os sérios trabalhos da vida, simples e alegre deve ser a 

orientação d‟ “O Grypho” – brincar estudando e estudar brincando – eis o nosso programa” 

(O GRYPHO, 15/09/1907, p.01). Autodeclarado como “semanário crítico e noticioso”, o 

Grypho abordava acontecimentos considerados relevantes para o município de São João del-

Rei. A temática educacional faz-se presente principalmente no período em que foi instalado o 

primeiro grupo escolar da cidade. 

 O Estudante, também criado em 1907, foi um jornal produzido pelos alunos do 

Instituto de Humanidades de São Francisco de Assis
53

. 

 O periódico se apresentava ao público da seguinte forma: 

 

Orgam de uma classe de estudantes, tendo por fim promover o que lhe seja 

de utilidade e defender o seus direitos, outro não podia ser o seu título (...) 

Nosso programa é simples, destituído de pretensão outro fim não visando 
que não seja proporcionar à nossa classe, aqui nesta cidade, o exercício da 

imprensa, de tanta utilidade que o consideramos complemento indispensável 

à educação da mocidade (O ESTUDANTE, 18/04/1907, p.01). 

 

Além de defender os direitos dos estudantes, o jornal destaca que a imprensa é um 

“complemento indispensável à educação”. Todavia, o impresso não aborda apenas questões 

relacionadas ao universo estudantil. Conforme aparece em seu subtítulo, o Estudante é um 

“quinzenário noticioso e literário”.Dessa forma, o jornal preocupa-se em tratar as notícias 

relacionadas ao município, bem como divulgar e analisar, em suas páginas, obras literárias. O 

impresso publicava trechos de textos considerados clássicos (por exemplo, trechos da obra do 

grego Xenofonte). 

Dentre os jornais atribuídos a estudantes de São João del-Rei, o Ten-ten não específica 

claramente se é produzido ou não por um grupo de discentes. Todavia, tem características 

semelhantes aos outros impressos estudantis produzidos no mesmo período. Da mesma forma 

que A Farpa e O Estudante, o Ten-ten apresenta um programa no qual a proposta é 

desenvolver uma abordagem a partir de uma perspectiva descontraída, por meio de 

brincadeiras e utilizando o humor. Em seu programa, publicado em 15 de setembro de 1907 o 

                                                             
53

O Colégio São Francisco, Também denominado Instituto de Humanidades São Francisco de Assis, foi criado 

em 1891, pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis, com o nome de Colégio São Francisco de Assis, 

anexo a asilo destinado a órfãos. Em 1904, foi equiparado ao Ginásio Nacional Pedro II, passando a se chamar 

Ginásio São Francisco de Assis, ou Instituto de Humanidades São Francisco de Assis. Era considerada uma 

instituição de referência, e recebia alunos de outras cidades mineiras e também de outros Estados. Deixou de 

funcionar em 1920. 
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jornal afirma ser o “periódico da alegria”. Além disso, a expressão “periódico alegre” está 

presente em todos os números do jornal, abaixo do nome do impresso, na primeira página. 

Outro aspecto que leva a considerar o Ten-ten como um impresso produzido por estudantes é 

o fato de no referido texto com o programa jornalístico, o periódico colocar-se em pé de 

igualdade em relação a outro jornal produzido por discentes – O Estudante. Inicialmente o 

jornal atribui sua filiação aos periódicos, Repórter e Opinião, em seguida afirma ser o “irmão 

mais moço do jovem Estudante”. Dessa forma, sendo irmão de um jornal produzido por 

estudantes e possuindo características comuns aos outros impressos estudantis considera-se o 

Ten-ten um jornal que provavelmente era produzido por educandos.  

Em relação ao nome do impresso, Ten-ten é uma referência ao som produzido pelos 

sinos da cidade. De acordo com o jornal,  

 

Ninguém ignora, por certo, qual seja um dos principais elementos da 

nossa S. João. 

Sim, referimo-nos aos sinos – esses barulhentos instrumentos ao 
alcance de qualquer indivíduo, mesmo que não tenha geito [sic] para a 

música. (...) 

Sem mais cantigas está terminada a fallação da pragmática. 

Ten, ten, ten, ten, ten, ten! (TEN-TEN, 15/09/1907, p.01). 

 

Ao analisar os jornais produzidos pelos estudantes, apreende-se que nos primeiros 

anos do século XX, em São João del-Rei, ocorreu relativa efervescência jornalística entre os 

educandos. Três dos cinco jornais mencionados circularam no mesmo período (1907-1908). 

Esses “jovens jornalistas” entendiam a imprensa como complemento da instrução, 

valorizavam a utilização dos impressos como dispositivo informativo e instrutivo, bem como 

apreendiam a imprensa como uma estratégia de sociabilidade. Em um contexto no qual os 

meios de comunicação eram pouco desenvolvidos e restritos, as folhas produzidas pelos 

moços de São João del-Rei funcionavam como meio de sociabilidade.  

 

3.3.2A ANÁLISE HISTÓRICA POR MEIO DOS JORNAIS DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

 Considera-se que esse número expressivo de impressos, ao se vincularem  

à vida política, socioeconômica e cultural do município intervinha (intencionalmente ou não) 

nas relações sociais e de poder a nível local, assim como, ao (re) produzir saberes, 

extrapolavam o caráter jornalístico/informativo exercendo ações de cunho educativo. 
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 Ao ordenar saberes e proporem interferir na sociedade, os impressos exerciam uma 

importante função ao – juntamente com a instrução escolar – atuar na ordenação da sociedade. 

Conforme mencionado anteriormente, a cidade de São João del-Rei passou por um processo 

significativo de progresso técnico na virada do século XIX para o XX. Notam-se 

investimentos tecnológicos nos transportes (Estrada de Ferro Oeste de Minas), nas 

Comunicações (Telégrafo e serviços telefônicos), luz elétrica, e instalação de novas fábricas. 

Essas iniciativas tornaram necessário o desenvolvimento de meios para garantir a instrução da 

população, de maneira que fosse possível exercer um maior controle sobre os 

comportamentos, os valores, os costumes e o pensamento dos sujeitos (ricos e pobres), mas 

principalmente dos pobres, tidos como um verdadeiro obstáculo para a viabilização do 

progresso, bem como, para a constituição de uma sociedade ordeira e civilizada. Neste 

sentido, a imprensa ganha espaço, uma vez que, os hábitos populares se tornaram alvo de 

especial atenção, fazendo com que medidas fossem “tomadas para adequar homens e 

mulheres, inculcando-lhes valores e formas de comportamentos” (ARRUDA, 2011, p.68). A 

imprensa, na condição de principal meio de comunicação nesse período, tornar-se-ia 

instrumento privilegiado para que os discursos republicanos voltados para a construção de 

uma nação na qual a moral, a conduta cívica, a ordem, e a higiene fossem incorporadas pela 

população, principalmente os pobres. 

 A partir dessas considerações sobre a imprensa de São João del-Rei, nota-se que a 

dinâmica cultural da cidade, com suas escolas e colégios, teatro e biblioteca pública indicam 

várias possibilidades de pesquisa. 

 Especificamente, com relação aos jornais impressos, as possibilidades de investigação 

são muitas, uma vez que, os jornais pesquisados tratavam de assuntos variados. Declaravam 

por meio de seus artigos, interesse pelas questões do município, fossem elas de ordem 

política, econômica, cultural ou religiosa
54

, tanto no âmbito local/regional quanto nacional. 

 Todavia, este estudo se concentra nos discursos veiculados pela imprensa local, 

relacionados à instrução pública primária, com enfoque nos textos que tratam principalmente 

da Reforma Educacional de 1906 e seus desdobramentos. Neste sentido, investigam-se os 

artigos relacionados à tentativa de organização da instrução pública primária por meio da 

reforma do ensino primário e normal, bem como pela instalação dos grupos escolares. 

                                                             
54

Cabe ressaltar que do ponto de vista religioso os jornais da cidade tinham um posicionamento católico. Sendo, 

o periódico Acção Social, uma folha especificamente católica ligada à “realização dos princípios da sociologia 

christã e na defeza das classes operarias” (ACÇÃO SOCIAL, São João del-Rei, 1915. Semanal. 
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 Pesquisando esses jornais produzidos em São João del-Rei, no início do século XX, é 

possível apreender os discursos educacionais, as concepções de escola, e as formas como 

diferentes grupos ou sujeitos fizeram uso da imprensa como instrumento para se manifestarem 

e veicularem considerações sobre instrução pública primária na Primeira República. 

 Ao utilizar a imprensa como fonte de pesquisa é possível apreender as concepções de 

educação não apenas dos setores dominantes da sociedade, mas também de outros sujeitos 

sociais. A imprensa torna possível visualizar as considerações e o pensamento educacional de 

vários sujeitos, uma vez que, em suas páginas não circularam apenas os discursos sobre 

educação produzidos pelas elites do período. 

 Sobre a instrução pública, a imprensa divulgou as concepções, os desejos, e as 

expectativas de professores, intelectuais, políticos e pais de alunos. Essas várias vozes 

presentes na imprensa produziram grande riqueza de informações, capazes de mostrar em que 

medida a criação de uma escola para o regime republicano era difundida na sociedade. 

Estudando a imprensa é possível apreender como os discursos educacionais das elites “eram 

recebidos e debatidos na esfera pública, ou seja, qual era a sua ressonância no contexto social” 

(CARVALHO; ARAÚJO; GONÇALVES NETO, 2002, p.72). 

 A partir da utilização das ferramentas analíticas de Michel Foucault para o estudo das 

construções discursivas e do horizonte conceitual possível, por intermédio das articulações 

entre história cultural e história da educação, o estudo da imprensa local possibilita fazer um 

levantamento dos discursos sobre a escola produzidos no período da instalação dos grupos 

escolares, e contribuí para compreender como, por meio da vinculação entre imprensa e meio 

social, esses discursos são levados para amplos setores da sociedade, o que faz da imprensa 

um elemento essencial para a análise a respeito da circulação e divulgação das perspectivas 

educacionais republicanas para além dos setores dominantes, bem como a consolidação da 

noção de escola como instituição regeneradora, capaz de preparar o homem republicano para 

a vida e para o trabalho. 

 Contudo, ao tratar da produção e circulação dos impressos jornalísticos em São João 

del-Rei, algumas questões emergem. Quem constituía o público leitor desses impressos? 

Quem eram os sujeitos que assinavam ou compravam os números avulsos desses periódicos? 

Responder essas perguntas se constitui em um desafio.O elevado número de 

analfabetos no período histórico em apreço contribui para a argumentação em torno da noção 

na qual os leitores dos jornais formariam um público restrito. Embora faltem dados 

estatísticos precisos e consistentes para São João del-Rei, é provável que a cidade não fosse 
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uma exceção em relação ao panorama brasileiro no tocante ao analfabetismo da população. 

Ou seja, existia significativo número de analfabetos na cidade no início do século XX. 

 De qualquer forma, os questionamentos permanecem. Entretanto, alguns indícios 

podem colaborar para que sejam feitas considerações em relação à questão dos possíveis 

leitores dos jornais. Se, por um lado é difícil estabelecer quem eram os sujeitos que liam os 

impressos, por outro, o apreciável número de periódicos produzidos na cidade sugere a 

existência de um considerável público leitor. 

 Saber onde e como os impressos circulavam é outro problema. Seriam esses jornais 

privilégio de uma elite intelectualizada ávida por leitura e informação, que, ao mesmo tempo 

em que comprava e lia os jornais, também colaborava em suas produções, formando um 

grupo seleto? Ou, os periódicos circulavam em variados espaços de sociabilidade: barbearias, 

lojas, armazéns, escolas, igrejas?  

 De acordo com o impresso A Farpa, o público leitor potencial compreendia, “desde, o 

pançudo burguez de calças, de suspensório e de barba a recutelão, até o mais mimoso dandy; 

desde a velha beata de ventas cheias de rapé. até [sic] a mimosa e gentil senhorita de olhos 

negros e buliçosos” (A FARPA, 08/09/1901, p.01). De tal modo, os jornais produzidos pela 

imprensa local circulavam por amplos setores da sociedade;ou seja, o público leitor era 

amplo, homens e mulheres, jovens e idosos, e provavelmente, ricos e pobres, bem como, 

alfabetizados e analfabetos tinham contato com esses impressos. 

 Os jornais se relacionam ao cotidiano, às informações do dia ou da semana. Desta 

forma, os periódicos se tornam obsoletos rapidamente, assim, após informar-se dos 

acontecimentos, o leitor dos jornais, poderia descartar o impresso, ou então, reutilizar as 

páginas dos jornais, que poderiam, por exemplo, transformarem-se em embalagem para 

produtos em vendas e armazéns. Deste modo, os jornais poderiam passar pelas mãos do 

professor, do poeta, do político, do médico e do burguês, todavia, também poderiam estar na 

posse de crianças, do lixeiro, do carpinteiro, do balconista, etc. 

Assim, tanto intelectuais, quanto sujeitos pouco letrados, ou até mesmo analfabetos 

poderiam ter contato com os impressos. Quanto aos analfabetos, embora não fossem capazes 

de ler, possivelmente se beneficiavam das práticas de leitura em voz alta que permitiam a 

leitura de “oitiva”. Por meio da escuta atenta, o analfabeto poderia “ler” os jornais. 

 Por intermédio dessa provável leitura em voz alta, em espaços privados e/ou públicos, 

os discursos produzidos pela imprensa local circulavam para além das elites dominantes. É a 

partir desta perspectiva que a pesquisa se orienta. Além disso, os jornais impressos eram o 
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principal meio de comunicação durante as duas primeiras décadas do século XX. Posto isso, 

considera-se relevante pesquisar por intermédio desses documentos. 

Existe, no entanto, outra consideração sobre a importância de se pesquisar os jornais 

de São João del-Rei. Esses periódicos fornecem subsídios para a análise dos desdobramentos 

da reforma educacional de 1906, para além dos discursos oficiais. Por meio de um enfoque 

microanalítico, esta pesquisa não menospreza a utilização da documentação oficial; 

entretanto, considera-se que a imprensa comum (pública) é um corpus documental que 

possibilita investigar aquilo que não aparece nos discursos oficiais. Neste sentido, 

independente de quem lia, é relevante apreender os discursos educacionais que aparecem nas 

páginas dos jornais. Esta forma de análise permite, portanto, triangular e relacionar os 

discursos educacionais oficiais com os discursos da imprensa pública não especializada. Mais 

que isso, a investigação por meio dos jornais possibilita dialogar e problematizar abordagens 

históricas que se restringem ao estudo de documentos oficiais.     

Com relação aos impressos jornalísticos produzidos em São João del-Rei, de acordo 

com os dados da coleção de periódicos impressos do acervo do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – de São João del-Rei, circularam na cidade, entre os 

anos de 1827 (ano de fundação do primeiro jornal da cidade, O Astro de Minas) até 1920 (ano 

que compreende a delimitação do recorte temporal da pesquisa), 25 impressos, conforme é 

indicado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Jornais que circularam em São João del-Rei , disponíveis no banco de dados 

do IPHAN, entre os anos 1827-1920. 

Nome do Jornal Ano Inicial
55

 Ano Final
56

 

O Astro de Minas 1827 - 

O São Joanense 1876 1876 

O Arauto de Minas 1877 1889 

O Cinco de Janeiro 1879 1879 

Tribuna do Povo 1881 1882 

Gazeta Mineira 1884 1894 

Jornal de São J. d. Rei 1885 1886 

Verdade Política 1888 1889 

Pátria Mineira 1889 1894 

Gazeta de Notícias 1889 1889 

Opinião Mineira 1894 1894 

O Resistente 1895 1906 

Liberdade 1896 1897 

Jornal de São J. d. Rei 1899 1899 

O Combate 1900 1902 

A Opinião 1907 1912 

O Repórter 1907 1914 

O Dia 1912 1913 

A Evolução 1913 1915 

Reforma 1913 1920 

A Tribuna 1914 1920 

O Zuavo 1914 1917 

A Verdade 1914 1914 

Minas Jornal 1918 1919 

O São João d‟El-Rey 1920 1920 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do acervo do 

IPHAN de São João del-Rei. 

 

                                                             
55

De acordo com o banco de dados do IPHAN. 
56

Segue a última data disponível na coleção de impressos do IPHAN e/ou a delimitação do recorte temporal da 

pesquisa. 
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 Esses números presentes na Tabela 2 se referem aos jornais presentes no acervo de 

periódicos do IPHAN – São João del-Rei. Rezende (2012) em trabalho relacionado à 

produção de jornais impressos na cidade indica dois estudos que apontam para números 

superiores no tocante à publicação de jornais em São João del-Rei. O autor, afirma, com base 

no trabalho de (MENDES, 2007, p.82 apud REZENDE, 2012, p.41), que entre os anos de 

1827 e 1897, “a comunidade de São João del-Rei contou com 41 periódicos”. Rezende (2012, 

p.41) aponta ainda outro estudo no qual foram relacionados mais de cem jornais impressos na 

cidade, no período que compreende os anos de1829 e 1938.  

 Em seu trabalho sobre a imprensa de São João del-Rei, Rezende (2012) utiliza como 

banco de dados o acervo de periódicos “São-Joanenses” da Biblioteca Municipal Baptista 

Caetano de Almeida, que compreende o período que vai de 1829 a 1938. Esse banco de dados 

(também utilizado neste estudo) está acessível em microfilmes disponíveis para pesquisa na 

Biblioteca da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) – Campus Dom Bosco, e por 

meio de fotos digitalizadas disponíveis no portal da Universidade
57

. Se levarmos em 

consideração o número de títulos de periódicos produzidos em São João del-Rei no mesmo 

período que compreende a Tabela 2 – 1827 (ano de fundação do primeiro jornal de São João 

del-Rei), e 1920 (ano que compreende o limite do recorte temporal da pesquisa) – o acervo da 

Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida conta com 29 títulos, conforme a Tabela 3. 

  

                                                             
57

Acessível pelo endereço: http://www.bibliotecamunicipalsjdr.com.br/site/index.php/acervo 
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Tabela 3: Jornais produzidos em São João del-Rei, disponíveis no banco de dados do 

acervo da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida, entre os anos de 1827 e 

1920. 

Nome do Jornal Ano Inicial
58

 Ano Final
59

 

Astro de Minas 1829 1834 

O Imparcial Semanario 1855 1855 

O Escolastico 1878 1878 

Luzeiro 1882 1882 

O Domingo 1885 1886 

O Autonomista 1895 1895 

O Resistente 1895 1901 

A Vespa 1896 1896 

A Flauta 1897 1897 

São João D‟el-Rey 1899 1900 

A Gralha 1899 1899 

O Combate 1900 1903 

A Farpa 1901 1902 

O Viajante 1903 1903 

O Repórter 1905 1914 

O Grypho 1907 1908 

O Estudante 1907 1908 

Ten-Tem 1907 1908 

The Smart 1908 1909 

A Opinião 1909 1912 

O Dia 1912 1913 

Reforma 1913 1920 

A Tribuna 1914 1920 

Acção Social 1915 1920 

O Benemerito 75 1915 1915 

O Zuavo 1917 1917 

Cine Jornal 1917 1917 

A Nota 1917 1918 

O São João D‟El-Rey 1920 1920 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do acervo da 

Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida e no trabalho de 

Rezende (2012). 

 

                                                             
58

De acordo com o banco de dados do acervo da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida. 
59

Segue a última data disponível na coleção de impressos da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida 

e/ou a delimitação do recorte temporal da pesquisa.  
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Ao analisar as duas tabelas correspondentes aos arquivos do IPHAN – São João del-

Rei e da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida, percebe-se a diversidade de 

periódicos que circularam na cidade de São João del-Rei ao longo do século XIX e início do 

século XX. Dos 25 impressos presentes no acervo do IPHAN entre os anos de 1827 e 1920, 

apenas dez deles também estão presentes no acervo da Biblioteca Baptista Caetano. Da 

mesma forma, dos 29 jornais constantes no acervo da Biblioteca, 19 títulos estão ausentes do 

acervo do IPHAN. Tem-se, portanto, ao somar os dois acervos, 44 jornais. Destes 44 

impressos, 22 foram produzidos no século XIX, dois jornais circularam tanto no século XIX 

quanto no XX (O Resistente e O Combate), e 20 jornais foram produzidos entre 1901 e 1920 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Jornais produzidos em São João del-Rei entre os anos de 1827 e 1920.

 

Elaborado pelo autor a partir dos dados dos acervos de periódicos do IPHAN – São 

João del-Rei e da Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida. 
 

 Por meio da análise das Tabelas 2 e 3, é possível perceber que, dos 44 jornais 

presentes nos dois arquivos pesquisados, 39 deles circularam entre os anos de 1880 e 1920. 

Esses números são significativos, uma vez que, John Wirth (1982) aponta, em seu trabalho, 

que o intervalo entre 1880 e 1920 foi o período no qual os jornais impressos se constituíram 

no mais expressivo meio de comunicação em Minas Gerais.  

 John Wirth (1982) afirma que até sofrer o impacto de novos meios de comunicação, 

como o cinema e o rádio, a imprensa exerceu um verdadeiro monopólio cultural fazendo com 

que os jornais impressos tenham se constituído por muito tempo (principalmente entre 1880 e 

1920) no mais importante veículo de comunicação, capaz de atingir um número significativo 
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de pessoas. De acordo com John Wirth (1982, p.131), “os jornais proliferaram após 1880 com 

o ritmo acelerado da vida municipal e o pico foi alcançado em 1920, quando cerca de 187 

semanários circularam em Minas Gerais”. O autor aponta que a imprensa local foi 

característica marcante do regionalismo mineiro no período que envolve as duas últimas 

décadas do século XIX e os anos iniciais do século XX, sendo um importante “estimulador 

nas questões do município” e um “pilar para a política, comércio e cultura no centro de 

gravidade do estado, a nível local”. O autor destaca o caráter efêmero e circunscrito da 

imprensa periódica neste período, afirmando que “os jornais mineiros eram esmagadoramente 

localistas e limitados a pequenas tiragens” (Wirth, 1982, p.131). Percebe-se que São João del-

Rei confirma o perfil traçado por John Wirth no tocante à imprensa de Minas Gerais. O 

caráter efêmero e circunscrito se faz presente na imprensa da cidade. 

Ao estudar os discursos veiculados pela imprensa, é possível situá-los historicamente, 

percebendo as relações de poder, bem como as concepções políticas, sociais e econômicas que 

tentavam sustentar e legitimar. Capelato (1988, p.13) afirma que os jornais constituem um 

“manancial dos mais férteis para o conhecimento do passado”. A imprensa, de acordo com a 

autora, “possibilita ao historiador acompanhar o percurso dos homens através dos tempos”. 

Esse apontamento de Capelato se relaciona à noção de história proposta por Marc Bloch 

(2001), na qual a história é a ciência que estuda as ações e transformações do homem no 

tempo. Nessa perspectiva, Capelato (1988, p.20) afirma que  

 

a imprensa oferece amplas possibilidades para isso [captar as transformações 

dos homens no tempo]. A vida cotidiana nela registrada em seus múltiplos 

aspectos, permite compreender como viveram nossos antepassados – não só 
os “ilustres” mas também os sujeitos “anônimos”.  

 

A imprensa, por meio da riqueza e variedade de seus discursos, constitui-se em fonte e 

objeto de análise que  permite amplas investigações historiográficas. Esses documentos têm se 

constituído, nos últimos anos, como fontes primárias privilegiadas para análises históricas. 

Por sua relação com a dinâmica social, Capelato (1988,p.13) afirma que a imprensa é um 

manancial fértil para a análise histórica, para a autora “o periódico, antes considerado fonte 

suspeita e de pouca importância, já é reconhecido como material de pesquisa valioso para o 

estudo de uma época”.  

Tânia Regina de Luca (2006) aponta que a História Nova contribuiu para o surgimento 

de novas abordagens e temas para a pesquisa histórica. A autora afirma que a imprensa se 

constituiu como importante fonte para pesquisas de variados matizes. A história do 
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movimento operário; as pesquisas sobre o urbano; os estudos de gênero; do corpo; a história 

política são exemplos de possibilidades de abordagem histórica que não dispensam a 

utilização da imprensa como fonte.  

Com relação à história da educação, Nóvoa (2002, p.12) destaca que “a imprensa é o 

melhor meio para apreender a multiplicidade do campo educativo”. Para o autor, “a imprensa 

revela as múltiplas facetas dos processos educativos” (NÓVOA, 2002, p.13). Além disso, a 

natureza da informação fornecida pela imprensa permite apreender “reflexões muito próximas 

do acontecimento, que permitem construir uma ligação entre as orientações emanadas do 

Estado e as práticas efetivas” (NÓVOA, 2002, p.13). De acordo com Nóvoa,  

 

a diversidade dos colaboradores diz bem da importância das publicações 

periódicas como espaço de afirmação de correntes de acção e de pensamento 
educacional: homens e mulheres, leigos e religiosos, intelectuais e 

universitários, técnicos e políticos, acadêmicos das mais variadas 

proveniências (psicólogos, sociólogos, médicos, etc.), pais e alunos, 
membros de muitas profissões e, acima de tudo, professores, estão presentes 

nas páginas dos jornais (NÓVOA, 2002, p.14). 

 

Desta forma,este trabalho percebe a imprensa em suas dimensões sociais e educativas. 

Assim, é a partir dessa perspectiva,que considera a existência de uma relação jornal/educação, 

que os jornais produzidos em São João del-Rei serão investigados. 
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CAPÍTULO 4: A INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA À LUZ DA 

IMPRENSALOCAL 

 

A questão educacional aparece a partir de várias perspectivas nas páginas da imprensa 

local. Estudantes, dirigentes políticos, professores, inspetores de ensino, dentre outros sujeitos 

fizeram uso das folhas dos impressos para expor suas considerações em relação à temática 

educacional.Diante da variedade de discursos educacionais presente nos periódicos optou-se 

por estruturar o texto referente ao quarto capítulo por meio de grupos temáticos. 

A partir do enfoque micro, o objetivo é investigar os desdobramentos referentes a 

aspectos tidos como relevantes nos discursos oficiais e normatizações legais do período que 

compreende a reforma educacional de 1906: a formação e trabalho docente; o papel social da 

escola; a questão do prédio (espaço) escolar; o ensino técnico (profissional); o problema da 

matrícula e frequência escolar; e ainda, a questão das escolas isoladas. 

 Os jornais de São João del-Rei publicaram vários artigos relacionados à educação, a 

partir de perspectivas variadas. Um aspecto recorrente, principalmente, no período posterior à 

reforma educacional de 1906 são os textos que tratam da situação referente à instrução 

pública em Minas Gerais, São João del-Rei, assim como no Brasil. 

 Por meio da análise desses discursos é possível apreender os posicionamentos 

políticos-ideológicos dos impressos, o que permite investigar as relações de forças e disputas 

de poder nas quais os periódicos, por meio de seus artigos, se envolvem. Nesse sentido, 

alguns jornais são mais críticos em relação às políticas públicas, outros se posicionam de 

forma a apoiar as ações educativas do Estado. Da mesma forma, encontram-se jornais que 

questionam e problematizam os documentos e levantamentos oficiais,bem como, aparecem 

periódicos que se esforçam em sustentar e legitimar os discursos e dados estatísticos oficiais. 

Por vezes, o mesmo jornal, devido ao fato de publicar as manifestações de sujeitos distintos, 

trata assuntos educacionais a partir de perspectivas divergentes. 

Ao que parece, a questão educacional era tida como assunto relevante pelos impressos. 

Na maioria dos casos, os textos relacionados à instrução aparecem nas primeiras páginas, de 

maneira destacada. O que leva a considerar que, no entendimento dos redatores e editores dos 

jornais, as questões educacionais seriam de interessedo público-leitor. 
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4.1FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: COMO ESSAS QUESTÕESEMERGEM NOS 

DISCURSOS EDUCACIONAIS DOS IMPRESSOS DESÃO JOÃO DEL-REI 

 

Conforme fora destacado, os textos relacionados à educação, na maioria dos casos 

eram publicados na primeira página. Geralmente, utilizava-se um título genérico para esses 

artigos: “Instrucção Pública” ou “Grupo Escolar”. Dos periódicos pesquisados, O Repórter, 

foi um dos que mais abordou, em suas páginas, questões relacionadas à educação. Além disso, 

este impresso reconhecia o caráter educativo da imprensa. 

Em editorial de 1909, o jornal aponta que a imprensa deve “assumir espontaneamente 

o solemne compromisso de impulsionar o desenvolvimento do progresso social, desde o 

ponto de vista moral mais elevado” (O REPÓRTER, 28/10/1909, p.01).No mesmo editorial, o 

periódico ressalta que a imprensa “séria” precisa 

 

observar e comprehender a importância dos melhoramentos que, dia a dia, 
vão apparecendo e se introduzindo nas artes, nas industrias, na agricultura 

etc., afim de vir explical-as em linguagem clara e pratica, aos pequenos 

artistas e agricultores e aos pobres operários, que não podem adquirir obras 

instructivas e não dispõem de tempo para estudos práticos em 
estabelecimentos apropriados, (que nos faltam) e que, na maioria dos casos 

se resentem de falta da necessária instrucção para, por si só, comprehendel-

as. 
 É na leitura fácil e rápida dos jornaes que a classe laboriosa bebe os 

primeiros ensinamentos das grandes reformas, indo logo experimental-as em 

ensaios práticos. 

 Parece-nos ser esta a parte mais importante da imprensa e que ella, 
com o maior critério e escrúpulo, deve envidar esforços para desempenhar. 

A sua missão mais sublime, não há dúvida é, em synthese, guiar e orientar o 

povo para seu melhoramento, tornando-se um foco projector de profuzos 
raios luminosos que aclarem o caminho do progresso (O REPÓRTER, 

28/10/1909, p.01). 

 

Além de destacar a falta de escolas para “pequenos artistas”, “agricultores” e “pobres 

operários”, operiódico compreende que a missão jornalística não é apenas informar.Para O 

Repórter, “a parte mais importante da imprensa” é instruir a população, principalmente a 

população menos escolarizada, por meio de linguagem simples e de fácil entendimento. Foi a 

partir desse ponto de vista que o impressopublicou vários textos referentes à educação. 

Sobre a instrução primária, o impresso afirma que 

 

Para todo o espírito liberal, a instrucção primaria deve ser 
obrigatória, gratuita, livre e uniforme. 
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O principio de obrigação se impõe, seja considerando-se os direitos 

de cada indivíduo, os interesses do governo e da sociedade, ou mesmo sob o 

ponto de vista do alevantamento moral de um paiz. 
Sob ponto de vista individual, nós invocamos o direito 

imprescriptivel que tem cada homem, ao nascer, de desenvolver todas as 

suas faculdades. 

Sob o ponto de vista político, é mais que evidente que o sufrágio 
universal arrasta consigo a instrucção de todo o povo. 

Estas verdades são tão patentes, que há muito, no Brazil, as classes 

dirigentes deveriam ter uniformisado o ensino de uma maneira prática e útil, 
supprimindo o inútil e acrescentando o que falta. 

A instrucção primária é, sem duvida alguma, a base principal dos 

conhecimentos humanos. 

A ella se apresenta o cérebro infantil em estado embryonario; e o 
professor, segundo sua orientação, poderá cultival-o, formando homens 

aptos para receberem, de uma maneira fecunda, a instrucção superior ou 

tornal-os-á inúteis e estéreis. 
Um paiz, que deseja o seu progresso, não pode entregar eternamente 

a ignorantes o grande e complexo problema dos seus destinos. 

É claro e equitativo que, si todos os cidadãos estão sujeitos ao peso 
das leis, todos devem também estar aptos para ajudar a confeccional-as. 

Os indivíduos analphabetos como nós pagam impostos; e talvez mais 

do que nós, derramam o seu sangue em defesa da pátria. 

É portanto indiscutível que, sio [sic] governo cobra impostos para 
acudir às necessidades do povo, tem, como obrigação primordial o dever de 

tratar da sua cultura de uma maneira profícua, afim  de, por esse meio, 

formar indivíduos capazes de, pelo trabalho e pelas lucubrações do seu 
espírito elevar a nação à altura que esteja de accordo com os progressos do 

século em que vivemos. (...) 

O que podemos asseverar, é que o Brasil é o paiz que mais tem 
reformado o ensino e o paiz onde menos se aprende. 

Em 1º logar, porque em muitos estados, (a maioria), o professor é 

um synonimo de mendigo; (...) Nessas condições conheço muitas dezenas, 

que deixam o magistério para não se condemnarem (e à sua família) à peior 
das misérias; aquella em que se não pode mendigar. 

Além disso, a coragem fallece, porque o individuo, em logar de 

cogitar da alta missão que lhe foi confiada, pensa no meio de supprir as 
necessidades da sua família. 

Si o governo quer – como é da sua estricta obrigação – engrandecer 

o paiz, deve procurar professores competentes e pagar-lhes o necessário para 

que mantenham, com decoro, a sua elevada posição, uniformizando o ensino 
primário em toda a república, tornando-o de facto obrigatório. 

O povo paga, é preciso que cuidem com carinho e honestidade dos 

seus interesses vitaes (O REPÓRTER, 07/11/1907, p.01-02). 

 

O texto citado é um exemplo da estratégia de linguagem jornalística rápida e de fácil 

leitura proposta no editorial de O Repórter em 1909. Percebe-se que os parágrafos são curtos, 

a maioria com apenas uma frase. O artigo trata de vários assuntos relacionados à instrução 

primária: obrigatoriedade e gratuidade do ensino; a defesa do ensino livre e uniforme; reforça 

a importância da instrução primária e destaca que esta é a “base principal dos conhecimentos 

humanos”.Além disso, chama a atenção para as condições do trabalho docente, com ênfase na 
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questão salarial. Por meio de uma escrita objetiva, que favorece a leitura rápida e fácil, o 

texto, ao que tudo indica se direciona aos sujeitos pouco escolarizados, pobres e 

trabalhadores. Talvez, por esse motivo, o artigo seja finalizado ressaltando que, “o povo paga, 

é preciso que cuidem com carinho e honestidade dos seus interesses vitaes”. 

Com relação aos colaboradores d‟O Repórter, um aspecto merece atenção, dois deles 

eram professores: Antônio Pinheiro Campos e Franklin Magalhães. Não é possível afirmar 

que os artigos sobre educação eram escritos por esses professores, uma vez que, os textos, na 

maioria dos casos não traziam a identificação dos autores. Todavia, existem indícios que 

sugerem que os professores, ou sujeitos ligados aos interesses dos docentes, colaboravam na 

escrita dos artigos sobre educação. 

Em boa parte dos textos que abordam a instrução, uma questão emerge: a situação da 

formação etrabalho dos docentes. Mesmo artigos que inicialmente não abordam questões 

diretamente relacionadas aos professores, acabam por tratar da importância dos professores 

para a educação e/ou questões relacionadas à formação e condições de trabalho. 

O texto, de 07 de novembro de 1907, citado anteriormente é um exemplo. Inicia-se 

tratando do ensino obrigatório, gratuito, livre e uniforme; posteriormente, a construção do 

discurso se articula de maneira a ressaltar a importância da instrução primária para o país. 

Destacada a relevância da instrução primária, o artigo trata das questões em torno dos 

professores. Especificamente nesse texto, é ressaltada a questão da penúria salarial dos 

professores primários (um assunto recorrente nas páginas de O Repórter). Em outros artigos 

são abordados diferentes aspectos relacionados aos docentes, tais como: o programa de ensino 

exigido pela legislação e/ou o ensino normal. 

Percebe-se, que em muitos textos, utiliza-se a seguinte estratégia discursiva: no início 

aborda-se um determinado tema relacionado à situação da instrução primária, posteriormente, 

inserem-se no texto questões em torno das condições de formação e trabalho docente, de 

maneira que a argumentação conduz a um elemento central: o professor. 

É o que acontece no seguinte texto: 

 

O Brasil é um paiz essencialmente agrícola, - dizem uns; no mais, 

essencialmente simiesco, acrescentam outros; si não carnavalesco, - 

aparteiam aquell‟outros a quem a veia cômica apparentemente anesthesia. 
(...) 

A phase agrícola é de todos os povos em acampamento para a 

civilisação. Acceitemol-a, caminhando (...) E nenhums applausos serão 
muitos às exigências de estudo do cultivo dos vegetaes às exigências do 

conhecimento dos animaes uteis e dos animaes nocivos à agricultura, 

insertos nos Programmas Primários mineiros datados de 1906. 
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Brilhando, entretanto, taes pontos pela ausência, ao menos 

explicitamente, nos Programmas Normaes do mesmo Estado de Minas, 

vindos à luz no anno de 1907, temos o direito de perguntar: onde irão os 
alumnos-mestres, os mestres primários actuaes, buscar de prompto taes 

conhecimentos? Aonde a methodologia especial relativa aos mesmos? (...) 

Sabem todos os que acompanham o progresso da educação moderna, 

serem a gymnastica e os exercícios militares, sobre hygienicos e estheticos, 
acreditados meios de racional disciplina nas escolas. 

O Programma das Escolas Primárias cahido do céo em outubro de 

1906, em Minas, consigna ao mestre primário a obrigação de promover taes 
exercícios physicos diariamente e intercalando-os com aulas que demandam 

certa e acurada attenção; o que, seja dito de passagem, no ponto de vista 

hygienico e pedagógico não póde ser melhor. 

Abrindo, entretanto, o folheto intitulado “Regulamento das Escolas 
Normaes no Estado de Minas Geraes”, folheto datado de 1907, vemos que o 

Estado não cogita do ensino de taes meios hygienicos, estheticos e 

disciplinares aos alumnos-mestres. 
Como exigir que os presentes e futuros mestres ensinem o que não 

apprenderam? (O REPÓRTER, 18/02/1909, p.02) 

 

O artigo começa indicando o perfil agrícola do Brasil, realçando que se trata de uma 

fase pela qual “todos os povos” que caminham em direção à civilização deveriam passar. 

Neste sentido, o texto destaca a necessidade do conhecimento em relação aos aspectos do 

meio agrícola. Outra questão aparece em seguida: a higiene e a educação física e estética. 

O jornal reconhece e ressalta a necessidade do conhecimento agrícola, bem como a 

importância da higiene e da educação física. Todavia, o cerne da abordagem é o descompasso 

entre as exigências dos programas primários provenientes da reforma de 1906 e o 

regulamento das escolas normais. Por isso, o texto termina com o seguinte questionamento: 

“Como exigir que os presentes e futuros mestres ensinem o que não apprenderam?”. Ou seja, 

o artigo é uma crítica às normatizações legais, que fazem exigências curriculares aos 

professores, sem lhes proporcionar condições e preparo adequados para que fossem 

observadas as determinações do programa de ensino. 

Ao analisar os discursos educacionais publicados pelo O Repórter, percebe-se que o 

impresso adotava um posicionamento crítico e problematizador em relação à reforma de 1906 

no tocante à organização do ensino normal. Além do citado descompasso entre o programa de 

ensino primário e o regulamento das escolas normais, o impresso problematiza o programa de 

ensino das instituições de ensino normal. A esse respeito o jornal afirma que  

 

Exigem os programmas normais em Minas se habilitem os alumnos-

mestres em um só e magro anno lectivo a interpretar do francez obras 

didacticas, dominando nesse único anno, em lições de uma hora em classe, 
em dias alternados, a língua franceza a ponto de, sem auxílio do mestre, não 
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só interpretarem a prosa e o verso francezes, mas ainda traduzirem prosa e 

verso de compêndios outros que não o adoptado, e em bom vernáculo. 

Ora esse anno lectivo em que tudo isso se exige é o segundo do 
curso; anno em que têm os mesmos alumnos-mestres nove (grifo do jornal) 

matérias a estudar para saber, e a estudar para ensinar (...) 

Attendendo a que o horário das aulas normaes vai das 7 da manhã às 

6 da tarde, podemos considerar ausente o alumno-mestre do seu lar, ausente 
da sua mesa de estudo calmo e meditado, - das 6 emeia da manhã, às 6 e 

meia da tarde; attendendo ainda a que chegado o estudante às 6 e meia da 

tarde em casa tem necessariamente de gastar tempo com refeições, descanço, 
asseio physico, somno, ordem no que lhe pertence e decoro pessoal, 

perguntamos – será possível tal obter-se? (...) 

Francez, interpretação e traducção de prosa e versos de vários 

compêndios, em um só anno, em classe, em lições alternadas, a alumnos que 
nunca ouviram de tal matéria, não será tortura à intelligencia, um supplicio 

exterminador à consciência dos melhores, um assassinato à língua de Racine, 

um assassinato à língua de Camões?(O REPÓRTER, 25/02/1909, p.01). 

 

O jornal problematiza as excessivas exigências curriculares em relação ao estudo de 

francês, destacando o possível desgaste dos normalistas – “tortura à intelligencia, um 

supplicio exterminador à consciência dos melhores”. Essa rotina de estudos na qual os alunos 

do segundo ano do ensino normal estavam submetidos prejudicava – na perspectiva do jornal 

– tanto o aprendizado de Francês, quanto de Português. Por isso a afirmação de que o 

programa de ensino poderia levar a “um assassinato à língua de Racine” e a “um assassinato à 

língua de Camões”. 

Ativo defensor da causa docente, O Repórter publicou um artigo escrito pelo autor 

teatral Tancredo Braga, no qual, mais uma vez, a penúria salarial dos professores é destacada. 

De acordo com o texto: 

 

Os professores primários de cidades, nos tempos em que a vida era 

mais barata, ganhavam 180$ mensaes, e nessa proporção os districtaes. Veio 

um dia em que o Governo teve a infeliz lembrança de reduzil-os a 150$000, 
como estão até hoje. Não houve um protesto? Um só! 

 A classe dos professores públicos é por demais humilde, tímida e 

desunida. Si os seus miseráveis vencimentos ainda não foram augmentados, 
é porque não appareceu ainda quem reclame os seus direitos. Partida da 

classe, nem uma voz se ergue clamando justiça!   

 Porque tanta timidez num Estado em que nasceram a independência e 

a liberdade?! 
 O tal Congresso de Professores, que de vez em quando se reúne em 

Bello Horizonte, deveria chamar-se Congresso do Engrossamente. 

O seu expediente, segundo leio nos jornaes, tem constado apenas de 
moções de applausos: ao Sr. Bueno Brandão pela habilidade com que tem 

governado o Estado; ao Sr. Bernardes por haver descoberto o segredo das 

finanças de Minas e assim por deante. 
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Estou vendo o dia em que o tal Congresso manda também uma 

moção de applauso ao celebérrimo General Sotero de Menezes
60

... 

Esse Congresso, em logar de occupar-se da defeza dos seus direitos, 
leva a perder tempo com bajulações que só servem para cada vez mais pôr 

em destaque a humildade da classe. 

Porque esses congressistas não tratam de conseguir o augmento dos 

seus vencimentos, - agora que as nossas finanças estão em estado lisonjeiro, 
conforme declarou o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, com a sua 

palavra autorizada? 

É preciso que os professores se congreguem e unidos levantem uma 
forte campanha nesse sentido, trabalhando cada um por seu lado, cada um 

por todos. 

Está próxima a reunião do Congresso Mineiro; que o professorado 

desde já se mova e entregue a defesa de sua justa causa a um deputado 
mineiro, de prestígio no Congresso Estadual, e que este representante 

exponha ao Governo a situação critica em que se acham os professores 

públicos, devida a sua minguada remuneração. 
O augmento dos salários aos professores primários será a mais 

salutar reforma que o governo poderá introduzir no ensino. 

Depois delle, cremos, a Instrucção entrará em nova era de progresso. 
A meu fraco entender, salvo melhor juízo, o augmento poderá ser 

feito da seguinte fórma: 

Professores urbanos de 150$. para 180$. ou 200$. 

Professores districtaes de 116$ para 150$. 
Professores ruraes de 90$. para 120$. 

O augmento de despeza alem de ser justo é pequeno. 

O actual presidente do Estado, exmo. Sr. Julio Bueno Brandão 
iniciou a sua carreira publica como professor na cidade de Ouro Fino. S. exr. 

Conhece bem o peso que os seus hombros já experimentaram, é de se 

esperar, portanto de sua parte, a melhor boa vontade.Basta este feito para 
immortalizar o seu governo (O REPÓRTER, 11/04/1912, p.01-02). 

 

O artigo ressalta a diminuição dos vencimentos dos professores e critica a ausência de 

protestos, destacando que “a classe dos professores públicos é por demais humilde, tímida e 

desunida”. No texto, além da reivindicação de aumento salarial, aparecem críticas à postura 

dos professores que, “em logar de occupar-se da defeza de seus direitos, leva a perder tempo 

com bajulações que só servem para cada vez mais pôr em destaque a humildade da classe”. 

Cerca de dois meses após a publicação do texto de Tancredo Braga, em 23 de junho 

de1912, encontra-se mais um artigo no qual O Repórter coloca em foco questões relacionadas 

aos professores. Nesse texto, o jornal reconhece que as reformas da instrução primária em 

Minas Gerais representaram grande progresso, no entanto, o periódico adverte 

 

                                                             
60

O General José Sotero de Menezes tornou-se personagemnegativamente famoso após o bombardeio da cidade 

de Salvador em 10 de janeiro de 1912. Esse episódio relaciona-se à disputa entre dois grupos políticos na época: 

um ligado a Rui Barbosa e outro a J. J. Seabra. Seguindo ordens do Presidente Marechal Hermes da Fonseca, 

Sotero de Menezes bombardeou a cidade, no intuito de garantir a convocação da Assembleia Estadual na Câmara 

dos Deputados.  
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a regulamentação do ensino ressente-se de lacunas e faltas bastante 

sensíveis, entre as quaes culmina a parte que trata do corpo docente (...) 

sendo o mestre a alma do ensino, não tenha o regulamento a elle dispensado 
a necessária attenção, pois que muito se cuidou da parte material da escola e 

das disciplinas.  

A situação do professor público primário de hoje, no Estado de Minas, 

é a mesma de vinte annos atraz, si não peior. 
Além de pessimamente remunerado, não tem o professor nenhuma 

esperança de futuro, porque os poucos cargos superiores da sua carreira elle 

não os attinge, reservados como se acham aos chefetes políticos (majores e 
coronéis) e aos promotores de justiça (...). 

A fiscalisação do ensino ao envez de constituir uma preocupação séria 

da administração, é apenas uma função político-eleitoral por meio da qual o 

professor, ou o marido da professora se, subordina ao inspector escolar, 
sempre um preposto da política local (O REPÓRTER, 23/06/1912, p.01). 

 

O texto destaca a relevância do professor – “alma do ensino”. Em seguida, 

problematiza que as reformas educacionais acabaram por piorar a situação do professor 

público. Mais uma vez, a questão salarial aparece, no entanto, desta vez, destaca-se ainda as 

condições da carreira docente. De acordo com o jornal, os cargos superiores – mais bem 

remunerados – não eram destinados aos professores, assim, “os poucos cargos superiores da 

sua carreira elle não as attinge, reservados como se acham aos chefetes políticos (majores e 

coronéis) e aos promotores de justiça”. 

Outra crítica se refere à fiscalização, indicando que o inspetor escolar “é apenas uma 

função político-eleitoral”, que subordina o professor e não contribui para a administração 

séria do ensino. Nesse longo artigo, o jornal chama a atenção também para a falta de material 

didático referente ao ensino por meio do método intuitivo. Nesse sentido o impresso 

questiona: “Como se poderá praticar o ensino intuitivo, si o governo não fornece mappas, 

quadros de história natural, si não fornece siquer giz às escolas, com excepção de algumas 

mais protegidas?” (O REPÓRTER, 23/06/1912, p.01). 

Dessa forma, novamente, o periódico evidencia o descompasso entre os regulamentos 

e programas de ensino em relação às condições para a prática docente. Além disso, o artigo 

indica um suposto tratamento diferenciado entre as escolas. Provavelmente, por questões 

políticas, algumas escolas – “protegidas” – recebiam o material didático adequado. 

A partir dessas considerações, O Repórter, finaliza seu artigo apontando alguns 

cuidados que o Estado deveria ter no sentido de melhorar a instrução pública: 

 

Seja o governo solicito em fornecer material didático às escolas, 

embora reduzindo a concessão de passos aos amigos que passeiam à custa do 

Estado. 
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Augmente o ordenado dos professores, de dez ou vinte por cento, 

mostrando assim que presa os serviços desses humildes e desprotegidos 

empregados. 
Estabeleça a fiscalização permanente para as escolas isoladas, como a 

que existe nos grupos escolares, mas livrando o professor da tutela do 

inspector chefe político. 

É um facto commum e triste ver-se um professor mal vestido, de cor 
hapatica, com um grupo de alumnos sujos, fazendo o papel de povo nas 

manifestações engrossativas muito frequentes em nossos logarejos (O 

REPÓRTER, 23/06/1912, p.01). 

 

Ao que tudo indica, O Repórter, embora não assuma nenhuma ligação com grupos 

políticos ou organizações trabalhistas, é um impresso bastante engajado na defesa dos 

interesses e direitos dos professores. Fica claro que, ao tratar da instrução pública, o periódico 

tem um posicionamento crítico em relação à ação dos dirigentes políticos, enfatizando as 

limitações e contradições das normatizações referentes à instrução pública primária. 

Nesta linha, por meio da análise dos discursos educacionais de O Repórter é possível 

apreender e problematizar alguns aspectos relacionados à política educacional mineira do 

período. Em relação à profissão docente, um aspecto recorrente é a questão em torno dos 

salários. O jornal, em seus artigos, se esforça em destacar a importância da valorização 

salarial do professor, sempre apontado como essencial para o progresso da instrução pública.  

Outra questão se relaciona com as normatizações legais referentes ao programa de 

ensino primário e o regulamento das escolas normais. De acordo comO Repórter, a 

administração do Estado não garantia as condições necessárias para que fossem realizadas 

efetivamente as determinações da reforma educacional. Neste sentido, o impresso destaca as 

incoerências entre os programas de ensino normal, o regulamento das escolas normais e o 

programa de ensino primário. Da mesma forma, são ressaltados os problemas relacionados à 

precariedade das escolas – a falta de material didático para o ensino por meio do método 

intuitivo é um exemplo. 

Mesmo quando aparentemente se trata de um elogio à ação do Estado, o jornal não 

deixa de apontar os “defeitos” da política educacional. É o que se percebe nesse artigo 

 

O sr. Dr. Carvalho de Brito digno secretario do Interior, impoz-se a 
tarefa, desde o inicio de seu governo, de dar novos moldes à instrucção 

primaria no Estado. 

 Expediu novo regulamento e a reforma poz-se em execução, 

começando pela nomeação de inspectores technicos viajantes. 
 Entrando elles no exercício de suas funcções a percorrer cidades, 

villas e logarejos, davam logo conta de suas impressões de viagem como do 

estado em que encontravam as escolas visitadas. 



114 
 

 

 Os assignantes do Minas Geraes, abarrotado de extensos e minuciosos 

relatórios, cuja verbosidade provocou advertências do Sr. Secretario do 

interior refreando largos voos de altaneiras águias, em vez de logrados têm o 
lucro de leitura variada e instructiva. 

 Em seguida veiu o estabelecimento de grupos escolares: fervet opus! 

Uma espécie de epidemia, que se alastrou da capital a correr todos ou quase 

todos os municípios. 
 Não há Villa ou cidade que não aspire a posse de um grupo escolar – é 

o toque da reforma em moda; e cada qual busca seu logar na marcha 

civilisadora.  
O governo presta mão forte à movimentação e as municipalidades, 

tão avaras no dispêndio de dinheiros para acudir a inadiáveis 

melhoramentos, desenferrujam, as chaves do seu cofre, abrindo-o para 

edificar ou arrendar palácios para funcionamento do seu grupo escolar. 
 Deitam-se abaixo paredes, rasgam-se aposentos, estendem-se salões, 

decoram-se paredes, titulam-se as salas, adquire-se mobiliário vindo do 

estrangeiro, por falta de material e fabricantez no paiz, da-se ao vestíbulo um 
aspecto nobre e luxuoso, em harmonia com a soberba fachada onde 

predomina o busto de uma esbelta phygia. 

 Está prompto o scenario, mise-em-scene irreprehensivel; cumpre que 
os protagonistas – os professores e a troupe – os alumnos, não destoem deste 

esplendor e exhibam´se na ribalta em harmonia com tão caprichosa 

enscenação. 

 Neste ponto, especialmente, é que notamos grande defeito na reforma, 
realisada à feição da estatua de Nabuchodonosor. 

 A base devia ser feita curando-se das habitações do professor, 

primeiramente pondo-o a salvo da penúria e da fome, dando-lhes meios de 
honesta subsistência, pagando-se-lhe em tempo, de modo a libertal-o dos 

vexames de senhorios, de taverneiros e de alfaiates. 

 Como impor-se ao respeito de seus discípulos o professor que se lhes 
apresenta andrajoso, mal-trapilho, como um mendigo? 

 Como poderá com animo sereno, tranquilo e amorável, transmittir 

bem o ensino, se tem o espírito abatido ou sobressaltado no receio de vir 

interromper-lhe as lições um credor impiedoso e grosseiro? 
Como ter a alma expansiva para insinuar-se no animo dos alumnos e 

captar-lhes o amor e a attenção aquelle que tem o coração repprimido por 

tristes apprehensões que as difficuldades da vida geram e que a forma faz 
desesperar? 

 Era preciso pagarmos bem para termos bons professores; as reformas 

dão-lhes muita sobrecarga e são escassissimas em conceder-lhes proventos 

correspondentes; negam-lhes até o direito de, nas horas vagas, empregar sua 
actividade, buscando juntar mais um pedaço de pão a sua parca refeição e 

deixam em silencio a compensação remunerativa a que têm direito. 

 Devia ser, como preliminar à reforma, attendida a necessidade de 
fornecer aos meninos pobres o que lhes é indispensável para frequentarem a 

escola. 

 Impunha-se outrosim a construcção, nas cidades e arraiaes, de casas 
confortáveis, hygienicas e com modesta mas decente mobília – em 

substituição a esses casebres térreos com janellas sem vidraças, sendo, sendo 

as salas da escola batidas pelos raios do sol como pelas rajadas da chuva, 

amontoados os alumnos em bancos toscos, escrevendo de cocaras, tudo ali 
apresentando um aspecto paupérrimo e triste!... 

 Era a isto que de prompto devia-se attender – depois que viessem os 

ideaes luxuosos – grupos escolares, jardins de infância (O REPÓRTER, 
01/09/1907, p.01). 
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Inicialmente, em tom elogioso, o artigo trata da reforma educacional de 1906e do 

trabalho do Secretario do Interior, em seguida aponta os “defeitos” da reforma. Novamente, 

surge a questão salarial. Nesse sentido, o jornal aborda a situação de pobreza dos professores. 

Com relação às propostas educacionais da reforma: criação de grupos escolares e jardins de 

infância,o periódico os considera “ideaes luxuosos”, e pondera que seria mais pertinente a 

construção de escolas mais confortáveis e higiênicas nos arraiais e cidades, com mobília e 

materiaisdidáticos adequados. Para O Repórter, resolver o problema da precariedade das 

escolas existentes seria mais importante que a criação de espaços escolares “luxuosos” como 

os grupos escolares. 

O jornal O Repórter não era o único impresso produzido em São João del-Rei a tratar 

da temática educacional. Uma semana depois do artigo publicado pelo O Repórter no dia 

primeiro de setembro de 1907, outro periódico da cidade – A Opinião – publicou um texto no 

qual se fazia uma análise do primeiro ano da administração de João Pinheiro 

 

Tendo encontrado no dr. Carvalho Britto um auxiliar de raro valor, a 

reforma da instrucção primaria foi desassombradamente atacada. 
 Estamos longe ainda do dia em que havemos de ver as escolas 

funccionando em casas próprias, hygienicas e bem mobiliadas; os 

professores, bem remunerados, esforçando-se por se excederem uns aos 

outros em dedicação e trabalho; as creanças, providas de livros, procurando 
expontaneamente a escola. 

 Si, porém, as condições financeiras do Estado não nos permittem 

attingir esse ideal, vemos que o governo se tem empenhado em melhorar, no 
que é possível, a instrucção primária. 

Alguns grupos escolares já estão funcionando em varias cidades, em 

prédios que reúnem todas as condições hygienicas e pedagógicas, e muitos 
outros estão a se installar; a fiscalisação escolar foi grandemente melhorada, 

desligada por completo da política eleitoral; a frequência das escolas 

augmentou extraordinariamente e a matricula duplicou. 

 O povo e as Camaras Municipaes têm patrioticamente collaborado 
com o governo, que conseguiu interessal-os na solução do difficil problema, 

mostrando que o nosso primeiro dever de patriotismo é a luta pela instrucção 

popular. 
 O primeiro anno da administração do Sr. João Pinheiro é, portanto, 

uma auspiciosa esperança para os mineiros, que já viram não ser o actual 

Presidente um político profissional, mas um patriota de grande talento e de 

infatigável energia (A OPINIÃO, 07/09/1907, p.01). 
 

 Percebe-se que o impresso A Opinião tem um posicionamento diferente de O 

Repórter. Embora reconhecesse que a instrução primária ainda não se encontrava em 

condições ideais, com muito a ser feito,o artigo destaca a atuação do Secretario do Interior e 

faz elogios a João Pinheiro: “patriota de grande talento e de infatigável energia”. Além disso, 
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diferente de O Repórter, A Opinião afirma que “a fiscalisação escolar foi grandemente 

melhorada, desligada por completo da política eleitoral”. O texto destaca ainda, o suposto 

extraordinário aumento da frequência. 

 Em seu número posterior, A Opinião publicou outro artigo sobre o ensino público 

elementar. Desta vez, o impresso abordou supostas considerações do Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores. Em relação à necessidade de uma reforma no ensino, o jornal aponta 

 

São muito judiciosas as seguintes considerações, feitas pelo Sr. Paulo 

Tavares
61

, sobre a reforma do ensino no Brasil: 
Na exposição apresentada ao Sr. Presidente da República pelo illustre 

Sr. Ministro encarregado da pasta a que estão confiados os negócios da 

instrucção publica, patenteou s. ex. a necessidade de uma reforma geral e 

profunda do nosso ensino, quanto à sua organisação, methodos e formação 
do seu pessoal. Desse pessoal é que depende todo o ensino. É da 

transformação do mestre que se deve esperar a dos alumnos. É o aspecto 

mais interessante da reforma; é a reforma por excelência. “Muito importa o 
methodo de ensino, diz o pedagogo inglez Wilson, porém muito maior 

importância é a qualidade do mestre”. Não há mestre sem iniciação 

pedagógica e aprendizagem profissional. 

Aos nossos máos professores devemos grandemente a bancarrota do 
nosso ensino. Se a muitos sobram talento e zelo, mínguam a quase todos as 

noções de psychologia da criança e descuidam-se dos methodos próprios 

para excitar utilmente a actividade mental dos alumnos. É indispensável que 
os professores possuam noções de psychologia e de moral applicadas à 

educação, donde colherão conhecimento da criança e dos meios mais 

próprios a empregar para desenvolver-lhe a intelligencia e formar-lhe o 
caracter. Muitos vão além: desejam que se lhes ensinem, com a pedagogia 

geral, os methodos que, nas diversas épocas e nos differentes paizes, foram 

postos em pratica ou propostos para formar homens e cidadãos. Aos 

conhecimentos que os mestres deverão possuir para transmittir, exigem que 
accresçam a exposição dos melhores methodos para fazel-os 

comprehendidos de todos, que se completem a pedagogia geral e os 

methodos de investigação por uma pedagogia especial e por uma 
methodologia do ensino. São ainda de parecer que o futuro director, o futuro 

professor, o futuro inspector de alumnos façam, sob a direcção de mestres 

experimentados, a aprendizagem de suas funcções, para que saibam, e para 
que os futuros directores também o saibam, se são capazes de desempenhal-

as. 

É preciso cuidar da formação de uma nova geração de mestres, se 

quizermos dotar a reforma de sua primeira garantia de êxito. 
Para isso torna-se necessária a fundação de “Escolas Normaes 

Superiores”, onde o futuro mestre faça a sua aprendizagem, o seu estagio 

antes de sentar-se vitaliciamente na cathedra de docente, ou então institua-se 
o concurso de títulos, como acertadamente opina o illustre Sr. dr. Tavares de 

Lyra, na alludida mensagem (A OPINIÃO, 11/09/1907, p.02). 

 

                                                             
61

Ao que parece o artigo comete um equivoco em relação ao nome do ministro, uma vez que, entre 1906 e 1909, 

o Ministro da Justiça e Negócios Interiores (ministério que tratava dos assuntos educacionais) era  Augusto 

Tavares de Lira. 
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 O texto trata da necessidade de reforma do ensino nos aspectos relacionados à 

organização, método e formação de pessoal. Todavia, o principal aspecto para a reforma do 

ensino se refere à formação de pessoal. Ao mencionar “pessoal”, o artigo se refere aos 

professores. Nesse sentido, indicaque “aos nossos máos professores devemos grandemente a 

bancarrota do ensino”. Ao defender a criação de escolas normais superiores, a argumentação 

centraliza a questão da reforma do ensino em torno da formação docente. Entretanto, ao 

contrário de seu “colega”, O Repórter, A Opinião, ao tratar de questões ligadas aos 

professores, limita-se a abordar o aspecto referente à formação do professorado. Questões 

recorrentes em O Repórter: como a penúria salarial, as péssimas condições de trabalho e a 

precariedade material das escolas; não foram mencionadas nas supostas considerações do 

ministro. 

Percebe-se que os dois impressos consideram o professor um elemento essencial para 

a instrução pública, todavia, tratam dessa questão por perspectivas distintas. No artigo de A 

Opinião apreende-se que o principal problema do ensino relaciona-se aos maus professores, 

os principais “culpados” pela bancarrota do ensino seriam os maus professores. Por outro 

lado, O Repórter, evidencia que, além de bons professores, o progresso da instrução 

dependeria de melhorias em relação à formação e condições de trabalho docente, bem como o 

melhor aparelhamento das escolas, tanto em relação a aspectos pedagógicos, quanto 

higiênicos. 

 

4.2 A FUNÇÃO SOCIAL DA INSTRUÇÃO: EDUCAR, FORMAR O CARÁTER DOPOVO 

E CONSTRUIR A NACIONALIDADE 

 

 Os discursos educacionais veiculados pelos jornais de São João del-Rei não tratavam 

apenas das questões relacionadas aos professores. A temática educacional aparece a partir de 

várias facetas.A imprensa de São João del-Rei abordava a educação para além do âmbito 

local, tratando de aspectos relacionados: à situação da instrução pública em Minas Gerais e no 

Brasil; à higiene; à importância da educação cívica, moral, etc. 

Em 1907, A Opinião publicou artigo sobre o Segundo Congresso de Higiene Escolar, 

realizado em Londres. De acordo com o texto, na primeira sessão plenária do congresso foi 

debatida a inspeção médica das escolas. 

 

O exame cuidadoso das condições sanitárias do meio escolar, por 

importante e fundamental que seja, não deve, entretanto, constituir o único 



118 
 

 

fim da inspeção do médico, é preciso também que este estenda a sua 

supervisão às crianças. A inspecção sanitária dos alumnos deve, não somente 

ser feita por occasião da matrícula, como repetida em certos períodos, afim 
de que o médico possa acompanhar o desenvolvimento da criança no meio 

escolar (A OPINIÃO, 25/09/1907, p.02).  

 

Além da inspeção médica, de acordo com o artigo, foram debatidas questões 

relacionadas ao problema da tuberculose nas escolas, à saúde dos professores, e à questão da 

avaliação e classificação das crianças de acordo com o grau de capacidade intelectual, 

 

Em conexão com o problema da inspecção médica das escolas 

estudaram-seos meios de estabelecer uma avaliação do gráo [sic] de 

capacidade intellectual de cada creança, de modo a poder classifical-as em 
grupos separados e distintictos, de intelligencia robustas, de medíocres e de 

mentalmente deficientes (...). Propondo a classificação das creanças segundo 

a sua capacidade intelectual, os hygienistas e pedagogistas attendem não só 
aos interesses das creanças de intelligencia deficiente às quaes um exercício 

apropriado e racional póde desenvolver as faculdades acanhadas, como 

também indicam o meio de libertar os mais poderosos de espírito da 
influencia desmoralizadora e da acção obstrusiva a que a curteza intellectual 

desses infelizes companheiros os sujeitavam (A OPINIÃO, 25/09/1907, 

p.02). 

 

Ao analisar os discursos produzidos pelos jornais, apreende-se que a questão 

relacionada à importância da educação em seus aspectos intelectuais, físicos e morais são 

recorrentes. Nesse sentido, A Tribuna pondera, 

 

o homem todos o sabem, é um animal que tem deveres físicos, 
intelectuais e morais a cumprir, e é cultivando paralelamente o seu corpo, a 

sua intelligencia e o seu moral, que ele haverá realizado o sábio aforismo de 

Juvenal
62

. 

O corpo não é, com efeito, senão o templo material da alma e o 
servidor prestimoso do cérebro (A TRIBUNA, 05/09/1920, p.01). 

 

Em artigo sobre a educação popular, O Dia afirma 

 

Muitos entendem erroneamente que a educação consiste, 
exclusivamente, em ensinar a creança a ler e escrever, e depois formal-a em 

qualquer cousa, ou seja direito, medicina ou engenharia. Não é isto (...) 

Ella [a educação] começa desde o nascimento da creança (...). A 

alimentação, a higiene são os factores dessa educação, que se denomina – a 
educação physica. 

À proporção que a creança vae se desenvolvendo, maiores devem ser 

os cuidados dos paes, em aperfeiçoal-a em todos os ramos de educação. 
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Provavelmente, trata-se de uma referência ao poeta satírico romano, Décimo Júnio Juvenal. 
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Entre estes se destaca a educação moral, que, desde a infância deve ser 

ministrada de um modo muito especial. 

Della depende o aperfeiçoamento de sentimentos bons no coração da 
creança e se opera muito facilmente com os exemplos dados pelos paes  e 

em família. 

Em primeiro logar, deve se acostumar a creança a não fallar da vida 

alheia, a não detractar o caracter dos outros, a não ferir nem de leve a honra 
do próximo (O DIA, 11/04/1913, p.01). 

 

O artigo destaca a importância da educação física, juntamente com a educação moral. 

Em relação aos ensinamentos da moral e bons hábitos, o texto ressalta o papel da família, uma 

vez que, a educação da criança deve começar desde o nascimento. Sobre a moral, o periódico 

acrescenta, “são os paes os únicos culpados, porque não souberam em tempo apurar os bons 

sentimentos no coração de seus filhos (...). Devem todos, portanto, em collectividade, tomar 

muito sério esta parte muito importante das creanças” (O DIA, 11/04/1913, p.01). 

No tocante à educação moral, O Dia, periódico cujos responsáveis eram os professores 

Francisco de Paula Pinheiro (Diretor) e Lauro Pinheiro
63

 (Secretário) apresenta preocupação, 

principalmente, com os bons hábitos e costumes. Sobre o comportamento à mesa, o jornal 

afirma que, 

 

Deve merecer particular cuidado a educação do povo, em todas as 

suas divisões e subdivisões, afim de que os futuros cidadãos sejam capazes 
de preencher os fins a que se destinam. 

 Na educação social deve-se ter o maior escrúpulo em ensinar a 

creança a ter melhor comportamento na mesa, onde mais se salientam os 
princípios educativos. 

 Os mais moços não podem nunca, sem censura acre, occupar, sem 

lhes ser designados, logares de destaque, onde as pessoas mais velhas têm 

direito a estar. 
 Chamados para a mesa, as creanças esperarão que aquelles tomem 

assento; devem ter compostura, não avançando nas eguárias, esperando que 

estas lhes sejam servidas no momento opportuno. 
 Embora, muitas vezes, estejam com fome, não devem nunca mostrar 

impaciência em ingerir, com sofreguidão, os alimentos offerecidos. 

 A sua posição na meza deve ser conveniente, a não incommodar 
aquelles que se acham a seu lado, com os cotovellos e com pedidos 

impertinentes e repetidos. 

 No mastigar impertinente as creanças de educação não o fazem 

precipitadamente, com estalidos e com a boca aberta, a lançar perdigotos na 
propia [sic] meza e na face da pessoa, que lhe fica fronteira. 

 O talher de cada um não póde ser applicado em servir-se cada um 

dessas mesmas iguarias. 
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De acordo o jornal A Opinião (23/05/1908, p.02), Lauro Pinheiro aparece como um dos professores nomeados 

para o grupo escolar de São João del-Rei. 
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 Muitas vezes, temos visto indivíduos, que não sabem comer de garfo, 

e sim de faca, como si diz, da boca, cortando a carne, que vem para todos e 

com o garfo pucharem a comida dos outros pratos. 
 Ora, isto é uma grosseria de marca maior, e da qual devem ter 

conhecimento as crianças, para não praticarem taes actos, que causam 

repugnância aos demais, que se acham à meza. 

 A criança não tem direito de, por si empunhar, garrafas de bebidas e se 
servir dellas à vontade; deve também esperar que si lhes sirva, quando assim 

for julgado necessário. 

 Quando o dono da caza offerecer uma eguaria, nunca deve regeital-a, 
dizendo: Não gosto disto, e sim desculpar-se de qualquer forma, 

delicadamente. 

 Ao servir-se de qualquer prato, deve sempre observar que há na meza 

outras pessoas, e assim, não encher o seu e deixar os demais a ver navios. 
 Deve achar a creança tudo muito bom, embora appareça um outro 

prato, que não lhe agrade. 

 Na meza a creança deve se manter silenciosa; e só conversar, quando 
os mais velhos lhe dirigirem a palavra, nunca, porém, metediça e intrusa. 

 Estas regras geraes de boa educação devem ser dadas às creanças, 

pelos paes ou pessoas à cuja guarda se achem, para que possam ellas se 
orientarem na vida prática e saberem se portar convenientemente, quando 

acoarem-se em casas alheias. 

Temos ouvido muitas censuras, neste sentido, e é por isto que 

deixamos ditas acima a considerações, que julgamos necessárias no caso (O 
DIA, 29/04/1913, p.01). 

 

Para o impresso, por serem “onde mais se salientam os princípios educativos”, as 

normas de comportamento à mesa são essenciais para a educação social.  

Após o artigo referente à educação da criança à mesa, o jornal trata de aspectos 

relacionados à educação referente às relações sociais das crianças: 

 

Agora trataremos da creança, em suas relações sociaes, que 

constituem parte integrante da sua educação. 

 E, nestes particular [sic], os paes devem ter o maior cuidado, guiando 

seus filhos pelo caminho recto do dever, ensinando-lhes com carinho quaes 
as suas obrigações perante a sociedade, em que vivem. 

 A creança, ao sahir à rua, deve ter sempre em ivitar, preparar-se com 

decência embora modestamente, mas, sempre com asseio. 
 Nas rodas em que se achar mormente quando encontrem pessoas mais 

velhas, devem se manter em attitude respeitosa, não se intromettendo nas 

conversas, sem ser chamadas, e nem tão pouco fallarem da vida alheia, com 
censusar acres e, às vezes, inconvenientes. 

 Existem paes, que se comprazem de em ver [sic] seus filhos 

falladores, censores dos costumes, atacando a reputação dos outros, com 

desenvoltura de linguagem, de modo causará verdadeiro escândalo aos 
circumstantes. 

 À isto chamam elles actividade, intelligencia precoce, creança 

observadora!! 
 Mal pensam que, por esta forma, estam creando cidadãos deffeituosos, 

mal educados e que são sempre apontados pela sociedade, como 

inconvenientes e perigosos. 
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 Os paes devem, pelo contrario, ensinar aos filhos ao serem 

commedidos na linguagem, não fallarem do próximo da reputação alheia, 

para que elles, na vida prática, saibam se conter, não atacando a probidade 
de quem quer que seja. 

 Nas suas relações a creança deve se habituar a manter-se sempre em 

posição modesta e esperar que os mais velhos lhe dirijam a palavra, não 

sendo nunca metediça e entrona. 
 Uma cousa que deve entrar na educação social da creança é a 

prohibição absoluta de assobiar; e isto muitas vezes acontece, nas próprias 

salas de visitas, nas ruas, nos caminhos de ferro, onde, até margalhudos e de 
posição, não si vexam em assobiarem com enthusiasmo, esquecendo-se que 

esse fato constitue uma grosseria sem nome, além de incommodar aos 

outros, que por ali se acham. 

 E isto acontece, por que? 
 Naturalmente por que, em occasião opportuna, não foram chamadas à 

ordem, por quem tinha dever de assim proceder. 

 As creanças devem, o mais possível, ser arredadas de casas de bebidas 
e isto se impõe, para que ellas não sejam victima, muitas vezes, da sua má 

inclinação. 

 Acontece que uma creança frequente assiduamente uma casa dessa 
ordem, e veja de continuo indivíduos tomando esta ou aquella bebida, e, por 

espírito de curiosidade queira proval-a; desse mau exemplo, nascem as 

conveniências muito conhecidas de mocinhos se atirarem ao vicio da 

embreaguez, inconscientemente, só levados pelo mau exemplo que lhes fora 
dado. 

 Nestas condições, será de grande utilidade que se procure arredar as 

creanças desses focos perniciosos a sua educação. 
O meio é tudo e assim conclue-se que excluído o meio, será muito 

mais fácil, orientar-se a creança para o futuro, sem esses obstáculos, que, 

evitados, muito concorerão para o bem estar social (O DIA, 21/05/1913, 
p.01). 

 

O texto ressalta a importância dos cuidados que os pais devem ter com a educação 

voltada para as relações sociais de seus filhos, “guiando” as crianças de forma adequada. 

Nesse sentido, indica como a criança deve se comportar na rua e na presença de pessoas mais 

velhas. O artigo critica os pais que criam futuros cidadãos “defeituosos” e mal educados. 

Além disso, adverte sobre os cuidados necessários para evitar que as crianças frequentem 

ambientes que seriam “focos perniciosos a sua educação”.Percebe-se que o texto se assemelha 

a um manual de boas condutas e comportamento a serem seguidos pelos pais no tocante à 

educação dos filhos. 

Os dois artigos de O Diareferentesà educação à mesa e aos cuidados com a educação 

infantil no tocante às relações sociais se constituem em exemplos da atuação da imprensa 

enquanto meio educativo, no sentido de propor e modificar hábitos e costumes, ressaltando o 

que, na perspectiva do periódico, se compreendia como comportamento socialmente aceito. 

Com relação à educação moral, O Dia publicou um texto do inspetor regional de 

ensino, Luiz Ernesto. Para o inspetor, uma das “coisas” que “devem bastante preocupar a 
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attenção dos poderes competentes é a creação de aulas de educação em todos os 

estabelecimentos destinados a instruir a mocidade de nossa pátria” (ERNESTO, 1913, apud O 

DIA, 08/03/1913, p.01). 

Ao utilizar o termo educação, o inspetor se refere à educação moral. Nessa 

perspectiva, o inspetor prossegue, 

 

a educação é a formação do carácter e deste, quase exclusivamente, 

dependem o merecimento e a felicidade do homem, quer como individuo, 
quer como parte integrante da sociedade. 

 A educação, considerada isoladamente, jamais causou a desgraça de 

quem quer que seja, e outro tanto, talvez, se não possa dizer da instrucção, 
que, sem os princípios moralizadores que symbolizam aquella, tem feito de 

muitos homens, que poderiam ser bons cidadãos, verdadeiros males e 

calamidades sociaes. (...) Os males que affigem [sic] as sociedades, 
estudadas conscientemente, são todos devidos mais à falta de educação do 

que de instrucção; por conseguinte, urge que se cuide seriamente em educar 

a mocidade, formando-se assim seu carácter (ERNESTO, 1913, apud O 

DIA, 08/03/1913, p.01). 

 

 Percebe-se que, em suas proposições, o inspetor regional considera a educação moral 

essencial para a formação do caráter dos cidadãos, indicando inclusive, que a educação moral 

seria mais importante que a instrução. Emerge no texto de Luiz Ernesto a noção de que a 

educação da população tem papel importante em relação ao controle e ordenação da 

sociedade. A educação moral evita os “males e calamidades sociaes” realizados por sujeitos 

sem caráter. Nesse sentido, o discurso do inspetor se relaciona às considerações sobre o papel 

da escola que aparecem em artigo de A Tribuna. De acordo com o jornal, 

 

abrir escolas é fechar cadeias. E fazer o homem trilhar o caminho da vida 

consciente de si mesmo; é fazel-o secundador [sic] dahumanidade, 

trabalhando com todas as suas faculdades e energia para a conquista de uma 

felicidade relativa, para o progresso verdadeiro; é guial-o, enfim, para uma 
existência digna da comunidade em que vive, fructuosa para sua família e 

para sua terra natal (...). É, pois, um benemérito todo aquelle que, ou – 

fundando sociedades, que tenham por fim a disseminação da instrucção, ou 
dedicando todo o esforço de sua intelligencia em cogitações nos gabinetes, 

adquirindo conhecimentos afim de transmitil-os aos seus semelhantes, - 

preste serviços à causa sagrada da instrucção (A TRIBUNA, 27/02/1916, 

p.02). 

 

 O artigo termina afirmando que, quem combate pela educação, luta por “uma das mais 

santas das mais nobres causas, digna de todo homem amante da colectividade e que tenha 

sincero desejo de servir à sua Pátria” (O DIA, 27/02/1916, p.02). 
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 De acordo com o texto de O Dia, a escola seria capaz de fazer o homem trilhar a “vida 

consciente de si mesmo”, de forma ordeira e digna, trabalhando para o progresso da 

coletividade. Nesse sentido, disseminar a educação, em benefício da coletividade seria um ato 

patriótico, “sincero desejo de servir à sua Pátria”. 

 Na mesma perspectiva, durante a cerimônia de entrega dos diplomas dos alunos do 

grupo escolar, em 1911, O Repórter reproduziu o discurso do advogado e político Odilon de 

Andrade. Na presença dos professores, autoridades civis, eclesiásticas e da comissão do 51º 

Batalhão, Odilon de Andrade abordou questões relacionadas à função social da escola 

 

“O fim da escola não é, pois, ensinar apenas o menino a ler e a 
escrever. Uma instrucção assim restricta poderia quando muito preparar 

eleitores; e o fim da escola, o seu objectivo não é esse, mais sim formar o 

cidadão, preparar o homem a desempenhar dignamente o seu papel no 
concerto social, e tornal-o, no limite natural de suas aptidões, capaz de 

prestar ao Estado os maiores serviços que se possam delle esperar”, disse o 

illustre orador. 
“Esta casa é uma casa de educação. 

Não se ensina apenas a ler; cultiva-se também a alma do alumno, 

mostrando-se-lhe o que é o bem, o que é a virtude, o que é o dever, o que é a 

abnegação. Soffrem combate diuturno os instinctos egoísticos e são todo o 
dia exaltados a energia, a fé, os sentimentos grandes e fortes,” continua o 

illustre paranympho. 

“A maior parte dos meninos, com magua o digo, só depois que entra 
para a escola recebe a instrucção moral e cívica. Só na escola é que vêm 

saber o que vale a virtude a firmeza de caracter e a que altura extraordinária 

na escala da perfeição moral têm chegado alguns exemplares desse animal 

indefinível e incomprehensível que é o homem, susceptível de se adeantar 
tanto no caminho do aperfeiçoamento, e capaz de retrogradar de tal modo a 

se nivelar com as feras das florestas!”, prossegue o illustre político. 

“Cada povo tem o governo que merece. Esta máxima que passou a ser 
um axioma político, quer dizer que o governo de uma nação não póde deixar 

de ser a imagem e o reflexo dos indivíduos que compõe. 

Todo o governo que quizer caminhar demais, tomando a dianteira de 
uma nação, será forçado a retrogradar; todo o governo que pretender deixar-

se ficar atraz será inevitavelmente obrigado a avançar. Um povo nobre, diz 

um historiador eminente, será sempre nobremente governado; um povo 

ignorante e corrompido sel-o-á sempre ignobilmente. A liberdade, elle 
accrescenta, não é sómente o effeito de um engrandecimento político; é 

sobretudo o resultado de um engrandecimento moral, o fructo da energia, da 

independência, da liberdade de acções individuaes. 
A liberdade só póde ter sólidos alicerces na força dos caracteres 

individuaes. 

Assim, trabalhar pela diffusão do ensino, mas o ensino bem entendido, 
isto é a instrucção acompanhada da educação, é trabalhar pelo 

aperfeiçoamento da Pátria. (...) 

Nesta casa [grupo escolar] se faz esse trabalho contínuo abençoado: 

educa-se a infância; educa-se a geração que nos vae succeder; preparam-se 
os cidadãos de amanhã. Deve ella merecer, portanto, de todos nós, toda a 
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admiração, todo o reconhecimento” (ANDRADE, 1911 apud O 

REPÓRTER, 17/12/1911). 

 

 Para o deputado estadual Odilon de Andrade, a instrução não se limita à alfabetização. 

No pensamento do político, a escola não pode se limitar a preparar eleitores, para Andrade, a 

função social da escola se relaciona à formação do cidadão, à preparação para a vida em 

sociedade e para servir a pátria. Nessa linha, a escola cultiva “a alma do alumno”. Segundo o 

deputado, a formação do cidadão ocorre por meio da instrução moral e cívica, tidas como 

fundamentais para o “aperfeiçoamento da Pátria”. 

Ao abordar a instrução moral,A Verdade – folha ligada ao Partido Republicano 

Conservador, afirma, 

 

Povos sem educação moral, governos sem moral. 

(...) a nosso ver, hoje, como sempre, a par da instrucção necessária 

que todos devem ter para dar aos outros, deve se seguir a educação moral, 
sem a qual não pode haver seriedade, critério, vergonha e civismo (A 

VERDADE, 24/02/1914, p.02). 

 

O artigo de A Verdade termina mencionando a importância da educação moral em 

relação à “seriedade, critério, vergonha e civismo”. No que se refere à educação cívica, esta é 

outro assunto abordado pelos periódicos locais. 

Segundo O Dia,  

 

a educaçãopopular se desenvolve e se aperfeiçôa, conforme o meio 

em que nos achamos. 

E ella constitue, sem duvida, um elemento seguro de prosperidade 
para todos, porque o progresso está sempre na razão directa do 

aperfeiçoamento das faculdades e aptidões do individuo (...). 

Entre os ramos da educação, deve merecer especial cuidado aquelle 
que trata dos direitos e deveres do cidadão. 

Esta é a educação cívica. 

Ensina ella em primeiro logar, o amor da Patria, que deve merecer o 

carinho e o affecto de todos os seus filhos. 
Deve se ensinar a creança a ter patriotismo (...) Ensinar à creança 

quaes sejam os seus deveres incumbe à família e ao mestre (...). O trabalho 

honesto deve preocupar o seu espírito(...). A altivez de carácter é também 
um elemento importante na educação civica (...). 

O conhecimento dos direitos do homem, perante a lei, também deve 

ser incutido no animo de quem recebe a educação (...). na aprendizagem dos 
deveres a creança deve conhecer o respeito que deve à sociedade, à lei e aos 

seus semelhantes (O DIA, 10/06/1913, p.01). 
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De acordo com o texto, a educação cívica é aquela que trata dos direitos e deveres do 

cidadão. Ensina o amor à Pátria, a preocupação com o trabalho honesto, bem como o 

conhecimento e observância das leis. Além disso, o artigo ressalta que a educação cívica deve 

ser ensinada às crianças tanto pelos professores quanto pela família. 

Em 1920, o periódico O S. João D’El-Rey, dirigido pelo advogado e político Odilon 

de Andrade, publicou artigo no qual era tratada a questão da “missão educativa da escola”. 

Segundo o texto, essa missão educativa se relacionava ao civismo. A partir dessa perspectiva, 

em relação ao papel da escola, o impresso afirma 

 
A função social da escola, a sua função essencial no regime 

democrático deve ser: - educar, formar o caráter do povo, constituir a 
nacionalidade. 

A escola é, portanto, o alicerce da pátria. Instruir e educar eis no que 

consiste a lapidação das lamas, joias milhões de vezes mais preciosa do que 
os diamantes e as esmeraldas (O S. JOÃO D‟EL-REY, 24/06/1920, p.01). 

 

Na publicação seguinte o periódico prosseguiu, 

 

A acção educativa da escola popular, no cultivo das virtudes cívicas, é 
essencial. Cumpre à escola constituir-se em centro de formação e 

desenvolvimento da cultura cívica do povo.  

Devem as festas cívicas constituir um culto de patriotismo, no qual os 

cidadãos encontrem lições e estímulos, que revigorem as nobres disposições 
que todos temos de procurar conservar melhorando e engrandecendo a nossa 

Pátria, e as crianças, cidadãos do porvir, bebam ensinamentos formadores 

dos seus corações de patriotas (...). 
No dia em que a maior parte dos brasileiros souberem ler e escrever, 

conscientemente conhecendo seus direitos e deveres, e que cada um 

brasileiro válido, cumprindo um dos deveres elementares do cidadão, 

habilitar-se a defender a Patria como soldado, nesse diao Brasil será uma 
grande nação respeitada no exterior e livre no interior, porque o povo, digno 

desse nome num paiz civilisado, saberá defender sua liberdade e suas 

prerrogativas contra o individuo, a classe ou outro povo que ouse asfixiá-las 
Façamos festas cívicas para que o povo saiba e se lembre que o  

Brazil possui datas e símbolos gloriosos(O S. JOÃO D‟EL-REY, 

01/07/1920, p.01). 

 

O artigo, atribuído ao redator do periódico – Fausto Gonzaga
64

, destaca a importância 

da ação educativa concernente à formação e desenvolvimento da cultura cívica. Nessa 

perspectiva, apreende-se que a educação cívica é percebida como estratégia para promover o 

sentimento patriótico, bem como a aceitação e adesão aos símbolos e valores republicanos. 

                                                             
64

Fausto Gonzaga, além de redator de O S. João d’El-Rey, era professor e foi diretor do grupo escolar de S. José 

de Além Parayba.  
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Por meio da análise dos discursos educacionais é possível apreender que a instrução 

pública não deveria se limitar apenas ao ensino de leitura, escrita e operações matemáticas 

básicas. A escola deveria instruir os alunos em relação aos hábitos e costumes; do mesmo 

modo, os princípios morais, cívicos e higiênicos deveriam ser ensinados. Entretanto, a 

“missão educativa” não se limitaria apenas à ação da escola. De acordo com a imprensa local, 

à família era atribuído um papel importante em relação à educação das crianças. 

Além disso, a imprensa aparece como dispositivo educativo. Conforme fora 

observado, a imprensa exerce ação educativa, produz saberes, molda hábitos e costumes. 

Nessa perspectiva, de acordo comA Nota 

 

à imprensa que abriu as portas da civilisação moderna, no século XV, como 

transmissora dos costumes e destinos do Universo, cabe o direito para a 
transmissão e propagação dos mais úteis conhecimentos. Sendo, pois, a 

imprensa o sol da nossa civilisação (A NOTA, 25/05/1917, p.01-02). 

 

 No caso dos jornais impressos em São João del-Rei, por meio de seus discursos 

educacionais emerge a atuação dessas “folhas republicanas” como dispositivo educativo. 

Muito mais que informar, as ações educativas da imprensa local se relacionam à formação dos 

sujeitos no que se refere à forma de pensar, bem como aos hábitos e costumes. Na condição 

de “alimento para o espírito”, a imprensa local educa e produz saberes. 

 Por meio dos discursos educacionais produzidos pela imprensa local é possível 

investigar e problematizar as condições da instrução pública para além do espaço micro que 

compreende São João del-Rei. Apreende-se que os periódicos se esforçam em analisar a 

situação do ensino elementar em Minas Gerais, assim como no Brasil. 

 Neste sentido, O Repórter publicou, em 1911, um artigo no qual são problematizadas 

as condições morais e intelectuais do povo brasileiro 

 

Si analysarmos as condições moraes e intellectuais do povo, em geral, 

havemos de verificar que não lhe tem sido dispensada a necessária educação. 

Esta, si existe em alguns centros de população mais densa, é deficiente, sem 
duvida nenhuma, devido a causas que affectam ao apparelho encarregado de 

a distribuir. (...) Medíocre ou nulla importância se há prestado ao educador, 

como si não fosse este o elemento essencial da questão. 
O educador no Brazil, falo do mestre-escola primário, ainda não 

encontrou quem cuidasse seriamente sua situação social. É, neste paiz, um 

verdadeiro desherdado, porque para o exercício dessa profissão nobre, difícil 
e espinhosa, não houve até hoje escolha criteriosa por parte dos responsáveis 

pela sua existência, nem se cuidou de lhe preparar situação condigna no 

meio em que vive (...). Eleve-se o nível moral dos educadores, não por 

phrases cheias de tropos mais ou menos floridos, e sim por factos, dando-se-
lhes uma existência material condigna, affastando-se e livrando-os de peias 

da política, elevando-os no próprio conceito e na consideração da sociedade 

(O REPÓRTER, 24/09/1911, p.01). 
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 Mais uma vez, O Repórter utiliza a estratégia na qual a articulação do discurso conduz 

ao problema das condições sociais e profissionais dos professores. Nesse artigo, no entanto, 

ao problematizar as condições morais e intelectuais do povo, relacionando-as à situação dos 

professores, o periódico destaca que, em âmbito nacional, existe a falta de professores. 

Neste sentido, o jornal ressalta: “Esta [a educação], se existe em alguns centros de 

população mais densa, é deficiente, sem duvida nenhuma, devido a causas que affectam ao 

aparelho encarregado de a distribuir”. Para o jornal, mesmo onde a educação existia, “se 

existia”, ocorria descaso com os professores, o que certamente dificultava a difusão do ensino 

público, especialmente em regiões pouco populosas. 

Diferente de O Repórter é o posicionamento de O Dia, que, apesar de afirmar não 

possuir dependências político-partidárias, definindo-se apenas como “Folha Republicana”, 

além de veicular em suas páginas artigos atribuídos a dirigentes políticos que legitimavam as 

ações administrativas do Estado, o periódico adota um discurso que enaltece o Secretário do 

Interior, Delfim Moreira. Em relação à atuação política do Secretário, o impresso afirma 

 

Realmente muito se tem desenvolvido o ensino primário, no Estado, 

graças ao actual secretário do Interior, que bem comprhende quanto de 

utilidade vae nesta campanha de verdadeiro patriotismo, em prol da 
educação das crianças. 

Nenhum sacrifício, para fim tão nobre, tem regateado s. excia., num 

trabalho infatigável, nesse esforço louvável de baixar a porcentagem 
assustadora do analphabetismo (...) O dr. Delphim Moreira é um espírito 

culto, dotado de grande capacidade de trabalho, honesto cumpridor de 

deveres, impellido sempre, no seu amor ardente ao progresso do Estado de 

que é filho, a servil-o com toda a dedicação, com todo o ardor... (O DIA, 
28/03/1912, p.01). 

 

Além de enaltecer a dedicação e o patriotismo de Delfim Moreira, o impresso destaca 

o suposto desenvolvimento do ensino primário em Minas Gerais e o esforço em baixar a 

porcentagem de analfabetos. 

Solidário aos dirigentes políticos, O Dia publicou uma entrevista de Delfim Moreira 

concedida ao jornal paulista Estado de S. Paulo. No longo artigo que reproduz a entrevista 

concedida por Delfim Moreira é possível analisar vários aspectos relacionados à instrução 

pública a partir da perspectiva de um dirigente político. 

A primeira pergunta se referia ao Decreto 3.191, de 09 de junho de 1911, por meio do 

qual foi reorganizado o trabalho de inspeção, conferindo aos inspetores “um novo papel, o de 

ser um elemento orientador e guia dos professores (as)” (GONÇALVES, 2006, p.96). Além 

disso, o novo regulamento previa a obrigatoriedade do ensino para crianças de ambos os sexos 

entre 07 e 14 anos de idade. Sobre onovo regulamento foi perguntado: 

 

- “Acompanhando de perto a orientação e a acção de V. Ex. na gestão 
da pasta que dirige, no que diz respeito à magna questão da instrucção 

publica, que tanto tem preocupado os governos do Estado, desejaríamos 

ouvir de V. Ex. affirmações sobre certos aspectos da reforma que 
emprhendendo, já modificando o movimento iniciado em administrações 

anteriores já traçando novas directrizes do plano a seguir. 
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- Perfeitamente ao seu dispor. Devemos accrescentar-lhe, porém, que 

não é assumpto sobre o qual lhe possamos responder em duas ou três 

palavras, sejam quaes forem esses aspectos, uma vez que envolvem matéria 
de tanta relevância. 

- Só teremos a lucrar com isso. 

- Mas, em que, quaesquer explicações que pudéssemos adiantar ao 

grande órgão da imprensa brasileira, que nos dá a honra de sua visita, 
interessariam aos seus leitores? 

- Dizendo-nos, por exemplo, V. Ex., em detalhes, como a actual 

administração tem posto em pratica o seu programma relativo à reforma. 
- Nos relatórios e documentos officiaes dos últimos annos, está 

nitidamente traçado o programma dos governos de Minas, em relação à 

instrucção publica primária: - „desenvolvel-a, amplial-a, leval-a a todos os 

recantos de Minas, dar-lhe novas formas, novos moldes e novos impulsos, 
dentro dos recursos orçamentários votados‟. Não tem outro programma, nem 

outra róta a seguir o actual governo, que está firmemente convencido que a 

educação popular é o único alicerce de uma durável civilização. Ella só fará 
a „grandeza moral‟ e „material‟ do povo mineiro. 

O problema, porém, é complexo demais e o seu gradual e progressivo 

desenvolvimento dependem de circumstancias múltiplas em se tratando de 
um Estado, como o de Minas Geraes, vasto, de população disseminada em 

grandes extensões territoriaes, de difficil accesso, onde a acção do 

administrador custa a chegar, ou fracamente póde chegar. 

Não deve haver illusão a respeito: a [sic] problema está apenas 
enfrentado, discutido e ventilado, mas a sua definitiva solução demanda 

ainda todos os esforços, todas as energias de muitas gerações. 

Todos os dias se apresenta sob novos aspectos. 
Agora, por exemplo, é notável o enthusiasmo das populações de 

determinadas zonas do Estado pela escola. Cidades e até districtos querem o 

seu grupo escolar, e os seus esforços e actividades se multiplicam para a 
consecução desse desideratum. É realmente um louvável e santo despertar 

que a secretaria do interior vai animando e acoroçoando, conforme póde, 

para que essas energias não se percam (ESTADO DE S. PAULO, apud O 

DIA, 28/06/1912, p.01-02). 

 

Neste primeiro momento da entrevista, Delfim Moreira afirma que o programa dos 

governos de Minas Gerais é desenvolver e ampliar a instrução pública primária. Ressalta que 

a extensão territorial de Minas Gerais e a população dispersa dificultam a ação do Estado. 

Acrescenta que o problema da instrução pública estaria longe de ser resolvido e destaca o 

entusiasmo das populações pela educação, principalmente em relação aos grupos escolares.  

Em outro ponto da entrevista, o dirigente político aborda os recursos orçamentários 

para a educação:  

 

Estou a affirmar que as aspirações populares, em relação ao ensino 

público primário, vão actualmente muito além dos recursos orçamentários, 

votados pelo congresso do Estado. 

Actualmente esses recursos são: 
a) Pessoal de instrução primaria 3.500:000$000 
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b) Construcção e reconstrução de prédios escolares ............ 

200:000$000 

c) fornecimento de material escolar ......... 100:000$000 
d) Inspecção do ensino ........ 200:000$000 

Além dessas rubricas, outras há, como sejam: auxílios e subvenções a 

collegios, lyceus, asylos, etc., onde também se ministra o ensino primário, 

afora o custeio de escolas normaes. 
Pois bem; são taes as justas aspirações do povo, manifestadas em 

grande número de solicitações e representações, frequentemente dirigidas à 

secretaria do interior relativas à creação de escolas e à construcção de 
prédios escolares que eu devo affirmar: - há um considerável desequilíbrio 

entre essas aspirações e os votados recursos que já uma grande somma 

representam no orçamento do Estado. Qual o remédio? De que meios se 

póde lançar mão para satisfazer-se essa necessidade palpitante de se atacar o 
problema educativo? 

Dois se me apresentam: - “ou o augmento das respectivas verbas no 

orçamento do Estado ou o muito justificado auxilio por parte da União 
Federal”. 

Optaria eu por este último, porque a educação popular é realmente um 

problema nacional. Não cogitou do ensino público primário a Constituição 
Federal que confiou aos Estados e aos municípios, mas não prohibiu os 

auxílios e subvenções. Subvenciona, aliás, a União muitas instituições úteis 

nos Estados. 

Por que não se applicarem esses mesmos auxílios e subvenções à mais 
nacional de todas as causas – o ensino público primário? (...) 

Diante dos esforços másculos que fazem diversos Estados, para levar 

por diante a educação do povo brazileiro, deverá a União continuar a cruzar 
os braços? (ESTADO DE S. PAULO apud O DIA, 28/06/1912, p.01-02). 

 

Percebe-se que o recurso para a inspeção e fiscalização do ensino era igual ao recurso 

destinado à construção e reconstrução de prédios escolares e equivalia ao dobro do orçamento 

para o fornecimento de material escolar. Esses números indicam a importância e centralidade 

conferida à inspeção e controle do ensino, bem como do trabalho docente. O Secretário ainda 

pondera que os recursos orçamentários seriam insuficientes para atender às demandas 

educacionais da população ressaltando a necessidade de auxílio financeiro federal. Em relação 

ao aumento das próprias verbas estaduais com a educação, Delfim Moreira é contra. 

Na parte final da entrevista, o dirigente trata das ações educativas da administração 

estadual e aponta dados estatísticos com o objetivo de destacar o desenvolvimento da 

instrução pública primária: 

 

Devo, portanto, affirmar que lisonjeira é a situação actual da 

instrucção publica em Minas: positivamente optima não é, mas o 
desenvolvimento é progressivo e não tem tido soluções de continuidade no 

último quinquennio. 

- Que resultados têm produzido as últimas reformas e que 

modificações a essas reformas a actual administração julgou dever fazer? 



130 
 

 

- Os resultados constam dos dados officiaes publicados e do que já 

tenho exposto anteriormente. O governo actual não modificou 

essencialmente o apparelho escolar creado pela reforma de 1906. A obra da 
educação não é immutavel, nem intangível: ella se apresenta sempre com 

aspectos novos, filhos dos ensinamentos progressivos da sciencia, da 

experiência didactica de outros povos mais adiantados e da nossa própria 

experiência e observação. 
Continuamente, novas modificações se fazem na “escola primária, no 

apparelho pedagógico e nos processos e methodos de ensino”. 

Precizamos, sem duvida, de sua intervenção efficaz, porque dia a dia 
crescem as necessidades e os recursos de que dispõem os Estados, não 

podem de perto acompanhar as diversas phases ascencionaes e todas as 

modalidades pelas quaes o grave problema se apresenta. 

Como a actual administração tem posto em prática o seu programma? 
Affirmei já que o actual governo, tendo como ponto capital de sua 

gestão – o “desenvolvimento do ensino publico” primário, nem um só 

instante tem se descurado dessa pesada tarefa. É, de facto, pesada, pois na 
secretaria do Interior o expediente concernente a esse serviço cada vez mais 

se avoluma, demonstrando assim os cuidados e zelos empregados. Se 

tivermos a felicidade de não interromper, pela superveniência de 
phenomenos de ordem política, econômica e administrativa, esta marcha 

ascendental, teremos de crear dentro de pouco tempo, um departamento 

administrativo especial, para o ensino público, uma espécie de “bureau 

central de educação”. 
Como o governo tem posto em pratica o seu programma, consta isto 

dos dados officiaes apurados na Secretaria do Interior. 

De cinco annos a esta parte têm sido creados cerca de 100 grupos 
escolares, e existem, além delles, 1.580 escolas isoladas. 

A intervenção do Estado tem sido decisiva, creando escolas e grupos e 

organisando o ensino official. Por outro lado, tem-se feito sentir a 
cooperação eficaz de diversas municipalidades mineiras, na diffusão do 

ensino popular, cooperação manifestada pela parte que tomam na 

construcção de prédios escolares e no offerecimetno dos mesmos ao Estado, 

para o estabelecimento de escolas e grupos, quer em cidades, quer districtos 
e povoados. 

O beneficio e louvável concurso da iniciativa particular vae-se 

também manifestando de certo modo, não só na organização do ensino 
particular primário, como também na creação das Caixas escolares hoje 

existentes na quase totalidade dos grupos e em diversas escolas urbanas das 

principaes cidades mineiras. Pelo ultimo regulamento a instituição das caixas 

escolares, além de ser obrigatória em torno dos grupos escolares, tomou uma 
feição mais popular pela intervenção dos elementos locaes na constituição de 

sua directoria. É pensamento da administração desenvolver, pelo 

incitamento, essa espécie de assistência à infância pobre. Certo não podemos 
contar ainda com muitas liberdades em favor da grande obra educativa geral. 

Somos um povo em formação, cujos sentimentos affectivos de certa ordem, 

apenas despertam, e não podemos ter ainda no nosso meio, fraco e pobre, os 
Carnegie, os Rockfeller, que de 1893 a 1896, nos Estados Unidos fizeram 

donativos destinados à educação popular no valor aproximado de um bilhão 

de dollars. 

- E uma vez que tem sido decisiva a intervenção do poder publico, 
como acaba de expor V. Ex., não nos poderia precisar qual a situação actual 

da instrucção pública no Estado e os progressos que tem feito? 

- Cremos já haver respondido mais ou menos. 
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Para se ajuizar, porém, mais claramente dos progressos do ensino 

público primário no Estado, basta dizer-se que a verba destinada a esse 

serviço, que era em 1900 de cerca de 1.800:000$, figura no actual orçamento 
com 4.000:000$, somente para o ensino primário. 

A matéria apurada, até 30 de abril do corrente anno, nos grupos 

escolares e escolas isoladas, accusa o número de 140.645 alumnos, sendo 

que foram muitos deficientes os dados estatísticos apurados pela secretaria 
do interior. 

A frequência nas escolas públicas é de cerca de 60 a 65% sobre o 

número total da matrícula. Destes dados se vê que a matrícula e a frequência 
augmentam progressivamente, podendo-se affirmar que nestes últimos cinco 

annos representam o dobro das anteriores. 

Ao lado do ensino elementar primário, tem procurado o governo 

meios de fazer com que a escola não se detenha na instrucção absctrata, vá 
além e represente justamente a educação physica, moral, e intellectual dos 

“homens”. Os programmas de ensino accrescidos foram da “gymnastica, 

exercícios physicos e evoluções militares, dos trabalhos manuaes para ambos 
os sexos, canto coral, noções de sciencias naturaes e educação cívica”. 

Está claro que esse programma não pode ainda ter execução plena em 

toda [sic] as escolas publicas do Estado, mas está sendo regularmente 
executado nos grupos escolares. 

Quase todos, no fim do anno lectivo, fazem as “Esposições escolares”, 

nas quaes transparece o gráo de desenvolvimento que vai tendo o ensino 

primário elementar e concreto. 
Actualmente há uma difficuldade insuperável para o desenvolvimento 

da instrucção manual, é “a oriunda da falta de pessoal idôneo”. Só o tempo 

poder [sic] áafastal-a [sic] e removel-a pela organização de novos processos 
no ensino normal e profissional (O DIA, 28/06/1912, p.01-02). 

 

Delfim Moreira ressalta a importância da iniciativa particular e das caixas escolares. 

Indica o aumento progressivo da frequência escolar, de “60 a 65% sobre o número total de 

matrículas”. Acrescenta ainda, o empenho em promover a instrução física, moral e intelectual 

da população. 

Em relação à entrevista de Delfim Moreira, pode-se perceber algumas semelhanças 

com a mensagem do Presidente do Estado, Julio Bueno Brandão, ao Congresso Mineiro em 

1912.  

O Secretário do Interior indica, em sua entrevista, o entusiasmo da população em 

relação à possibilidade de ter grupos escolares. A esse respeito, o Presidente afirma, 

 

o problema da diffusão e aperfeiçoamento do ensino vae despertando o 
enthusiasmo do povo e das Camaras Municipaes. Em quase todos os 

municípios do Estado as respectivas administrações procuram combinar com 

o Governo os meios de dotar a sede e districtos mais ou menos importantes 

com a instituição de grupos escolares (BRANDÃO, 1912, p.26). 

 

As considerações referentes às caixas escolares também são semelhantes: 
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As caixas escolares destinadas a facilitar e estimular a frequência das 
escolas, pelas recompensas e premios concedidos aos alumnos assíduos e 

socorros aos menos favorecidos da fortuna, concorrerão, certamente, para 

que a frequência attinja em breve a uma proporção mais animadora. 
Estas instituições vão sendo creadas em quase todos os grupos 

escolares e em muitas escolas isoladas, devido à iniciativa dos respectivos 

professores, fortemente animada pelo povo. 

A reforma de 1906 creou as caixas escolares e o regul. 3.191, de 9 de 
junho de 1911, deu-lhes nova organização, procurando interessar nellas o 

elemento popular. Antes, eram creações internas das escolas e grupos; hoje 

são instituições locaes, com estatutos próprios, obrigatórias, em torno dos 
grupos, e facultativas, nas escolas isoladas” (BRANDÃO, 1912, p.26). 

 

Ao comparar os dados estatísticos presentes na entrevista de Delfim Moreira e os 

apontamentos presentes na mensagem do Presidente do Estado, é possível problematizar 

algumas questões. Com relação à situação do ensino primário no Estado, Bueno Brandão 

afirma que, 

 

O ensino primário, como sabeis, é proporcionado pelos grupos 
escolares, escolas isoladas, districtaes, urbanas, ruraes e nas colônias. Estão 

creados 110 grupos escolares; destes, com funccionamento regular, 92; os 

demais estão em trabalho de organização. 
Além dos grupos contam-se 1.614 escolas singulares, das quaes estão 

providas 1.383 e vagas 231. Existem mais 93 logares de professores 

adjuntos, não estando providos apenas 9. Si o movimento da matricula é 
animador, a frequência não corresponde ainda aos desejos da administração. 

(...)  

Em 1912, até 30 de abril, funcionaram 92 grupos, 1301 escolas 

isoladas, com a matrícula de 124.755 alumnos. Si a este número 
accrescentarmos 15.890 alumnos matriculados nas escolas municipaes e 

particulares, cujos dados a Secretaria conseguiu apurar, teremos um total de 

140.645 alumnos.  
A frequência escolar no anno de 1911 apresenta uma porcentagem de 

55% sobre a matrícula. 

A frequência legal apurada é a prevista pelos arts. 237 e 238 do regul. 
n. 3.191, de 9 de junho de 1911, os quaes consideram como tendo frequência 

mensal, o alumno que comparece, no mínimo a 15 licções, em cada um dos 

mezes do anno, e semestral o alumno que comparece a 75 licções, no 

mínimo, durante cada semestre do anno lectivo. 
Nesta Capital e nas principaes cidades mineiras, é notável o 

desenvolvimento da frequência nas escolas, ao passo que este decresce nos 

municípios e districtos afastados da zona mais movimentada. A diminuição 
da frequência nesses logares deve ser attribuida ao pouco amor à instrucção, 

ainda mesmo a mais elementar, e à falta de recursos da população 

(BRANDÃO, 1912, p.25). 

 

Os dois dirigentes mencionam o “entusiasmo” do povo pela educação, especialmente, 

em relação aos grupos escolares. Todavia, ao abordar a diminuição da frequência escolar nas 
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áreas menos populosas, Bueno Brandão atribui a redução “ao pouco amor à instrucção, ainda 

mesmo a mais elementar, e à falta de recursos da população”. O Presidente não menciona 

como possível motivo para a diminuição da frequência escolar a possível falta de escolas, de 

professores ou as precárias instalações das escolas (nos locais onde elas existiam). 

Ao que parece, na perspectiva do dirigente do Estado, a “culpa” pela diminuição da 

frequência escolar nas regiões afastadas da “zona mais movimentada” era da população que 

não tinha amor à instrução e era carente de recursos. Bueno Brandão “se esqueceu” de 

mencionar a incapacidade do Estado em suprir as demandas educacionais da população.  

Os números apresentados pelos dois dirigentes são semelhantes, havendo diferenças 

nos números de escolas isoladas, grupos escolares e frequência. Merece atenção o percentual 

de frequência, Delfim Moreira aponta uma frequência entre 60 e 65%, enquanto Bueno 

Brandão indica uma frequência de 55%. Com relação aos grupos escolares e escolas isoladas, 

os dados estatísticos de Delfim Moreira são menos detalhados que os presentes na mensagem 

de Bueno Brandão. O Presidente de Minas Gerais indica o número total de grupos escolares 

(110) e informa quantos estavam funcionando (92). Em relação às escolas isoladas ocorre o 

mesmo procedimento; o dirigente especifica o número de escolas isoladas funcionando 

(1.301), além disso, menciona as cadeiras vagas (231). Por outro lado, Delfim Moreira é 

menos preciso. Menciona a criação de cerca de 100 grupos escolares nos últimos cinco anos. 

Indica uma frequência escolar superior à que foi apresentada por Bueno Brandão,e, com 

relação às escolas isoladas aponta a existência de 1.580, não indicando quantas estavam em 

funcionamento. 

Pode ser que a falta de rigor nos números apresentados por Delfim Moreira se 

relacione ao fato de ser uma entrevista, ao contrário da mensagem de Bueno Brandão, que era 

um documento oficial. Entretanto, chama a atenção que os números de Delfim Moreira 

(exceto o número total de alunos, que é igual aos apresentados por Bueno Brandão) são 

superiores aos da mensagem do Presidente. Pode ser que o secretário estivesse arredondando 

os números para mais, na intenção de expor dados mais positivos ao jornal de São Paulo. 

Talvez, tenha ocorrido um erro na transcrição da entrevista, ou ainda, um erro de impressão 

de O Dia. De todo modo, os supostos erros, sejam eles de quem for, colocaram a situação da 

instrução pública primária em Minas Gerais numa condição um pouco melhor em relação ao 

que aparece nos apontamentos oficiais. 

Ao que parece, O Dia era um jornal que possuía uma perspectiva otimista. E esse 

otimismo não ocorria apenas em relação à instrução primária. Sobre São João del-Rei, o 

impresso destacava, em 1912, 
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com efeito, a despeito dos pessimistas, nota-se que S. João d‟El-Rei entrou 
em uma phase de resurgimento, que dia a dia se acentua com o incremento 

das construções, com o desenvolvimento crescente de seu saneamento em 

vias de prompta execução, com a sua ligação a diversos logares visinhos 
pelo telephone, cuja rêde vae-se estendendo pelo município, com a linha de 

bondes, hoje em projeto e amanhã em plena execução, sem fallar em muitas 

e muitas iniciativas de importância menor (O DIA, 17/03/1912, p.01). 

 

 De fato, São João del-Rei experimentou, nesse período, relativo crescimento 

industrial, todavia, as questões relacionadas ao saneamento se constituíam em problema 

constante na cidade, várias vezes abordado pela imprensa local. Com relação às linhas de 

bonde, ao que tudo indica, nunca saíram do projeto. 

 Outro impresso da cidade, Minas-Jornal, em 1918, publicou um texto que abordava a 

atuação do deputado federal José Augusto
65

 no tocante às questões educacionais. Sobre o 

deputado José Augusto, o jornal afirma que “desde a sua primeira eleição à Camara Federal, 

em 1915, entrou a agitar esforçadamente este problema fundamental nos regimens 

democráticos, e até hoje sem solução entre nós, depois de trinta annos de República: - a 

educação nacional” (MINAS-JORNAL, 1918, p.01). 

 O artigo destaca que decorridas três décadas de regime republicano a questão 

educacional brasileira era um problema ainda sem solução. Nesse sentido, em relação à 

situação educacional do Brasil, o texto complementa, 

 

(...) o Brazil continua a ser um paiz de oitenta por cento de analphabetos. Os 

governos de alguns Estados teem procurado olhar com solicitude para a 

necessidade da difusão do ensino primário. Os resultados apresentados são, 
entretanto, muito modestos, sem embargos das vultuosas estatísticas 

publicadas (...). Ella [sic] [as estatísticas] conseguem brilhar, pela frequencia 

assignalada, pelo número de grupos escolares consignados. Esses grupos não 
bastam; é preciso multiplicar as escolas ruraes. Esse coefficiente de 

frequência também é illusório: não é relativo a toda população em edade 

escolar. A porcentagem de analphabetos fora das cidades e povoados mais 

densos é de pasmar. De forma que (...) a questão da difusão do ensino aqui é 
ainda tão somente uma chícara de beiço rachado passeiada na bandeja do 

reclame para sagrar estadistas (MINAS-JORNAL, 1918, p.01). 

 

                                                             
65

O impresso se refere a José Augusto Bezerra de Medeiros, político do Rio Grande do Norte. Como Deputado 

Federal foi membro e presidente da Comissão Permanente de Instrução Pública. Chegou a apresentar um projeto 

de reforma educacional para o Brasil. Em 1916, ingressou na Liga Brasileira contra o Analfabetismo. Foi 

dirigente, em 1922, da Conferência Interestadual de Ensino Primário. Fundou e dirigiu até 1924, a revista A 

Educação. Sobre sua biografia, ver o Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930), organizado pela 

Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica.  
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 Esse artigo, além de destacar o elevado percentual de analfabetismo, bem como os 

modestos resultados em relação à difusão do ensino primário, questiona os dados estatísticos 

oficiais; principalmente o “ilusório” coeficiente de frequência, uma vez que, este deixava de 

fora o significativo número de crianças em idade escolar que não tinham acesso à escola. 

 Além da fragilidade dos dados estatísticos, o texto critica a política educacional em 

torno dos grupos escolares – escolas urbanas, que não atendiam a população das áreas rurais e 

dos povoados pouco populosos.  

 Verifica-se que o artigo do Minas-Jornal pode ser um contraponto à entrevista de 

Delfim Moreira, uma vez que, a base de sustentação para as supostas melhorias no ensino são 

justamente os dados oficiais. Ademais, o texto é uma crítica à noção de que seria por meio dos 

grupos escolares que se resolveriam os problemas da instrução pública primária. 

 Mais um artigo publicado pela imprensa local coloca em tela outro aspecto 

relacionado à instrução pública primária – a feminização do professorado. Em um contexto no 

qual o número de mulheres no magistério aumentava, o periódico O Dia publicou as seguintes 

considerações: 

 

Si em logares populosos, nota-se que a instrucção se dá ao povo em 

profusão, não se nota a mesma cousa em logares mais afastados e 

longínquos. (...) As senhoras, ordinariamente, não acceitam cadeiras em 
logares fóra das estradas de ferro, e distantes; umas, porque, não têm quem 

as acompanhe a esses logares, e outras porque não se sujeitam à vida 

modesta dos lugarejos. (...) Além de tudo, a supressão das escolas normaes 
trouxe como consequência a falta de professores habilitados para occuparem 

as respectivas cadeiras (O DIA, 28/08/1913, p.01). 

 

 O texto indica a desigualdade entre lugares populosos e regiões mais afastadas e 

longínquas em relação ao acesso à educação. Neste sentido, destaca-se o fato das professoras 

não aceitarem cadeiras em lugares distantes dos centros mais povoados e também à suposta 

falta de professores habilitados por conta da supressão de escolas normais. 

 Por intermédio da análise dos artigos dos periódicos locais é possível compreender que 

existia uma desigualdade quantitativa e qualitativa em relação à instrução pública primária em 

Minas Gerais. Os textos evidenciam ainda o descompasso entre as ações educativas da 

Secretária do Interior e as necessidades educacionais da população. Do ponto de vista 

quantitativo, ao que tudo indica, faltavam escolas, principalmente nas áreas rurais e distritos 

ou povoados pouco populosos. Da mesma forma, faltavam professores. Em relação aos 

aspectos qualitativos, muitas escolas não funcionavam em condições adequadas, faltavam 
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materiais pedagógicos, professores habilitados e os aspectos físicos eram precários, 

especialmente do ponto de vista higiênico. 

A política educacional, na perspectiva dos dirigentes políticos, deveria se desenvolver 

por meio dos grupos escolares, por serem estes, uma forma escolar supostamente de melhor 

qualidade. Todavia, os grupos escolares eram instituições de custo mais elevado que as 

escolas isoladas e tinham caráter urbano, ou seja, parte significativa da população não teria 

acesso às vantagens pedagógicas dos grupos escolares. Além disso, os grupos escolares eram 

instalados preferencialmente nas áreas centrais dos lugares mais populosos, o que prejudicava 

as populações de áreas dispersas, bem como aqueles que viviam nas periferias das cidades, 

afastados dos centros e, portanto, com dificuldades em ter acesso à escola. 

 

4.3A INSTALAÇÃO E OS PRIMEIROS ANOS DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO 

ESCOLAR DE SÃO JOÃO DEL-REI PROBLEMATIZADOS POR MEIO DA IMPRENSA 

LOCAL 

 

 A análise dos discursos educacionais produzidos pela imprensa de São João del-Rei se 

relaciona ao contexto histórico no qual ocorreu a reforma educacional que serviu de base para 

a implantação dos grupos escolares em Minas Gerais. 

 Por meio da Reforma Educacional João Pinheiro (1906), com a instalação dos grupos 

escolares, buscou-se organizar o ensino elementar por intermédio da escola graduada, 

dividindo o ensino primário em séries,sendo, cada série correspondente a um ano do curso 

primário. Além disso, os alunos seriam divididos em classes (supostamente homogêneas). 

 Desta forma, em relação à educação, um dos temas mais recorrentes nos periódicos se 

refere à política pública em torno dos grupos escolares. A imprensa local abordou, por meio 

de várias perspectivas, questões relacionadas à legislação educacional referente aos grupos 

escolares. Encontram-se nos impressos, artigos que tratam da organização e instalação do 

primeiro grupo escolar de São João del-Rei.  

 Posto isto, por intermédio dos jornais é possível analisar e problematizar os primeiros 

anos de funcionamento do grupo escolar de São João del-Rei, investigando, no âmbito local, 

os desdobramentos da política educacional concernente à instrução pública primária. 
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4.3.1 ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DE SÃO JOÃO DEL-

REI 

 

 O primeiro grupo escolar mineiro a entrar em funcionamento foi o Grupo Escolar de 

Juiz de Fora, em fevereiro de 1907. São João del-Rei viria a ter o seu grupo escolar em julho 

de 1908. 

A imprensa local manifestava animação em relação ao grupo escolar, 

 

instituição que no nosso humilde modo de entender, representa 

methodisação do ensino primário, de acordo com as exigências da moderna 

sciencia pedagógica, exigências decorrendo, muito naturalmente, da 
evolução profunda que a instrucção popular tem sofrido, em parelelismo 

com o constante progredir social. 

A alviçareira nova da próxima instalação do nosso grupo escolar, 

enchendo-nos de jubilo, deve também ir despertando nos corações 
patrióticos dos nossos concidadãos a mais grata, das emoções, de vez que, 

sendo o núncio propicio de mais um melhoramento e grande para o nosso 

querido torrão, é também o pregão altisonante de que não ficam 
ensombrados nossos brilhantes foros de aggremiação civilizada. 

A organisação dos grupos escolares é uma conquista de inestimável 

valia. Francamente, não tem sido, até ao presente, a instrucção popular 
tratada com o carinho que merece a força basilar da boa organização e do 

progresso de um povo. Não se devia isso á carência de bons professores. 

Felizmente, elles não são em número diminuto em nossa terra. (...) 

As nossas escolas mantiveram-se, não numa grande pobreza, mas 
numa verdadeira miséria. Nem o mobiliário preciso, nem o preciso material 

escolar. Assim é que ellas num pleno florir do século das luzes, tinham o 

mesmo aspecto rebarbativo e anachronico de ha séculos passados. 
O grupo escolar nas condições como tem sido moldado pelo governo 

actual, está susceptível de colher o mais brilhante resultado, nos 

departamentos da instrucção publica. 

Nosso regosijo é justo. O nosso povo saberá, certo, corresponder à 
grandeza da acquisição, procurando, por sua vez difundir o mais 

abundantemente possível a instrucção pela massa popular, collaborando com 

a acção governamental na benemérita empresa e, com o levar sua iniciativa 
ao encontro da que vem do publico poder, mostrando que não abandona 

jamais a rota do dever dos povos que se presam verdadeiramente de 

civilizados e progressistas (O REPÓRTER, 26/05/1907, p.01). 

 

O artigo ressalta que o grupo escolar representaria uma evolução na instrução popular 

e demonstra contentamento diante da possibilidade da instalação de um grupo escolar em São 

João del-Rei. Seguindo a linha editorial de O Repórter, o texto destaca a qualidade dos 

professores públicos mineiros e pondera que a “grande pobreza” na qual a escola pública em 

Minas Gerais se encontrava, devia-se a questões materiais. De modo que, o principal 

problema da instrução pública primária se relacionava à condição física das escolas. 
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Outro artigo publicado pela imprensa da cidade elogiava a reforma educacional, os 

grupos escolares e a atuação do Secretário do Interior Carvalho Britto, personagem que “pela 

orientação segura e patriótica que vai imprimindo nos departamentos das pastas que com tanto 

brilho e vantagens para a causa publica tem superintendido, desde que se iniciou a actual 

administração” (A OPINIÃO, 18/12/1907, p.02). 

O mesmo artigo destaca a reforma na área da instrução pública, exaltando a atuação da 

administração do Estado e manifestando o desejo em relação à criação de um grupo escolar 

em São João del-Rei: 

 

Os grupos escolares fundados no Estado, vão produzindo os mais 
benéficos resultados, pelo zelo de que se cerca a administração, escolhendo 

para d‟elles fazerem parte competentes professores, prestigiando-os, e dos 

quaes tem exigido trabalho e esforço, sob a fiscalização de um corpo 
numeroso de inspectores technicos. 

Nota-se que a instrucção primaria em Minas vae em plena phase de 

actividade, por ella se interessando o povo e o governo, nesse consorcio que 
honra e dignifica povos e gerações. 

Espetáculo salutar que fala às almas e aos corações patrióticos, nós o 

assistimos, e vemos no momento, no nosso Estado, graças ao obreiro do bem 

que veio dizer à grande Minas que o seu passado luminoso não podia e não 
devia ficar encerrado nas brumas de noites caliginosas, como marco miliário. 

Podíamos e tínhamos o direito de caminhar, seguindo a jornada encetada 

pelos nossos maiores, que nos legaram exemplos de amor à instrucção do 
povo. O programma que vae sendo executado pelo Sr. Dr. Carvalho Britto, 

veio trazer ao Governo do Sr. Dr. João Pinheiro grande brilho. 

Desejamos de coração que os grupos se multipliquem no Estado e que 

o de nossa cidade seja quanto antes installado, inspirando-se o Governo, para 
sua organização, no mérito e no valor intellectual dos professores que 

tiverem de o constituir (A OPINIÃO, 18/12/1907, p.02). 

 

Por outro lado, da mesma forma que se entusiasmavam com a possibilidade da 

instalação, os impressos locais questionavam a demora da administração do Estado em criar o 

grupo escolar de São João del-Rei. Essa “demora”, provavelmente por questões políticas
66

, foi 

alvo de críticas veiculadas nas páginas dos jornais da cidade.  

A esse respeito, A Opinião publicou o seguinte artigo 

 

Logo após a reforma do ensino no Estado de Minas, em seguida à 

creação dos grupos escolares nos differentes districtos de instrucção publica 

deste Estado, S. João d‟El-Rey, como as demais cidades, começou a cogitar 
de seu grupo e viu-se logo a materialisação dessas locubrações no preparo 
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Pereira (2013) afirma que existia uma verdadeira disputa entre as cidades mineiras para a criação de seus 

grupos escolares. Para o autor, um dos critérios para a escolha das cidades que teriam a instalação de grupos 

escolares se relacionava à influência de lideranças políticas.  
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porque começou a passar uma das melhores casas desta cidade no intuito de 

adaptal-a à sua nova utilisação. 

 Gastou-se com isso algum dinheiro mas todos se consolavam só com a 
idea de ver funccionar o almejado grupo escolar. Como é natural em 

emergências taes, o numero dos candidatos para o grupo foi logo superior ao 

officialmente exigido e começou então a Política a estender as suas malhas 

sobre o assumpto, havendo difficuldades em começo por causa de 
divergências que se notavam nas vontades dirigentes de tal serviço. E 

começou-se a dizer, com o pessimismo com que alguns encaram as coisas 

desta terra, que o grupo não se organisaria e que o prédio adaptado para tal 
fim se tornaria, nessa hypothese, o Fórum, até que finalisasse o contracto 

com o proprietário. 

 Em boa hora, porem, resolveu a política local abrir mão de suas 

pretenções no grupo, mais pelo desejo de ver realisada essa parte da moderna 
organisação do ensino, do que pelas difficuldades que se lhe antolhavam em 

tal assumpto, havendo para ella, por isso, mesmo da pequena porção que 

talvez lhe seja desaffecta, palavras encomiásticas e só destoando um ou 
outro descontente que à viva força, por seu intermédio, lá quizesse 

indevidamente se plantar. 

 A todos pareceu que o grupo se installaria nos próximos dias seguintes 
a essa nova, e a imprensa local chegou mesmo a dizer algo sobre o 

assumpto, nomeando em suas columnas a directora, pessoa sob cujas vistas 

não irá à garra o grupo, e nos promettendo em breve a sonhada organisação. 

 Mas os dias se têm passado sem que vejamos o Estado resolver esse 
problema que hoje, pelo que acima dissemos, só se acha em suas mãos, 

apenas adstricto à vontade dos drs. João Pinheiro e Carvalho Britto. 

 Não comprehendemos porque essa demora e começaremos a temer 
seja ella devida à politicagem que por lá também ande entravando a grande 

engrenagem que deve mover esse assumpto. Emquanto havia aquella 

divergência de que fallamos anteriormente, comprehendiamos a demora 
dessa organisação; mas hoje, que o assumpto apenas depende do Estado, não 

percebemos porque se acha elle ainda sem solução. 

 Emfim aguardemos mais alguns dias a ver si os poderes dirigentes 

volvem seus olhos sobre essa questão e si sahe ou não esse decantado grupo 
que, pela difficuldade em se organisar, deve sahir obra que, si não felicite o 

gênero humano, como dizia o Nicoláo Tolentino
67

, ao menos felicite os 

habitantes desta cidade que bem dignos são de melhor sorte. 
 E como já estamos habituados a esperar, provavelmente não 

desesperaremos por mais algum tempo, até que a senhora Política resolva o 

magno problema de attender aos afilhados (A OPINIÃO, 07/03/1908, p.01). 

 

O artigo destaca a questão dos gastos com o preparo e adaptação de uma casa para a 

instalação do grupo escolar. Além disso, problematiza as dificuldades políticas que estariam 

prolongando o processo de organização e instalação do grupo escolar. Em relação à demora, o 

jornal aponta que a “politicagem” poderia ser o entrave a “grande engrenagem que deve 

mover esse assumpto”. 

Apesar do atraso, o grupo escolar de São João del-Rei, criado pelo Decreto 2.106, de 

05 de outubro de 1907, foi inaugurado no dia 26 de julho de 1908. Ou seja, entre a data do 
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Provável referência ao poeta português Nicolau Tolentino de Almeida.  
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decreto que autorizou a criação do grupo escolar e sua instalação se passou quase um ano. 

Durante esse período, ocorreu o processo de organização do grupo escolar da cidade. É 

provável que questões políticas, de ordem burocrática, tenham retardado a inauguração do 

grupo escolar, o que resultou nos protestos da imprensa local. 

No tocante à organização do grupo escolar, os jornais de São João del-Rei são 

documentos que fornecem indícios que possibilitam apreender como ocorreu esse processo. 

No artigo citado anteriormente, A Opinião afirma que “a todos pareceu que o grupo se 

installaria nos próximos dias seguintes a essa nova, e a imprensa local chegou mesmo a dizer 

algo sobre o assumpto”. Um exemplo sobre o que a imprensa local havia dito sobre “o 

assumpto” a que se refere A Opinião, é o artigo publicado pelo O Repórter em dezembro de 

1907. De acordo com o impresso, 

 

parece que estão resolvidas as nomeações dos diversos professores 

que constituirão o corpo docente do grupo escolar desta cidade, e não nos 

surprehenderemos se forem aproveitados para as nomeações a maior parte 
dos professores de ambos os sexos, que regem as cadeiras isoladas (O 

REPÓRTER, 22/12/1907, P.02). 

 

Sobre a nomeação dos professores, três dias depois o próprio O Repórter, desmentia o 

que havia publicado: 

 

Parece que não há fundamento na notícia que fomos os primeiros a dar 
da nomeação de professores para o grupo escolar desta cidade; e se alguma 

cousa há neste sentido estamos auctorizados a declarar que é alheio 

completamente a essas nomeações o snr. Dr. Leite de Castro, chefe político 

deste município (O REPÓRTER, 25/12/1907, P.02). 

 

Ainda com relação à nomeação dos professores que iriam trabalhar no grupo escolar, 

A Opinião informou: 

 

Por decreto de quarta-feira, 20, foram feitas as seguintes nomeações 

para o grupo escolar desta cidade: 

 Directora – D. Alexina de Magalhães Pinto
68

. 
 Professores – Lauro Pinheiro, d. d. Idalina Horta Galvão, Maria 

Candida do Carmo, Maria da Conceição Mourão, Maria de Castro Campos 

da Cunha, Diva Andrade, Maria Guadalupe e Sylvia Braga.  

                                                             
68

Com relação ao cargo de diretor, A Opinião cometeu um equívoco. O primeiro diretor do grupo escolar foi 

Antonio Gomes Horta, que exerceu o cargo de diretor por um curto período, sendo substituído em agosto de 

1908 por Lindolpho Gomes, que antes de ser diretor do grupo escolar de São João del-Rei foi diretor do grupo 

escolar de São João Nepomuceno. 
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 A noticia, que, recebida pelo Sr. major Gonçalves Coelho, digno vice-

presidente da Camara Municipal, por telegramma, nos foi por elle 

transmittida quarta-feira à noite, produziu em toda a cidade justificada 
alegria, pois todos reconhecem as vantagens do ensino ministrado nos 

grupos escolares. 

 Dentro de poucos dias serão abertas as matrículas, devendo o grupo 

ser installado, ao que consta, no próximo mez de Junho. 
 É provável que à festa da inauguração compareça o illustre dr. 

Carvalho Britto, secretario do Interior (A OPINIÃO, 23/05/1908, p.02). 

 

Por meio dessa publicação é possível apreender que o grupo escolar de São João del-

Rei se articulava ao processo de feminização do magistério. Dos oito professores nomeados, 

apenas um homem. Além disso, os professores nomeados ocupavam cadeiras em escolas 

isoladas que, provavelmente, foram suprimidas para a instalação do grupo escolar de São João 

del-Rei. 

A partir dos registros da imprensa local é possível averiguar outros indícios referentes 

à organização do grupo escolar. Em junho de 1908, A Opinião, informava 

 

Já está na cidade o Sr. professor Antonio Gomes Horta, inspector 

technico do ensino encarregado pelo governo do Estado de organisar e 
installar o grupo escolar desta cidade e de assumir a sua direcção. 

 O Sr. Gomes Horta já está providenciando para a mais breve 

installação do grupo, e acredita que ainda dentro deste mez poderá elle 
começar a funcionar. 

 Em tempo opportuno avisaremos ao publico o dia da abertura das 

matriculas. 

 A installação do grupo representará para nós o verdadeiro inicio da 
reforma do ensino primário posto em pratica pelo benemérito governo do 

Estado. 

 Até agora as nossas escolas primárias não nos podiam dar a impressão 
de que em Minas se tratava realmente desse grande commettimento: 

funccionavam ellas, geralmente, em salas acanhadas, sem mobiliário, 

privadas das mais elementares condições pedagógicas. 
 Agora terão as escolas salas espaçosas, fartamente arejadas, mobiliário 

de primeira ordem, o ensino systhematisado, emfim todas as condições para 

que o apprendizado seja proveitoso e profícuo. 

 Nenhuma causa deve merecer do povo maior sympathia e maior 
enthusiasmo do que a da instrucção primaria, pois ella é a base da grandeza 

futura de nossa pátria. 

 É dever de todo o bom cidadão vir, na medida de suas forças, em 
auxílio do governo na obra ingente que elle tomou patrioticamente a peito 

de, no dizer do illustre dr. Carvalho Britto, em discurso que proferio nesta 

cidade, agradecendo a manifestação popular de que foi alvo, - retirar a escola 
das ruas e das viellas escusas para a grande luz das avenidas, fazel-a amada 

das creanças que nella encontrarão conforto, carinho e bem estar. 

 Esforcemos-nos todos, portanto, em auxiliar o distincto moço e 

competente professor Sr. Gomes Horta, nos trabalhos de que foi incumbido 
pelo governo do Estado, afim de que possa a nossa cidade tirar todos os 

fructos da reforma Carvalho Britto (A OPINIÃO, 06/06/1908, p.01). 
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Além de informar que em pouco tempo o grupo escolar entraria em funcionamento, o 

artigo faz uma comparação entre os grupos escolares e as escolas isoladas. De acordo com o 

texto, antes da reforma educacional, as escolas públicas funcionavam, “geralmente em salas 

acanhadas, sem mobiliário, privadas das mais elementares condições pedagógicas”. Ao que 

parece, existia a crença de que por meio do grupo escolar seria possível “retirar a escola das 

ruas e viellas escusas para a grande luz das avenidas, fazel-a amada das creanças que nella 

encontrarão conforto, carinho e bem estar”.  

Percebe-se nesse último trecho, a noção de que a partir da reforma educacional de 

1906, a instrução pública primária ocuparia, por intermédio dos grupos escolares, um lugar 

central nas políticas públicas. Dessa forma, a instrução pública sairia das ruas e vielas 

acanhadas em direção à luz das avenidas centrais; à “luz” do conhecimento, do progresso e da 

civilização. 

Outro aspecto relacionado à organização do grupo escolar de São João del-Rei se 

refere ao mobiliário e à matrícula. De acordo com A Opinião: 

 

Já foram remettidas para o grupo escolar desta cidade, pelo governo 

do Estado, 200 carteiras e outras peças de mobiliário necessárias para a 

installação das aulas. 
 A matricula, que até hoje, ascende a cerca de 600 alumnos, será 

encerrada dentro de poucos dias. 

 É conveniente, pois, que os pais que ainda não matricularam seus 
filhos, o façam quanto antes. 

 A installação do grupo será nos primeiros dias do próximo mez de 

Julho, constando-nos que, por essa occasião e para esse fim, virá a esta 

cidade o Sr. dr. Carvalho Britto, illustre secretario do Interior (A OPINIÃO, 
27/06/1908, p.01). 

 

A instalação do grupo escolar, em 26 de julho de 1908, de acordo com a imprensa 

local foi um evento político caracterizado por muitas festividades, 

 

O programma dos festejos no Grupo Escolar ficou assim organisado: 

 O acto official realisar-se-á no edifício do grupo, à rua Padre José 
Maria, constando da sessão solemne, em que fallarão, segundo nos consta, os 

srs. Gomes Horta, director do grupo, o dr. Odilon de Andrade, representante 

do dr. Carvalho Britto, o dr. Paulo Teixeira, representante da Camara 
Municipal, o Sr. professor Lauro Pinheiro e o dr. Oscar da Cunha. 

 O festejado poeta Franklin Magalhães recitará uma poesia de seu 

inspirado estro, e escripta especialmente para essa solemnidade. 

 Depois da sessão terá logar a festa infantil, em que algumas creanças 
recitarão monólogos, cantarão cançonetas, etc., havendo um bailado muito 

interessante: - A dança das letras. 
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 Haverá no fim uma passeiata dos professores e alumnos do grupo e 

distribuição de bonbons às creanças. 

 Tocará na festa a banda de música do 28º batalhão, gentilmente cedida 
pelo Sr. coronel Carlos de Mesquita. 

Sendo uma festa de caracter popular não foram feito convites 

especiais, sinão às autoridades que aqui desempenham funcções publicas da 

União e do Estado (O GRYPHO, 26/07/1908, p.03). 

 

Percebe-se que a inauguração do grupo escolar foi um ato público que contou com a 

presença de autoridades e se constituiu em um evento que proporcionou visibilidade à ação 

política dos dirigentes políticos. 

Por aproximadamente uma década, o grupo escolar de São João del-Rei funcionou em 

um prédio adaptado. De acordo com Gaio Sobrinho (2000, p.103), o grupo escolar situava-se 

“na casa de nº 15 da rua da Prata
69

, antigo solar da família Guadalupe, onde se encontra agora 

instalado o mosteiro de São José e Capela da Adoração Perpétua”.O grupo escolar foi 

transferido para prédio próprio no ano de 1919, onde funciona até os dias atuais com o nome 

de Escola Estadual João dos Santos. 

O nome João dos Santos aparece desde 1921, quando o Grupo Escolar de São João 

del-Rei passou a se chamar Grupo Escolar João dos Santos. O nome da instituição, escolhido 

por meio de consulta à população, promovida a partir de uma enquete do jornal Minas-Jornal, 

foi uma homenagem ao Visconde de Ibituruna. 

Além de “filho ilustre” da cidade, o homenageado, demonstrou durante sua vida 

preocupações com questões educacionais. De acordo com o jornal Reforma, João Baptista dos 

Santos era 

 

Oriundo de uma família modestíssima d‟aqui, conseguiu o dr. João 
Baptista dos Santos, devido ao seu próprio esforço, doutorar-se em medicina 

e elevar-se às mais altas e honrosas posições políticas na monarquia. Não se 

esquecendo nunca de sua terra natal, é longa a série de benefícios feitos por 
ele a esta cidade no decurso de sua longa vida, estando o seu nome inscrito 

como bem-feitor em muitas de nossas instituições beneficentes e religiosas 

(REFORMA, 1918, p.01). 

 

O Visconde de Ibituruna criou, em 1881, uma escola que “além de primeiras letras” 

ensinava “português, aritmética, geografia e noções de álgebra e doutrina católica, bem como 

algumas disciplinas do curso secundário” (GAIO SOBRINHO, 2000, p.102). O Visconde 

manteve a escola até sua morte, em 1911. De acordo com Gaio Sobrinho (2000), era previsto 

que a instituição passaria à responsabilidade do Estado, o que, todavia, não ocorreu. Desse 

                                                             
69

A Rua da Prata citada por Gaio Sobrinho é a atual Rua Padre José Maria Xavier. 
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modo, a Escola João dos Santos
70

 deixou de funcionar e seu prédio foi incorporado à Santa 

Casa de Misericórdia de São João del-Rei. 

A questão em torno do prédio onde funcionava o grupo escolar foi assunto recorrente 

nos jornais de São João del-Rei. Ao que parece, nos discursos produzidos pela imprensa local, 

a casa adaptada não atendia plenamente aos aspectos pedagógicos e higiênicos necessários 

para o desenvolvimento satisfatório do moderno programa de ensino proposto para os grupos 

escolares. 

O primeiro artigo encontrado a tratar desse assunto, data de 1909, e foi publicado pelo 

O Repórter; 

 

Vai tomando animador incremento a ideia da construção de um 

edifício próprio para o Grupo Escolar desta cidade. 
Distinctas senhoras da nossa sociedade acceitaram a incumbência da 

organização de uma kermesse em benefício das obras, que é de crer-se, dará 

o melhor resultado. 
O dr. Francisco Mourão subscreveu com a quantia de 500$, 

representados por material de construcção (O REPÓRTER, 04/06/1909, 

p.01). 

 

  Este pequeno texto destaca a “animação” em relação à possibilidade de construção de 

um edifício próprio para o grupo escolar.  

Faria Filho (1996, p.58) afirma que, na perspectiva dos dirigentes, além de ocuparem 

os melhores prédios, os grupos escolares deveriam se localizar nas áreas centrais das cidades. 

Essa estratégia era um esforço para demonstrar a centralidade do lugar da educação escolar, 

bem como projetar visibilidade às ações educativas dos dirigentes. 

No caso do grupo escolar de São João del-Rei, este era bem localizado, na região 

central da cidade, e, provavelmente, era um prédio que se encontrava em boas condições. 

Todavia, o fato de ser uma casa adaptada era motivo de incômodo. 

Como aponta Faria Filho (1996), o grupo escolar era símbolo de uma educação escolar 

moderna. Nos discursos republicanos, os grupos escolares representavam o progresso da 

instrução pública, um avanço em relação às escolas isoladas. Nessa perspectiva, compreende-

se que os dirigentes políticos e a imprensa de São João del-Rei desejassem, para o moderno 

grupo escolar, um prédio igualmente “hodierno”.  

Entretanto, a casa na qual foi instalado o grupo escolar é em estilo colonial. O que 

provavelmente desagradava às elites e à imprensa local. Por meio dos artigos jornalísticos é 

                                                             
70

O nome da escola foi uma homenagem que o Visconde de Ibituruna quis prestar a seu pai – o chapeleiro 

português João dos Santos Pinto. 
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possível apreender como era tratada essa questão referente ao prédio próprio do grupo escolar. 

Inicialmente, falava-se em “animação” com a possibilidade de um prédio próprio. No entanto, 

os tramites burocráticos postergavam a construção do edifício que viria a receber o grupo 

escolar. É o que se percebe ao analisar os artigos dos jornais: 

 

Está assentada pelo Sr. Secretario do Interior a construcção do 
prédio para, nesta cidade, funccionar o Grupo Escolar, restando apenas que a 

Camara offereça o terreno preciso. 

 Três terrenos apontam-se para o dito fim; e cada qual em condições 
apropriadas: um de propriedade do Sr. Olympio Reis à rua Hermilio Alves, 

outro do coronel Felippe Carneiro, junto ao theatro e outro na casa 

pertencente ao dr. A. Mourão, rua dr. Balbino Cunha, esquina do Largo de S. 

Francisco. 
A Camara faz negocio em adquirir o terreno para o dito fim pois livra 

se do encargo de um aluguel, que representa os juros de 40 contos (O 

REPÓRTER, 18/07/1912, p.01). 
 

Em 1913, o jornal Reforma sugeria outro terreno para a construção do prédio que 

abrigaria o grupo escolar, 

 

Ao leilão annunciado pela Camara Municipal, a realisar-se em 14 

deste mez, para a venda de 3 lotes de terrenos em que Ella dividio a área 

distinada a construcção de casas para particulares no terreno e casa que 
adquirira dos herdeiros do maestro Martiniano Ribeiro Bastos, não 

compareceu um só licitante. 

 Desde que a Camara municipal fez acquisição da propriedade do 

pranteado Maestro e anunciou-lhe a venda em lotes destinados à construcção 
de casas para particulares, pensamos em lembrar-lhe logo applicação 

diferente e melhor do que esta aliás a que já sugeriramos anteriormente 

nestas mesmas columnas. 
 É a construcção ahi do projectado grupo escolar. 

 A situação do estabelecimento será a melhor possível, em uma rua 

larga, a melhor da Cidade e em que já está a casa onde funciona actualmente 
o grupo. 

 O terreno annunciado à venda mede quase 34 metros de frente por um 

pouco mais de 47 metros de fundo; portanto, tem uma área muito 

aproximada de 1.600 metros quadrados, o que oferece elemento seguro para 
a construcção de um prédio appropriado, amplo e dotado de todas as 

condições da boa hygiene. 

 Dará frente para a Rua da Prata, fundos para um logradouro publico, 
este a pittoresca, vasta e esplendida Varzea do Rio a cima onde os alumnos, 

affastados completamente do movimento da Cidade, poderão ter recreios 

invejaveis e campo para exercícios physicos de qualquer espécie. 
 Accresce ainda que o flanco direito do prédio dará para uma rua, sem 

visinhos fronteiros, occupada desse lado em toda a sua extensão, pelo prédio 

e terrenos a elle pertencentes, de orientação para o nascente, do que resulta 

que as salas todas das aulas poderão dar janellas para ahi e terem a luz 
conveniente, com a orientação a melhor reputada e, ainda, ao abrigo dos 

ardores do sol depois do meio dia, nos tempos de verão designadamente. 
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 Não o lembramos logo, aguardando o leilão a que, já prevíamos, não 

compareceriam pretendentes aos lotes annunciados à venda, seja porque a 

febre de construcção aqui não tem o ardor que se suppõe, seja, e para este 
lado pendemos, porque reservem-se os que pretendem bons, para 

ulteriormente requererem a concessão gratuita desses lotes como auxilio à 

construcções de escolha, e que a Camara não recusará, sendo a sua norma, 

como é, acoroçoar e auxiliar a construcção de prédios. 
Ahi ficam as ponderações que o nosso dever aconselha e para ellas 

pedimos o accolhimento que merecerem por parte da Camara Municipal e, 

principalmente, por parte do futuro presidente do Estado, exm. Sr. dr. Delfim 
Moreira, reputado um benemérito da instrucção pública em Minas 

(REFORMA, 23/11/1913, p.01). 

 

O texto faz uma detalhada descrição das vantagens do referido terreno. Ao se referir às 

dimensões, destaca que o terreno atende aos princípios da higiene, “oferece elemento seguro 

para a construcção de um prédio appropriado, amplo e dotado de todas as condições da boa 

hygiene”. A localização e espaço do imóvel possibilitaria “recreios invejáveis” e “campo para 

exercícios physicos de qualquer espécie”.  

À medida que o tempo passou e o desejado prédio não foi construído, a “animação” 

deu lugar à frustração e ao descontentamento. É o que se apreende neste artigo: 

 
Cabe-nos, para satisfacção completa da nossa consciência e no 

rigoroso desempenho do nosso dever de jornalista, fazer, diante da triste 

verdade que nos fere – a de que nos é impossível ter nesta cidade, ainda que 

modesto, um edifício para o funccionamento das aulas do grupo escolar – 
cabe-nos fazer ao patriotico e sábio Governo do Estado um appello, que se 

nos afigura razoavel e justo. 

 Os modernos processos de ensino com felicidade postos em pratica 
em Minas, o novo systema, que reúne toda uma população escolar para, 

junta, sob uma orientação didactica única, receber de docentes que 

intelligentemente se estimulam uma instrucção solida e uma educação boa, 

são, incontestavelmente e sem exaggeros philoneisticos, os melhores 
possíveis. São, não há negal-o, mas desde que se harmonizem todos os 

requisitos de que se há mister para o fim querido. 

 Já se não discute hoje o quanto que de importância têm para o ensino 
as condições materiaes do edifício em que elle se ministra. 

 A área a cada criança destinada numa sala escolar, a quantidade de ar 

e de luz que a cada alumno se faz precisa são questões de solução hoje 
fartamente conhecida de toda a gente. Não há quem ignore que a 

insufficiencia de taes elementos constitue enorme obstáculo à distribuição 

proveitosa do ensino. 

 O grupo escolar desta cidade, que dispõe de professores 
indiscutivelmente habilitados a ensinar as disciplinas do curso primário, de 

preceptores optimamente apparelhados a formar nos princípios austeros de 

uma sã educação o coração da criança.O grupo escolar desta cidade carece – 
é forçoso e deplorável dizel-o – de todas as condições de uma casa destinada 

à instrucção, nesta época em que a este departamento da administração tanto 

carinho dispensam os nossos governantes. 
 Numa casa de saletas apertadas, aonde vão ter, em escuros zigs-zags 

estreitos e feios corredouros a que se chega por longas e íngremes 
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escadarias, acotovela-se, às centenas, numa classe única – a de infelizes a 

quem falta o oxygenio necessário à vida – a meninada que se pretende 

proteger dando o ensino, mas roubando o ar. 
 Seria só uma miséria aquillo, si não fosse também um monstruoso 

crime. Orgams com a dupla responsabilidade da vida e do desenvolvimento 

se atulham nos exíguos commodos a que falta a luz precisa e onde a 

atmosphera pesada abafadiça e impura opprime os pulmões e envenena o 
sangue àquelles pequeninos organismos, sobre cujo systema nervoso assenta 

a moderna pedagogia o vasto arsenal das theorias, inegavelmente vantajosas 

quando podem ser adoptadas. 
 A Municipalidade, curva-se sob o peso de enormes encargos, por cujo 

preço pretende attender a necessidades inadiáveis de S. João d‟El-Rey, não 

pode, com a urgência que o caso exige, resolver o problema. 

 Diante de taes e tão tristes circumstancias, cabe-nos pedir ao Governo 
do Estado que desdobre o grupo escolar em tantas escolas isoladas quantas 

são as cadeiras daquella casa de instrucção. 

Teremos, dest‟arte, em theoria voltado um passo, mas teremos, de 
facto avançado muito, porque cada professor, em sua casa, de uma vez, dará 

a um numero menor de dissipulos o ar, a luz e o ensino (O DIA, 21/08/1913, 

p.01). 

 

Verifica-se que o texto problematiza a questão da importância das condições materiais 

do edifício escolar em relação ao ensino. O artigo destaca (da mesma forma que o artigo do 

Reforma, citado anteriormente)aspectos que se referem à higiene: quantidade de ar e de luz 

necessários para os alunos. Nesse sentido, o texto salienta que “o grupo escolar desta cidade 

carece – é forçoso e deplorável dizel-o – de todas as condições de uma casa destinada à 

instrucção”. 

Diante da impossibilidade de se resolver de forma imediata o problema do edifício do 

grupo escolar, O Dia faz uma sugestão: desdobrar “o grupo escolar em tantas escolas isoladas 

quantas são as cadeiras daquella casa de instrucção”. Embora reconheça que tal medida fosse 

um retrocesso, o jornal justifica que por meio das escolas isoladas os professores teriam 

menos alunos, o que garantiria mais ar, luz e ensino. 

Ao que tudo indica, de acordo com O Repórter, o processo de construção do prédio 

próprio do grupo escolar teve início em 1914, 

 

Acha-se em hasta publica, com o prazo de 30 dias, a contar de 27 do 

mez passado, a construcção de um prédio nesta cidade para funccionamento 

do grupo escolar, orçado em 51.729.600. 
 A planta e o orçamento poderão ser examinados na secretaria da 

Camara, devendo a praça realizar-se no dia 28 deste mez, na secretaria do 

Interior (O REPÓRTER, 02/04/1914, p.01). 

 

 A esse respeito, cerca de um ano depois,A Tribuna comentava: 
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Parece estar já resolvida a construcção do prédio do Grupo Escolar 

que o governo mineiro nos prometteu. A ser isto uma verdade é o caso de 

darmos parabéns à Camara, ao povo s. joannense por tão importante 
acquisição, restando a nós outros que nos batemos pela sua realização a 

alegria de vermos coroadas de bom êxito as nossas reclamações em prol da 

instrucção publica em S. João d‟El-Rei. 

Construído que seja o prédio, fica a Camara aliviada do pesado 
encargo dos 200$000 mensaes, a Avenida Hermilio Alves dotada de um 

lindo palacete e nossa cidade com uma casa de instrucção primaria na altura 

de seu adeantamento (A TRIBUNA, 26/12/1915, p.01). 

 

Todavia, o início das obras não foi imediato. No início de 1916, O Zuavo publicou: 

 

O Sr. dr. Odilon de Andrade, presidente da Camara Municipal, 

recebeu o seguinte officio em referencia as providencias que solicitou para 

que seja iniciada já a construcção do novo prédio do Grupo Escolar: 
“Sr. dr. Odilon de Andrade, presidente da Camara Municipal de S. 

João d‟El-Rey. 

 Em resposta à vossa carta de 7 do corrente, cumpre-me declarar-vos 
que o facto de ter eu pedido a Secretaria da Agricultura a designação de um 

engenheiro para ir a essa cidade examinar as condições do terreno destinado 

à edificação do novo prédio para o Grupo e orçar as obras de accordo com os 
preços actuaes, foi determinado exclusivamente pelo desejo que tenho de ver 

o Grupo dessa cidade installado num prédio condigno e bem feito. 

 Para esse fim, indispensável é não só exame, por um profissional, do 

local onde vae ficar assente a pesada construcção, como também o calculo 
da despeza, para que se reserve o sufficiente da limitada verba de que o 

Governo pode dispor. 

 Attendendo à vossa natural anciedade pela resolução destas 
demoradas, porem indispensáveis providencias preliminares, renovei hoje o 

meu pedido à Secretaria da Agricultura, no sentido de apressar a ida do 

engenheiro a essa cidade. 

 Saude e fraternidade 
O Secretario do interior, - Americo Lopes.” (O ZUAVO, 20/02/1916, 

p.01). 

 

 Entretanto, só se resolveu a questão do terreno, em abril de 1916.O Zuavo publicou 

um artigo destacando e lamentando que a construção do edifício próprio do grupo escolar não 

saía do papel, 

 

Esperançados estávamos com a execução das medidas que em suelto 

annunciamos a respeito do magno problema do ensino. 
Infelizmente as providencias para a construcção de um edifício 

próprio para o Grupo Escolar, ainda estão no papel e cremos que tão cedo de 

lá não sahirão apezar da boa vontade do D. D. Presidente da nossa Camara. 
 Sem um edifício appropriado é impossível manter-se um programma 

que satisfaça em toda linha aos que esperam a educação dos seus filhos, da 

mocidade enfim. O actual edifício do Grupo Escolar, além de exíguo numero 
de salas para a distribuição das diversas classes ou aulas, não offerece o 

mínimo conforto hygienico. 
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 Varias sumidades na matéria tem demonstrado ser impossível manter-

se um collegio no qual se ministre exclusivamente sciencia, abandonando 

tudo mais que seja conforto e hygiene. 
 É desde os tempos immemoriaes, um dos problemas mais complexos 

que vem atribulando as vigílias dos governantes de todas as idades, sexos e 

nacionalidades. 

 Um dos nossos mais eminentes professores que empresta actualmente 
a sua sabia direcção numa das mais importantes commissões do governo 

federal, observou que a intelligencia é muito mais clara, a percepção muito 

mais nítida num vasto aposento, bem arejado e illuminado do que num 
simples compartimento sem ar, sem luz e sem conforto. 

 Ainda numa intervieu que concedeu à “Noite”, o Dr. Azevedo Sodré, 

uma das maiores sumidades do paiz, confessou a sua fraqueza diante do 

numero avultado de escolas que funccionam em prédios não appropriados 
aos fins que se destinam. Esse mestre, esse administrador emérito, que não 

tem encontrado obstáculos em todas as importantes missões que com glória 

tem levado ao fim, esbarrou na falta de edifícios próprios para a educação da 
mocidade. 

 É por isso que novamente clamamos pela construcção do edifício para 

o Grupo Escolar de S. João, cônscios que à população estamos prestando um 
relevante serviço. 

 Rogamos ao Exmo. Sr. Dr. Delfim Moreira uma providencia qualquer 

que venha nos fortalecer nessa ingrata prece (O ZUAVO, 02/04/1916, p.01). 

 

 O artigo ressalta que o prédio adaptado do grupo escolar, “além do exíguo número de 

salas”, não oferecia o “mínimo conforto hygienico”. Nesse sentido, percebe-se que, nos 

discursos produzidos pela imprensa local no que se refere ao “edifício appropriado” para o 

funcionamento do grupo escolar, a questão da higiene é recorrente. Assim como em outros 

artigos publicados pelos periódicos de São João del-Rei, O Zuavo destaca aspectos referentes 

às proposições higiênicas: iluminação adequada e qualidade do ar. No caso do texto de O 

Zuavo, utiliza-se como estratégia discursiva a referência a um especialista no assunto, o “Dr. 

Azevedo Sodré
71

. Com o objetivo de legitimar o que está sendo proposto pelo impresso, as 

considerações de “uma das maiores sumidades do paiz” proporcionam sustentação à 

argumentação do jornal em relação à necessidade de um edifício próprio para “educação da 

mocidade”. 

 No entanto, ao tratar da construção do prédio do grupo escolar, os jornais não 

abordavam apenas aspectos pedagógicos e higiênicos. O periódico A Tribuna publicou um 

artigo no qual se fazia um “apello” ao Presidente do Estado, Delfim Moreira: 

 

                                                             
71

 De acordo com Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930), produzido pela fundação Getúlio 

Vargas, Antônio Augusto Azevedo Sodré era médico, e foi professor na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Em 1894, chefiou a Comissão Sanitária Federal. Atuou ao lado do médico sanitarista Osvaldo Cruz na 

negociação de um convênio sanitário com a Argentina, Paraguai e Uruguai, em 1905. Escreveu vários artigos e 

livros sobre política sanitária, educação e enfermidades. 
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Porque se volte a falar com insistência, que o governo estadual trata 

seriamente de dotar a nossa cidade com um prédio destinado ao 

funccionamento do Grupo Escolar que aqui existe, julgamos opportuno 
dirigir ao illustre Sr. dr. Delfim Moreira um appello, em esse sentido, 

appello que julgamos estar de accordo com o pensamento de toda população 

sãojoannense, tão altamente consulta a medida que solicitamos os interesses 

desta terra. 
 O appello a que nos referimos é para que, ao se dotar S. João d‟El-Rey 

de tão relevante melhoramento, seja posta em pratica o que foi suggerido a 

respeito pelo nosso confrade de imprensa Bento Ernesto Junior, funccionario 
que vem dedicando toda sua existência à causa grandiosa da diffusão do 

ensino popular. 

 Em carta que, há tempos, nos dirigiu e que A Tribuna publicou, Bento 

Ernesto lembrava que seria de grande proveito para o ensino e de 
indiscutível vantagem para o povo a subdivisão do nosso grupo escolar em 

outros dois. 

 Dada a subdivisão, poder-se-ia fazer a localização de cada um dos 
estabelecimentos resultantes do desdobramento em pontos da nossa urbs, 

mais a commodo dos principaes interessados, os Paes de família. 

 O nosso confrade, ao apresentar sua ideia, justificando-a cabalmente, 
fez ver que, em uma cidade, como S. João d‟El-Rey, com um perfil 

topographico em feição longitudinal, já possuindo grande intensidade de 

vida interna pela actividade de seu commercio e de suas indústrias, 

mantendo em seu seio uma copia grande de operários, em uma cidade como 
a nossa, mister se faz – e com muita força – que se reduza o mais que for 

possível a distancia que medeiar entre os lares e a casa de ensino. 

 Vem dar mais procedência à adopção da medida apontada a lembrança 
de certos factos de que, infelizmente, S. João d‟El-Rey tem sido scenario e 

cuja recordação é tão dolorosa à nossa sociedade. 

 Esperamos que no espírito culto e criterioso do honrado Chefe de 
Estado, tão dedicado ao progresso da nossa instrucção fulgure radiosamente 

a adhesão às considerações que expendemos e que se nos afiguram por 

demais intuitivas. 

 Fazemos intermediário do nosso appello ao governo o exmo. Sr. dr. 
Odilon de Andrade, cuja acção em prol dos interesses da terra sãojoanense, 

acaba de colher expressiva sancção, em lhe ser renovado o honroso mandato 

de primeira auctoridade municipal. 
 S. Excia – cremol-o firmemente – vai fazer sua a nossa causa, que é 

podemos dizel-o com extrema segurança, a causa do povo sãojoannense. 

 Em nome deste antecipamos a S. Excia. e ao honrado governo do 

Estado os mais effusivos agradecimentos (A TRIBUNA, 09/01/1916, p.01). 
 

 O apelo se refereà proposta do inspetor Bento Ernesto Junior em subdividir o grupo 

escolar em dois. A justificativa era que a divisão do grupo escolar reduziria a distância “entre 

os lares e a casa de ensino”. Ao que parece, a localização do grupo escolar de São João del-

Rei, no centro da cidade, dificultava o acesso da população residente nas periferias do 

município. No entanto, ao que tudo indica a administração do Estado, ao menos naquele 

momento, ignorou o apelo. 

 Em setembro de 1916, A Tribuna informava que finalmente as obras de construção do 

prédio do grupo escolar iriam começar 
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A debatida questão da construcção do nosso grupo escolar acaba de 
ser resolvida. 

 A nossa Camara Municipal acaba de, devidamente auctorizada pelo 

Estado, firmar contracto com o Sr. dr. José Gerespacher, um dos mais 
conceituados constructores da Capital do Estado, para iniciar ainda este mez 

a sua construcção. 

 Por parte da Camara acompanhrá o serviço, que estará terminado no 

prazo Maximo de 10 mezes, o Sr. Rosino Baccarini. 
 O adeantado da hora em que nos foi fornecida a nota, priva-nos de dar 

maiores minúcias sobre o nosso grupo, o que faremos apportunamente (A 

TRIBUNA, 10/09/1916, p.01). 

 

 Entretanto, ao contrário dos dez meses previstos no artigo de A Tribuna, a obra se 

arrastou por um período maior. De modo que, a demora em finalizar a obra foi alvo de críticas 

da imprensa local. Segundo A Nota, a construção do prédio do grupo escolar se transformou 

em um “elephante branco”; 

 

como um casarão em franco abandono, com as paredes ainda sem argamassa 

que lhe daria certamente um aspecto mais elegante, rodeado de caibros 
velhos que mais se assemelham a braços em attitude suplicante existe, há 

muito, parada, sombria, a pedir socorro, uma construção destinada ao Grupo 

Escolar dessa cidade. É o nosso elephante branco, pois, muitos contos tem 
custado ao Estado, sem comtudo estar ainda concluído (...). E enquanto dura 

essa desídia, as creanças vão respirando, no casarão da Rua da Prata, o ar 

pestilento das margens do Rio Acima, foco de imundices (A NOTA, 
23/05/1917, p.01). 

 

 Além de destacar a suposta situação de abandono da obra, o texto ressalta a questão 

das más condições higiênicas da casa onde funcionava o grupo escolar.   

 Em junho de 1918, a obra ainda não tinha sido finalizada. Segundo o artigo do 

impresso Minas-Jornal, 

 

Estão quase concluídos os trabalhos de construcção do novo Grupo 
Escolar. Felizmente, para contrastar com a nossa obsoleta architectura 

colonial, o novo prédio, sobre preencher todos os requisitos que 

modernamente se exigem para os estabelecimentos de instrucção, é bastante 
esthetico e vistoso. 

Ainda se não cuidou de dar-lhe nome. Para saber-mos qual o mais 

sympathico ao nosso povo, encetaremos no próximo número uma enquete a 

respeito (MINAS-JORNAL, 01/06/1918, p.01). 

 

 Ao que tudo indica, em 1919, o grupo escolar de São João del-Rei foi transferido para 

o edifício próprio, especificamente construído para a prática educacional, preenchendo os 
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“requisitos” pedagógicos e higiênicos necessários para o moderno ensino proposto para os 

grupos escolares. 

 Ao analisar os textos referentes ao prédio do grupo escolar de São João del-Rei 

produzidos pela imprensa local é possível problematizar o descompasso entre as 

normatizações legais e a ação educativa do Estado. 

 Uma das principais críticas em relação às escolas isoladas se referiaao fato de que 

funcionavam em casas inadequadas para o ensino. Acanhadas e precárias, essas escolas 

deveriam ser substituídas pelos modernos e higiênicos grupos escolares. 

 No caso específico do primeiro grupo escolar de São João del-Rei, embora não se 

tratasse de uma construção pequena ou acanhada, o prédio onde o grupo escolar funcionou 

por uma década, era uma casa adaptada para abrigar a escola. Além disso, mesmo após o 

processo de adaptação do imóvel para a instalação de uma escola de ensino graduado, ao que 

tudo indica a casa onde funcionava o grupo escolar não atendia aos “requisitos” necessários 

para o bom funcionamento da instituição; principalmente questões relacionadas à higiene. 

 Em relação à higiene, os jornais insistiam nos problemas relacionados à iluminação, à 

circulação de ar e ao conforto dos alunos. Para tanto, os impressos utilizavam os discursos 

referentes ao higienismo produzidos no período como estratégia para fundamentar suas 

considerações. O recurso ao discurso científico e a referência a autoridades (como Azevedo 

Sodré), legitimavam os discursos dos periódicos, o que conferia um efeito de verdade às 

críticas relacionadas ao prédio adaptado do grupo escolar. 

 Outra questão que emerge nos discursos relacionados ao prédio do grupo escolar se 

refere à localização da instituição. De acordo com o artigo publicado pelo A Tribuna, o 

inspetor Bento Ernesto Junior sugeriu que o grupo escolar fosse dividido em dois. Para o 

inspetor, a configuração urbana de São João del-Rei tornava necessário descentralizar o grupo 

escolar de maneira a favorecer o acesso à escola. Apreende-se, a partir das considerações do 

inspetor, que o grupo escolar localizado no centro da cidade prejudicava o acesso das 

populações que viviam afastadas do centro. 

 As questões em torno do prédio do grupo escolarevidenciam o desacerto da ação 

educativa da Secretaria do Interior em relação às demandas educacionais de São João del-Rei 

no que se refere às condições materiais do grupo escolar, bem como àqueles que se 

relacionam ao acesso da população à escola. 

  



153 
 

 

4.4IMPRENSA E INSTRUÇÃO: O COTIDIANO EDUCACIONAL DE SÃO JOÃO DEL-

REI À LUZ DOS IMPRESSOS 

 

Além de questões que envolvem o prédio do grupo escolar, é possível por intermédio 

da investigação dos textos jornalísticos, analisar outros aspectos relacionados à organização e 

ao funcionamento do grupo escolar de São João del-Rei. 

 De acordo com as normatizações legais estava previsto o ensino técnico-profissional 

nos grupos. Segundo o texto da Lei 439, “nos grupos escolares poderá ser criado o ensino 

técnico primário” (MINAS GERAIS, 28/09/1906). Embora o grupo escolar de São João del-

Rei tenha sido instalado em julho de 1908, as aulas técnicas tiveram início em abril de 1909. 

 Em janeiro de 1909, O Repórter informava que, “as salas de aulas technicas já estão 

sendo adaptadas o que quer dizer que serão installadas brevemente; e com a creação dessas 

aulas completará o governo o plano prático educativo do actual programma do ensino” (O 

REPÓRTER, 14/01/1909, p.01).  Sobre a cerimônia de inauguração do curso técnico do grupo 

escolar o periódico noticiou: 

 

Em presença do illustre dr. Carvalho Britto, realisou-se a 19 do 

andante a inauguração do curso technico do grupo escolar desta cidade. 

Ao meio dia em ponto, compareceu ao edifício em que funcciona a 
instituição e que se achava adornado de bandeirolas, festões e galhardetes e 

repleto de alumnos de ambos os sexos, em numero de mais de 500, o Sr. dr. 

Carvalho Britto, acompanhado dos drs. Felippe Vasconcellos, juiz de direito 
da Comarca, Odilon de Andrade, nosso collega d‟ A opinião e Ribeiro da 

Silva nosso presado companheiro de redacção e dos srs. major Gonçalves 

Coelho, agente executivo e Lindolpho Gomes, director do grupo. 

O distincto ex-secretario do interior do estado percorreu, uma por 
uma, todas as aulas do grupo, tendo acompanhado com interesse os 

exercícios pedagógicos a que em sua presença submeteu os seus alumnos 

cada um dos professores dos differentes cursos que possue o instituto. 
No gabinete particular do director s. ex. examinou attentamento [sic] 

diversos trabalhos escolares dos alumnos, confessando-se agradavelmente 

surprehendido tanto pelo adeantamento que em diminuto tempo os mesmos 

revelaram como pela facilidade com que attestavam os professores haver 
assimilado os novos methodos do ensino. 

Dirigindo-se ao compartimento destinado às aulas technicas o Sr. dr. 

Carvalho Britto tomou assento sob o docel de folhagem que lhe fora 
preparado, tendo aos lados os srs. dr Odilon de Andrade e capitão Francisco 

Campos, inspector technico desta circumscripção. 

Tomou então a palavra o Sr. Lindolpho Gomes que leu um discurso 
substancioso no fundo e aprimorado na forma, no qual enaltecia a reforma da 

instrucção publica operada no estado pelo insigne mineiro que presidia 

aquella festa, explicava o fim das aulas technicas a cuja inauguração ia-se 

proceder e terminou pedindo ao dr. Carvalho Britto que descerrasse a cortina 
que occultava o escudo portador do nome do dr. Estevam Pinto, dado às 

referidas aulas. 
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Corrida a cortina, foi o nome do actual secretario do interior saudado 

pelos circumstantes com uma salva de palmas. 

Ao Sr. Lindolpho Gomes respondeu em phrases elevadas o dr. 
Carvalho Britto que fez judiciosas observações sobre a ineluctavel 

necessidade que têm as classes dirigentes promover o desenvolvimento do 

Estado de Minas, tomando como base de acção nesse sentido a diffusão e a 

elevação do ensino primário. 
Pelo professor Sr. Fausto M. Maia foi também feita a s. ex. um [sic] 

breve saudação em nome dos professores primários do estado dirigindo-se 

em seguida s. ex. e os presentes ao salão nobre do edifício onde teve logar a 
festa das aves. 

Constou esta da recitação de poesias e de discursos sobre os 

passarinhos, feitos pelos alumnos dos diversos cursos, sendo depois por 

todos elles, formando um côro immenso e unisono, cantado o hymno das 
aves, composição musical do inspirado maestro penido. 

Concluido o hymno, foi dada a liberdade a grande numero de aves que 

estavam reclusas num viveiro collocado sobre o parapeito interno do 
edifício. 

Foi em seguida pelo corpo docente do estabelecimento servido ao dr. 

Carvalho Britto e aos assistentes, entre os quaes contava-se avultado numero 
de senhoras e senhoritas de melhor sociedade, um [ilegível] lunch, de doces 

e gelados. 

Durante o festival tocou bellas peças de seu repertório a banda do 51º 

Batalhão de Caçadores, tendo sido tiradas diversas photographias pelo hábil 
amador dr. Matheus Pannain. 

O Repórter, accedendo ao attencioso convite que lhe foi dispensado, 

fez-se representar pelos nossos companheiros dr. Ribeiro da Silva e Assis 
Sobrinho (O REPÓRTER, 22/04/1909, p.01). 

 

A inauguração das aulas técnicas se constituiu em ato público, o qual as elites políticas 

(estaduais e locais) utilizaram como estratégia para proporcionar visibilidade às ações 

educativas da administração pública, além de promover a imagem dos dirigentes políticos. 

Ao lado da educação pública primária, o ensino técnico-profissional era percebido 

como dispositivo essencial para a instrução da população. A esse respeito, A Nota publicou 

um artigo no qual foi reproduzido um depoimento de Rodrigues Alves a respeito da instrução 

primária e profissional 

 

“Instruir a mocidade, dar-lhe o caráter, habilitá-la para os trabalhos da 

vida (...) A escola ensina o caminho das urnas e prepara o alicerce das 

democracias. São problemas da mais alta relevância que devem ser 
examinados com o maior desvelo por infectarem intimamente o 

levantamento moral e intelectual do país, bem como os seus mais capitais 

interesses econômicos. 
A nossa deficiente estatística assinala a exagerada proporção de 

crianças em idade escolar que, a míngua de elementos, permanecem sem a 

menor instrução. Em nossos Estados mais adiantados é desoladora a cifra de 

analfabetos; as escolas nos centros populosos são ainda insuficientes, e nas 
zonas rurais quase completa a ausência de meios para criá-las. As 

circunstâncias especiais do Brasil, a enorme extensão territorial, a população 
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esparsa sem comunicações fáceis podem, em parte, explicar o atraso deste 

ramo importante do serviço público, que é mister fazer progredir. 

Temos que lutar nesse assunto com as maiores dificuldades, mas urge 
encarar de frente o momentoso problema. Para resolvê-lo, necessária se 

torna uma ação conjunta entre os poderes estaduais e municipais, amparados, 

firmemente pelo poder central (...) As escolas profissionais exercerão na 

nossa vida econômica uma influência, cuja importância é inútil encarecer. 
Não basta ensinar a criança a ler e escrever: indispensável se torna que se 

proporcione a cada uma os meios necessários para exercer convenientemente 

a sua atividade” (ALVES, apud A NOTA, 25/10/1917, p.01). 

 

A formação do caráter, a habilitação “para os trabalhos da vida”, assim como o 

desenvolvimento intelectual, moral e econômico não poderiam ser obtidos apenas por meio do 

ensino de leitura e escrita. Para que tais progressos fossem alcançados era necessário o ensino 

profissional. 

 Ademais, além de destacar a necessidade de se “lutar” pela instrução pública primária, 

o depoimento atribuído a Rodrigues Alves aborda a situação do ensino primário no Brasil, 

“em nossos Estados mais adiantados é desoladora a cifra de analfabetos; as escolas nos 

centros populosos são ainda insuficientes, e nas zonas rurais quase completa a ausência de 

meios para criá-las”. 

 Outro aspecto abordado pela imprensa local se refere às caixas escolares. A esse 

respeito, o presidente de Minas Gerais, Bueno Brandão, em sua mensagem ao congresso 

mineiro afirmou que: 

 

As caixas escolares destinadas a facilitar e estimular a frequência das 

escolas, pelas recompensas e premios concedidos aos alumnos assíduos e 
socorros aos menos favorecidos da fortuna, concorrerão, certamente, para 

que a frequência attinja em breve a uma proporção mais animadora. 

Estas instituições vão sendo creadas em quase todos os grupos 
escolares e em muitas escolas isoladas, devido à iniciativa dos respectivos 

professores, fortemente animada pelo povo. 

A reforma de 1906 creou as caixas escolares e o regul. 3.191, de 9 de 
junho de 1911, deu-lhes nova organização, procurando interessar nellas o 

elemento popular. Antes, eram creações internas das escolas e grupos; hoje 

são instituições locaes, com estatutos próprios, obrigatórias, em torno dos 

grupos, e facultativas, nas escolas isoladas (BRANDÃO, 1912, p.26). 
 

 Neste sentido, era imprescindível que o grupo escolar de São João del-Rei tivesse a 

sua caixa escolar. Sobre este assunto,O Dia publicou 

 

O governo do Estado, seja dito em abono da verdade, tem cuidado, 

com certo carinho, dos interesses da instrucção primaria. 
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Assim é que procura prover todas as escolas do material necessário, de 

modo a tornar fácil o ensino. 

A escola deve ser attraehente e, nestas condições, precisa apresentar 
um aspecto sympathico, para que os meninos ali sintam-se bem e a procurem 

espontaneamente. 

O mobiliário tem sido distribuído com critério, e, neste particular, os 

alumnos não se fatigam, em bancos altos e desproporcionaes, porque as 
carteiras acompanham a altura dos mesmos, de sorte que não ficam elles em 

posição contra-feita. 

O material escolar, auxiliar mudo dos professores, é distribuído por 
todas as escolas e assim satisfeita uma lacuna, que antigamente se notava em 

quase todas as escolas publicas. 

Uma importante instituição foi creada, e que tem tido grande 

desenvolvimento em quase todo o Estado de Minas Geraes. 
Fallamos da creação das Caixas Escolares, que se desenvolvem de um 

modo admirável, attestando o espírito altruísta dos nossos patrícios. 

O seu resultado, applicado em auxilio aos meninos pobres, tem sido da 
maior vantagem, não só porque estes podem frequentar as escolas, como 

escolas, como ainda porque o estimulo se torna effectivo e permanente. 

Meninos há, cujos Paes não têm meios de lhes dar o vistuário e por 
causa disto deixam de ir a escola, não recebendo dest‟arte a educação 

necessária; a caixa escolar vae em seu auxilio, ministrando-lhes roupas e 

assim desfazendo essa dificuldade. 

Outras há que não tem por pobreza extrema, o almoço e, por causa 
disto, deixam de frequentar a escola; em muitos estabelecimentos já se 

ministra, em hora certa, esse alimento fornecido pela caixa escolar. 

Em muitos logares o remédio é fornecido aos meninos desvalidos, 
pela mesma forma.  

Já se vê que essa instituição tem o maior valor e presta reaes serviços 

à sociedade. 
Notamos que nesta cidade não se tem cogitado da creação da caixa 

escolar, quando é certo que, em outros logares, Ella se crea e se desenvolve 

de um modo admirável, prestando auxilio efficaz aquelles que precisam.  

Vimos, nestas linhas, fazer um appello as autoridades litterarias, aos 
professores, para tratarem da fundação de uma caixa Escolar, aqui, e que, 

pela sua natureza, poderá prestar muito às classes precisadas. 

Assim procedendo, terão cumprido um dever e prestado o seu 
concurso immediato para o desenvolvimento e educação da infância. 

São estes os nossos votos (O DIA, 04/04/1913, p.01). 

 

 De acordo com o texto, as caixas escolares eram essenciais para o “auxilio aos 

meninos pobres”, viabilizando a frequência dos alunos provenientes de famílias carentes. O 

artigo destaca a necessidade de se criar uma Caixa Escolar na cidade. O jornal faz um apelo 

aos intelectuais literários e aos professores no sentido de atuarem na fundação de uma Caixa 

Escolar. 

 Ainda sobre a importância da caixa escolar, O Dia publicou um texto do inspetor 

Bento Ernesto Junior,  
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O exmo. Sr. dr. Delfim Moreira, envidando, na gestão da pasta do 

Interior, esforços carinhosos porque a instrucção publica no Estado assumia 

o grão do mais brilhante florescimento, tem dispensado particular empenho 
pela disseminação em toda Minas das caixas escolares. 

Esses pequenos institutos de beneficiencia, mesmo os mais 

modestamente organizados, representando uma das modalidades em que se 

corporifica o altruísmo humano, vêm prestar auxilio de grande valia ao 
trabalho meritório da administração da educação popular. 

Sempre se mostrou premente a necessidade da assistência àquelles aos 

quaes fallecem os recursos precisos para alcançarem a instrucção, sem a qual 
não estão devidamente integralizados na vida social. 

Sabemos todos, quão grande a cifra com que o pauperismo figura nas 

estatísticas. 

 Força é, nas aggremiações civilisadas, que governo e povo não se 
descurem de levar ao proletariado os meios com que elle possa nullificar os 

óbices que lhe algemam o desejo, muita vez ardente, de se despear dos 

grilhões do analhabetismo. 
 É por tanto, merecedor dos mais francos applausos o gesto do digno 

Secretario do Interior, indo, pelos seus delegados, concitar o povo de sua 

terra à cruzada sacrosanta, que é a prestação de auxílios às creanças 
desprotegidas da sorte habilitando-as à frequência nas casas de instrucção. 

 A existência das caixas escolares é um proclama da caridade do povo. 

 Os sentimentos altruísticos impellem o homem a dar o seu semelhante 

desprovido o obulo que lhe mata a fome e lhe traz um tanto de conforto nas 
necessidades corporaes. 

 O espírito precisa, porem ser também assistido. Grande, immensa 

caridade é, também, dar-lhe o pão im-material da instrucção. 
 Alimentando as caixas escolares, o povo terá preenchido esse dever de 

consciência. 

 Goso excelso será para as almas bem formadas a lembrança de 
haverem concorrido para tirar mizeros, seres das galés do analphabetismo, 

dentro do qual tão facilmente deslisamos para a estrada larga do crime e da 

depravação! 

 A religiosa terra são joanense vai, dentro em breve, possuir a sua caixa 
escolar. Seria offensa gravíssima aos sentimentos caritativos e patrióticos 

dos nossos conterrâneos suspeitar que à novel instituição não acudam o 

amparo e a proteção de todos. 
 Sim, São João d‟El-Rey, não deixará mareado o seu brazão de povo 

culto com a macula indelével e vultuosa de haver deixado essa associação 

benemérita esboroar-se sob o gelo pétreo de sua indifferença. 

 Assim o esperamos: assim há de acontecer, para honra desta terra 
gloriosa (O DIA, 07/06/1913, p.01). 

 

 No artigo o periódico destaca a importância dos “pequenos institutos de beneficência”, 

bem como ressalta a relevância dos “sentimentos altruísticos”, além disso, a contribuição com 

a caixa escolar seria um “dever de consciência”. Apontada como “agremiação civilizada”, as 

caixas escolares representavam a união entre povo e governo para “levar ao proletariado os 

meios com que elle possa nullificar os óbices que lhe algemam o desejo, muita vez ardente, de 

se despertar dos grilhões do analphabetismo”. 
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A caixa escolar de São João del-Rei foi fundada em 09 de dezembro de 1913, e ao que 

parece cumpria sua função de auxiliar os alunos pobres. Em 1918, o jornal Reforma, noticiou 

um levantamento acerca dos serviços prestados pela caixa escolar e seu orçamento, 

 

Teve logar no dia 2, em presença das autoridades, imprensa e grande 

numero de pessoas gradas, a distribuição de uniformes aos alumnos pobres, 

fornecidos pela Caixa Escolar. 
 Foram distribuídos 82 uniformes já confeccionados, sendo 41 para 

menino e 41 para menina. Esses uniformes custaram à Caixa 9$582 cada um 

dos primeiros e 10$436 cada um dos segundos. 

 Foram também distribuídos 38 e meio metros de fazenda para mais 10 
uniformes, sendo 5 para menino e 5 para menina. 

 No dia 7 será feita nova distribuição de fazenda para mais 30 

uniformes, sendo 21 para menino e 9 para menina. 
 A Caixa escolar de S. João d‟El-Rei tem actualmente 104 socios 

contribuintes. 

 Sua receita no primeiro semestre do corrente anno foi de 1:172$060 
sommam 4:509$520. 

 A despeza no mesmo semestre foi de 1:445$540. 

 Além de medicamentos e roupa às creauças [sic] pobres, a Caixa 

fornece diariamente merenda a 136 alumnos do grupo escolar e das escolas 
isoladas. 

 A receita provem da contribuição dos sócios, kermeses, auxilio da 

Camara municipal e dos descontos feitos nos ordenados dos professores. 
Agradecendo o convite com que fomos distinguidos para assistir à 

distribuição dos uniformes, felicitamos a directoria pelo critério e escrúpulo 

com que a administra, louvando-a calorosamente e sem favor (REFORMA, 

05/09/1918, p.02). 

 

 O artigo informa sobre a origem das receitas da caixa escolar, “contribuição dos 

sócios, kermeses, auxilio da Camara municipal e dos descontos feitos nos ordenados dos 

professores”. Percebe-se a ausência de auxílio proveniente da administração estadual, e chama 

atenção o fato de a contribuição dos professores ser descontada nos ordenados, ou seja, é 

possível que os professores não tivessem opção de escolha em relação às contribuições com a 

caixa escolar.  

 Por meio da análise dos discursos educacionais produzidos pela imprensa local é 

possível problematizar uma questão relevante no tocante às políticas públicas – a matrícula e 

a frequência escolar. 

 A questão da matrícula era um problema muitas vezes atribuído à ignorância das 

famílias, que deixavam de matricular as crianças por não darem a devida importância à 

instrução primária. Ou, devido a questões de ordem material e financeira – as crianças não 

iam para a escola para poder trabalhar e ajudar no sustento da família. Neste sentido, a 

imprensa local atuou de forma a tentar conscientizar as famílias acerca da importância social 
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da instrução. Outra estratégia era divulgar as datas das matrículas e convocar a população para 

matricular seus filhos. 

 Assim ocorreu na inauguração do grupo escolar: 

 

Abrem-se hoje as matrículas no grupo escolar. 

 Os pais ou tutores que quizerem matricular seus filhos ou tetelados 

deverão dirigir seus requerimentos ao director do grupo, que a todos 
attenderá no prédio em que vai o mesmo funccionar, das 10 às 2 da tarde. 

 Os requerimentos devem conter o nome do alumno, sua edade, 

filiação, naturalidade, residência e profissão do pai ou tutor. 

 Podem-se matricular os meninos de 7 a 14 annos e as meninas de 8 a 
12. 

 Com o Sr. director, no edifício do grupo, nesta redacção e na d‟O 

Repórter, e com os professores encontrarão os interessados requerimentos 
impressos solicitando matricula. (A OPINIÃO, 10/06/1908, p.01). 

 

 A imprensa local divulgava as datas de matrículas do grupo escolar e das escolas 

isoladas, informando sobre a documentação necessária e os procedimentos a serem realizados.  

 Com relação às matriculas para o grupo escolar, de acordo com A Opinião, existiu 

significativa procura: 

 

É crecido [sic] o numero de creanças que têm requerido matricula no 
grupo escolar. 

 Ao que sabemos de fonte segura, é pensamento do governo crear no 

grupo mais algumas cadeiras, caso a matrícula exceda ao número maximo 
admittido nas oito escolas de que actualmente se compõe. 

 Cumpre-nos advertir o publico de que não tem fundamento a crença 

de só poderem frequentar as aulas do grupo as creanças que se apresentarem 
calçadas e bem vestidas. 

 A instrucção primaria é dada a todos indistinctamente, - pobres e ricos 

-, e principalmente tem em vista o governo favorecer a classe pobre, não 

sendo, pois, possível que impuzesse essa obrigação. 
 Podem as creanças ir às aulas descalças, taes como vão às escolas 

isoladas. O que se exige é simplesmente aceio [sic]. 

 As matrículas continuam abertas, attendendo o Sr. Gomes Horta a 
todos os interessados no edifício do grupo, das 10 horas da manhã às 2 da 

tarde (A OPINIÃO, 13/06/1908, p.01). 

 

 Ao que parece, a procura por vagas no grupo escolar a ser inaugurado era animadora. 

Todavia, cabe ressaltar um aspecto indicado pelo artigo. De acordo com o impresso, existia a 

crença de “só poderem frequentar as aulas do grupo as creanças que se apresentarem calçadas 

e bem vestidas”. Embora o jornal não esclareça quem eram os responsáveis pelo “boato”ou 

quais motivos poderiam levar os sujeitos a terem tal “crença”, é provável que as próprias 
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pessoas de procedência humilde tivessem receio em matricular suas crianças no grupo escolar, 

uma vez que, a nova escola seria instalada no centro elitizado da cidade, em um casarão. 

Além disso, o aspecto físico do grupo escolar era diferente das acanhadas, pequenas e 

precárias escolas públicas isoladas nas quais os pobres estudavam. Dessa forma, é 

compreensível que a própria população pobre, moradora das periferias, pensasse que o grupo 

escolar era um educandário para ricos, ou apenas para crianças “calçadas e bem vestida”.  

O número de crianças matriculadas, de acordo com a imprensa local, parecia ser 

satisfatório. Em fevereiro de 1909, O Repórter indicava que, “sobe a mais de 600 o número de 

alumnos matriculados até hoje no grupo escolar” (O REPÓRTER, 07/02/1909). 

Entretanto, a questão da frequência e permanência escolar era um problema.O mesmo 

O Repórter, publicou, em outubro de 1909: 

 

Foi possuído da maior tristeza que lemos no “Minas Geraes” acto do 

governo supprimindo as cadeiras do grupo escolar desta cidade regidas pelos 

professores D. Otilia Simões e Lauro Pinheiro. 
 Informaram-nos que a medida tomada pelo secretário do interior do 

Estado se baseou na falta de frequência regulamentar que, em os últimos 

tempos, se notava nas cadeiras em questão. 

 O grupo escolar de S. João d‟El-Rey, montado a capricho e confiado à 
direcção do Sr. Lindolpho Gomes, cuja competência, operosidade e 

enthusiasmo pela causa da instrucção são indiscutíveis, é um 

estabelecimento que faz honra à cidade e que, portanto, deve ser mantido 
sempre no mesmo pé de importância em que foi fundado e nas mesmas 

condições de progresso em que se conservou nos primeiros tempos de sua 

existência. 
 Para tanto, basta que os Paes de famílias não dem ouvidos aos 

espíritos perversos e malignos que procuram solapar-lhe os fundamentos, tão 

somente por que a infância alli recebe uma educação genuinamente 

republicana e democrática. 
 O pessoal docente do nosso grupo escolar recommenda-se por todos 

os títulos à consideração pública. Compõe-se de professoras dedicadas, 

solicitas e habilitadas, que em nada cedem quantos entre nós exercem o 
magistério particular. 

 Que o povo volte as costas aos inimigos do grupo, que também são 

inimigos disfarçados das instituições do paiz e que a frequência do 
estabelecimento cresça de dia para dia, de modo que o governo se veja 

forçado a augmentar-lhe o numero de cadeiras, em vez de fazer-lhe cortes, 

como o que infelizmente acaba de soffrer (O REPÓRTER, 28/10/1909, 

p.01). 

 

O artigo atribui o problema da frequência aos não identificados “inimigos do grupo”, 

“espíritos perversos e malignos”. Ao que parece, os “inimigos do grupo” eram mesmo 

poderosos. Tanto que, em 1910, O Repórter publicou uma carta do diretor do grupo escolar, 

Lindolpho Gomes: 
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O nosso confrade e amigo Lindolpho Gomes pede-nos a publicação 
das seguintes linhas; 

 “Por amor à verdade e à justiça, devo declarar que o acto do governo 

do Estado, collocando-me em disponibilidadedo cargo de director do grupo 
escolar desta cidade, foi perfeitamente justo e legal. 

 De facto a frequência legal de alumnos neste grupo escolar não 

attingiu, durante o primeiro semestre do presente anno, senão o numero 

exigido para sete cadeiras. 
Dahi a necessidade do governo supprimir duas das nove existentes, dando-se 

em consequência, a minha disponibilidade, visto que, de accordo com o 

regulamento em vigor, um dos professores dos grupos de menos de oito 
cadeiras deve accumular as funcções de director. 

 A medida de supressão, nesse sentido, tem sido de caracter geral e 

obedece às injunções da lei. 
 Cidades de grande população, como Ouro Preto, Diamantina, 

Campanha, Barbacena, Leopoldina, Sabará, Serro, Rio das Velhas, etc. e 

agora S. João d‟El-Rey viram os seus grupos escolares reduzidos a numero 

inferior a oito cadeiras e os seus directores postos em disponibilidade. 
 Pode-se attribuir a infrequencia no grupo escolar desta cidade ao 

grande numero de escolas primarias particulares aqui existentes muitas das 

quaes dão ensino gratuito e prestam serviços no sentido da disseminação do 
ensino, e melhores prestarão se adoptarem por completo os processos do 

ensino moderno. 

 De mim, só cabe manifestar-me dignificado da alta confiança com que 

me honrou o governo do Estado desde o inicio da reforma até agora. 
 Devo ainda agradecer de publico os execellentes e devotados serviços 

que o digno corpo docente e demais funccionarios do grupo escolar desta 

cidade prestaram à causa da instrucção popular e ao êxito da minha 
administração. 

 Os mesmos agradecimentos torno extensivos à illustrada imprensa 

local, aos dignos paes dos alumnos do grupo e àquellas pessoas que 
gentilmente me têm trazido as manifestações da sua sympathia no momento 

em que deixo a direcção do grupo escolar desta cidade. 

 S. João d‟El-Rey, 19 de Agosto de 1910. 

 Do collega affectuoso e grato. 
   Lindolpho Gomes”.  (O REPÓRTER, 

21/08/1910, p.01). 

 

Por não atingir a frequência escolar mínima exigida, o diretor do grupo escolar foi 

dispensado. Lindolpho Gomes atribuiu a “infrequência” às escolas primárias particulares que 

davam ensino gratuito. Nesse sentido, seriam os proprietários das escolas primárias 

particulares os “perversos e malignos” inimigos do grupo escolar, anteriormente mencionados 

pelo O Repórter?... 

Apesar de não ser possível responder à pergunta acima, merece atenção o fato de o 

diretor afirmar que a “medida de supressão” de cadeiras dos grupos escolares tem “caracter 

geral”. Lindolpho Gomes aponta que “Ouro Preto, Diamantina, Campanha, Barbacena, 

Leopoldina, Sabará, Serro, Rio das Velhas” viram seus grupos escolares reduzidos. Desta 
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forma, apreende-se que a questão da frequência escolar era um problema presente em várias 

regiões de Minas Gerais.A este respeito, é possível problematizar a distorção entre matrícula, 

frequência e permanência escolar. 

Os discursos educacionais produzidos pela imprensa local não se limitavam a tratar 

apenas de aspectos relacionados ao cotidiano do grupo escolar da cidade. Encontram-se 

artigos que tratam da situação das escolas isoladas. Bastante criticadas e tidas como um tipo 

de escola inferior, as escolas isoladas estavam presentes em todo o Estado de Minas Gerais, e 

conforme fora apontado neste trabalho, até a década de 1920 existiam em número bastante 

superior aos grupos escolares. 

Entretanto, a partir da reforma educacional de 1906, nos lugares onde os grupos 

escolares fossem instalados estava previsto a supressão das escolas isoladas que passassem a 

compor o grupo escolar. Um dos desdobramentos dessa política pode ser analisado a partir de 

um artigo publicado em 1909: 

 

Por força de lei, desapparecem as escolas isoladas dos logares onde 
funccionam grupos escolares. 

 A medida obedece a um principio racional. Não pode, todavia, ser 

radical. 

 Justificamos a asseveração com um facto que se dá nesta cidade e para 
o qual chamamos a esclarecida attenção do exmo. Sr. dr. Secretario do 

Interior. 

 Por effeito da supracitada lei desappareceu a escola mixta de 
Mattosinhos, subúrbio desta cidade. 

 A suppressão dessa cadeira é, porém, clara, positiva, 

incontestavelmente, um acto antiprogressista, altamente prejudicial ao 

interesse publico e indo de encontro à meretoria cruzada da expansibilidade 
da instrucção popular. 

 Desapparecida a escola de Mattozinhos, (núcleo de população cerrada 

e mais approximada – do que a cidade – a logares habitados na região da 
várzea e da serra e possuidores de grande população escolar –) hão de as 

creanças, que se desejarem instruir, demandar as aulas do grupo escolar, 

situado a considerabilissima distancia do supracitado bairro. 
 Mas, isso é profundamente pesado às tenras creancinhas, é martyrizal-

as grandemente impondo-lhes o sacrifício de um penoso percurso de ida e 

volta, sacrifício aggravado pela necessidade de um mais cedo despertar, afim 

de que não percam o ponto nas aulas do turno matinal. 
 Quem conhece Mattosinhos e suas circumvisinhanças jamais poderá, 

de boa mente, contestar a necessidade imperiosa que há de existência de uma 

escola alli. 
 Do espírito justiceiro do dr. Estevam Pinto esperamos, 

confiantemente, a restauração da cadeira em questão e que tantos benefícios 

tem produzido. 
 Em Bello Horizonte, Juiz de Fora, Ouro Preto e outros logares há 

escolas isoladas, muito embora taes cidades sejam dotadas de grupos em 

regular funccionamento, É que as condições de suas populações, 

disseminados os habitantes por uma grande área, assim o exigiam. 
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 Nos mesmos casos está S. João d‟El-Rey. 

 Pretender que a instrucção popular, officialmente ministrada, seja 

circumscripta a que fornece um grupo escolar, situado a um recanto da 
localidade, pode ser uma idéa de progresso e de alto tino administrativo. 

 Nós, porem – franqueza! – não conseguimos, por maior que seja a 

nossa boa vontade, chegar a partilhar de semelhante opinião. 

Em bem publico, pedimos vênia ao illustre titular da pasta do 
Interior para solicitar de seu espírito imparcial e esclarecido attenção para o 

caso apontado. O resultado da observação de S. Excia. será, não o 

duvidamos, a decretação de uma medida no sentido de ser a nossa 
reclamação attendida, pois só assim ficarão consultados os altos interesses 

do povo (O REPÓRTER, 15/04/1909, p.01). 

 

O texto utiliza como argumento para questionar a supressão da escola isolada do 

Matozinhos, a questão da distância. Neste sentido, as crianças daquela localidade sofreriam 

com a longa caminhada para chegar à escola, além de terem que levantar mais cedo para 

chegar no horário das aulas. É contraditório, que o mesmo O Repórter ao abordar a questão da 

frequência do grupo escolar não tenha destacado esse problema. 

Percebe-se, por meio desse artigo, que a distância entre o grupo escolar e bairros 

suburbanos poderia prejudicar a frequência, levando inclusive à evasão escolar. É provável 

que as famílias dessas localidades tenham matriculado suas crianças no grupo escolar, 

todavia, o problema da distância pode ter prejudicado a frequência escolar desses alunos. Este 

aspecto pode ter contribuído, em boa medida, para a distorção matrícula/frequência referente 

ao grupo escolar de São João del-Rei.  

Outro texto, do mesmo jornal, trata do desfecho em relação à supressão da escola 

isolada de Matozinhos: 

 

Ao O Repórter que, no intuito de cooperar, quanto possível, para a 

grande obra da diffusão do ensino publico em Minas, o magno problema dos 

governos bem intencionados e progressistas; que serviu para mais elevar e 

tornar subidamente memorável a administração do saudoso João Pinheiro 
que, em boa hora, soube collocar à frente dessa grande obra o espírito culto e 

operoso de Carvalho Britto, o remodelador do ensino publico no nosso 

grande Estado; ao O Repórter ao qual cumpre não ser indifferente aos 
negócios dizem respeito ao desenvolvimento desta cidade, não era licito 

bater palmas ou mesmo quedar-se ante o decreto do governo que determinou 

a suppressão da cadeira de Mattosinhos, após a inauguração do Grupo 

Escolar, muito embora esse acto parecesse ser oriundo de disposição 
terminante e legal. 

E foi por isso que, desde logo, nos manifestamos francamente em 

opposição, demonstrando que era materialmente impossível que as creanças 
que residem em Mattosinhos e immediações pudessem frequentar o Grupo 

Escolar, pela distancia que separa aquelle pittoresco arrabalde do centro 

desta cidade, e d‟ahi o prejuízo que tal acto acarretaria para o 
desenvolvimento do ensino. 
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 Vimos logo que amparávamos uma boa causa e que não seria debalde 

o appello que fazíamos ao espírito esclarecido e recto do dr. Estevam Pinto, 

que tão brilhantemente tem sabido enfrentar e resolver as grandes questões 
que se prendem ao momentoso problema do ensino. 

 Empenhámos-nos, pois, nesse tentamen tanto mais satisfeitos, quanto 

é certo que, além da sympathia da causa, o titular da pasta  do Interior, que 

tem sabido dar sobejas provas de sua competência e do modo justo porque se 
tem desempenhado dos complicados e múltiplos negócios que lhe são 

affectos, acolheria o nosso pedido de todo o ponto justo. 

 E isto se deu. 
 O dr. Estevam Pinto, tomando em consideração o nosso appello, 

promptificou-se em restaurar o ensino da cadeira mixta de Mattosinhos, uma 

vez encontrada uma sala, cujas dimensões estivessem de accordo com o que 

determina o vigente regulamento. 
 Satisfeita esta única exigência, foi com grande contentamento que 

vimos publicado no “Minas Geraes”, de 1º do corrente, o Dec. n. 2565 que 

restabelece o ensino da referida cadeira. 
 E o acto meritório do dr. Estevam Pinto foi além: immediatamente 

determinou que fossem remettidas 25 carteiras escolares para a mesma 

escola, disto dando conhecimento à exma. Professora d. Maria Carlota Rios, 
a quem foram consignadas, em despacho directo do Rio de Janeiro. 

 Ao dr. Estevam Pinto o nosso reconhecimento e certamente o de toda 

a população de Mattosinhos e à exma. Professora d. Maria Rios os nossos 

sinceros parabéns (O REPÓRTER, 04/07/1909, p.01). 

 

Ao que parece, diante dos apelos, a Secretaria do Interior restabeleceu a cadeira mista 

de Matozinhos. Todavia, as escolas isoladas continuaram na pauta das redações dos jornais de 

São João del-Rei. Dessa vez em relação à necessidade de criação de uma escola na Colônia do 

Marçal
72

. 

A instalação de escolas nas colônias estava prevista na legislação do Estado. Em sua 

mensagem, o Presidente Bueno Brandão afirma que, “o ensino primário, como sabeis, é 

proporcionado pelos grupos escolares, escolas isoladas, districtaes, urbanas, ruraes e nas 

colônias” (BRANDÃO, 1912, p.25). 

O Repórter publicou vários artigos referentes à necessidade de se criar uma cadeira 

mista na Colônia do Marçal. Em boa parte deles, a questão da distância aparece, no entanto, 

outros aspectos também são abordados. Em setembro de 1910, publicou-se o seguinte artigo: 

 

Desde muito tempo aqui estamos, não dizemos reclamando, sim 

exorando, do governo do Estado a creação de uma cadeira mixta na Colonia 

Marçal, nos subúrbios d‟esta cidade. 

 Já d‟aqui, por intermédio até da Camara Municipal, desde muito, foi 
enviada a estatística exacta, occupando um numero superior a sessenta 

alumnos, de cada sexo, em edade escolar, estatística que deve existir nos 

archivos da Secretaria. 

                                                             
72

A denominada “Colônia do Marçal” é um núcleo populacional que se desenvolveu predominantemente com a 

presença de imigrantes italianos. 
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 Não sabemos porque motivos fomos desattendidos pelo antecessor do 

actual secretario do interior. 

 Vamos repetir o pedido em nome das creanças alli existentes. 
 A Colonia do Marçal, afiançamos ao illustre ministro, dista mais de 

légua da cidade e nessa travessia longa teem as creanças de transpor o Rio 

das Mortes e a linha de ferro, sujeitas assim aos accidentes que podem ser 

provocados pelas travessuras próprias da edade. 
 Essas creanças, na sua maioria, são descendentes de colonos italianos, 

aos quaes o Estado prometteu muita cousa, que lhes tem faltado, inclusive a 

instrucção para os filhos. 
 Ora n‟estas condições não é demais que insistamos pela creação da 

escola mixta, até que veja levado a effeito o projecto, já bem acceito, da 

edificação de um prédio para abrigo das duas escolas separadas. 

 Esperamos que o exmo. Sr. dr. Delphim Moreira attenda nossa justa 
reclamação, podendo tomar imformações officiaes aqui, com quem queira, 

sobre a veracidade de nossas allegações e podendo desde já ter as seguranças 

de que o O Repórter e nem os que nelle trabalham tem interesse particular na 
realidade da medida, não tem candidato a proteger e apenas há o interesse 

collectivo – a educação popular das pobres creanças alli residentes (O 

REPÓRTER, 18/09/1910, p.02). 

 

Além da questão da distância, o periódico aponta a existência de número suficiente de 

crianças em idade escolar, necessárias para a criação de uma escola mista. 

Empenhado pela causa relacionada à escola da Colônia do Marçal e sem “segundas 

intenções”, O Repórter insiste 

 

Ao exmo Sr. dr. Delphim Moreira endereçamos, mais uma vez, o 

pedido justo que já tivemos opportunidade de fazer por estas columnas 
mesmo. 

 Não acreditamos que sua excia. queira systhematicamente 

desattender-nos, mesmo porque não há razão para isso. O nosso pedido 
refere-se à creação de uma escola para a Colonia do Marçal, do núcleo S. 

João d‟El-Rey. Na Secretaria do governo, na secção competente, o illustre 

titular da pasta do Interior encontrará os dados positivos, demonstrando a 

necessidade indeclinável da creação de escolas na Colonia Marçal. Quando 
não possa ser uma escola para meninos e outra para meninas – ao menos que 

se installe uma mixta, que prestará bons serviços. 

 A Colonia dista cerca de dois kilometros de Mattosinhos e ahi está a 
primeira escola que encontram as pobres creanças do Marçal e para 

chegarem a ella os pequenos tem de transpor duas vezes o leito da linha 

férrea e uma vez o Rio das Mortes, grande, sujeitando-se a accidentes e a 
desastres e fazendo essa longa distancia, as vezes, debaixo de chuva como 

agora. 

 Não é possível que desta maneira sejam tratados os filhos dos colonos, 

que para aqui vieram, seduzidos por muitas promessas, que não foram 
cumpridas e que agora ainda se lhes negue instrucção para os filhos de Paes 

que abraçaram já, definitivamente a nossa nacionalidade. 

 O nosso empenho, para a creação da escola, não tem segundas 
intenções – aqui nesta casa ninguém pretende occupal-a – a nossa insistência 

limitata-se ao do que inspira a gente encontrar nos areiaes da vargem, 
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marchando a pé, um bando de creanças a procura de uma escola que fica a 

duas léguas do local em que elles moram. 

 Isto é um horror. Somos de opinião que a escola primaria deve 
procurar o alumno e não este andar longa distancia a procura daquella. 

 Temos fé que o exmo. Sr. dr. Delphim Moreira hade attender às 

nossas insistentes supplicas a respeito da creação da escola do Marçal. 

 Sabemos ainda que apenas creada a escola, os colonos com auxilio da 
Camara e de mais algumas pessoas, tratarão da edificação de um prédio, de 

accordo com a planta que, pelo Governo for enviada, para nelle serem 

installadas as escolas. 
 Não nos é licito pois duvidar de uma providencia prompta por parte do 

Governo, afim de que seja uma realidade a escola da Colonia do Marçal. 

Entregamos o pedido ao exmo. Sr. dr. Delphim Moreira e esperamos 

o seu deferimento (O REPÓRTER, 20/10/1910, p.01). 

 

Nesse artigo, o impresso é mais específico, informa a distância entre a colônia e a 

escola mais próxima (2 km), além disso, adverte sobre os perigos enfrentados pelas crianças 

durante o percurso: transpor duas vezes a linha férrea e uma vez o Rio das Mortes. O texto 

ainda destaca o empenho dos colonos, dispostos, com ajuda da Câmara, a construir o prédio 

da escola. 

Em fevereiro de1911, outro artigo referente à escola da Colônia do Marçal, 

 

Sabemos que exmo. Sr. dr. Delfim Moreira está animado da melhor 

boa vontade em relação a creação de escolas na colônia do Marçal. 

 Nesse sentido tem sua excia. se correspondido com o nosso 
companheiro dr. Paulo Teixeira empenhado, desde muito, na resolução desse 

problema. O dr. Paulo Teixeira, acompanhado do illustrado franciscano frei 

Julio, já alli foi propositalmente levantar a estatística escolar e promover 
meios para a edificação de um prédio escolar, mas a estatística levantada 

sumiu-se na Secretaria do Interior e como a edificação do prédio dependia da 

creação da escola, como a creação da escola dependia da estatística – segue-

se que ficaram prejudicados os dous tentamens. 
 Agora renovou-se a iniciativa do dr. Paulo Teixeira: vai ser levantada 

a estatística das creanças em edade escolar e, creada a escola, mesmo sub-

conditione, da edificação do prédio, este hade ser construído e a escola hade 
ser installada. 

 Depois o exmo. Sr. dr. Delfim Moreira hade receber muitas bênçãos 

de mais de cem creanças que alli existem em edade escolar, aos quaes o 
governo prometteu instrucção que até hoje lhes tem negado. 

 Para installação provisória ali existe prédio, já offerecido, mas si o 

governo quizer edifício próprio basta crear as escolas e, estamos informados, 

o prédio surgirá de prompto – tal o empenho que os colonos teem pela 
instrucção de seus filhos. 

 E realmente é tão grande o empenho, que os meninos e as meninas 

caminham duas léguas para encontrarem a primeira escola ao seu alcance. 
Temos fé que o dr. Delphim hade resolver o problema (O REPÓRTER, 

05/02/1911, p.02). 
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Dessa vez, aparece a atuação do político e advogado, Paulo Teixeira e do religioso, 

Frei Julio. Ao que parece, a atuação das duas autoridades visava superar a morosidade 

burocrática, que havia, inclusive, “sumido” com a estatística levantada.   

A sistemática insistência do jornal expõe a criatividade discursiva do impresso, bem 

como evidencia a incapacidade ou excessiva lentidão por parte dos dirigentes políticos em 

relação ao atendimento das demandas educacionais da população. Em junho de 1911, outro 

apelo aparece nas páginas de O Repórter 

 

Clama itaque, clama ne cesses
73

, tem sido a nossa divisa nas 

reclamações aos poderes públicos. Lançamos o pedido, aguardamos por 

algum tempo solução a elle, e uma vez que essa solução fique adiada – 
voltamos novamente ao assumpto. 

 É o que acontece com a cadeira mixta de instrucção primaria que, 

desde muito, estamos a pedir ao governo do Estado para a Colonia Marçal, 

nos subúrbios da cidade. 
 Há naquella localidade uma enormidade de crianças, filhos de 

colonos, todas ellas em edade escolar e não há meios de obter-se para ali 

uma escola. 
 Trata-se de brasileiros natos que não sabem ler e nem escrever a 

língua pátria. 

 O governo só olha para os centros, crêa [sic] grupos escolares nas 
grandes cidades, installa escolas modelos nas capitaes e deixa de lado as 

escolas ruraes, quando nos pequenos centros si faz mister, com mais 

intensidade, a assistência do Estado no tocante à instrucção publica, pelas 

difficuldades de pessoal habilitado e de institutos particulares de ensino. 
 As crianças da Colonia Marçal, por exemplo, as poucas, filhas de Paes 

caprichosos – fazem uma travessia de duas léguas em busca da escola de 

Mattosinhos. Nesse longo trajecto ellas têm necessidade de atravessar a 
extensa várzea, às vezes debaixo de um sol ardente, sujeitas a perigos 

diversos, têm ainda de transpor a ponte sobre o rio das Mortes grande, têm 

de atravessar a linha de ferro em dous logares! 

 Não é possível que o exmo. Sr. dr. Secretario do Interior continue 
assim surdo aos nossos justos pedidos. 

 Póde crer s. exc. que não temos interesses secundários na creação da 

cadeira primaria na Colonia do Marçal: - dos que trabalham nesta casa nem 
um só pretende collocação ali, nem tem parente ou adherente a ser colocado. 

 O nosso interesse é publico e esperamos que o Sr. dr. Delfim Moreira 

nos attenda. 
 A escola não irá funccionar ao ar livre, creada ella; nomeado o 

docente, sabemos que immediatamente apparecerá sala provisória, nas 

condições de iniciar-se o funccionamento respectivo. 

 Com mais vagar o governo que auxilie os colonos e há de se levantar 
ali o necessário prédio escolar, pois os colonos e alguns fazendeiros visinhos 

estão dispostos a tomar essa iniciativa. 

 Ahi fica, pois, o pedido e deus queira não seja elle adiado com os 
pedidos de informações, requisições de mappas e outros expedientes 

protelatórios, tão communs nas secretarias, quando o governo não quer 

attender. 

                                                             
73

Então chora, chora e não te detenhas. 
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 A reclamação não é para nós – é para algumas centenas de crianças 

brasileiras que estão à míngua da instrucção primaria. 

 O nosso companheiro dr. Paulo Teixeira e o revmo. Franciscano frei 
Julio já levantaram mappa das crianças em idade escolar, já obtiveram dos 

colonos a promessa de auxílios, já obtiveram sala para funccionamento 

provisório da escola e, portanto, resta apenas que o governo venha em 

socorro da iniciativa particular, creando a escola, nomeando professor e 
mandando que seja Ella installada e elle empossado. 

 De boa vontade do dr. Secretario esperamos providencias promptas (O 

REPÓRTER, 18/06/1911, p.01). 

 

Novamente, o número de crianças em idade escolar é destacado, igualmente, repete-se 

a questão da distância e os sacrifícios para que os educandos cheguem à escola mais próxima. 

O texto ainda destaca a disposição dos colonos e fazendeiros da localidade em construir o 

prédio da escola, cabendo ao governo auxiliar com os gastos e nomear o professor. Todavia, 

nesse artigo, surge um elemento novo; o jornal apela para a questão da cidadania: “Trata-se de 

brasileiros natos que não sabem ler e nem escrever a língua pátria”. 

Apesar de todo o empenho de O Repórter, do político Paulo Teixeira, do Frei Julio e 

dos colonos, a escola pública primária da Colônia do Marçal só seria, finalmente instalada, em 

1918. De acordo o Reforma 

 

Com a inauguração da escola primaria da Colonia Marçal, efectuada a 

15 do corrente, sob a direcção da professora D. Augusta da Silva Passos, 
ficou satisfeita a aspiração dos habitantes daquelle prospero núcleo de 

trabalhadores, e facilitado pelo governo do Estado a instrucção primaria a 

grande número de brasileiros que teriam de ficar analphabetos pela 

difficuldade de frequentarem a escola (REFORMA, 19/01/1918, p.01). 

 

As questões em torno das escolas isoladas do Matozinhos e da Colônia do Marçal 

evidenciam o descompasso entre as ações da Secretaria do Interior e as demandas 

educacionais da população. No caso de São João del-Rei, a criação do grupo escolar, ao 

menos em relação aos seus primeiros anos de funcionamento, não atendeu, de forma eficaz, às 

necessidades educativas da população.  

O grupo escolar, símbolo do progresso da instrução pública primária, em São João del-

Rei, foi instalado em uma casa adaptada, que de acordo com a imprensa local, não atendia aos 

requisitos higiênicos e pedagógicos. Além disso, sua localização, no centro da cidade, 

dificultava o acesso dos alunos que moravam nos subúrbios da cidade. Na condição de escola 

pública, destinada a atender a população pobre, o grupo escolar até poderia, por meio de sua 

localização geográfica, simbolizar o lugar central que a educação popular ocupava (ou deveria 

ocupar) na perspectivados dirigentes. Todavia, criado no centro – lugar das elites – o grupo 
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escolar não atendia satisfatoriamente a população pobre. Tanto que, tinha problemas com a 

frequência escolar. 

Embora, em seu depoimento, o diretor Lindolpho Gomes, atribua a diminuição da 

frequência às escolas particulares que ofereciam ensino gratuito, é provável que outros 

aspectos tenham contribuído para o fracasso do grupo escolar em relação à frequência. Um 

deles, provavelmente, se relaciona à distância entre o grupo escolar e os locais de moradia de 

seu público alvo – a população pobre. Outro aspecto se articula às instalações físicas e 

condições materiais do grupo escolar. Se, eram verdadeiras as considerações produzidas pela 

imprensa local em relação às condições higiênicas do grupo escolar, é plausível que, aqueles 

que tinham condições econômicas favoráveis matriculariam seus filhos nas escolas primárias 

particulares.  

Nesta linha, em relação à matrícula e frequência educacionais em São João del-Rei 

emergem duas considerações: 1. O grupo escolar, principalmente devido a sua localização, 

prejudicava o acesso das crianças provenientes das periferias; 2. Faltavam escolas. 

Analisaram-se dois exemplos relacionados à falta de escolas na cidade: a supressão da 

escola mista do Matozinhos (rapidamente restabelecida) e os apelos em torno da criação de 

uma escola mista na Colônia do Marçal. 

Em relação à falta de escolas, O Dia publicou, em 1912, um artigo no qual eram 

fornecidos os números referentes ao recenseamento escolar. De acordo com texto, a 

população escolar do município era “3.024 creanças, das quaes recebem instrucção 2.110, 

sendo do sexo masculino – 1.158 e do feminino 952” (O DIA, 22/05/1912, p.01). Esses 

números se referem a toda a população escolar de São João del-Rei e seus distritos. Embora 

os dados estatísticos do períodonão fossem precisos
74

, chama atenção o número de crianças 

sem escola, 914, ou 30% do total. 

A respeito do grupo escolar de São João del-Rei, ao que parece, passados os primeiros 

anos de instalação, a frequência atingiu um patamar aceitável.Suprimidas as cadeiras em 

excesso, em julho de 1917 o grupo escolar aparece com cerca de 450 alunos, uma diminuição 

de 25% em relação aos cerca de 600 matriculados em 1909, conforme noticiou O Repórter 

(07/02/1909, p.01). 

Sobre esta questão, o periódico Reforma divulgou entre 19 de julho de 1917 e 22 de 

novembro de 1917, o “Boletim do movimento escolar”. Referente à frequência do grupo 

escolar, o boletim do Reforma compreende um período de 95 dias letivos (ver anexo B). 

                                                             
74

No próprio artigo é informado que os distritos de Victoria e do Onça não enviaram seus dados. Além disso, é 

provável que os números reais fossem superiores aos que aparecem na estatística. 
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De acordo com os boletins, em julho de 1917, frequentavam o grupo escolar, cerca de 

450 alunos. A partir de setembro ocorreu redução no número de alunos: 439. Analisando os 

boletins de frequência, constata-se que à medida que o final do ano letivo se aproximava o 

número de alunos matriculados caía. Se, em setembro o número caiu para 439, em outubro, 

ocorreu nova diminuição – 415 alunos,chegando a 402 alunos no mês de novembro (último 

boletim publicado). Ao analisar esses números, verifica-se uma redução de cerca de 10% em 

relação ao início das amostragens.  

É provável que esse fenômeno referente à diminuição na frequência escolar ocorresse 

duas vezes ao ano, uma vez que, em junho eram abertas as matrículas suplementares – uma 

tentativa de elevar o número de matriculados e/ou rematricular alunos que tivessem 

abandonado a escola.   

Com base nos boletins de frequência é possível calcular que a frequência média do 

grupo escolar durante o segundo semestre de 1917 foi de 69%. Uma frequência superior aos 

índices apontados por Delfim Moreira (O DIA, 28/06/1912, p.01-02), que apontou uma 

frequência escolar entre 60 e 65%, e por Bueno Brandão (1912, p.25) que indicou 55% de 

frequência escolar sobre a matrícula.  

Todavia, em relação à frequência, percebe-se uma estratégia para mantê-la em um 

nível satisfatório. Mês a mês, o número de alunos do grupo escolar era atualizado, de maneira 

que os alunos com faltas recorrentes eram retirados das listas de frequência. 

Em 1912, Julio Bueno Brandão, em sua mensagem, explicou o cálculo: 

 

A frequência legal apurada é a prevista pelos arts. 237 e 238 do regul. n. 

3.191, de 9 de junho de 1911, os quaes consideram como tendo frequência 

mensal, o alumno que comparece, no mínimo a 15 licções, em cada um dos 

mezes do anno, e semestral o alumno que comparece a 75 licções, no 
mínimo, durante cada semestre do anno lectivo (BRANDÃO, 1912, p.25). 

 

 Sabe-se que os dados estatísticos apresentados pela imprensa local e pelos documentos 

oficiais nesse contexto não apresentam números precisos. Todavia, fornecessem indícios por 

meio dos quais é possível problematizar as ações públicas educativas, bem como analisar a 

incapacidade das administrações políticas em viabilizar o acesso à escola, no sentido de 

garantir a matrícula e a frequência da população em idade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos anos iniciais do século XX, na perspectiva de dirigentes políticos e intelectuais, os 

grupos escolares eram percebidos como uma forma escolar cientificamente mais racional e 

moderna que as escolas isoladas herdadas do regime monárquico. 

 Em um contexto no qual a instrução pública primária era tida como dispositivo capaz 

de formar os cidadãos republicanos, regenerando a nação e viabilizando o progresso, as ações 

educativas em torno da instalação dos grupos escolares se tornaram recorrentes no Brasil da 

Primeira República. Assim, ocorreram várias reformas educacionais com o propósito de 

organizar o ensino público primário por meio dos grupos escolares. 

 As ditas reformas se constituíam em ações no campo educacional que buscavam, por 

intermédio da instrução da população, exercer o controle sobre os grupos sociais 

empobrecidos,de maneira que, as relações sociais estabelecidas pelas elites fossem garantidas. 

Nesta perspectiva, a preocupação era encontrar maneiras de governar homens e mulheres, 

controlando seus hábitos e costumes, tornando-os menos perigosos para as elites dominantes 

(ricos) e mais aptos e úteis para o trabalho e produção de riquezas, garantindo o progresso da 

nação. Essa preocupação se nota na presença de textos dos jornais que abordam o papel das 

elites em conduzir o proletariado. 

 Em Minas Gerais, a política educacional relacionada à instalação dos grupos escolares, 

tomou forma a partir da reforma educacional de 1906 – Reforma João Pinheiro. Com os 

grupos escolares seria implantado o ensino graduado, dividido em séries e supostamente 

reunindo os alunos em classes homogêneas.  

 Essa nova forma escolar – no Brasil, inicialmente instalada em São Paulo – articulava-

se a um movimento de afirmação da escola graduada que se fazia presente em outros países 

desde a segunda metade do século XIX. Essas instituições escolares estavam presentes em 

países como: Estados Unidos da América (1860), França (1868), Portugal (1869), Inglaterra 

(1870) e Espanha (1898). 

 A partir desse contexto, que envolve a política educacional referente à instalação dos 

grupos escolares em Minas Gerais, desenvolveu-se a análise dos discursos educacionais 

veiculados pela imprensa periódica de São João del-Rei. Por meio da investigação dos jornais 

produzidos pela imprensa local se problematizou como as questões relacionadas à instrução 

pública primária aparecem nas páginas dos periódicos. De modo que a proposta foi de 

apreender os desdobramentos da reforma educacional que instalou os grupos escolares em 
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Minas Gerais a partir de uma escala micro. Coma ênfase na análise histórica por intermédio 

dos impressos jornalísticos, foi possível investigar os primeiros anos de funcionamento do 

primeiro grupo escolar de São João del-Rei, bem como analisar questões relacionadas ao 

cotidiano educacional da cidade. 

 Neste sentido, os jornais de São João del-Rei são documentos, “matérias-primas” que 

possibilitam uma análise que se esforça em problematizar os discursos educacionais 

produzidos pelos periódicos da cidade e que permitem um olhar para além das normatizações 

legais (leis, decretos, regimentos e regulamentos) e documentos oficiais (mensagens e 

relatórios de dirigentes político-administrativos). A partir deste enfoque, os desdobramentos 

da reforma educacional de 1906 podem ser apreendidos por meio de uma perspectiva que 

problematiza os limites e contradições das ações educativas. 

 A imprensa local, a partir de suas relações com o meio social, no que se refere ao 

cotidiano educacional de São João del-Rei, abordou em suas páginas vários aspectos 

relacionados à instrução pública primária. Os jornais locais publicavam textos referentes à 

matrícula, frequência, entrega de diplomas, exames finais, etc. Tanto dos grupos escolares 

quanto das escolas isoladas. 

Por intermédio dos jornais é possível problematizar os limites da democratização 

daescola pública primária. Instituições modelares, com caráter urbano, os grupos 

escolaresforam criados para atender a população trabalhadora das cidades, em um contexto no 

qualexistia a predominância de um caráter rural para a sociedade brasileira. O estudo 

dosjornais é pertinente para a reflexão acerca das contradições das ações educativas 

doperíodo, caracterizada pela incapacidade de universalização do ensino primário, 

pelapermanência das desigualdades em relação ao acesso ao ensino público, e 

peladescontinuidade das políticas educacionais. 

Ademais, a utilização da imprensa como fonte de pesquisa aponta para o caráter 

educativodos jornais, que, além da especificidade de serem meios de comunicação social, 

exerciamações educativas, no sentido de (re) produzir saberes, buscando interferir nos hábitos 

ecostumes da população, contribuindo para a formação da sociedade. 
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ANEXO A – QUADROS DESCRITIVOS DOS JORNAIS PESQUISADOS 

 

Acção Social: “semanário cujo alvo é trabalhar na realização dos princípios da sociologia 

cristã e na defesa das classes operárias” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua Santo Antônio - Jornal Católico 

Provavelmente ligado à Igreja 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal - 

 

Cine Jornal  

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

 Distribuição gratuita - 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro - - 

 

A Farpa: “realejo necessário para moer a paciência do próximo”  

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua São Roque, 24 1$000 - 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Duas ou Quatro Semanal ou Quinzenal - 

 

A Evolução: “órgão do Partido Republicano Conservador” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

Rua Duque de Caxias, 03 Anual: 8$000 

Trimestral: 2$500 

Diretor e gerente: Annibal Vitral 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal Tablóide 
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A Opinião 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

Rua Moreira César, 15 (Antiga Rua Municipal) Anual: 15$000 

Semestral: 8$000 

Proprietário: 

Euclides Machado 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Bissemanal: 

Quarta-feira e Sexta-feira 

Standard 

 

A Nota: “Diário Vespertino” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua Marechal Bittencourt 14.A 

(Redação e oficina) 

Propriedade da Papelaria e 

Typographia São José 

Anual: 12$000 

Semestral: 8$000 

Avulso: 100 réis 

Proprietário: A. Coelho dos 

Santos 

Redatores: Lopes Sobrinho 

G. Amarante da Silva 

NÚMERO DE PÁGINAS PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Diário - 

 

A Tribuna: “semanário noticioso, literário, humorístico e ilustrado” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Largo do Rosário, 05 

(Mesmo endereço da redação do Reforma) 

- Tancredo Braga 

João Jeunon Júnior 

João Viegas Filho 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal Tablóide e Standard 

 

A Verdade: “jornal político, noticioso, crítico e literário” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua Moreira César, 04 Anual: 6$000 

Número avulso: 100 réis 

Responsável: Coronel Rogério de Mattos 

Gerente: Capitão Roque Balbi 

NÚMERO DE 

PÁGINAS  

PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal Tablóide 
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Minas-Jornal 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

- Anual: 4$000 

Número avulso: $200 

Custódio G. de Castro 

Gil D. Coelho 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Bissemanal Standard 

 

O Benemerito 75: “Ridendo castigat mores” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

- - - 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro - - 

 

O Combate: “jornal dedicado aos interesses do povo e da democracia” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua Duque de Caxias, 

36 

Trimestral: 2$000 Redatores: diversos 

Responsável comercial: Alexandre Rio 

Grande 

NÚMERO DE 

PÁGINAS  

PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal: quarta-feira Tablóide 

 

O Dia 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua Moreira César, 15 

(Mesmo endereço de A 

Opinião). 

A partir de 1913, Rua M. 

Bittencourt, 22 

Anual: 20$000 

Semestral: 12$000 

Número Avulso: 100 réis 

Diretor: Francisco P. Pinheiro 

Secretário: Lauro Pinheiro 

NÚMERO DE 

PÁGINAS  

PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Diário Standard 
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O Grypho: “semanário crítico e noticioso” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

- Semestral: 3$000 

Trimestral: 2$000 

Diretores: Estevam Pereira 

Arthur Caron 

Arnaldo Lessa 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal - 

 

O Repórter: “Jornal noticioso, comercial, e literário” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua M. Bittencourt, 15 Anual: 6$000 

Para outras cidades: 7$000 

Redator: J. Assis Viegas 

Diretor: J. Assis Sobrinho 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATOS 

Quatro Bissemanal ou Trissemanal Tablóide. 

A parir do quarto ano: Standard 

 

O Resistente: “órgão do comércio, da indústria e da lavoura” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

Rua Direita, 26 Anual: 12$000 (dentro da cidade) 

Semestral: 7$000 (dentro da cidade) 

Anual: 14$000 (para outras cidades) 

Semestral: 8$000 (para outras cidades) 

Número avulso: 300 réis 

Proprietário e redator: 

Carlos Sanzio 

NÚMERO DE 

PÁGINAS  

PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal Standard 

 

O São João D‟El-Rey: “semanário noticioso, dedicado aos interesses do município”  

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

- - Diretor: Odilon de Andrade 

Redator: Fausto Gonzaga 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal - 

 

O Estudante: “quinzenário noticioso e literário” 
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ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua José Mourão, 01 Trimestral: 1$000 (para a cidade) 

                   1$500 (para outras 

cidades) 

Diretor: Valério Braga 

Redatores: Paulo Velloso, 

Custódio de Castro, 

Franklin Pereira 

Secretário: Julio Ferreira 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Quinzenal - 

 

O Viajante: “Órgão literário, noticioso e dedicado aos interesses dos representantes do 

comércio” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

- - Diretor: Alberto Silva 

NÚMERO DE PÁGINAS PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Quinzenal - 

 

O Zuavo 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Rua M. Bittencourt, 14 

(mesmo endereço de A Nota) 

- Proprietária: Typographia S. José 

Diretor: Alberto Carvalho 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Bissemanal Tablóide 

 

Reforma: “órgão conservador” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

Rua da Prata, 32 Anual: 12$000 

Trimestral: 3$000 

Diretor: Francisco Mourão 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal: aos domingos Standard 

 

  



188 
 

 

 

São João D‟el-Rey: “órgão oficial da Camara” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEL 

Rua Duque de Caxias, 15 Anual: 8$000 Câmara Municipal 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal: aos sábados - 

 

The Smart: “semanário com pretensões a faceto” 

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

- Trimestral: 1$500 - 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Semanal - 

 

 

Ten-Ten: “periódico alegre”  

ENDEREÇO ASSINATURA RESPONSÁVEIS 

Duque de Caxias, 10 Trimestral: 10 tostões Redatores: Ovidio Mourão 

G. de Rezende 

José Lucio 

Marques Netto 

NÚMERO DE PÁGINAS  PERIODICIDADE FORMATO 

Quatro Quinzenal - 
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ANEXO B – BOLETIM COM FREQUÊNCIA ESCOLAR: JORNAL REFORMA 

 

Boletim do movimento escolar durante a primeira quinzena deste mez. Frequencia diária. 

DIA 2 – Segunda feira. Presentes, 314; faltosos, 131. 

DIA 3 – Terça feira. Presentes, 339; faltosos, 106. 

DIA 4 – Quarta feira. Presentes, 322; faltosos 123. 

DIA 6 – Sexta feira. Presentes, 312; faltosos, 133. 

DIA 7 – Sabbado. Presentes, 318; faltosos, 128. 

DIA 9 – Segunda feira. Presentes, 320; faltosos, 129. 

DIA 10 – Terça feira. Presentes, 337; faltosos, 112. 

DIA 11 – Quarta feira. Presentes, 341; faltosos 109. 

DIA 12 – Quinta feira. Presentes, 265; faltosos 185. 

DIA 13 – Sexta feira. Presentes, 326; faltosos, 130 (REFORMA, 19/07/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a terceira semana de julho. 

FREQUÊNCIA DIARIA 

DIA 16 – Presentes, 256 alumnos; faltosos; 200 

DIA 17 – Presentes 331 alumnos; faltosos, 127 

DIA 18 – Presentes 319 alumnos; faltosos 139 

DIA 20 – Presentes, 324 alumnos; faltosos, 134 

DIA 21 – Presentes, 290 alumnos; faltosos, 168 (REFORMA, 26/07/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda. 

DIA 23 – Presentes, 340 alumnos; faltosos, 118 

DIA 24 – Presentes, 331 alumnos; faltosos, 127 

DIA 25 – Presentes, 338 alumons; faltosos, 120 

DIA 27 – Presentes, 328 alumnos; faltosos, 130 

DIA 28 – Presentes, 314 alumnos; faltosos, 144 (REFORMA, 02/08/1917, p.02). 
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Boletim do movimento escolar na semana finda. 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 30 – Presentes, 345 alumnos, faltosos, 113 

DIA 31 – Presentes; 340 alumnos, faltosos, 118 

DIA 1 – Presentes, 349 alumnos; faltosos, 105 

DIA 3 – Presentes, 318 alumnos; faltosos, 136 

DIA 4 – Presentes, 289 alumnos; faltosos, 165 (REFORMA, 09/08/1917, p.01). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 6 – Presentes, 334 alumnos; faltosos, 120 

DIA 7 – Presentes, 333 alumnos; faltosos, 121 

DIA 8 – Presentes, 335 alumnos; faltosos, 119 

DIA 10 – Presentes, 329 alumnos; faltosos, 126 

DIA 11 – Presentes, 307 alumnos; faltosos, 148 (REFORMA, 16/08/1917, p.01). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 13 – Presentes, 327 alumnos; faltosos, 128 

DIA 14 – Presentes, 395 alumnos; faltosos, 161 

DIA 15 – Presente, 1 alumno; faltosos 455 

DIA 17 – Presentes, 331 alumnos; faltosos, 125 

DIA 18 – Presentes, 331 alumnos; faltosos, 125 (REFORMA, 23/08/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 20 – Presentes, 328 alumnos; Faltosos 128 

DIA 21 – Presentes, 338 alumnos; faltosos 118 

DIA 22 – Presentes, 329 alumnos; faltosos 127 

DIA 24 – Presentes, 313 alumnos; faltosos 143 

DIA 25 – Presentes, 302 alumnos; faltosos 154 (REFORMA, 30/08/1917, p.02). 
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Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 27 – Presentes, 321 alumnos; faltosos 135 

DIA 28 – Presentes, 346 alumnos; faltosos 110 

DIA 29 – Presentes 345 alumnos; faltosos 111 

DIA 31 – Presentes, 320 alumons; faltosos 136 

SETEMBRO 

DIA 1º Presentes, 304 alumnos; faltosos 134 (REFORMA, 06/09/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 3 – Presentes, 319 alumnos; faltosos 120 

DIA 4 – Presentes, 316 alumnos; faltosos 123 

DIA 5 – Presentes, 336 alumnos; faltosos 103 

DIA 6 – Presentes, 265 alumnos; faltosos 174 

DIA 8 – Presentes, 158 alumnos; faltosos 281 (REFORMA, 13/09/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda; 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 10 – Presentes, 336 alumnos; faltosos 103 

DIA 11 – Presentes, 331 alumnos; faltosos 108 

DIA 12 – Presentes, 331 alumnos; faltosos 108 

DIA 14 – Presentes 311 alumnos; faltosos 128 

DIA 15 – Presentes, 306 alumnos; faltosos 133 (REFORMA, 20/09/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA SETEMBRO 

DIA 17 – Presentes, 320 alumnos; faltosos 119 

DIA 18 – Presentes 318 alumnos; faltosos 121 

DIA 19 – Presentes, 331 alumnos; faltosos 108 

DIA 21 – Presentes 319 alumnos; faltosos 120 

DIA 22 – Presentes 303 alumnos; faltosos 136 

DIA 24 – Presentes 278 alumnos; faltosos 161 

DIA 25 – Presentes, 336 alumnos; faltosos 103 
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DIA 26 – Presentes 329 alumnos; faltosos 110 

DIA 28 – Presentes 322 alumnos; faltosos 117 

DIA 29 – Presentes 294 alumnos; faltosos 145 (REFORMA, 04/10/1917, p.01). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 1 – Presentes, 304 alumnos; faltosos 111 

DIA 2 – Presentes, 329 alumnos; faltosos 86 

DIA 3 – Presentes, 311 alumnos; faltosos 104 

DIA 5 – Presentes, 191 alumnos; faltosos 224 

DIA 6 – Presentes, 270 alumnos; faltosos 145 

DIA 8 – Presentes, 229 alumnos; faltosos 116 

DIA 9 – Presentes, 326 alumnos; faltosos 89 

DIA 10 – Presentes 313 alumnos; faltosos 102 

DIA 11 – Presentes 236 alumnos; faltosos 179 

DIA 13 – Presentes, 288 alumnos; faltosos 127 (REFORMA, 18/10/1917, p.01). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 15 – Presentes, 303 alumnos; faltosos 112 

DIA 16 – Presentes, 310 alumnos; faltosos 105 

DIA 17 – Presentes, 311 alumnos; faltosos 104 

DIA 19 – Presentes, 288 alumnos; faltosos 127 

DIA 20 – Presentes, 291 alumnos; faltosos 124 (REFORMA, 25/10/1917, p.01). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 22 – Presentes, 314 alumnos; faltosos 101 

DIA 23 – Presentes, 318 alumnos; faltosos 97 

DIA 24 – Presentes, 288 alumnos; faltosos 127 

DIA 26 – Presentes, 313 alumnos; faltosos 103 

DIA 27 – Presentes, 283 alumnos; faltosos 132 (REFORMA, 01/11/1917, p.02). 
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Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 29 – Presentes, 305 alumnos; faltosos 110 

DIA 30 – Presentes, 314 alumnos; faltosos 101 

DIA 31 – Presentes, 309 alumnos; faltosos 106 

DIA 1º - Presentes, 000 alumnos; faltosos 415 

DIA 3 – Presentes, 257 alumnos; faltosos 145 (REFORMA, 08/11/1917, p.02). 

 

Boletim do movimento escolar durante a semana finda: 

FREQUENCIA DIARIA 

DIA 5 – Presentes, 306 alumnos; faltosos 96 

DIA 6 – Presentes, 296 alumnos; faltosos 106 

DIA 7 – Presentes, 304 alumnos; faltosos 98 

DIA 9 – Presentes, 304 alumnos; faltosos 98 

DIA 10 – Presentes, 291 alumnos; faltosos 111 (REFORMA, 22/11/1917, p.01). 
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