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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar as práticas e representações sobre moralidade que foram 

difundidas pela imprensa periódica e também ocorreram no Grupo Escolar “João dos Santos”, 

fundado em 1908, na cidade de São João del-Rei. O período tomado como recorte cronológico da 

pesquisa refere-se aos anos de 1930 a 1946, caracterizado pela ampliação do acesso aos grupos 

escolares no Brasil e por intensos debates sobre a escola pública. Foram tomadas como fontes 

documentais a legislação educacional da época, a imprensa periódica local, atas de exames do 

arquivo escolar, um jornal publicado por professores e alunos do grupo escolar, fotografias, 

boletins e um caderno de caligrafia de uma ex-aluna, além de entrevistas com ex-alunos do 

colégio. Ao identificar a presença da moralidade, a partir do contato com fontes múltiplas, pude 

perceber que este se relacionava com duas vertentes. Uma intimamente ligada à conduta 

patriótica, com vistas a formar os trabalhadores civilizados (moral laica) e outra relacionada à 

formação religiosa (moral católica), que pretendia difundir práticas caras aos católicos. Assim, 

busquei identificar parte da história das práticas escolares, percebendo o modo como a 

moralidade, tanto laica quanto católica, se encontrava inserida em diversos conteúdos ensinados e 

em práticas cotidianas ao universo escolar. Em relação à moral laica, foi possível perceber três 

características mais recorrentes das quais os estudantes deveriam se apropriar no processo 

educativo, a fim de que formasse o cidadão patriota, civilizado e bom trabalhador. Igualmente, a 

partir da moralidade católica, identifiquei três características religiosamente apreciáveis: o temor 

a Deus, as virtudes católicas (fé e caridade) e o culto à Maria, mãe de Jesus. O período histórico 

em análise era caracterizado pelo “entusiasmo pela educação”, por tensões e disputas no campo 

educativo. As práticas e representações ocorridas no grupo escolar tinham como objetivo não 

apenas ensinar a ler e escrever, mas, sobretudo, disseminar valores morais entre os alunos. A 

moralidade laica e a católica possuíam características distintas, que ora se aproximavam e, de 

certa maneira, se confundiam, tendo como ponto em comum a formação dos alunos, futuros 

trabalhadores da nação.  

 

 

 

Palavras-chave: Moralidade – Práticas educativas – Representação 



ABSTRACT 

 

 

This research has the purpose to analyse the practises and representations about morality that 

were spread by the periodic press and also happened at the “João dos Santos” Elementary School 

founded in 1908, in São João del-Rei city. The period taken as a chronological snip of the 

research refers to the years of 1930 to 1946 characterized for its enlargement in the access to the 

Elementary Schools in Brazil and for the intense debates about the public schools. Were taken 

documentary sources as the educational legislation of the time, the local periodic press, exams 

minutes from the school archive, a newspaper published by teachers and students of the 

Elementary School, photos, report cards and an ex-student’s book of calligraphy, and the 

interviews with the School’s ex-students. Identifying the presence of morality from the contact 

with multiple sources, I could notice that this one was related with two strands. One closely 

linked to the patriotic conduct, with the purpose to form civilized workers (secular morality) and 

the other related to the religious formation (catholic morality), which intended to spread the 

important practices to the catholic people. Thus, I have tried to identify part of the history of the 

school practices, realizing the way that the morality, including the secular and the catholic, were 

put into many subjects taught and in the day-by-day practices of the school universe. Regarding 

the secular morality, it was possible to realize three more recurring features from which the 

students should take on during the learning process, in order to be formed a patriot, civilized 

citizen and a good worker. Equally, from the catholic morality, I identified three appreciable 

religious features: the fear of God, the catholic virtues (faith and charity) and the cult of Mary, 

mother of Jesus. The historical period in analysis was characterized by the “enthusiasm of the 

education”, and for tensions and disputes in the educational field. The practices and 

representations that happened in the Elementary School had as a goal not only to teach how to 

read and write, but, above all, spread the moral values between the students. The Catholic and the 

Secular Moralities had different characteristics, which from time to time got closer and, in a 

certain way, were overlapped, having as a common point the formation of students, future 

workers of the nation. 

 

Key words: Morality – Educational Practices – Representation 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar as práticas e representações sobre moralidade que foram 

difundidas pela imprensa periódica e também ocorreram em um grupo escolar da cidade de São 

João del-Rei. O período tomado como recorte cronológico da pesquisa são os anos 

compreendidos entre 1930 e 1946. No período tomado como referência, houve uma ampliação do 

acesso aos grupos escolares no Brasil. Neste contexto histórico, tais práticas e representações 

tinham como objetivo, não apenas ensinar a ler e escrever, mas, sobretudo, a formação moral dos 

alunos e dos cidadãos. Dessa forma, tomo a concepção de educação como mais ampla do que 

apenas a instrução, uma vez que abordo tanto a formação moral pretendida pelo Estado (nacional 

e/ou estadual) que se ancorava no patriotismo, na civilidade e na formação para o trabalho, 

quanto a formação moral ligada à religiosidade católica.  

Mais especificamente, a finalidade da investigação, é compreender a complexa relação 

entre o Grupo Escolar “João dos Santos”, situado na cidade de São João del-Rei e a propagação 

da moralidade através das práticas e representações existentes neste espaço. Todas estas escolhas 

serão discutiras ao longo do Capítulo I desta dissertação. Dentre as questões que orientaram a 

pesquisa, destaco: quais práticas educativas da referida escola estiveram a serviço da moralidade? 

Que tipo de moralidade era difundida na escola? Como se davam as atividades escolares e 

extraescolares nas quais os preceitos morais eram empregados?  

A vivência escolar deixa impressões, experiências e marcas nas subjetividades. Ao 

investigar os vestígios e memórias das instituições escolares, é possível, entre outras coisas, 

analisar as complexas relações existentes entre educação e sociedade ao longo da História. 

Ao identificar a presença da moralidade, a partir do contato com as fontes que servem ao 

estudo, pude perceber que esta se relacionava com duas vertentes diferentes. Uma intimamente 

ligada à conduta patriótica, com vistas a formar os trabalhadores civilizados (moral laica) e outra 

relacionada à formação religiosa (moral católica), que pretendia difundir práticas caras aos 

católicos. Assim, nesta investigação busquei identificar quais práticas do universo escolar podem 

revelar parte da história das práticas escolares, percebendo o modo como a moralidade, tanto 

laica quanto católica, se encontrava inserida em diversos conteúdos ensinados e em práticas 

cotidianas da escola.  
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Segundo Rosa Fátima de Souza, a escola primária, no começo do século XX, amparava-se 

na moralidade, “atraindo a população para a escola ou participando das festas públicas – 

nacionais ou cívico-religiosas (...). Agia sobre os sentimentos e o imaginário das crianças, de suas 

famílias (...). Para tanto, ela mobilizava valores (...) colocados a serviço da civilidade” (SOUZA, 

2008, p. 71). Assim, o ensino contribuía para a disseminação de representações que buscavam a 

formação dos jovens – conclamados a servir à pátria e a construir uma identidade nacional. Ao 

mesmo tempo, a escola colaborava para a construção e reconhecimento do valor social atribuído 

a ela mesma, como instituição que deveria formar as crianças e os jovens. Tudo isso justifica a 

ligação entre o ensino escolarizado e a formação moral nas décadas de 1930 e 1940.  

A moralidade foi tomada, neste estudo, como conjunto de valores e preceitos que sugerem 

modos e condutas dos cidadãos em direção a uma postura ética desejável. Japiassú & Marcondes 

definem moral como “teoria dos valores que regem a ação ou conduta humana, tendo um caráter 

normativo ou prescritivo” (2008, p. 133). Segundo os mesmos autores, a moral relaciona-se com 

os costumes, valores e normas de conduta específicas de uma sociedade ou cultura. Já a 

moralidade se remete à “qualidade de um indivíduo ou ato considerado quanto a sua relação com 

princípios e valores morais (...) [e o] conjunto de valores e princípios morais de uma sociedade” 

(2008, p. 133). Para Durozoi & Roussel, a moral é pautada em normas e definida a partir de um 

“conjunto de regras de conduta próprias a uma época ou a uma cultura, ou consideradas como 

universalmente válidas”, tendo o julgamento do que se considera bem ou mal como os principais 

enunciados normativos (1933, p. 329-330). Brugger contrapõe aspectos relacionados às noções 

de bem e mal para definir moralidade. Para este dicionarista, ela está vinculada ao 

“comportamento do homem (...) perante a lei moral”, sendo moralmente boa a ação que afirma os 

valores éticos e moralmente má a ação que os contradiz (1977, p. 279-280). Todavia, apesar de 

lidar com o conceito de moralidade e ser necessário defini-lo, neste estudo não busco realizar 

uma discussão acerca das concepções filosóficas sobre mesmo. Pretendo, ao analisar práticas e 

representações ligadas à moralidade, “pensar historicamente o objeto filosófico” (CHARTIER, 

1990, p. 72), tendo em vista que analiso a moralidade em um espaço educativo (um grupo 

escolar), em relação com sua comunidade e o contexto da época, as décadas de 1930 e 1940.  

A instituição educativa tomada como caso exemplar nesta dissertação, o Grupo Escolar 

“João dos Santos”, era uma escola pública e laica, mantida pelo governo do estado de Minas. 

Além da moralidade voltada para a construção da cidadania, primava pela formação Cristã, como 
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apresentarei especialmente no Capítulo III. Mesmo em se tratando de uma escola pública, 

práticas e valores católicos eram recorrentes naquele período. Conforme Maria Teresa Santos 

Cunha, percebe-se que “mesmo a escola republicana laica e pública era [ela] responsável pela 

construção do sentimento religioso católico em diferentes tempos e através de diversificadas 

atividades” (2008, p. 144). Desta forma, as crianças, além de servirem à pátria, deveriam também 

servir a Deus e disseminar a moral católica.  

Percebi que a moralidade laica e a católica se encontravam, em grande medida, 

interligadas e, de certa maneira, se confundiam, tendo como ponto em comum a formação dos 

alunos, futuro da nação. Como darei a ler, a presença da moralidade laica e também da moral 

religiosa fazia parte dos mais variados tipos de atividades escolares.  

Antes, porém, retomo os passos seguidos até constituição do objeto de pesquisa que agora 

apresento. Quando realizei minhas pesquisas para o Trabalho de Conclusão de Curso
1
 (TCC) da 

Graduação em Pedagogia, as lembranças de infância, principalmente aquelas que remetiam à 

escola, de uma senhora – que posteriormente se tornara uma de minhas fontes orais – chamavam 

a atenção pela clareza e pertinência. Esta senhora, ex-aluna do então Grupo Escolar “João dos 

Santos” foi a grande instigadora e, por conseguinte, fonte que me auxiliou na árdua tarefa de 

encontrar outros ex-alunos. Recorrendo ora à memória da ex-aluna, ora ao arquivo da escola, 

especificamente às Atas de Exames e Promoções, cheguei aos atuais três entrevistados, que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa. As entrevistas foram iniciadas em 2009 e neste mesmo 

ano foram encontrados quatro ex-alunos da instituição. Todavia, uma senhora falecera antes 

mesmo do término da escrita do projeto de pesquisa para o TCC, permanecendo apenas três 

fontes orais para a pesquisa do mestrado. 

De maneira geral, pretendo, com esta pesquisa, investigar as práticas e representações que 

se encontravam na propagação dos valores e das condutas difundidas pela moralidade laica e 

católica e como tais prescrições estavam vinculadas às atividades escolares. A partir desta 

pesquisa, pretendo contribuir para o entendimento dos debates educacionais que ocorriam de 

modo efervescente entre 1930 e 1946, uma época em que o país passava por reformas 

educacionais importantes. 

                                                 
1
 O resultado do trabalho pode ser visto em BASSI; BASTOS; DIAS; DINALI; (2009). Agradeço às colegas Karina 

Bastos, Jaqueline Dias e Éllem Dinali pelas contribuições à pesquisa. 
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Até o presente momento, pouco se produziu sobre a educação em São João del-Rei no 

período que tomo como recorte cronológico (1930-1946)
2
. Mesmo em se tratando de uma escola 

centenária, a história das práticas educativa do Grupo Escolar “João dos Santos” não fora, ainda, 

tomada como objeto de estudo. Esta investigação pretende contribuir para que tal lacuna seja pelo 

menos em parte preenchida. Considerando o campo da História da Educação brasileira de 

maneira mais global, foi feita pesquisa nos Anais do Congresso Brasileiro de História da 

Educação (CBHE), do Congresso de Pesquisa e Ensino em História da Educação em Minas 

Gerais (COPEHE-MG), na Revista Brasileira de Educação (RBE) e na Revista Brasileira de 

História da Educação (RBHE)
3
. Tal levantamento permitiu perceber como temáticas que se 

relacionam com este estudo vêm sendo tratadas no interior do campo de História da Educação, 

tanto sob o ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Foram tomados como critérios para a 

análise do material publicado na área, algumas categorias importantes para o meu estudo, quais 

sejam: ensino religioso e/ou da Igreja Católica e suas implicações na educação brasileira; a 

moralidade laica ou patriótica; história dos grupos escolares; educação nas décadas de 30 e 40 do 

século XX e estudos que se utilizam da História Oral.  

A distribuição dos temas relacionados à pesquisa ao longo das cinco edições do CBHE e 

de outras cinco do COPEHE-MG pode ser observada na Tabela I, que apresento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ARRUDA & MORAIS (2005) tratam dos anos compreendidos entre 1939 a 1960; CALSAVARA (2005) dos anos 

de 1829 a 1832; RESENDE; CHAVES; PEREIRA (2005) tomam o período de 1940 a 1945; ABREU JR. & 

GUIMARÃES (2008) investigam os anos compreendidos entre 1930 a 1950; ARRUDA (2009) se atém aos anos de 

1988 a 1906; MORAIS (2000) estuda o período de 1824 a 1831 e VERGARA & SANT’ANA (2009) investigam as 

décadas de 1960 a 1990. 
3
Para estas observações foram consultadas as publicações nos Anais dos seguintes congressos: I ao V Congresso 

Brasileiro de História da Educação (realizados em 2000, 2002, 2004, 2006 e 2008) e I ao V Congresso de Pesquisa 

e Ensino em História da Educação em Minas Gerais (ocorridos nos anos de 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009). Além 

dos 42 números da Revista Brasileira de Educação, publicados entre 1995 e 2005 e dos 23 números da Revista 

Brasileira de História da Educação, editados entre 2001 e 2010. 
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Tabela 1  

Levantamento quantitativo das comunicações relacionadas ao tema de pesquisa no CBHE e 

no COPEHE-MG (2000 a 2009) 

Edições 

Traba-

lhos 

aceitos 

Catolicis-

mo e 

Educação 

História dos 

Grupos 

Escolares 

Educação 

em 1930 e 

1940 

 História Oral 

e Educação  

Moralida-

de e 

Educação 

I CBHE 231 3 2 4 5 1 

II CBHE 428 2 5 11 10 2 

III CBHE 418 10 1 3 1 2 

IV CBHE 457 8 3 4 1 1 

V CBHE 932 7 6 3 4 3 

Total (%) 2466 30 (1,21%) 17 (0,68%) 25 (1,01%) 21 (0,85%) 9 (0,03%) 

I COPEHE 62 2 1 3 3 1 

II COPEHE 151 2 7 4 2 2 

III COPEHE 86 5 6 3 - 1 

IV COPEHE 172 5 7 1 2 3 

V COPEHE 107 2 4 - 1 2 

Total (%) 578 16 (2,05%) 24 (3,08%) 11 (1,41%) 8 (1,02%) 9 (1,5%) 

Fontes: Cadernos de Resumos das edições I a IV do CBHE (2000 a 2008) e das edições I a V do COPEHE-MG 

(2001 a 2009). 

 

 

Dos 2.466 resumos aceitos nas cinco edições do CBHE, 30 (1,21%) tratam do ensino 

religioso e/ou da Igreja Católica e suas implicações na educação brasileira; 17 (0,68%) da 

constituição e história dos grupos escolares; 25 (1,01%) dizem respeito à educação nos primeiros 

anos do século XX; 21 (0,85%) trazem estudos sobre a História Oral ou a utilizam como subsídio 

e fonte de informações e nove (0,03%) abordam a moralidade e sua relação com a educação. Nas 

cinco edições do COPEHE-MG, dos 778 resumos publicados nos anais dos congressos, há 16 

(2,05%) que se relacionam com o ensino religioso e/ou Igreja Católica; 24 (3,08%) com os 

grupos escolares; 11 (1,41%) com os primeiros anos do século XX; oito (1,02%) se amparam na 

História Oral e apenas nove (1,5%) relacionam-se com a moralidade.  

A seguir, passo a apresentar a Tabela 2, que revela em que quantidade estes temas foram 

identificados em artigos de revistas especializadas importantes para a área da educação, a RBE e 

a RBHE: 
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Tabela 2  

Levantamento quantitativo de artigos relacionados ao tema na RBE E RBHE (1995 a 2010) 

 

Artigos 

Publicado

s 

Catolicis-

mo e 

Educação 

História dos 

Grupos 

Escolares 

Educação 

em 1930 e 

1940 

 História 

Oral e 

Educação  

 Moralidade e 

Educação 

RBE 412 4 (0,9%) - 3 (0,72%) - 1 (0,2%) 

RBHE 216 4 (1,85%) 2 (0,92%) 12 (5,5%) - 1 (0,4%) 

Fontes: Revista Brasileira de Educação, n° 0 a 30 (1995 a 2009) e Revista Brasileira de História da Educação, n° 1 

a 23 (2001 a 2010). 

 

Na RBE, dos 412 artigos publicados, quatro (0,9%) tratam da religiosidade, três (0,72%) 

das primeiras décadas do século XX e apenas um (0,02%) refere-se à moralidade relacionada à 

educação. Não foram encontrados artigos que tratam diretamente dos grupos escolares e da 

História Oral, o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de esta revista não publicar trabalhos 

exclusivamente do campo da História da Educação.  

Em relação à RBHE, em seus 23 números, foram contabilizados 216 artigos, dentre os 

quais quatro (1,85%) tratam da religiosidade e educação; dois (0,92%) da história dos grupos 

escolares; 12 (5,5%) se referem à educação nos primeiros anos do século XX; um (0,4%) 

abordam a moralidade no campo educativo, e, igualmente à publicação anterior, não foram 

encontrados artigos nos quais a História Oral foi utilizada como metodologia de pesquisa. 

Tal levantamento indica que os temas com os quais trabalhei ao longo desta pesquisa não 

são, ainda, amplamente difundidos no campo da História da Educação. Considerando as cinco 

edições do COPEHE-MG, evento em que pude contabilizar o maior número de recorrência do 

tema grupos escolares, os números relativos alcançaram a cifra de 3,08%. Quanto ao tema ensino 

religioso/Igreja Católica, o mesmo congresso é o que traz a maior parte dos trabalhos publicados, 

totalizando 2,05% dos resumos. Tais cifras podem ser entendidas considerando o contexto 

mineiro, no qual há grupos que se dedicam ao estudo das instituições escolares
4
 e a própria 

história de nosso estado, muito ligada à religião católica. O mesmo levantamento mostrou que os 

trabalhos que se dedicam às décadas de 1930 e 1940 também são poucos, atingindo o máximo de 

1,41% no referido congresso de Minas Gerais.  

                                                 
4
 Destacam-se os grupos de pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da Educação”, 

vinculado à Universidade Federal de Uberlândia e “Políticas de Educação, escolarização e estratégias de nação: a 

transição Império/República” da Universidade Federal de Juíz de Fora.  
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Consultando a produção existente no Banco de Teses da Capes
5
 (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foram encontradas, na área geral de Educação, 

33.206 dissertações de Mestrado e 7.217 teses de Doutorado, produzidas entre os anos de 1987 e 

2009. Identifiquei, entre os trabalhos defendidos nos mesmos anos, 10.172 dissertações de 

mestrado e 2.425 teses de doutorado vinculadas ao termo História da Educação
6
. Em relação ao 

tema ensino religioso, há 489 dissertações, ou seja, 4,80% do total da produção na área de 

História da Educação. Em relação às teses, foram encontradas 131 que tratam do tema ensino 

religioso, o que corresponde a 5,40%. Os grupos escolares foram abordados em 112 dissertações 

(1,10%) e 46 teses (1,89%). Relacionados à História Oral, há 1.972 trabalhos de dissertação 

(19.38%) e 567 teses (23,38%). Em relação à moralidade foram constatadas 3625 (35,64%) 

dissertações e 1028 (42,36%) teses que se vinculam ao tema. Todavia, pude perceber que nem 

todos os resumos relacionados nesta primeira busca poderiam contribuir para o meu estudo. No 

sentido de localizar trabalhos com os quais posso dialogar diretamente, foi necessário refinar a 

pesquisa. Dessa maneira, passei a buscar trabalhos que tratam exclusivamente de História da 

Educação, utilizando, na ferramenta de pesquisa, expressões como “ensino religioso grupos 

escolares século XX”, “ensino religioso grupos escolares História Oral”, “ensino religioso grupo 

escolar 1930” e “moralidade grupos escolares”. Foram encontrados, desta maneira, três 

dissertações de mestrado (0,02%) e duas teses de doutorado (0,08%) relacionadas à expressão 

“ensino religioso grupos escolares século XX”, quatro dissertações de mestrado (0,03%) e uma 

tese de doutorado (0,04%) ligadas à “ensino religioso grupos escolares História Oral”, três 

trabalhos de mestrado (0,02%) e quatro de doutorado (0,16%) obtidos através das palavras 

“ensino religioso grupo escolar 1930”, e finalmente, 110 (1,08%) dissertações de mestrado e 31 

(0,86%) teses de doutorado relacionadas à expressão “moralidade grupos escolares”. Tais cifras 

podem ser melhor observadas na Tabela 3, a seguir: 

                                                 
5
 O site http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses foi consultado entre os meses de fevereiro e março de 

2011. 
6
 O portal que abriga o Banco de Teses em questão não permite realizar pesquisas apenas nas áreas de conhecimento 

desejado. Optei por relacionar numericamente a produção obtida através da expressão “História da Educação” e os 

números resultantes das pesquisas através das expressões-chaves, tais como: “ensino religioso”, “grupos escolares”, 

“História Oral”, “ensino religioso grupos escolares século XX”, “ensino religioso grupos escolares História Oral”, 

“ensino religioso grupo escolar 1930” e “moralidade grupos escolares”. 
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Tabela 3 

Levantamento quantitativo de resumos de dissertações e teses relacionados à pesquisa e 

abrigados no Banco de Teses Capes 

 
Total de 

Resumos 

Catolicismo e 

Educação 

História dos 

Grupos 

Escolares 

Educação 

em 1930 e 

1940 

História 

Oral e 

Educação 

Moralida-

de 

Dissertações 10.172 489 (4,80%) 112 (1,10%) 95 (0,93%) 
1.972 

(19.38%) 

3.625 

(35,64%) 

Teses 2.425 131 (5,40%) 46 (1,89%) 36 (1,48%) 
567 

(23,38%) 

1.028 

(42,36%) 

Fonte: Banco de Teses Capes (1987 a 2009). 

 

 

Sob o ponto de vista qualitativo, ao tomar como material de pesquisa os trabalhos 

completos publicados em CD-ROMs dos congressos de História da Educação, percebi que, 

quando o levantamento diz respeito a grupos escolares com recorte cronológico entre 1930 a 

1940 e que empregam a História Oral
7
 poucos se aproximam do objeto de pesquisa deste 

trabalho.  Ressalte-se que Ghantours & Carvalho (2001) percebem, em seu estudo, a presença do 

civismo e da moral ao investigarem as ideologias e valores vinculados ao Ginásio Mineiro de 

Uberlândia em Minas Gerias.   

Dentre as dissertações e teses cujos resumos se encontram no Banco da Capes, foram 

localizadas trabalhos que se aproximam
8
 de minha pesquisa e com os quais pude dialogar. Dentre 

eles, destaca-se o de Antonia Simone Coelho Gomes (2008) contribui para a discussão ao analisar 

                                                 
7
 Destacam-se os estudos de GHANTOUS & CARVALHO (2001), AMORIM (2001), GAETA (2002), NEVES & 

SÁ (2002), CUNHA (2005) e FILHO & RAMOS (2005), pois contribuíram para a discussão destes temas. 
8
 ORLANDO (2008) se preocupa em questionar os catecismos como uma classe de impressos que determinou, 

muitas vezes, as práticas escolares brasileiras, entre 1937 e 1965. PINHEIRO (2007) analisa o processo educacional 

desenvolvido numa cidade do interior do Estado do Piauí e as práticas educativas que a cidade vivenciou em 

diferentes espaços, entre 1935 a 1970, mas não se atém aos discursos moralizantes. ANDRADE (2002) e SOARES 

(2005) preocupam-se detidamente com os debates travados entre as correntes laicista e católica, no início do século 

XX. STRANG (2003) e TOTTI (2003) analisam o pensamento de Cecília Meireles e Fernando de Azevedo, 

respectivamente e o contexto de debates entre católicos e escolanovistas, tomando estes dois grupos como coesos. 

BOSCHILIA (2002) e RENK (2009) estudam a escolarização no estado do Paraná, porém em épocas diferentes do 

recorte cronológico adotado nesta pesquisa. BOSCHILIA (2002) investiga modelo educacional adotado pelos 

colégios masculinos católicos, em 1925 e RENK (2009) analisa o processo de nacionalização das escolas étnicas 

ucranianas e polonesas, dentre elas escolas religiosas, entre 1920 e 1930. Tais trabalhos se distanciam de minha 

pesquisa pelo fato de investigarem instituições escolares confessionais. Todavia, mesmo que eu pretenda investigar 

uma instituição pública e, portanto, laica, segundo a constituição, tais estudos podem contribuir, indiretamente, para 

a compreensão do pensamento católico daquele período. 
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50 álbuns de pesquisa, que segundo a autora, trata-se de um tipo de caderno de pesquisa escolar 

que reúne cópias, ditados e recortes de alunos do Grupo Escolar “Melo Viana”, da cidade de 

Carangola, no período de 1930 a 1950. Também identificou, no grupo escolar em questão, o 

patriotismo aliado às questões cívicas e a presença da religião, mas se ateve a outro contexto 

geográfico e a um período mais abrangente do que busco analisar. Todavia, colaborou para a 

reflexão sobre o trato com entrevistas e análise se materiais intimamente ligados ao cotidiano 

escolar.  

Maria Aparecida de Souza Gerken (2009) dedicou-se ao estudo das festas escolares 

realizadas em instituições públicas de ensino primário em Minas Gerais. Percebeu estratégias 

discursivas que visavam a entrelaçar o cívico e o religioso como uma estratégia de legitimação, 

porém se ateve às festas escolares a um recorte cronológico diferenciado do meu, que cobriu os 

anos de 1906 a 1930.  

Aline Choucair Vaz (2006) analisou o contexto educação junto às festividades cívicas do 

Dia do Trabalho e da Semana da Pátria, em Minas Gerais, no período do Estado Novo e 

contribuiu principalmente para a reflexão da moralidade laica no mesmo período abordado nesta 

pesquisa, mas em outros contextos geográficos. 

Considerando a produção do campo de História da Educação, a presente pesquisa se torna 

relevante, pois busquei compreender como eram difundidas representações e realizadas práticas 

vinculadas à moralidade laica e religiosa na cidade de São João del-Rei e na escola, no período 

do Estado Novo. Todavia, não foi possível, com esta pesquisa, me aprofundar nos modos como 

tais práticas e representações foram apropriadas ou simplesmente ignoradas pelos sujeitos que 

participaram do universo escolar.  

Para a realização desta pesquisa, foi feito estudo minucioso, a partir do cruzamento de 

fontes diversificadas, entre as quais a legislação, a imprensa periódica, materiais didáticos e as 

memórias dos sujeitos que vivenciaram o cotidiano da escola. Assim, pude identificar as 

características da moralidade laica e católica, as práticas e representações ligadas a estas morais.   

Cabe, por fim, considerar que a moral católica e a moral laica, não são consideradas, neste 

estudo, como opostas e concorrentes, mas fazem parte do processo histórico que tinha como 

objetivo a formação do cidadão brasileiro.  

Para dar visibilidade ao corpo do trabalho que apresento, passo agora a expor breve 

detalhamento do conteúdo dos capítulos que compõem a dissertação: 
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No Capítulo I, Pressupostos teórico-metodológicos, fontes e recorte cronológico, são 

debatidos os referenciais teórico-metodológicos que contribuíram para a constituição deste 

estudo. Neste capítulo, apresento mais detalhadamente as fontes utilizadas para a análise da 

moralidade nas práticas educativas e representações do grupo em questão, além dos recortes 

cronológicos e geográficos adotadas para a pesquisa. 

  O Capítulo II, intitulado O Brasil, a cidade de São João del-Rei e o Grupo Escolar “João 

dos Santos”: o contexto de inserção da pesquisa, apresenta o contexto histórico ao qual se remete 

o estudo, conferindo visibilidade à política educacional nas primeiras décadas do século XX, em 

nível nacional, estadual e local. Também apresento, no segundo capítulo, o movimento de 

implantação dos grupos escolares em Minas Gerais e a nova configuração educacional que a 

criação destas instituições implicou. Neste âmbito, proponho uma discussão sobre como se dava a 

educação institucionalizada nas décadas de 1930 e 1940 na cidade de São João del-Rei, sem 

perder de vista a inserção da cidade em um contexto mais amplo, que ora remetia ao estado de 

Minas Gerais e ora ao Brasil como um todo. Para tanto, tomo como fonte documental 

principalmente a imprensa periódica sanjoanense daquele período. 

No último Capítulo, A formação do cidadão brasileiro: moralidade laica e moralidade 

católica nas práticas educativas do Grupo Escolar “João dos Santos”, revelo como a moralidade 

era apresentada em suas diferentes vertentes/características e como suas implicações se faziam 

presentes nas representações da imprensa da cidade e nas práticas educativas realizadas na escola 

tomada como caso exemplar. Conduzo a análise de maneira a elucidar quais eram e como se 

davam as práticas em que se pretendia propagar a moralidade laica e a católica. Esta análise 

baseia-se em fontes orais, impressas e manuscritas, sendo as últimas constituídas pelos jornais 

que circulavam em São João del-Rei e no grupo escolar na época estudada, o caderno de 

caligrafia utilizado por uma ex-aluna, o boletim emitido pela instituição quanto ao seu 

rendimento escolar. Por fim, duas fotografias de comemorações realizadas pelo Grupo Escolar 

“João dos Santos”. 
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CAPÍTULO I 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS, FONTES E RECORTE 

CRONOLÓGICO 

 

 

 

1.1 História Cultural e a História da Educação Brasileira 

 

 

Para a compreensão das relações entre as práticas educativas, as representações e os 

sujeitos que se inseriam no ambiente escolar, recorro à contribuição teórica de Roger Chartier e 

suas pesquisas em História Cultural.  Tal escolha se justifica na medida em que a educação, em 

especial a educação ocorrida no interior da instituição escolar, se constitui em uma área temática 

em que estes estudos têm tido importante destaque. Assim, a História Cultural “tem como objeto 

principal identificar a forma como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é 

construída, pensada, dada a ler” (1990, p. 16-17). Como características da História Cultural, 

posso citar ainda sua dedicação a investigar manifestações “informais” ou “populares” e sua 

preocupação em resgatar o papel das classes sociais que não tiveram sua história escrita. Além 

disso, Ronaldo Vainfas elenca três especificidades da História Cultural: recusa do conceito vago 

de mentalidades; preocupação com o popular; valorização das estratificações e dos conflitos 

socioculturais (1997, p. 148-150). 

Importante pesquisador da História Cultural, Roger Chartier, cuja contribuição teórica 

muito interessa para este trabalho, propõe um conceito de cultura enquanto prática. Em 1995, 

Clarice Nunes & Marta Maria Chagas de Carvalho, ao fazerem um balanço sobre a produção 

historiográfica no Grupo de Trabalho (GT) da Associação Nacional de Pesquisa em Educação 

(ANPED), assinalaram que “os trabalhos de história da educação brasileira, particularmente 

aqueles produzidos no âmbito do GT da ANPED, vêm sofrendo impacto de uma nova tendência, 

que marca a produção historiográfica contemporânea: a nova história cultural” (1995, p. 37).  

Até a década de 1980, segundo Carvalho (2003, p. 331), as pesquisas em História  da 

Educação, sofreram fortes influências do grupo autodenominado renovadores da educação
9
, que 

                                                 
9
 A autora toma em especial a obra A cultura brasileira, de Fernando de Azevedo, publicada em 1943, cuja narrativa 

sobre a história da educação brasileira fixou modos de se fazer história e ganhou longa vida na nossa historiografia. 
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consolidou sua hegemonia no campo educacional, difundindo representações sobre a história 

educacional brasileira e, principalmente, silenciando os períodos anteriores ao “novo”. Desde a 

década de 80 do século XX, a produção historiográfica no Brasil tem sofrido forte influência da 

História Cultural na produção dos estudos, o que tem promovido a redefinição de temas e dos 

interesses dos pesquisadores.  Para Nunes & Carvalho, esse movimento de redefinição pode ser 

percebido por “uma preferência cada vez mais manifesta por privilegiar como objeto de 

investigação as práticas culturais, seus sujeitos e seus produtos, tomados estes últimos em sua 

materialidade de objetos culturais” (1995, p. 37). 

Portanto, para compreensão das práticas culturais, Chartier utiliza em seus estudos os 

conceitos de representação e apropriação, definindo a noção de cultura enquanto prática. Segundo 

o historiador,  

 

as percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade a 

custa de outros, (...) ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 

condutas. Por isso (...) [a] investigação sobre as representações supõe-nas como estando 

sempre colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se 

enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações têm tanta 

importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um 

grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os 

seus, e o seu domínio (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

 

 Ao pesquisar as variadas formas de práticas, representações e apropriações da cultura, o 

autor defende a ideia de que as diferenças mais importantes não podem ser explicadas somente 

pelas questões socioeconômicas. Tudo isso porque os critérios econômicos não possibilitariam a 

leitura completa das diferenças culturais. Para Chartier, deve-se “mesclar, cruzar diversos 

critérios que nos permitem dar conta das diferenças que se observam” (2001, p. 66-67).  

O conceito de representação, no sentido proposto por Chartier, é pensado quer como algo 

que permite “ver uma coisa ausente”, quer como “exibição de uma presença” (VAINFAS, 1997, 

p. 154). Dessa maneira, as representações referem-se “às estratégias que determinam posições e 

relações e que atribuem a cada classe, grupo ou meio, um ser apreendido constitutivo da sua 

identidade” (CHARTIER, 1990, p. 23). Assim, as representações são entendidas como práticas 

culturais que enfatizam a existência de uma rede de relações entre sujeitos, cujas representações 

de quaisquer objetos podem ser as mais variadas possíveis. Por isso, tal conceito leva à reflexão 

sobre “a problemática do mundo como representação, moldado através das séries de discursos 
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que o apreendem e o estruturam” (CHARTIER, 1990, p. 23). Desta maneira, os conceitos 

elaborados pelo autor contribuem para este estudo, à medida que tenho como objetivo analisar os 

discursos morais (católico e laico) e como as práticas escolares relacionadas a estes discursos 

eram desenvolvidas no interior do Grupo Escolar “João dos Santos”.   

Outro conceito caro para Chartier é o de apropriação, que auxilia no sentido de refletir 

sobre  

 
uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas 

específicas que as produzem. Conceber deste modo atenção às condições e aos processos 

que muito concretamente, determinam as operações de construção do sentido (...) que as 

categorias aparentemente mais invariáveis devem ser construídas nas descontinuidades 

das trajectórias históricas (idem, ibidem, p. 26). 

 

 

As apropriações não são alheias, uma vez que possuem raízes sociais, institucionais e 

culturais, sendo as práticas de apropriação entendidas como formas diferenciadas de 

interpretação. Tal ideia permite ao historiador refletir sobre como são processadas as 

apropriações e o quê os sujeitos fazem com elas, levando em consideração a pluralidade de usos e 

as múltiplas formas de interpretação e compreensão de determinadas situações. Chartier atribui às 

apropriações um uso inventivo e criador. Segundo este historiador, há sempre uma vontade de 

monopólio ou controle da apropriação, sendo esta o resultado de uma tensão, entre as vontades de 

controle e monopólio e as vontades de conquista. Isso porque sempre existe certa tentativa de 

fixar sentido, de um lado, e a apropriação, que dificilmente poderá ser controlada, de outro.  A 

apropriação se dá, portanto, neste terreno pleno de conflitos.  

Ao me reportar ao passado de uma instituição educacional, tenho em mente que, mesmo 

havendo restrições e normas (textuais ou orais), que tentam definir as práticas pedagógicas e as 

apropriações das mesmas, as possibilidades de apropriação existentes são múltiplas, dado o 

caráter inventivo que os sujeitos estabelecem com a cultura. Ao longo do desenvolvimento desta 

pesquisa, realizei uma reflexão sobre a moralidade, as práticas educativas e os variados modos de 

apropriação que poderiam ter sido realizados no âmbito da escola pesquisada. Todavia, não foi 

possível encontrar fontes nas quais pudesse me basear para investigar a fundo as apropriações 

que os estudantes fizeram das práticas e representações morais que permeavam o espaço escolar. 

Tentei, a partir de entrevistas com ex-estudantes do Grupo Escolar “João dos Santos”, me 

aproximar das apropriações feitas pelos mesmos, mas as memórias que vinham à tona nas 
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entrevistas se revelaram fontes frágeis, devido ao olhar romantizado que os entrevistados 

lançavam ao seu passado. Assim, a perspectiva da apropriação foi abandonada.  

 

 

1.2 Fontes e procedimentos metodológicos  

 

 

São bastante exíguas as fontes que se referem diretamente ao cotidiano da escola em 

estudo.  Sob a guarda da instituição de ensino, as Atas de Exames e Promoções foram as únicas 

fontes escritas encontradas na escola e que se referiam ao período pesquisado. Tal documentação 

faz parte de um fundo administrativo e trata-se de códices manuscritos com encadernação 

resistente. Os documentos, mal conservados, apresentam tímidas tentativas de preservação. 

Foram revestidos por capas novas, porém a encadernação está comprometida. Folhas amareladas 

e, quando não, rasgadas. Encontram-se divididos nas seguintes seções: Termo de instalação do 

Grupo Escolar “João dos Santos” ou Ata de início dos trabalhos escolares, data na qual o 

inspetor municipal realizava a abertura do ano letivo e verifica a presença de alunos que ali se 

encontravam. O registro traz a data em que ocorria início das atividades e o nome completo de 

cada aluno ali presente, aparentemente, agrupados por classes. Ao fim do termo, os alunos eram 

contabilizados. Não ficou claro, no documento, se estes eram todos os alunos matriculados a cada 

ano ou se apenas os que se encontravam na escola no momento oficial da abertura dos trabalhos 

letivos. Além desta seção, os códices trazem a Ata de aprovação dos alunos do 4º ano, 

apresentando resultado dos exames dos alunos que cursavam o último ano de estudos no grupo 

escolar. Recebiam classificações como Aprovados com distinção, Aprovados Plenamente, 

Aprovados Simplesmente ou Reprovados, de acordo com as notas obtidas. Por fim, este 

documento abriga o Termo de promoção dos alunos do Grupo Escolar “João dos Santos”, sendo 

este o registro dos aprovados para séries seguintes e suas respectivas notas
10

. Ao final de cada 

seção, o documento traz a assinatura da diretora, do inspetor de ensino e do corpo docente.  

                                                 
10

 A apresentação das notas não apresenta regularidade no documento. Primeiramente, as Atas registravam os 

promovidos ao segundo, terceiro e quarto anos e as notas obtidas pelos alunos, que variavam de 0 a 200 (187 foi a 

maior nota encontrada). Além disso, até 1943, os alunos que concluíam o quarto ano eram classificados como 

Aprovados com distinção quando atingiam a nota 10, Plenamente quando obtiam notas 9, 8 e 7 e Simplesmente ao 

obterem notas entre 6 e 5.  A partir de 1944, as notas não mais foram registradas nas Atas. Apenas os nomes dos 

alunos providos às respectivas séries.  
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Também foram fontes analisadas dois boletins emitidos nos anos de 1940 e 1942 pela 

instituição, nos quais constam as disciplinas curriculares e o rendimento escolar da estudante 

durante os anos letivos em questão. O documento referente ao ano de 1940 trata-se um folheto 

impresso em papel cartão (dobrado ao meio). Em uma face estão impressos artigos que abordam 

o uso e conservação do boletim e as penalidades que os pais estavam sujeitos ao desrespeitarem 

as regras da escola, tais como:  

 

Art. 29 - A falta imotivada de frequencia escolar por tres dias consecutivos será 

comunicada ao pai ou responsavel, para que a justifique. Se não fôr satisfatoriamente 

explicado, o responsável pela creança incorrerá nas penas do art. 28, que preceitua a 

multa de 5$000 a 10$000 (...) (Boletim, 1940). 

 

 

 Traz, também na capa, a legenda dos conceitos das avaliações: a nota 10 equivalia a 

Ótima; 9, 8, 7 e 6, Boa; 5 e 4, Sofrível; 3, 2 e 1, Má; 0 igual a Péssima. A outra face, também 

impressa, porém preenchida à mão, apresenta, sob a forma de tabela, os meses de fevereiro a 

novembro, com os conteúdos passíveis de nota, o resultado numérico da avaliação e um campo 

destinado a observações e assinatura dos pais ou responsáveis. Assim, além das notas dos testes 

de Linguagem, Aritmetica, Global e Religião, o boletim apresenta primeiramente as resultados 

referentes à: Aplicação, Aproveitamento, Freqüência, Faltas, Higiene, Pontualidade e 

Procedimento. Além disso, apresenta o campo Religião adicionado a lápis ao lado dos espaços 

reservados às outras disciplinas com notas referentes a apenas dois meses (agosto e setembro de 

1940). 

O documento referente aos resultados obtidos pela aluna no ano de 1942 assemelha-se ao 

descrito acima. Porém, na face exterior, em vez dos artigos da normalização, encontra-se em 

destaque o Brasão da República acima do nome do grupo escolar “João dos Santos”. Seguem 

descritos o curso, turno, nome da aluna e da professora. Na face interior, igualmente impressa e 

preenchida à mão, sob a forma de tabela, constam os meses de fevereiro a novembro – desta vez, 

intercalados à média semestral e anual – os conteúdos passíveis de nota, o resultado numérico da 

avaliação e um campo destinado a observações, além da assinatura dos pais ou responsáveis. Esta 

caderneta apresenta notas dos testes de Lingua Pátria, Aritmetica, Geografia e História, Ciencias 

e Higiene. Por fim, Religião, que neste boletim, está impresso em campo próprio, porém, o 

espaço destinado às notas se encontra em branco. O boletim apresenta, ainda, resultados de 

Aplicação, Aproveitamento, Procedimento Freqüência, Faltas, Higiene. Os dois documentos 



26 

 

foram preservados pela mãe da ex-aluna, juntamente com seu primeiro caderno escolar e 

pertencem ao seu acervo pessoal, o qual fora gentilmente cedido a mim em uma das entrevistas 

realizadas.   

Trazendo ricas informações sobre o cotidiano do grupo, o caderno escolar produzido pela 

ex-aluna da instituição entre os anos de 1939 e 1940
11

, também foi fonte para esta investigação. 

Trata-se de um caderno de caligrafia que guarda preciosos indícios das práticas realizadas na 

classe à qual a aluna, sua proprietária, pertencia. Revestido por capa dura, tendo 24 x16 cm de 

dimensões, possui 47 páginas
12

 em linhas próprias para o treino caligráfico. Nele foram 

encontrados 55 exercícios. Antes, porém, é preciso lembrar que, apesar de se tratar de um 

caderno destinado ao treino caligráfico, foram encontrados diversos exercícios pertencentes a 

variados conteúdos, produzidos na 1ª e 2ª séries do ensino primário, quando a aluna contava entre 

sete e oito anos de idade. Como estratégia de pesquisa, submeti os exercícios contidos no caderno 

a quantificações e classificações segundo os discursos morais ali presentes. Além disso, organizei 

os exercícios segundo os conteúdos a que pertenciam. Para conseguir agrupar os exercícios, foi 

necessário relacionar os temas trados no caderno com os conteúdos apresentados no boletim de 

1940, ano no qual o caderno estava sendo utilizado.  

Após a identificação das disciplinas a que pertenciam, os exercícios do caderno de 

caligrafia foram agrupados de acordo com os discursos morais ali presentes, considerando que, 

como lembra Ana Chrystina Venancio Mignot, ao se referir aos estudos de Dominique Julia 

(2003), “mesmo nos exercícios de cópia e de cálculo, que aparentemente teriam finalidades 

específicas, é possível perceber a importância da educação moral que se faz presente nos 

enunciados” (2010, p. 429). 

As notas dos conteúdos de Linguagem, Aritmetica, Global e Religião, presentes no 

boletim da aluna, que indicam ser estes os conteúdos ministrados na época, serviram para o 

agrupamento das atividades. Ao longo das 47 páginas do caderno, foram identificados 55 

exercícios, sendo 37 (67, 2%) destes identificados como pertencentes aos conteúdos de 

Linguagem, 17 (30, 9%) aos de Aritmetica e um correspondente à disciplina Global (1,8%), 

conteúdo provavelmente voltado para o ensino de História e Geografia. A análise dos temas 

                                                 
11

 Para ser exata, o caderno foi produzido entre 8 de setembro 1939 à 11 de março de 1940 – prática comum em 

épocas de custo de material escolar elevado. Nem todos os exercícios possuem a data exata em que foram 

elaborados. Os que estiverem sem data exata serão indicados pelo intervalo 1939-1940. 
12

 Excluiu-se a capa da contagem, mas inclui-se a contracapa que foi utilizada para escrita de alguns exercícios. 
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existentes nos exercícios do caderno apontou para a prática do uso de frases e textos repletos de 

moralidade difundidos na época, percebidos como os que propagam condutas ligadas à moral 

laica (13 exercícios, 23,6%), além daqueles que se baseavam na moral católica (12 exercícios, 

21,8%).  

Frente ao emprego de cópias, ditados dentre outros exercícios amplamente relacionados 

ao cotidiano da educação institucionalizada, os cadernos escolares são certamente uma espécie de 

testemunho do trabalho escolar referente à escrita (HÉBRARD, 2001, p. 121). Além disso, a 

análise do caderno 

 

parece mostrar que, por meio do exercício, passa a acontecer não somente uma técnica 

do corpo mas também uma técnica intelectual específica feita do saber de fazer gráficos. 

Fazer exercícios é aprender a apresentar. É preciso tomar esta expressão em todos seus 

sentidos. Apresentar, isto é, guiado por uma preocupação constante de limpeza, de boa 

manutenção, de elegância ingênua ou afetada, fazer do caderno o pequeno teatro do 

saber escolar (idem, ibidem, p. 137, itálicoss do autor). 
 

Diante destas fontes, se fez relevante a análise da materialidade produzida durante o 

processo educacional ocorrido no ambiente escolar. Ao analisar os boletins e o caderno 

produzidos na instituição em tela, a investigação lança seu olhar à cultura material escolar. 

Objeto comum e usual para muitos, um simples caderno, cuja finalidade principal é o treino da 

caligrafia, guarda registros importantes do cotidiano escolar. Nos dizeres de Laerthe de Moraes 

Abreu Jr.:  

 

são as memórias dessas práticas comuns a tantas e tantas pessoas, quase insignificantes 

se não forem intencionalmente (ou quem sabe até artificialmente) tornadas especiais. 

Mas, o que torna a vida significativa, não é justamente a capacidade criativa humana de 

transformar aquilo que é corriqueiro e banal numa experiência a ser rememorada com 

distinção? (2009, p. 2). 

 

 

 Por outro lado, é preciso reconhecer que a pesquisa histórica referente aos cadernos 

escolares não é abundante no campo da História da Educação. Como afirma Mignot, ao contrário 

dos livros, os cadernos se constituíram, por muito tempo, como objetos não destinados à 

preservação por alunos, professores e instituições, que ignoram seu valor para a compreensão do 

passado (2010, p. 427). Segundo a autora, 

 

os cadernos escolares estão entre os “documentos efêmeros”, isto é, entre aqueles 

objetos criados para não serem conservados, o que explica que a grande maioria se tenha 

perdido, e suas possibilidades de estudo minimizadas, na medida em que poucos são 
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guardados, em função do desconhecimento dos autores que ignoravam a importância 

histórica que esses objetos teriam (idem, ibidem, p. 428). 

 

 

Assim, a cultura material constitui-se em grande aliada na investigação dos sujeitos, 

saberes e organização das instituições educativas. Tudo isso porque se atém não só aos 

estabelecimentos, mas também aos sujeitos e ações envolvidos no processo de escolarização 

(ABREU JR., 2005, p. 145). Desta maneira, ao investigar a organização do tempo e dos espaços 

das instituições educativas, os estudos sobre cultura material escolar se interessam por uma 

variada gama de materiais produzidos pelas instituições escolares. A materialidade abrange a 

constituição do objeto enquanto suporte que ocupa determinado espaço e diz respeito a 

determinado tempo, contextualizando as práticas de uma época (idem, ibidem, p. 158-159).  Ao 

adotar como fonte de estudo objetos tidos como comuns, como cadernos e boletins largamente 

presentes na vida escolar institucionalizada, busco problematizá-los em seu contexto de 

produção. Abreu Jr. propõe quatro marcos metodológicos que contribuem para a pesquisa e 

auxiliam na tarefa de análise dos materiais escolares. Dentre os marcos propostos pelo 

pesquisador, destaco o estranhamento, que se constitui no movimento de “afastar-se do senso 

comum das percepções usuais, para (...) reencontrar a verdadeira realidade, aquela cheia de 

mistérios e desafios para nosso entendimento” (2005, p. 153). O recurso de se buscar estranhar o 

familiar fora proposto por etnógrafos que se dedicavam a estudar o cotidiano no qual o próprio 

pesquisador se encontra imerso. Sobre esta questão, Gilberto Velho afirma que 

 

o estudo do familiar oferece vantagens em termos de possibilidades de rever e 

enriquecer os resultados das pesquisas (...). O processo de estranhar o familiar torna-se 

possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo 

emocionalmente, diferentes versões e interpretação existentes a respeito de fatos, 

situações (1987, p. 131, itálicos do autor). 

 

 

Segundo este mesmo autor, “o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas 

não é necessariamente conhecido” (1987, p. 126). Sendo assim, tomados os devidos cuidados, o 

estudo detido destes materiais que nos são tão familiares pode oferecer outras visões sobre os 

processos educativos de épocas passadas. 

Além dos materiais escolares mencionados, a ex-aluna contribuiu com duas fotografias 

referentes a festividades escolares (1939 e 1941). As fotografias também podem ser utilizadas 

como fontes na medida em que se consiga identificá-las o suficiente para saber em que tempo e 

em que espaço foram efetuadas. De acordo com Barros, “em uma perspectiva tradicional, a 
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historiografia elegeu os documentos escritos para registro e, nestes, fatos especiais, eventos, sem 

vinculá-los a um cotidiano” (1992, p. 73). De acordo com essa perspectiva, não somente os textos 

escritos, mas uma pluralidade de documentos, dentre eles as imagens e, no presente trabalho, 

especificamente as fotografias acima mencionadas, podem se tornar fontes para a História da 

Educação, podendo-se pensar na fotografia  

 

como campo documental, como expressão de monumentos, construídos por sujeitos 

sociais, em um esforço para impor ao futuro determinada imagem de si próprios (...). 

[Uma vez em que] a imagem na fotografia expressa uma teia de relações, um campo de 

forças que atravessa a produção daquela imagem (BARROS, 1992, p. 80, itálicos do 

autor). 

 

Além dessas fontes, encontra-se outra intimamente ligada ao cotidiano escolar: o jornal 

produzido naquele período e em circulação no Grupo Escolar “João dos Santos” também se 

constituiu como fonte para o estudo. Intitulado A Voz da Escola, o periódico possui o formato de 

20 x 30 cm, tendo sido produzido pela comunidade escolar: alunos, principalmente os do 4º ano, 

e professoras eram os redatores que assinavam os textos publicados. Encarregado de divulgar as 

mais variadas informações sobre o grupo escolar, o jornalzinho de publicação mensal e tiragem 

de 300 exemplares, trazia grande número de textos assinados pelos próprios alunos. Impresso na 

Tipografia Assis
13

 (então tipografia da cidade), serviram ao estudo exemplares publicados entre 

os anos de 1931 a 1932 e 1935 a 1941 – únicos preservados na Biblioteca Municipal Baptista 

Caetano d’Almeida, em São João del-Rei. Foram resguardados 18 exemplares que tratam das 

mais variadas notícias sobre o grupo escolar e apresentam um total de 302 artigos
14

. Observa-se, 

ao longo de seus números, certa regularidade na apresentação dos conteúdos. Identifiquei a 

recorrência das seguintes colunas: “Quadro de honra do Grupo Escolar ‘João dos Santos’" (que 

trazia os nomes dos alunos que atingiam as melhores notas); “Aniversarios”; “Charadas”; 

“Sociais” (eventos variados da cidade); “Propaganda” (destaque para os clubes literários, 

agrícolas etc.); “Historia escrita à vista de uma gravura”; “Avisos” (referentes a festas escolares); 

“Concurso” (de redação) e “Diversas” (seção difícil de agrupar, com temas os mais variados). Em 

                                                 
13

 Ao estudar a imprensa periódica em São João del-Rei no início do século XX, Costa (2000) cita várias tipografias 

na cidade mas não menciona a Tipografia Assis.  
14

 Para a pesquisa foram analisados todos os números preservados, quais sejam: s/n (Agosto/1931); s/n 

(27/Fevereiro/1932); n. 33 (21/Setembro/1935); n. 42 (30/Outubro/1936); n. 44 (21/Abril/1937); n. 45 

(25/Maio/1937); n. 46 (26/Julho/1937); n. 47 (15/Agosto/1937); n. 49 (21/Abril/1938); n. 50 (31/Maio/1938); n. 53 

(Novembro/1938); n. 54 (Abril/1939); n. 56 (Julho/1939); n. 58 (Setembro/Outubro/1939); n. 64 (Outubro/1940); n. 

69 (Agosto/1941); n. 70 (Setembro/1941) e n. 71 (Outubro/Novembro/1941). 
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meio às notícias veiculadas de forma dispersa, como auditórios, produções de texto, quadros 

informativos e outros mais, foram encontradas 40 recorrências sobre manifestações religiosas (o 

que equivale a 17,3% do total de textos publicados) e 43 recorrências do discurso moral laico, ou 

seja, 18,6% dos artigos.  

Entretanto, não somente a publicação escolar ofereceu informações ao estudo. Uma vez 

que a documentação produzida pelo próprio estabelecimento escolar não foi guardada, sendo o 

acervo da instituição pequeno atualmente, tornou-se necessário, ao longo da pesquisa, a busca por 

fontes que falassem da institucionalização da escola em São João del-Rei. Os jornais que 

circulavam na cidade, no período tomado como referência, contribuíram para o preenchimento da 

lacuna deixada pela falta de documentos relacionados à escolarização em São João del-Rei. A 

imprensa periódica constitui-se como importante fonte que auxiliou na compreensão do contexto 

local. Contribuiu para a percepção do momento vivido e da configuração educacional no 

município. Ao falar sobre a cidade em 1938, o Diario do Comercio, revela que “a imprensa é 

desenvolvida, actualmente circulam quatro bons jornaes: O Correio, O pequeno semeador, O 

Porvir e A Tribuna” (n.1, 6/Março/1938, p. 4). Este último, em 1938, passou a se denominar 

Diario do Comercio. Os jornais encontram-se preservados e em poder do Escritório Técnico do 

Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em São João del-Rei. No acervo da 

Biblioteca Municipal Baptista Caetano d’Almeida três dos quatro jornais que circularam na 

cidade ainda podem ser encontrados: O Correio, O Porvir e A Tribuna (que, como disse, 

anteriormente adotou o nome de Diario do Comercio). Todos os periódicos preservados que 

circularam durante o recorte cronológico abordado pela presente pesquisa foram consultados 

durante a pesquisa documental.   

Criado em 1926, O Correio – semanário politico, literario e noticioso, esteve em 

circulação semanalmente, até o ano de 1946. Vinculava-se diretamente ao poder público local, 

apoiando largamente o governo da situação. E uma de suas colunas descreve enfaticamente a 

cidade e a população local:  

 

S. João del-Rei, cujo povo é bom, hospitaleiro, communicativo e, sobre tudo, ordeiro, o 

encanto natural de seus pontos apraziveis, que deliciam a vista, ainda a mais exige. (...). 

Trabalhemos, pois, sanjoannenses, com ardor, com coragem, com patriotismo, pelo 

reclame e pela propaganda, pela grandeza de nossa cidade (n. 540, 29/Março/1937, p. 1). 
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A Tribuna – orgam independente tem suas origens ligadas ao Partido Republicano Athur 

Azevedo. Circulou semanalmente 1914 a 1938, até se vincular à Associação Comercial da 

cidade, passando a ser publicado diariamente sob o título de Diario do Comercio – Orgão Oficial 

da Associação Comercial. Foi preservada grande parte dos números deste periódico, sendo 

utilizados os números que cobrem os anos de 1938 a 1946. Por se tratar de uma publicação 

diretamente ligada aos órgãos comerciais, a principal característica deste periódico é a veiculação 

de notícias relacionadas à economia. 

O Porvir, publicação do Ginásio Santo Antônio, colégio secundário católico fundado em 

São João del-Rei em 1909, também foi importante fonte para a investigação. Serviram à pesquisa 

24 números deste jornal, publicados entre 1937 e 1940. As páginas deste periódico estavam 

intimamente ligadas à instituição secundária, porém, nelas eram publicadas representações sobre 

a cidade e o contexto educacional de São João del-Rei. 

Ao longo de sua história, São João del-Rei, uma localidade urbanizada, contou com a 

imprensa periódica desde o ano de 1827, quando da instalação de sua primeira tipografia. No 

século XX, localizei informações sobre quatro periódicos que eram publicados nas décadas de 

1930 e 1940. Segundo Jinzenji, 

 

o surgimento e o desenvolvimento da imprensa estão relacionados a um conjunto de 

condições, sejam elas materiais, políticas, geográficas ou culturais. A associação entre o 

processo de desenvolvimento da imprensa e o processo de urbanização é pertinente, na 

medida em que a imprensa encontra condições necessárias a seu funcionamento em 

locais com estruturada atividade econômica, política, social e cultural (2008, p.45). 

 

 

A imprensa periódica é um tipo de fonte que auxilia na compreensão dos debates 

ocorridos na esfera pública e no entendimento da cultura de outros tempos. Tem íntima ligação 

com o contexto em que foi produzida, constituindo-se como importante documento na 

investigação de épocas passadas. Daí advém o interesse dos historiadores da educação perante tal 

fonte, uma vez que  

a imprensa, ligada à educação, constitui-se em um “corpus documental” de inúmeras 

dimensões, pois consolida-se como testemunho de métodos e concepções pedagógicos 

de um determinado período. Como também da própria ideologia moral, política e social, 

possibilitando aos historiadores da educação análises mais ricas a respeito dos discursos 

educacionais, revelando-nos, ainda, em que medida eles eram recebidos e debatidos na 

esfera pública, ou seja, qual era a sua ressonância no contexto social (ARAÚJO & 

CARVALHO, 2002, p. 72). 
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 Segundo Maria Juraci Maia Cavalcante, “tais veículos de informação acabam por espelhar 

múltiplas ideologias em confronto porque estão sempre a trazer conflitos existentes naquele meio 

social específico onde eles são produzidos” (2002, p. 4). Dessa maneira, faz-se necessário tomar 

os periódicos não como o espelho do real, mas como representações de determinados grupos ou 

editores que se encontravam em debate no período em que publicavam. Como todas as fontes, a 

imprensa periódica possui uma intencionalidade e íntima relação com o contexto em que foi 

produzida.  

 Além dos jornais, no estudo importantes informações foram colhidas, através de 

entrevistas com ex-alunos da instituição. Colaboraram com o estudo dois senhores e uma senhora 

que estudaram no grupo escolar “João dos Santos”, entre 1934 e 1942. O primeiro entre as fontes 

orais a ingressar no grupo, possuía, no momento da entrevista, 77 anos de idade. Era filho de pais 

analfabetos e trabalhadores braçais, nascidos na cidade. Ingressou no Grupo Escolar “João dos 

Santos” no ano de 1934 e lá permaneceu até 1939. Repetiu o terceiro ano do primário e 

interrompeu sua trajetória escolar para trabalhar nas tecelagens da cidade. Concedeu ao trabalho 

uma entrevista, não tendo sido procurado novamente por se mostrar muito tímido e incomodado 

com as perguntas, além de apresentar memória instável e muito apagada. Devido a sua frágil 

condição física, veio a falecer no final de 2011.  

Diferentemente deste, o segundo estudante a ingressar no grupo, no ano de 1935, teve 

longa trajetória escolar. Filho de trabalhadores rurais, após concluir o ensino primário no Grupo 

Escolar “João dos Santos”, no ano de 1939, ingressou em seminário da cidade, dirigido pela 

ordem religiosa dos Salesianos. Cursou o seminário menor e maior, equivalentes ao nível 

secundário e ingressou nos cursos de Filosofia e Teologia, também vinculados a ordens 

religiosas. Hoje o sacerdote tem 83 anos e é importante membro do clero da cidade.  

Impossibilitado, por suas condições físicas, não pôde continuar a colaborar com este trabalho, 

tendo sido realizadas com ele apenas duas entrevistas.  

Por fim, nascida em São João del-Rei, em 1932, ingressou no Grupo Escolar “João dos 

Santos” no ano de 1939, aos sete anos, permanecendo nesta escola até o ano de 1942, quando 

concluiu o curso primário. Em 1943 ingressou no Colégio “Nossa Senhora das Dores” para cursar 

o Ginásio e o Magistério. Lá permaneceu até 1949. Em 1953 concluiu o curso Técnico em 

Contabilidade, na “Escola Técnica de Comércio Tiradentes”. Na mesma década, ingressou como 

professora substituta no “João dos Santos”, permanecendo até o ano 1977 como professora 
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primária. Hoje possui 79 e mantém, sob sua guarda, vários documentos referentes à sua 

escolarização e que contribuíram para este estudo, como os dois boletins emitidos pela instituição 

que se referem ao seu rendimento escolar, o caderno de caligrafia elaborado por ela mesma e as 

fotografias também utilizadas como fonte para esta pesquisa. Concedeu duas entrevistas e cedeu 

os referidos materiais para análise. Percebe-se, curiosamente, a ligação da ex-aluna com a escrita 

e com a produção de materiais relacionados à sua memória. Elaborou, ela própria, um álbum 

contando toda sua vida, de onde foram retiradas as duas imagens relacionadas ao cotidiano do 

grupo escolar, contidas no Capítulo III. Fotografias, recortes, documentos gerais se encarregam 

de traçar sua trajetória. Filha de professora, ingressou na escola já sabendo ler, tendo sido 

alfabetizada em casa. Guarda boletins, bilhetes, cartas, diplomas e trabalhos escolares de toda a 

família. Nota-se sua preocupação em guardar recordações materiais ligados ao seu próprio 

passado. 

Neste trabalho, diante da pequena disponibilidade de fontes escritas produzidas e 

preservadas pela instituição escolar em estudo, decidi recorrer à História Oral. Ao debruçar-me 

sobre o assunto, notei que existe significativa utilização desta forma de abordagem das fontes nas 

pesquisas em História da Educação. Todavia, poucos trabalhos tomam esta abordagem 

metodológica para analisar o contexto da cidade de São João del-Rei
15

. Quanto à definição de 

História Oral, não há consenso entre os autores lidos. Existe uma diversidade de tendências e 

concepções. Optei por nomeá-la de “abordagem metodológica” e assumi a postura sugerida por 

José Carlos Sebe Bom Meihy, de acordo com o qual 

 

é desprezível discutir se a história oral se compraz ou não em ser uma técnica, um 

método ou uma disciplina. Dado seu perfil multidisciplinar, sem constituir um objeto 

específico de pesquisa, mais vale pensar a história oral como a ela se referiu Louis Starr, 

um de seus fundadores: “mais do que uma ferramenta, e menos que uma disciplina”, 

também mais apta a motivar reflexões do que esgotar em debates inócuos sobre seu 

sentido epistemológico (1996, p. 14). 

 

 

Indubitavelmente, um dos aspectos mais interessantes ao se empregar tal abordagem 

metodológica, relaciona-se à possibilidade de democratização e reinterpretação do passado 

através de pessoas “comuns”, que não tiveram suas histórias de vida registradas. Como afirma 

Paul Thompson, o emprego da História Oral 

                                                 
15

 Excetua-se o trabalho de Michele Longatti Fernandes, intitulado “As histórias da vida de Belina Faccion: formação 

educativa pelo trabalho e ação social” (2011) que não trata do espaço escolar.   
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possibilita novas versões da história ao dar voz a múltiplos e diferentes narradores. Esse 

tipo de projeto propicia sobretudo fazer da história uma atividade mais democrática, a 

cargo das próprias comunidades, já que permite construir a história a partir das próprias 

palavras daqueles que vivenciaram e participaram de um determinado período, mediante 

suas referências e também seu imaginário (1992, p. 18-19). 

 

 

Assim, a História Oral permite que o historiador faça pesquisas e se encarregue de 

assuntos específicos e não apenas levante dados a fim de relatar simplesmente o que ocorreu em 

determinada época. Como lembra Antônio Torres Montenegro, “o que importa na história oral 

não são os fatos acerca do passado, mas todo o caminho em que a memória (...) é construída e 

reconstruída como parte da consciência contemporânea” (1992, p. 16). Para este autor, o 

movimento de “lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, com imagens e idéias de hoje as 

experiências do passado” (idem, ibidem, p. 24). 

Tentei, com o subsídio da História Oral, tomar a memória dos entrevistados como fonte. 

Sobre a memória, pode-se salientar que esta é sempre subjetiva, é “no sentido básico do termo, 

presença do passado” (ROUSSO, 2005, p. 94). Além disso, é uma narrativa que nunca é isolada, 

como afirma o mesmo autor: 

 
a memória (...) é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 

representação seletiva do passado, uma passado que nunca é aquele do indivíduo 

somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. Portanto 

toda memória é, por definição, “coletiva”, como sugeriu Maurice Halbwachs (idem, 

ibidem, p. 95). 

 

 

Maurice Halbwachs (2006) defende a importância do estudo da memória coletiva 

pautando-se na importância do detalhe, já que este, somado a outro detalhe, resultará num 

conjunto que se ligará a outros, compondo um quadro maior. Esperava utilizar as memórias dos 

ex-alunos como um dos materiais analisados nesta pesquisa. Todavia, como disse anteriormente, 

tal tarefa se mostrou pouco profícua. As entrevistas foram utilizadas, portanto, para a 

triangulação com as demais fontes escritas recolhidas.  
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1.3 Os marcos temporais da pesquisa  

 

 

Os primeiros anos o século XX foram marcados pela ampliação do acesso à educação 

institucionalizada no Brasil. Inicialmente foi tomado como recorte cronológico deste estudo, o 

período compreendido entre 1937 a 1946, estipulado a partir da legislação referente ao ensino 

religioso nas escolas e as fontes disponíveis que tratassem do tema central da pesquisa.  

Considerando, ainda, o levantamento preliminar referente à legislação, ponderei que este 

estudo poderia contribuir para a análise de como as mudanças legislativas efetuadas na ocasião 

interferiram no cotidiano das classes escolares ou eram simplesmente desconsideradas. Nos 

documentos pesquisados, pude perceber que, naquele período (1937 a 1946), a presença da 

religiosidade na instituição em tela era acentuada, apesar de a legislação oscilar com relação a 

este tema.  

Todavia, no decorrer da pesquisa, muitas foram as fontes que revelaram a forte presença 

do discurso moral laico na escola tomada como referência para esta pesquisa. Dessa maneira, 

optei pela investigação desta moralidade e também pelo alargamento o recorte cronológico para 

os anos de 1930-1946, considerando, como marco inicial, a revolução de 1930 e final a 

promulgação da Constituição Federal de 1946, ambos acontecimentos consideráveis e que de 

alguma forma, foram marcantes para o contexto educacional. Com estas modificações, o estudo 

abrangeu duas temporalidades diferentes, uma relacionada às determinações legais que 

pretendiam regular a cultura escolar e suas práticas (a partir da legislação que regulamenta o 

ensino religioso) e outra que se refere a questões culturais mais amplas, como o patriotismo, a 

civilidade, mas que, todavia, têm relação com a organização da escola. O Estado Novo foi um 

período de nossa história no qual a escola pública foi tomada como instrumento de construção da 

nacionalidade. Tal alargamento do recorte cronológico permitiu que fossem incluídas muitas 

fontes impressas que localizei ao longo da pesquisa, o que viabilizou um olhar mais abrangente 

do estudo.  



36 

 

 

CAPÍTULO II 

 

O BRASIL, A CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI E O GRUPO ESCOLAR “JOÃO DOS 

SANTOS”: O CONTEXTO DE INSERÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

2.1 As primeiras décadas do século XX: a “Revolução de 1930”  

 

 

 

Com o golpe de outubro de 1930, a hegemonia da tradicional oligarquia paulista estava 

abalada. Acontecimentos expressivos indicavam que nascia, no Brasil, uma nova configuração na 

organização econômica e sociocultural, em detrimento da sociedade que se estabelecera, 

principalmente, pela cultura do café. De tal modo, a Revolução de 1930 derrubou a República 

Velha e passou a representar 

 
um novo período na História do Brasil, caracterizado, sob o ponto de vista político, por 

uma ruptura com o Estado oligárquico da Primeira República e, sob o ponto de vista 

econômico, pelo início do processo de transição de uma economia exportadora (...) para 

uma economia de substituição de importações (HORTA, 2010, p. 284). 

 

 

O Estado Oligárquico entrou em crise, segundo Cury (1986, p.6), com a articulação de 

fatores internos e externos. No tocante aos fatores externos, destacam-se os efeitos decorrentes da 

Primeira Grande Guerra (1914-1918), que obrigaram países periféricos a investir mais na área de 

industrialização e em bens de consumo. No que se refere aos fatores de ordem interna, chamam a 

atenção, principalmente, as insatisfações regionais com o sistema de poder vigente, que 

colocaram em questão as formas de divisão social do trabalho válidas até aquele momento. 

Assim, fez-se necessária uma reorganização nas estruturas da sociedade, que se relacionava com 

as primeiras greves operárias, rebeliões militares e descontentamentos das oligarquias regionais 

até então mantidas fora do poder.  

Desta forma, o período compreendido entre os anos de 1930 e 1937 caracteriza-se como 

de crise política aberta, sem que nenhuma das frações de classe envolvidas neste processo se 

tornasse hegemônica, em substituição à burguesia cafeeira. Dessa forma, o Estado nacional 

manteve relativa autonomia para gerir as disputas em questão. Esboçava-se certa modificação na 
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própria estrutura e forma de atuação do Estado, cujos resultados puderam ser vistos na instalação 

da ditadura do Estado Novo, em 1937 (MENDONÇA, 1990, p. 237). Não obstante, o cenário 

conflituoso brasileiro fazia parte de um contexto maior e se vinculava diretamente também à crise 

do Capitalismo Liberal, que viveu seu ápice em 1929, e refletiu na quebra da hegemonia 

europeia. No Brasil, o cenário não era diferente: 

 
as contradições internas provocam a insatisfação nas classes sociais: a classe operária 

prevê na revolução das estruturas sociais (...), as camadas médias depositam nas 

reformas sociais suas esperanças de ampliarem sua participação na distribuição dos bens 

da sociedade, a classe dominante rejeita qualquer tipo de revolução e se vê obrigada a 

aceitar certas reformas sem ceder à essência de seus privilégios (CURY, 1986, p. 7). 

 

 

A eleição marcada para 1930 foi o momento usado pelas forças políticas e sociais 

insatisfeitas com a hegemonia excludente do Estado Oligárquico para se unir e romper com o 

sistema instalado. Através de uma frente conhecida com Aliança Liberal, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Paraíba tomaram o poder pela revolução, em resposta à derrota eleitoral. A 

insatisfação estava instalada desde a indicação do paulista Júlio Prestes para a sucessão 

presidencial, quando a chamada política do “café com leite” previa a candidatura de um mineiro 

para as eleições. Com a derrota sofrida nas urnas, a Aliança Liberal impediu que o Júlio Prestes, 

candidato eleito, tomasse posse e exigiu que Washington Luís, presidente em exercício, deixasse 

o poder. Desta forma, em virtude do maior peso político dos gaúchos, foi decidido que o poder 

seria delegado a Getúlio Vargas. O periódico sanjoanense A Tribuna assim noticiou os momentos 

que antecederam a sucessão presidencial:  

 

É o Brasil, actualmente, scenario de uma das mais importantes companhas civicas das 

que se desenrolam desde a implantaçào do regimem republicano no paiz: a successão 

presidencial do sr. Washington Luís (...). De ambas as correntes partidarias, ansiosas na 

expectativa do final desfecho, irrompe um grito de enthusiasmo (...). A "Alliança 

Liberal" ha de vencer, embora pareça um pygmeu a luctar contra um titan. Ella é 

symbolizada, neste momento político, pelo épico quadro biblico, em que David, o jovem 

pastor de apparencia fraca, derrotou o colossal Golias. Em seu auxilio vinha a protecção 

divina; em prol da "Alliança" Vêm as sublimes idéas pelas quaes batalha, idéas não 

menos grandiosas pelo caracter elevado de que se revestem (n. 991, 1/Setembro/1929, p. 

1).  

 

 

A Aliança Liberal conquistou a presidência e permitiu a renovação política das classes 

dominantes, admitindo que frações sociais, excluídas até então, pudessem ter relativa 

participação frente à nova configuração política do país. Entretanto, “a queda do antigo sistema 
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político, mais inicia um processo e declínio da hegemonia agro-cafeeira que garante a ascensão 

imediata de hegemonia industrial” (CURY, 1986, p. 8). O grupo dos revolucionários não se 

constituía como um bloco homogêneo e, por isso, era preciso levar em consideração as diversas 

aspirações individuais. Considerando este contexto, Cury afirma que  

 

forma-se com “condomínio do poder” (oligarquia regional, dissidências paulistas, 

camadas médias, tenentes, burguesia industrializante e mesmo oligarcas depostos). Este 

condomínio revela uma crise na classe dominante, criando um “vazio de poder” em que 

nenhum segmento é capaz de impor-se e legitimar-se (...). Segmentos dominantes 

reforçam o papel do Estado que torna árbitro e mediador das tendências existentes 
(idem, ibidem, p. 8).    
 

 

 Do ponto de vista político, o que ocorreu neste período foi uma intensa luta entre as 

oligarquias pelo o controle do Estado, o que definitivamente não foi alcançado por nenhuma 

delas. A ação estatal se organizou de maneira conflitante, ao tentar responder simultaneamente 

todas as demandas. A completa ruptura com o modelo econômico vigente não aconteceu. Houve, 

em vez disso, certa manutenção da relação entre as oligarquias e o café. Contudo, começaram ser 

notados maiores níveis de variação na produção e industrialização do país. 

 No Brasil, esta nova configuração exigiu, além de tudo, a criação de uma atmosfera que 

acomodasse as aspirações das diversas frações de classe. Por isso, a luta contra o que denominava 

“atraso social” e econômico foi uma das bandeiras instituídas para a generalização do bem-estar 

da sociedade brasileira. Tudo isso sugeria um Estado que institucionalizasse essas aspirações e, 

dessa maneira, uma nova Constituinte se fez necessária. A reivindicação de uma nova 

Constituição nascia da necessidade de se expressar, através da legislação, as características de um 

novo país urbano e industrial que crescia. Este movimento significava, também, uma mudança 

nas aspirações nacionais e “o ruralismo por si só, a ‘vocação agrícola’ começam a ser vistos 

como incapazes de superar as condições precárias e instáveis da economia brasileira” (idem, 

ibidem, p. 10). Em busca de uma espécie de transformação social rumo à civilidade, a vida no 

campo passou a ser vista como aquela que se encontrava na contramão do crescimento que estava 

por vir. No entanto, acreditava-se que, para que a nova nação que se formava se tornasse símbolo 

de modernização e ingressasse no mundo industrializado, era preciso inserir na escola grande 

parte população que se encontrava às margens da escolarização. Crescia, no âmbito das 

aspirações nacionais, o apelo por uma escola que efetivamente atingisse a todos e erradicasse o 

analfabetismo, considerado um dos males que mantinha o Brasil “atrasado”. 
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2.2 A política educacional das primeiras décadas do século XX 

 

 

 

No novo século que despontava, não só a política passava por um processo de 

reordenamento, mas a educação escolar passava por reformas importantes, com vistas a se tornar 

cada vez mais abrangente. A escola era vista como uma instituição que deveria ampliar sua 

função social e cultural, para desenvolver capacidades nas crianças, a fim de consolidar os ideais 

republicanos. Nos anos que precederam a república havia uma preocupação com a educação 

escolar, a qual foi reafirmada e tomou novas roupagens nas duas primeiras décadas do século XX 

e também no período do presidente Getúlio Vargas, que, como disse, chegou ao poder em 1930.  

Circulava pelo país a representação de que a educação das massas significava a diminuição de 

vários problemas sociais e, igualmente, a escola seria responsável pela superação do 

analfabetismo, o que levaria também à superação do “atraso social” rumo ao nível dos países 

desenvolvidos. Também por isso, a “Revolução de 1930” tem sido tomada pela historiografia 

como uma referência cronológica para indicar uma espécie de “ponto de arranque” da educação 

institucionalizada (FREITAS & BICCAS, 2009, p. 62). Através de uma educação capaz de 

atingir grande parte da população, ultrapassando as barreiras do analfabetismo, almejava-se que o 

“atraso” e a “ignorância” em que vivia grande parte da população fossem superados. Dessa 

forma, o desafio de educar e construir a nação brasileira passava também pela necessidade de, 

através da educação, regenerar o povo, combatendo os maus costumes, o vício, a indolência 

(SOUZA, 2008, p. 36). Desta forma, a moralização dos costumes por meio da educação pública 

tomou novos significados na Era Vargas, como eixo estruturante das práticas escolares
16

. 

No contexto da década de 1930, as escolas primárias foram conclamadas a servir à pátria 

e eram tidas como as grandes responsáveis pelo futuro do país. Com a finalidade de propagar um 

sentimento patriótico, as práticas escolares sofreram alterações no sentido de disseminar a 

valorização da nacionalidade. Nos currículos, vigoraram o ensino da moral (com abertura para o 

Catolicismo), do civismo, da Educação Física, da História e Geografia do Brasil e das 

                                                 
16

A representação da moralidade como um eixo estruturante da educação, que tem como objetivo produzir vínculo 

social, existe há longa dada, tendo assumido diferentes significados no decorrer da história. Pode-se citar como 

exemplo o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Em seu tratado Emílio ou da educação (cuja primeira edição fora 

publicada em Paris, em 1762), este filósofo afirma que, a partir dos 12 anos de idade, é o momento de a criança 

começar a ser considerada como um ser moral, pois começa diferenciar os vícios das virtudes, sendo a lição de moral 

mais conveniente que se lhe deve ensinar “a de nunca fazer mal a ninguém” (ROUSSEAU, 2004, p. 115).  
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festividades que celebravam as ações do regime implantado em 1930 (FREITAS & BICCAS, 

2009, p. 114-115). Nessas celebrações, a escola contribuía para a preservação da memória 

nacional. Por isso, no governo do presidente Getúlio Vargas, foi intensificado, no magistério 

primário, a representação que responsabilizava a escola pelo processo civilizador da nação. 

Entendendo um povo civilizado como aquele em que seus cidadãos apresentam comportamento 

ordeiro, higienizado e, principalmente, formado para o trabalho e para o exercício da cidadania. 

Deste modo, o papel da moralidade se fazia imprescindível nas escolas públicas do país. Mesmo 

não se constituindo como programa educacional estruturado, o ensino da moral se intensificou na 

medida em que o caráter autoritário do regime de Vargas era definido. Para Horta,  

 

a ênfase na educação moral traduzir-se-á inicialmente pela introdução do ensino 

religioso nas escolas. Mais tarde enriquecida com ingredientes do civismo e do 

patriotismo, servirá para justificar as tentativas de reintrodução da educação moral e 

cívica nos currículos dos diferentes níveis de ensino (2010, p. 283).  

 

 

No Estado Novo, regime implantado em 1937, que durou até o ano de 1945, a política 

educacional se configurava de forma autoritária com objetivo uniformizador. Baseado sobretudo 

no aparelho repressivo, apoiado pela cúpula militar, durante o período, a “educação aparece, no 

item relativo à questão social, como um dos ‘dispositivos tutelares’ para a melhoria das condições 

de vida do ‘proletariado urbano e rural’ e como instrumento de nacionalização das populações de 

origem estrangeira (HORTA, 2010, p. 281). Desta forma, esta nova modalidade de escola 

primária era imprescindível para consolidação do regime que se firmava. O reconhecimento da 

importância da educação pública como parte principal de um projeto civilizador passava por 

disseminar valores cívico-patrióticos, modelar os costumes e, também, preparar os cidadãos para 

o mercado de trabalho.  

A preparação do aluno para a vida social era também preocupação do movimento de 

renovação do ensino denominado Escola Nova. O movimento foi especialmente forte no Brasil, 

na primeira metade do século XX. Segundo Souza, durante mais de três décadas, entre 1930 e 

1970, os princípios modernizadores sugeridos por este movimento foram responsáveis pela 

indicação de orientações didáticas para o ensino público, passando pela formação de professores 

e pela elaboração de impressos educacionais (2008, p. 80). Dentre as indicações feitas pelo grupo 

denominado “Pioneiros da Escola Nova”, estava a uma educação escolar pública, universal e 

gratuita, que proporcionasse a todos igualdade de oportunidades. Ficava clara a ambição de se 
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efetivar uma completa mudança dos modos de organização escolar em vigor até então, com a 

substituição da centralidade do professor pelo o interesse e as necessidades de cada aluno. 

Contudo, segundo Souza, todas essas práticas inovadoras indicadas pelos “pioneiros” não 

mudaram radicalmente o cotidiano das escolas. Para autora, os professores “moldaram suas 

práticas em conformidade com a cultura escolar sedimentada ao longo do tempo, incorporando 

seletivamente elementos novos considerados mais exequíveis” (2008, p. 85).  

Durante a primeira metade do século XX, disciplinar as crianças e, através delas, a 

população, constituía-se uma ação ambicionada principalmente durante o governo do Presidente 

Vargas. Todavia, no Brasil, a produção da escola pública como espaço privilegiado de formação 

dos cidadãos deve ser vista como um processo de duração mais longa em nossa história, marcado 

por debates, continuidades e descontinuidades.   

 

 

2.3 A cidade de São João del-Rei 

 

 

 

São João del-Rei era uma das maiores cidades de Minas Gerais e se encontrava “entre os 

principais núcleos urbanos do Brasil colonial e imperial” (JINZENJI, 2008, p. 45). Possuía 

localização geográfica favorável, sendo rota de passagem aos que se dirigiam a São Paulo e ao 

Rio de Janeiro e, ainda no período colonial, foi elevada à condição de vila em 1713. 

Caracterizava-se também pela diversificada atividade econômica e expressiva vida cultural e 

política (MORAIS, 2009, p. 205). Possuía, desde 1827, uma biblioteca pública e foi, ainda, a 

segunda localidade mineira a ter um jornal, também no ano de 1827.  

Durante todo o século XIX, São João del-Rei foi um importante entreposto comercial, 

tendo como ápice de seu desenvolvimento econômico a inauguração da Estrada Oeste de Minas, 

como afirma Alexandre José Gonçalves Costa: 

 

No dia 28 de agosto do ano de 1881, com a presença de S. M. D. Pedro II e numerosa 

comitiva, concluído o trecho de Sítio - próximo a Barbacena - a São João del Rei, 

inaugurou-se a estação e oficina sanjoanense da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

Motivo de comemorações que empolgaram a população durante alguns dias, os trilhos 

que levaram à cidade do Rio de Janeiro (...). A ferrovia abriu caminho para a cidade se 

por ao corrente, mais ligeira, das novas da civilização, via sua ligação direta com a 

capital do Império (2000, p. 14). 
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Segundo o mesmo historiador, com a inauguração da ferrovia, no final do século XIX, 

que ligava a cidade do interior de Minas Gerais à capital do Império, vieram também traços que 

indicavam o desenvolvimento social e cultural da cidade e que deixariam vestígios de progresso 

no novo século que se iniciava:  

 
Ancorada na tradição barroca, São João del Rei foi engolfada pela maré modernizadora 

que atingia o litoral. À ferrovia vieram se juntar o telégrafo, a casa bancária de Custódio 

de Almeida Magalhães & Cia, a iluminação elétrica, o ringue de patinação, o cinema, o 

primeiro automóvel, o telefone, o primeiro time de futebol, o hábito dos cafés como 

espaço de lazer, o teatro municipal, o atelier fotográfico... Num período relativamente 

curto – virada do século XIX e primeiras décadas do XX –, São João del Rei parecia ser 

uma cidade que, no dizer abusado de um de seus cronistas, não olhava para trás (idem, 

ibidem, p. 14). 

 

 

Como se vê, na virada do século XIX para o XX, a cidade passou por um processo 

marcado, principalmente, pelo desenvolvimento urbano e pela remodelação dos espaços. A vida 

social ganhou novos atrativos, como o cinema, o teatro e os cafés e, como bem indicou Costa, em 

um curto espaço de tempo, mudanças consideráveis foram implantadas. Neste contexto, na 

transição do XIX para o XX, São João viveu “assim como outras cidades, fossem elas uma 

capital, uma metrópole ou uma cidade de pequeno porte, as marcas das ‘cidades modernas’” 

(ARRUDA, 2010, p. 64). Portanto, São João del-Rei inseria-se vivamente no contexto de 

urbanização característico do momento pós-republicano, no qual um novo cenário surgia, sedo  

marcado, especialmente, pelo desenvolvimento industrial, crescimento da população e ampliação 

das estruturas urbanas.  

Para as décadas de 1930 e 1940, são escassos os dados estatísticos quanto ao número de 

habitantes da cidade. Dados referentes ao recenseamento realizado no ano de 1900 apontam que a 

população de São João del-Rei era de 54.132 habitantes, sendo 27.185 homens e 26.947 

mulheres17. A imprensa periódica local publicou que, no ano de 1937, a população do núcleo 

urbano deveria atingir 24 mil habitantes (O Correio, n. 579, 13/Novembro/1937, p. 1). Em 1938, 

ao publicar dados fornecidos pelo Departamento Técnico da Prefeitura Municipal, o jornal O 

Correio, dava a ler que, em “conformidade com as ultimas estatiscas, S. João d'El Rei possue, 

presentemente cerca de 75.000 habitantes, sendo que deste, aproximadamente, 30.000 pertencem 

ao distrito da cidade” (n. 616, 16/Agosto/1938, p.39). Entretanto, tais afirmações não puderam ser 

                                                 
17

 Dados obtidos a partida da publicação da Synopse do Recenseamento de 31 de dezembro de 1900. Directoria Geral 

de Estatística. Rio de Janeiro, Typographia da Estatística, 1905, p. 47. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br>. 
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corroboradas a partir de outras fontes e dificilmente poderão ser confirmadas devido à escassez 

de informações sobre o contexto em questão e a extensão territorial do município.  

Os periódicos da época afirmam que existia na cidade 

 
além de antiga e conceituada Casa bancaria, hoje Custodio Almeida Magalhães, duas 

agencias de importante bancos, innumeras pharmacias, tres hoteis e varias pensões, umas 

e outras caprichosamente montados. E' illumidada, desde muitos annos, á luz electrica. 

Suas avenidas, ruas e praças, calçadas, na sua quasi totalidade, a parallelepipedos, são 

bem cuidadas e varridas diariamente (...) possue mais de 250 predios muitos dos quaes 

do mais puro estylo e requintado gosto (O Correio, n. 579, 13/Novembro/1937, p. 1). 
 

Desta maneira, a cidade, no início do século XX, sofreu modificações importantes que 

seguiam os apelos progressistas da época. Em outras palavras, mesmo tendo suas especificidades, 

não fugiu ao processo de estruturação da vida social nas cidades. Assim,   

 
transformações se processavam nas mais variadas ordens: de infraestrutura urbana (água, 

esgoto sanitário, casas de saúde, iluminação); no transporte (arruamentos, bondes, trens 

etc.); na economia (instalação de fábricas, indústrias, casa bancária, estradas de ferro e 

de estabelecimentos comerciais); na política (organização de partidos e sistema 

eleitoral); nos meios de comunicação (imprensa periódica, correios e telégrafos); na 

segurança (polícia, batalhão de infantaria); e na cultura (biblioteca, bandas de músicas, 

orquestra, teatro) (ARRUDA 2010, p. 66). 

 

 

No caso de São João del-Rei destaca-se, ainda, que apensar dos movimentos  

modernizadores, estava em jogo a manutenção da ordem social. Assim, havia a promoção das 

estruturas que alavancavam o desenvolvimento, sobretudo através da bandeira do progresso 

material, mas cuidando, ao mesmo tempo, de manter a cidade vinculada a seu passado colonial. 

Deste movimento surgem “diferentes ordens discursivas pela ‘fé’, pelas ‘ciências’, pelo povo 

comum, pelos destituídos de ‘ordem’ (...), tendo como futuro formar uma nova população e novas 

condutas” (idem, ibidem, p. 66), movimento que nos remete ao contexto nacional e à ampla 

campanha para a moralização do povo brasileiro rumo à civilidade. 
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2.4 São João del-Rei segundo as representações da imprensa periódica nas décadas de 1930 e 

1940  

 

A imprensa periódica de São João del-Rei, na primeira metade do século XX, apresentava 

a cidade como um local marcado principalmente por suas tradições e pelo seu povo ordeiro e 

civilizado. Os jornais pesquisados publicavam representações sobre local que remetia à imagem 

de uma cidade cujas marcas do progresso e urbanização não afetaram os bons modos e a 

organização social de seu povo. Como bem indica Chartier, a investigação sobre as 

representações supõe que as coloquemos num campo de concorrências e de competições repletas 

de poder e de dominação (1990, p. 17). Por isso, as descrições encontradas nos jornais foram 

colocadas, neste estudo, no âmbito das representações veiculadas na imprensa e que indicavam, 

pela voz dos jornais, como a cidade era descrita na época pesquisada.  

Em 1938, o periódico local Diario do Comercio, ao comemorar o aniversário de fundação 

da cidade, divulgava representações que diziam respeito às origens coloniais do município, 

afirmando que 

descoberto o ouro pelos bandeirantes paulistas, no vale do Rio das Mortes, entre as 

serras de S. José e do Lenheiro, em fins do século XVII, surgiram logo dois arraiaes, o 

velho, que resultou a atual cidade de Tiradentes, e o novo nucleo de S. João del Rei (...). 

O antigo arraial foi elevado a catégoria de Vila, (...) com o tóponimo de S. João del Rei 

em homenagem a D. João V e a Tomé Portes del Rei. Apelidaram-na "PRINCESA DO 

OÉSTE", e o imaginôso poéta Bernardo Guimarães, chamou-a "formosa Odalisca", que 

abre as portas das magnificas regiões do Sul de Minas (Diario do Comercio, n. 1, 

6/Março/1938, p. 1). 

 

 

Os jornais referiam-se ao local como aquele que, apesar de estar em franco 

desenvolvimento e cada vez mais comprometido com vida moderna, guardava ainda o valor de 

suas tradições misturado ao patriotismo:  

 
Cidade da Fé e da Patria, S. João d'El-Rei é a gloriosa cathedral do Brasil. O que mais 

nos encanta (...) é o espirito de brasilidade que aqui reina. Maior que a belleza das suas 

egrejas (sic), epopéias de pedra, buriladas de ouro, é o certo inexgotavel filão de ouro 

das duas tradições (A Tribuna, n. 1317, 4/Abril/1937, p. 1).  

 

 

Tais afirmações, que relacionavam o passado glorioso com a fé católica e ainda o 

patriotismo, parecem ter sido bastante divulgadas no período, tendo sido publicadas por outro 

periódico da cidade, editado alguns anos mais tarde: 
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Cidade de Tomé Portes, a cidade dos sinos, ela canta as glorias do seu passado 

misturando-as com o fervôr religioso de seus filhos pela voz familiar de seus sinos (...). 

Dizei sinos de São João del Rei, nos soluços de adeus ás Ave-Marias expirai longamente 

pelas bruma fria de seu clima, que a sua fê ainda vive pela constancia de sua religião e 

pela grandeza de sua pátria (Diario do Comercio, n. 601, 6/Março/1940, p. 17). 
 

 

Em circulação na cidade, vários periódicos também indicavam como característica do 

lugar as tradições religiosas, dentre eles: “Cidade antiga, cidade sossegada e de brilhantes 

tradições é, em Minas, a cidade de S. João Del-Rey. (...) É ornamentada com lindos jardins 

publicos, amplas praças, boa edificação, confortaveis hoteis, formosos templos catholicos” (O 

Correio, n. 563, 24/Julho/1937, p. 1).  

Era mencionada, também, a intolerância da população em relação aos comportamentos 

contrários a suas tradições: “a nossa cidade, tão pacata, de costumes puramente christãos, 

bebendo diariamente os ensinamentos do catholicismos, se vê, no momento actual, com um 

arrebate dos seus costumes” (A Tribuna, n. 1280, 7/Julho/1935, p. 1). Assim, perante o 

catolicismo não eram aceitos comportamentos contrários a esta religião, ao mesmo tempo em que 

os demais cultos eram fortemente repreendidos e suas manifestações eram silenciadas através da 

imprensa local, como o caso do espiritismo. No mesmo periódico, A Tribuna¸ foram encontradas 

publicações que alertavam sobre o perigo desta religião. Sob o título de “Espiritismo Fábrica de 

Loucos”, o jornal avisa que convinha “promover uma campanha energica, pela imprensa local, 

contra o espiritismo que, mercê da ignorancia religiosa e da fraqueza de certas mentalidades, vae 

passando assustadoramente, nesta pacata e acolhedora terra de S. João del-Rei” (n. 1128, 

10/Julho/1932, p. 1). Desta forma, eram veiculados textos que exaltavam o catolicismo e 

fortemente combatidas as demais religiões.   

O trecho a seguir, retirado do jornal O Porvir, publicação do Ginásio Santo Antônio, 

colégio secundário católico fundado em São João del-Rei em 1909, traz detalhes sobre a cidade 

em questão e acentua a sua ligação com a religião católica. Além disso, estampa o texto, uma 

imagem da cidade, que também apresento a seguir. Em primeiro plano, a Matriz de N. Srª do 

Pilar: 
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Pitoresca localidade, S. João del-Rei! Tiradentes, há um século, reserva-a para capital do 

estado livre que sonhara fundar. Como nas grandes metrópoles européias, corta-a um rio 

pelo meio. Risonho e atraente o aspecto geral. Outrora opulento empório de mineração. 

Cidade de verão das mais procuradas hoje em dia, - delicioso clima, casando o confôrto 

de um centro civilizado á salutar simpleza campesina. População genuinamente mineira: 

Ilhana, afável, independente. Magníficas igrejas dominam-lhe as eminências. São João 

goza de justa celebridade de ser talves o ponto do Brasil onde mais solene pompa 

revestem as cerimônias da liturgia cristã. Música religiosa não ouvi ainda tão 

impressionada como alí (O Porvir, n. 235, 26/Outubro/1935, p. 7). 

 

 

 

 

 

Imagem 1 

 Fotografia de São João del-Rei, com vista lateral da Matriz de N. Srª do Pilar ao centro. O Porvir, n. 235, 

26/Outubro/1935, p. 7. Fonte: Acervo Biblioteca Municipal Baptista Caetano d’Almeida. 

 

 

 

Neste contexto, na imprensa periódica nas décadas de 1930 e 1940, acentua-se a ligação 

da cidade em relação à Igreja Católica, de modo que era combatido, qualquer outro culto que não 

fosse o catolicismo. A representação de povo civilizado também se fazia presente na imprensa 

local que se esforçava para demonstrar que São João del-Rei não admitia comportamentos que 

não estavam de acordo com as tradições locais.  

Além das representações ligadas à religião foram encontrados nos periódicos, artigos 

relacionados ao contexto político da época. O apoio ao governo da situação, sobretudo, pela 

exaltação da figura do Presidente Getúlio Vargas era claramente percebido através do jornal 

Diario do Comercio, segundo o qual “a sábia orientação do govêrno Getúlio Vargas concretizou 
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os ideais da nação, as aspirações do povo e fortaleceu os sentimentos políticos e sociais de todos 

os brasileiros” (Diario do Comercio, n.1449, 29/Dezembro/1942, p. 1). 

Como darei a ler no Capítulo III desta dissertação, até mesmo a inauguração do retrado do 

presidente no Grupo Escolar “João dos Santos” foi noticiado pelo jornal O Correio, o que 

indicava o apoio ao presidente através das representações publicadas no periódico. Este mesmo 

jornal, ao noticiar a promulgação da Constituição Federal de 1934, afirma que o presidente e seu 

grandioso trabalho, seria responsável pelo desenvolvimento do país:  

 

Está a Nação, desde segunda-feira, 16 do corrente, sob o imperio da lei, dentro do 

regime constitucional. Pondo a nossa confiança em Deus e até elle fazendo subir 

fervorosas preces, teremos dias de paz e tranquilidade, tão necessarioas no momento, 

para que possamos respirar o ar puro da liberdade e trabalhar, com verdadeiro ardor 

civico, pela grandeza do Brasil, forte e unido, e que o sr. Getulio Vargas, com o trabalho 

fecundo de todos os brasileiros ligados em torno de um só ideal (O Correio, n. 406, 

21/Julho/1934, p. 1).  

 

 

Assim, eram publicados, nos jornais locais, as ações que centralizavam na figura do 

presidente a responsabilidade de tornar o país um nação fecunda. As ações do remime eram 

noticiadas trazendo a imagem de que Vargas faria o Brasil uma nação efetivamente melhor do 

que era antes.  

 

 

 

2.5 Os grupos escolares: a organização dos tempos e espaços destinados à educação 

 

 

A produção e organização do tempo e dos espaços escolares constituíram-se, no Brasil, 

como um dos grandes desafios na construção de uma rede pública de ensino primário que 

atendesse às necessidades estabelecidas pelo desenvolvimento urbano e industrial. Durante 

grande parte da história do Brasil, a instrução elementar se dava em outros espaços que não 

somente a escola. Ao longo do Império havia, segundo Faria Filho, uma rede de escolarização 

doméstica que atendia um número superior ao da rede pública estatal (2000a, p. 144). Desta 

maneira, o surgimento dos espaços especialmente destinados ao ensino se deu na articulação de 

diversos fatores, principalmente no momento em que se pensava em um ambiente para abrigar a 
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escola pública primária, a partir da segunda década do século XIX. Quando homens de letras e 

políticos puseram em debate a necessidade de se adotar um novo método de ensino que tornaria 

escola mais rápida e barata – o método mútuo – a falta de espaços próprios foi colocada em 

questão. Além disso, a retirada do ensino do recinto doméstico significava o fortalecimento das 

estruturas estatais de poder. Com espaços públicos destinados à instrução, outro problema, de 

ordem administrativa, poderia ser sanado: a falta de fiscalização. As escolares isoladas, que 

vigoraram até o fim do século XIX, eram distantes umas das outras e, por causa da distância, 

acabavam não sendo devidamente inspecionadas. Ademais, a formulação de indicadores 

confiáveis de desenvolvimento do ensino era prejudicada. Consumia-se parte significativa das 

verbas destinadas à educação com o pagamento do aluguel destes espaços. Finalmente, pode-se 

citar a influência da Medicina no final do século XIX, especialmente a Higiene, como agente que 

contribuiu para a criação de espaços específicos para as escolas, ao prescrever modos e ambientes 

próprios para o desenvolvimento do fazer pedagógico (FARIA FILHO, 2000a, p. 145).  

No final do século XIX e início do século XX, a instrução primária passou ser vista como 

grande elemento responsável por apagar as “supostas consequências maléficas deixadas pelo 

Império e pelo trabalho escravo: a apatia do povo frente à vida pública (e à república de uma 

maneira geral) a aversão ao trabalho manual, dentre outros” (FARIA FILHO, 2000b, p. 27). Este 

movimento se juntava à concepção difundida na época, que produziu a representação de que a 

“escola isolada, aquela que funcionava nas casas dos professores e em outros ambientes pouco 

adaptados ao funcionamento de uma escola pública de qualidade, como sendo um obstáculo (...) à 

realização da tarefa educadora e salvacionista republicana” (idem, ibidem, p. 30). Por isso, a 

criação dos grupos escolares era pretendida pelas elites como forma de organizar o ensino e 

também torná-lo aliado na transformação cultural e política da sociedade. Assim, “reinventar a 

escola significava, dentre outras coisas, organizar o ensino, suas metodologias e conteúdos; 

formar, controlar, fiscalizar a professoras; adequar espaços e tempos ai ensino; repensar a relação 

com as crianças, famílias e com a própria cidade” (idem, ibidem, p. 31). 

 O grupo escolar, lugar cuidadosamente pensado para o ensino elementar da leitura, escrita 

e operações matemáticas básicas, era talvez o maior instrumento ligado ao progresso e à mudança 

que certamente estava por vir, ao contrário da antiga escola isolada, que nas representações se 

tornava símbolo de uma educação retrógrada e que deveria ser superada. Nos dizeres de Souza, 

“no início do século XX, uma representação negativa em torno das escolas isoladas se 
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disseminou no país, ao mesmo tempo em que crescia o fascínio pelos grupos escolares” (2008, p. 

45). Por isso, a defesa dos grupos escolares como lugar genuinamente moderno, que concebia o 

ensino sob a forma capitalista de organização do trabalho, estava ligada à ideia de que, assim, o 

Brasil superaria o atraso. Neste sentido, na última década do século XIX, os grupos escolares 

foram implantados em São Paulo e, posteriormente, em vários estados acompanhando um 

movimento mundial de implantação destes espaços. Nos anos de 1920 e 1930, a construção 

destes estabelecimentos era reivindicada em boa parte das capitais brasileiras (FARIA FILHO; 

VIDAL, 2000, p. 27). Apesar disso, a expansão maciça dos grupos escolares só ocorreu na 

segunda metade do século XX.  

A história dos grupos escolares tomou forma diferenciada nos estados brasileiros, porém 

se assemelhavam pelo planejamento arquitetônico e pela estrutura monumental. Estes locais eram  

 
na sua maioria, (...) construídos a partir de plantas-tipo em função do número de alunos, 

em geral 4, 8 ou 10 classes, em um ou dois pavimentos, com nichos previstos para 

biblioteca escolar, museu escolar, sala de professores e administração. Edificados 

simetricamente em torno de um pátio central ofereciam espaços distintos para o ensino 

de meninos e de meninas (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 25). 

 

Para Souza, o advento dos grupos escolares e sua forma de organização escolar significou 

não somente uma modificação espacial da educação elementar, mas “fundamentalmente, uma 

estratégia de atuação no campo educativo escolar, moldando práticas, legitimando competências, 

propondo metodologias, enfim, impondo uma outra prática pedagógica e social dos profissionais 

de ensino” (2008, p. 37). Desta maneira, os grupos escolares assumiram uma série de dispositivos 

que marcaram definitivamente o modo de organização escolar: modelo de educação pautado na 

graduação em séries. Mais que isso, nos moldes da escola graduada, foram implementadas 

modificações na perspectiva administrativa e pedagógica. Do ponto de vista da administração 

educacional, a principal inovação foi a ampliação das funções burocráticas. No que se refere às 

alterações pedagógicas, destacam-se a ordenação do currículo, a distribuição do conteúdo ao 

longo das séries – o que consequentemente exigiu maior rigor na avaliação dos alunos – e os 

dispositivos de controle de tempo (idem, ibidem p. 41-42). Tais modificações vieram não só 

acompanhar uma série de medidas modernizadoras, mas, além disso, facilitar a inspeção e 

fiscalização escolar, favorecer a introdução dos preceitos da higiene, que na época muito 

prescrevia no campo educativo e, principalmente, disseminar o ideal civilizatório republicano. 

Desta forma,   
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a cultura escolar elaborada tendo como eixo articulador os grupos escolares atravessou o 

século XX, constituindo-se em referência básica para a organização seriada das classes, 

para a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e para o controle sistemático do 

trabalho das professoras, dentre outros aspectos (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 27).  
  

 Com o advento dos grupos escolares, mudanças ocorreram também na relação entre 

alunos e professores, pois para que o ensino dentro das classes se desse da forma desejada, era 

indispensável que os alunos mantivessem silêncio e atenção na exposição do professor: fazia-se 

necessário o uso e a propagação da disciplina. A disciplina, ademais, possuía um fim 

moralizador, formador do caráter dos estudantes. Ao lado da disciplina, a avaliação também era 

vista como instrumento controlador, que se revestia de uma dupla finalidade: pedagógica e 

disciplinar (SOUZA, 2008, p. 49-50). Todos estes elementos tornavam a consolidação da escola 

primária uma das grandes contradições que caracterizaram a institucionalização da escola no 

Brasil: uma educação destinada ao povo e que deveria atingir as massas populares, mas altamente 

hierarquizada e excludente. 

 

 

2.6 A educação institucionalizada em São João del-Rei e o Grupo Escolar  “João dos Santos” 

 

O jornal O Correio, ao se referir à instrução primária pública em São João del-Rei, nas 

primeiras décadas do século XX, afirma que existiam três grupos escolares, nove escolas urbanas 

e rurais e quatro escolas anexas
18

 em pleno funcionamento, no ano de 1929, sendo atendidos 

2.728 alunos, no “districto da cidade” (O Correio, n. 43 18/Junho/1929, p. 2). Em 1931, o 

mesmo jornal publicou que havia 4.000 alunos matriculados nos três grupos escolares e diversas 

escolas isoladas do município, sendo que: 

 

Os grupos são, pela ordem cronologica, os seguintes: João dos Santos, do nome de um 

humilde operario e pai do Visconde de Ibituruna, ultimo presidente da provincia de 

Minas; Maria Tereza, cujo nome perpetua merecida homenagem á fundadora do Asilo 

Maria Teresa, destinado ao recolhimento e educação de creanças desvalidas, do sexo 

feminino, e que foi confiado ás irmãs Vicentinas, que dispensam áquelas que se 

recolhem a esse instituto verdadeiros carinhos de mãe; e, finalmente, Aureliano 

                                                 
18

 Entende-se como Escola Anexa cursos implantados em associação às Escolas Normais, para a prática dos futuros 

professores: “Quase como um prolongamento da posição de destaque da Escola Normal, as Escolas Anexas (...) eram 

locais de prática, pela excelência com que o ensino era nelas conduzido. Eram nessas aulas, anexas à Escola Normal, 

que deveria ocorrer a preparação daqueles que pretendessem seguir o magistério” (WARLE, 2003, p. 72). 
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Pimentel, para perpetuar o nome deste ilustre sanjoanense, que se notabilizou como 

filologo, poliglota e cientista (O Correio, n. 256, 28/Agosto/1931, p. 4). 

 

Em relação ao ensino secundário, os periódicos trazem dados sobre a existência do 

Colégio “Nossa Senhora das Dores”, o Ginásio “Santo Antônio” (ambos particulares e 

confessionais). Além dessas instituições, os jornais ainda indicam outras que havia na cidade e 

que acabaram encerrando suas atividades:  

 

Em 1905, o governo mineiro equiparou às escolas normais o Colégio Nossa Senhora das 

Dores – fruto de dedicação (...) das filhas de S. Vicente de Paulo, que o fundaram em 

1898; em 1909, os padres franciscanos fundaram o Ginásio Santo Antônio; e, em 1912, 

por iniciativa dos Sr. Aníbal Vitral e A. Pinheiro Campos, criou-se aqui, anexa ao 

Ginásio São Francisco, uma escola de farmácia e odontologia que, instalada em 1913, 

passou a funcionar regularmente, sob a direção do Prof. Dr. José Moreira Bastos, com 

elevado número de alunos. São João del-Rei chegou, por conseguinte, a possuir, em 

pleno funcionamento e com grande freqüência, uma escola normal, dois ginásios e uma 

escola de farmácia e odontologia! (...) Interessante é que, com o aumento extraordinário 

de nossa população, desapareceu o Ginásio São Francisco, desapareceu nossa escola de 

farmácia e odontologia (O Correio, n. 205, 30/Agosto/1930, p. 1). 

 

 

Na década de 1930, os periódicos afirmam que na cidade, “expoente de cultura e 

civilização”, estavam em funcionamento três grupos escolares, sete classes singulares urbanas e 

dois jardins de infância que atendiam o número aproximado de mil crianças. Além disso, é 

reafirmada a existência de dois ginásios e uma escola normal (O Correio, n. 616, 

16/Agosto/1938, p. 37). Neste mesmo número, o periódico traz, com detalhes, o número de 

alunos atendidos pelas instituições educacionais da cidade, afirmando que a instrução era bastante 

adiantada e que somados os alunos, havia 6.885 estudantes no município, assim distribuídos:  

 

 

Existem, no municipio, 45 escolas rurais, mantidas pelo governo Municipal, e 20 

distritais, mantidas pelo Governo do Estado, com um total de 3252 alunos; 3 escolas 

urbanas (Singulares) com 493 alunos, sitas em os suburbios de Matosinhos, de Senhor 

dos Montes e do Tijuco; 3 grupos escolares com 2.056 alunos, assim distribuidos: 827, 

no grupo João dos Santos, 853, no grupo Aureliano Pimentel e 383, no grupo Maria 

Teresa; a Escola de Preservação Padre Sacramento, mantida pelo Governo Estadual, com 

47 alunos; o Ginasio Santo Antonio e Instituito Padre Machado, com respectiviamente. 

438 e 229 alunos. Ambos estes estabelecimentos são reconhecidos pelo Governo 

Federal. O curso anexo e a escola Normal Nossa Senhora das Dôres, com 370 alunas 

(idem, ibidem, p. 39). 

 

 

Havia ainda na cidade, segundo a imprensa local, uma instituição que atendia “ás urgentes 

necessidades da nossa infancia desvalida” (A Tribuna, n. 1286, 18/Agosto/1935, p. 1) e que 
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segundo os periódicos, fora fundada no final da década de 1920. Escola de Preservaçao “Pe. 

Sacramento” 

localizada no arrabalde de Mattozinhos, na vasta praça de Chagas Doria e confiada á 

intelligencia e dedicação do nosso illustre conterraneo dr. Mario Cunha, incansavel 

continuador da ordem, disciplina e affecto ali implantados e mantidos pelo professor 

Lara Resende, um dos mais bellos exemplos do educador (...). A escola de preservação, 

do nome de um saudoso benemerito filho desta terra, apesar de sua curta existencia, é 

um estabelecimento que faz horna a S. João d'EL-Rey, e uma obra grande e bella do 

benefico governo do sr. Antonio Carlos. Os alumnos, em numero de 81 deixavam 

transparecer em seus semblantes infantis franca alegria (...). Reinam a ordem, a 

disciplina e a harmonia entre todos em toda parte (O Correio, n. 194, 15/Julho/1930, p. 

1).  

 

 

Ainda segundo O Correio, no referido estabelecimento de ensino “são optimos os fructos 

de tão bella instituição. Tantas creanças que vegetavam pelas ruas e vielas, sem amparo e muitas 

dellas no mais completo abandono e penuria do necessario á vida, gosam hoje da influeuncia 

benefica e sadia de um ambiente onde apparelham” (n. 219, 13/Dezembro/1930, p.1). Como 

indica o jornal, havia o recolhimento de crianças que eram encaminhadas para a instituição a fim 

de recebessem instruções “sadias”, regenerando condutas e moralizando a sociedade.  

Além das escolas primárias e ginásios para a formação dos jovens da cidade, imprensa 

local indica a existência de uma organização destinada à discussão e incentivo de ações 

educacionais. Fundado em setembro de 1930, o Centro Pedagógico Mario Casasanta
19

, 

acompanhava o movimento nacional em prol da educação e era, segundo a imprensa,  

   
notavel associação de classe, sob a presidencia do conhecido e reputado educador Lara 

Resende, vae ganhando dia a dia, raizes fundas na sympathia popular. Prosseguindo na 

elevada tarefa de trabalhar em prol da causa da Educação em geral, tem o Centro 

Pedagógico Dr. Mario Casasanta, desta cidade, desenvolvido bastante actividade para a 

consecução dos fins nobilissimos que tem. Uma vez por semana, ás sextas-feiras, sempre 

se encontram os membros da Directonia, sendo cada vez em casa de um deles, para 

conjunctamente tratarem dos interesses da associação e da causa que a mesma propugna 

(O Correio, n. 235, 04/Abril/1931, p. 2, itálicos meus).  

 

 

Além disso, o Centro Pedagógico Mário Casasanta promovia na cidade eventos 

destinados ao debate educativo e, em suas conferências, esforçava-se em adquirir grande 

visibilidade, principalmente pela presença de membros de várias instituições da sociedade local 

como prefeito, autoridades militares, médicos, membros do clero local, além de professores e pais 

                                                 
19

 Mario Casasanta foi político e signatário do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 1932. Esteve à frente 

da Inspetoria Geral da Instrução Pública do Estado de Minas Gerais entre os anos 1928 a 1931. 
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de alunos dos grupos escolares. Eram, ainda, proferidas palestras acompanhadas de grandes 

festividades:  

 

O Centro Pedagogico Mario Casasanta realizou, na noite de 23, no salão nobre da 

Prefeitura Municipal, mais uma reunião ordinaria, durante a qual se fez ouvir a palavra 

autorizada do revmo. vigario padre José Maria Fernandes. (...) Presentes crescido 

numero de professoras dos grupos, cavalheiros do escol sanjoanense e representantes 

da imprensa, foi aberta a sessão (O Correio, n. 265, 31/Outubro/1931, p. 1, itálicos 

meus).  
 

 

Desta maneira, a fundação ou ampliação das ações educativas eram tratadas na imprensa 

como grandes acontecimentos ou como “melhoramentos locais” e inscreviam-se no contexto da 

época que, como mostrei em linhas anteriores neste capítulo, era o de “entusiasmo pela 

educação”. Vivia-se no país a crença de que, pela educação escolar, seriam formados os cidadãos 

brasileiros e pelas representações publicadas nos jornais, acreditava-se que através da 

moralização das condutas o ideal civilizador seria alçando.  

Sobre a história do Grupo Escolar “João dos Santos”, a escassez de fontes primárias da 

instituição, aliada à má preservação das existentes, dificultam o seu estudo. As poucas 

informações que pude localizar apontam para o fato de que, em 1881, ainda no Império, fora 

fundada uma escola que é tomada como aquela que deu origem ao grupo escolar de que se o 

ocupa o presente estudo. De acordo com Augusto Sacramento Blake, esta escola fundada em 

1881 já possuía o nome de João dos Santos. A escolha do nome, por iniciativa de João Batista 

dos Santos, teve como objetivo “honrar e perpetuar a memoria de seu pai, [o qual] creou, n’uma 

casa de propriedade deste, com maior apuro provida e alfaiada do que as aulas publicas, a escola 

denominada de João dos Santos” (BLAKE, 1895, p. 352).  

Em sua inauguração, a escola recebeu, ainda segundo Blake, a visita do imperador D. 

Pedro II. Em 1921 o periódico local denominado O S. João d'El-Rey reproduziu assim o 

acontecimento: 

 
Acta da inauguração da Escola João dos Santos - No anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de 1881, aos vinte dias do mez de Abril, nesta Cidade de S. João 

d'El-Rey, na casa n. 8 da rua da Parainha, S. M. o Senhor D. Pedro II, Imperador 

constitucional e defensor perpetuo do Brazil, dignou-se comparecer e inaugurar a Escola 

João dos Santos, fundada pelo Dr. João Baptista dos Santos (...) ministrando o ensino 

primário elementar e o primario superior aos meninos de um e de outro sexo  (...). 

Achavam-se presentes 17 meninos e 44 meninas para serem matriculados na referida 

escola (O S. João d'El-Rey, n. 54, 9/Abril/1921, p. 2).  
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Recortes de jornais de difícil identificação, guardados no arquivo da escola, indicam que a 

instituição, no período imperial, possuía o nome de Escola São João e recebera o nome de João 

dos Santos em 1908
20

.  

O que se sabe sobre a figura de João dos Santos Pinto é que o mesmo fora um imigrante 

português que exercia o oficio de comerciante em São João del-Rei. Seu filho, João Batista dos 

Santos, fora médico e político no Império. Em 1882, recebeu o título de Barão e, em 1889, 

tornou-se o Visconde de Ibituruna. Segundo Augusto Sacramento Blake, nasceu em 14 de junho 

e 1828, em São João del-Rei. Formou-se no Rio de Janeiro, tendo sido “medico da extincta 

imperial camara, capitão-cirurgião reformado da cavallaria da guarda nacional de medicina, socio 

do instituto historico e geographico brazileiro, commendador da ordem de Christo de Portugal e 

cavalleiro da ordem da Rosa” (1895, p. 352). Após formar-se em medicina, permaneceu alguns 

anos na cidade do Rio de Janeiro e posteriormente viajou para Europa.  

O autor do Diccionario Bibliographico Brazileiro, afirma ainda que, no final do século 

XIX, a escola funcionava com acomodações apropriadas aos dois sexos, sendo mantidos por seu 

fundador “professores, livros e os demais accessorios de instrucção primaria, da geographia, 

geometria, desenho linear, etc., e, segundo termo passado do respectivo thesouro, doando o 

predio á provincia mantida a mesma escola” (idem, ibidem, p. 353). A seguir, há uma fotografia 

(infelizmente não datada), de um casarão onde se acredita ter funcionado a escola fundada pelo 

Visconde de Ibituruna em homenagem a seu pai. 

 

                                                 
20

 No arquivo da escola não consta qualquer documento que esclareça efetivamente este assunto. Na sala da direção 

há a reprodução da matéria do periódico S. João d’El-Rey, publicada em 1921 e citada anteriormente. Tais dados são 

tomados pela comunidade escolar como o “mito fundador” da instituição.  
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Imagem 2  

Casa n. 8, Rua da Prainha, indicada como primeira instalação da escola. 

Fonte: Acervo da Escola Estadual “João dos Santos”. 

 

 

Colocando à parte a questão não solucionada sobre o nome e as origens da instituição, o 

que se pode afirmar é que a escola existente desde 1881 fora transformada em grupo escolar em 

1908, vindo a ser o primeiro grupo escolar da cidade. Fora inaugurado precisamente no dia 26 de 

julho, quando ocupava o prédio n° 15 da Rua da Prata (atualmente Rua Padre José Maria Xavier). 

Só mais tarde, em 1918, mudou-se para o prédio especialmente construído para este fim, e que 

até hoje ocupa, na avenida atualmente denominada Avenida Eduardo Magalhães
21

.  

Em 26 de julho de 1937, professores e alunos do grupo escolar João dos Santos, 

responsáveis pela publicação do jornal A Voz da Escola, buscaram recuperar a história de sua 

fundação em uma coluna especialmente dedicada ao tema, tomando 1908 como o ano de 

fundação do grupo escolar: 

 

Comemoramos hoje o vigesimo nono aniversario do nosso Grupo. Instalou-o o Senhor 

Antonio Gomes Horta vindo especialmente para este fim. Era presidente do Estado o dr. 

João Pinheiro, sendo secretário do interior o dr. Carvalho de Brito. Chamava-se Grupo 

                                                 
21

 Segundo documentos do arquivo da escola, houve uma consulta popular em 1918 para escolher o nome da 

instituição, tendo sido o mais votado João dos Santos. Todavia, trata-se de um documento datilografado já nos finais 

do século XX e que não possui indicação precisa desta informação.  
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Escolar de S. João del-Rei, tomando tempos depois o nome de “João dos Santos”, nome 

da primeira escola singular da cidade, em homenagem ao pai do Visconde de Ibituruna. 

O Sr. João dos Santos nasceu em Lisbôa a 7 de março de 1795 e faleceu nesta cidade aos 

12 de setembro de 1879. A 27 de agosto de 1908 tomou posse da diretoria o Sr. Lindolfo 

Gomes. O Grupo funcionava com oito cadeiras (A Voz da Escola, n. 46, 26/Julho/1937, 

p. 1). 

 

 

O ano de 1908 foi tomado como referência por professores e alunos por ter sido aquele no 

qual a instituição fora transformada em grupo escolar. A Imagem 03, a seguir, mostra fotografia 

da fachada do prédio especialmente criado para abrigar o grupo escolar, destacando-se que se 

tratava de uma área central da cidade e que a arquitetura do grupo caracterizada pela imponência 

e grandiosidade, fazia com que a instituição apresentasse “acomodação, conforto e bela 

aparência, ideias do habitante e do habitar da/na cidade moderna” (FARIA FILHO, 2000, p. 49).  

 

 

 

 

  Imagem 3  

Fachada do Grupo Escolar “João dos Santos”, década 1920. 

 Fonte: Jornal O Correio, n. 43 18/Junho/1929, p. 2. 

 



57 

 

A incorporação do grupo escolar ao ensino público tem relação com uma reforma 

ocorrida no estado de Minas Gerais, a Reforma João Pinheiro, de 1906. Esta se constituiu em 

uma ampla tentativa de remodelação escolar, em tempos nos quais era imprescindível o 

estabelecimento de novos regulamentos para o ensino primário e a reestruturação da escola 

primária, frente os sérios problemas que Minas Gerais enfrentava. No ano que assumiu a 

presidência do estado, 1906, João Pinheiro promoveu uma importante reforma de ensino público 

e, a partir de mudanças estruturais, procurou instalar uma nova cultura escolar, especialmente 

com a construção dos Grupos Escolares (GOMES, 2008, p. 47)
22

. Segundo Faria Filho (1998), tal 

reforma propunha o maior controle dos professores pelos inspetores escolares e, além disso, 

imprimia modificações na formação dos professores, mas a grande novidade constituía-se no 

imperativo da construção de espaços próprios para a educação escolar, ou seja: os grupos 

escolares.  

Seguindo as orientações desta reforma, outros grupos escolares já mencionados foram 

estabelecidos em São João del-Rei. O segundo deles, fundado em 1925, recebeu o nome de 

“Maria Teresa” em “homenagem á fundadora do Asilo Maria Teresa, destinado ao recolhimento 

e educação de creanças desvalidas” (O Correio, n. 256, 28/Agosto/1931, p. 4) e iniciou 

efetivamente suas atividades em 1927. Passou por constantes mudanças devido à má conservação 

do prédio que ocupava. Ao contrário das instalações do Grupo Escolar “João dos Santos”, o 

Grupo Escolar “Maria Tereza” era apresentado pelos periódicos como instituição que não possuía 

espaço favorável ao ensino. As más instalações deste grupo escolar renderam críticas à 

administração local durante todo o ano de 1933, quando o grupo contava apenas oito anos de 

existência. Tais críticas se estenderam ao ano posterior, como foi publicado em 1934, pelo jornal 

A Tribuna:  

 

 

 

                                                 
22

Até a década de 1960, a instituição ministrava as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, antigo curso 

primário. No início da década de 1970, a escola foi contemplada com a extensão de séries, passando a oferecer à 

população as quatro séries finais do Ensino Primário. Em 2005 foram implantadas as primeiras turmas do Ensino 

Médio. Mesmo completando, em 2008, 100 anos de funcionamento, a história do Grupo Escolar “João dos Santos” 

ainda não havia sido pesquisada, sendo o primeiro estudo sobre a instituição o trabalho BASSI; BASTOS; DINALI, 

ROSA. As práticas educativas da Escola Estadual João dos Santos entre 1932 e 1942. 2009. 46f. Trabalho de 

conclusão de curso (Pedagogia) – Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2009, mencionado na 

Introdução.  
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Enquanto os alumnos dos demais grupos sahem de um unico predio, de um predio onde 

são satisfeitas as exigências rigorosíssimas hoje, dos actuaes processos pedagogicos de 

educação infantil, os alumnos do arruinado Maria Thereza, sahem de varias casas e de 

differentes ruas, de casas particulares, adaptadas, á ultima hora, de modo imcompleto, 

para efeito de funcionamento (n. 1210, 18/Fevereiro/1934, p. 1).  

 

 

Neste contexto, ao Grupo Escolar “Maria Tereza” era delegada a representação de espaço 

escolar arruinado, impróprio ao ensino, ao contrário das representações ligadas ao “João dos 

Santos”, que fora criado em local privilegiado, em prédio monumental e conforme critérios que 

se inseriam nas normas da Reforma João Pinheiro, acima aludida. Apesar das denúncias de más 

condições, as atividades do Grupo Escolar “Maria Tereza” continuaram sendo executadas em 

locais considerados à época como improvisados até o ano de 1939, quando passou a ocupar o 

prédio onde até hoje funciona, que guarda as características dos grupos escolares das primeiras 

décadas do século XX. Este debate sobre a necessidade de os espaços escolares serem salubres se 

encontra inserido em um movimento maior conhecido como Higienismo, que se caracterizou pela 

prescrição de práticas consideradas saudáveis que muito influenciaram a educação escolar. 

Atravessando décadas, os ditames higiênicos indicavam inclusive a necessidade de uma 

“edificação própria e apropriada para funcionar como escola” (GONDRA, 2000, p. 527). Tal 

espaço deveria contar com iluminação própria, janelas adequadas para a circulação de ar, 

mobiliário adequado, dentre outras disposições em favor da saúde das crianças. 

Em 1929, a cidade ganhou outro grupo escolar, o “Aureliano Pimentel”, em homenagem 

ao professor sanjoanense Aureliano Pereira Corrêa Pimentel. Já no ano de 1930, a instituição 

possuía “a frequencia legal de 428 alunnos (...) 14 professoras de classe, 2 estagiarias substituitas, 

2 professoras de trabalhos e 1 de gymnastica e canto” (O Correio, n. 194, 15/Julho/1930, p. 1). 

Quanto ao número de alunos atendidos pelo “João dos Santos”, na década de 1930, A Voz 

da Escola dizia que “o nosso grupo prosperou sempre, contando hoje 1.065 alunos divididos em 

3 turnos por causa insuficiencia de salas. O corpo docente atual consta de 20 professoras efetivas, 

4 professoras contratadas, 3 estagiarias efetivas e 14 contratadas” (n. 46, 26/Julho/1937, p.1). 

Entre os anos de 1937 e 1946, contabilizei, nas Atas de exames e promoções do arquivo da escola 

7.232 alunos
23

, o que indica que o grupo era atendia um número considerável de alunos.  

                                                 
23

 Dados obtidos a partir das Atas de Exames e Promoções que trazem ora a contagem dos alunos presentes em um 

dado dia do início do período letivo, ora o número de matriculados. O número de alunos, portanto, pode variar, já 

que a documentação disponível na escola não revela precisamente o total de alunos inscritos da instituição e 

tampouco os frequentes.  
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Desta maneira, o Grupo Escolar “João dos Santos”, inseria-se no contexto educacional de 

ampliação do acesso ao ensino escolar institucionalizado, como visto ao longo deste capítulo. Os 

grupos escolares se tornaram instituições que despertavam admiração e fascínio da sociedade 

perante a escola, por sua imponência e pelas representações que os colocavam como responsáveis 

pelo o progresso da nação. As décadas de 1930 e 1940 foram marcantes pelos ideais civilizadores 

e nacionalistas confiados à escolarização e como pôde ser percebido, o Grupo Escolar “João dos 

Santos” também fez parte deste contexto de entusiasmo pela educação. 
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CAPÍTULO III 

 

A FORMAÇÃO DO CIDADÃO BRASILEIRO: MORALIDADE LAICA E 

MORALIDADE CATÓLICA NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DO GRUPO ESCOLAR 

“JOÃO DOS SANTOS” 

 

3.1 A educação nas décadas de 1930 e 1940: Getúlio Vargas e a aliança igreja e Estado 

 

 

 

Após a Independência do Brasil (1822), mesmo havendo a aliança entre igreja e Estado, 

vários conflitos se manifestaram antes mesmo da separação legal dessas duas esferas, ocorrida 

com a Proclamação da República (1889). Quando, no período republicano, a separação entre 

igreja e Estado aconteceu, “boa parte do percurso de afastamento já fora percorrido. O que não 

quer dizer que essa separação tenha acontecido de forma serena” e tampouco que tenha havido 

uma ruptura total (GONÇALVES NETO, 2010, p. 200). A reação da igreja contra a separação foi 

imediata, buscando reaver seu poder através do maior controle sobre o clero e de novos meios 

para atuar junto ao povo, sem se sujeitar aos ideais do liberalismo. Neste contexto, “no lugar do 

púlpito, projeta-se agora a escola” (idem, ibidem, p. 201). 

Logo após a Proclamação da República, foram decretados o casamento civil, a liberdade 

dos cultos e a exclusão do ensino religioso nas escolas públicas. Minas Gerais, um dos estados de 

maior tradição católica à época, autorizou, em 1928, na gestão de Antônio Carlos, a introdução 

do ensino religioso no horário escolar de todas as escolas dependentes de seu governo. A 

autorização fora convertida em lei em outubro de 1929 e se encontrou ligada diretamente à figura 

de Francisco Campos, então Secretário do Interior (HORTA, 1994, p. 96). 

Aproximações entre a Igreja Católica e o Estado aconteceram de forma preponderante 

durante o Governo do Presidente Getúlio Vargas. Desta forma, mesmo sendo a República 

marcada pela introdução dos dispositivos legais que incorporaram os princípios liberais de 

educação, estabelecendo seu caráter laico, durante quinze anos no poder, o Presidente Vargas 

encontrou apoio nas forças conservadoras e, dentre elas, a Igreja Católica (SOUZA, 2008). De 

acordo com Cury, no século XX, “a Revolução de 30 significou o momento de volta da Igreja 

Católica ao proscênio político em larga escala” (2010, p. 24).  
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Além de Vargas, ações favoráveis à ligação Igreja Católica e Estado tiveram a 

participação fundamental de Francisco Campos, nomeado em 1930 para o recém-criado 

Ministério da Educação e Saúde. Confiantes nesta aproximação, católicos decidiram lutar pela 

questão da reintrodução do ensino religioso nas escolas públicas, sendo publicado, em 1931, o 

decreto que reintroduziu o ensino religioso no ensino primário, secundário e normal em todo país. 

Ao justificar os motivos pelos quais o decreto se fazia necessário, Francisco Campos defendeu 

que  

a educação não pode ser neutra: ela apresenta sempre uma dimensão ética. Trata-se de 

“impor preceitos à consciência e subministrar à vontade motivos eficazes de ação”. Ora, 

isto não é possível “fora de uma concepção ético-religiosa da vida”. A formação do 

homem exige uma tomada de posição com relação aos problemas de sua natureza de seu 

destino (HORTA, 1994, p. 100).  

 

 

Apoiado por Vargas, que justificava que a Revolução havia tomado corpo justamente para 

sanear moralmente a pátria e reorganizá-la sob o aspecto moral, Francisco Campos defendia a 

Igreja Católica, considerada por ele especialmente como uma força moral. Neste contexto, no 

plano político autoritário em que se desenhava a gestão de Francisco Campos, “o ensino religioso 

era, ao mesmo tempo, um instrumento de formação moral da juventude, um mecanismo de 

cooptação da Igreja Católica e com uma arma poderosa na luta contra o liberalismo e no processo 

de inculcação dos valores” (idem, ibidem p, 107)
24

.  

O decreto de abril de 1931, que permitia o ensino religioso nas escolas públicas, 

indubitavelmente, não era suficiente para garantir, à Igreja Católica, a posição confortável que 

ocupava antes da República, nem tornaria o ensino religioso parte do projeto moralizador de 

Vargas. Era preciso que o ensino da religião fosse regulamentado e confiado a ele maior 

amplitude de ação. Em outras palavras, era necessário que o ensino religioso estivesse 

incorporado à Constituição, o que se tornou realidade na Carta Magna de 1934, após as pressões 

exercidas pela Liga Eleitoral Católica
25

. Tais pressões, todavia, não foram suficientes para manter 

                                                 
24

 Apesar de estar presente na citação, a ideia de inculcação não é partilhada por este estudo, uma vez o amparo 

teórico utilizado nesta pesquisa se aproxima das correntes que levam em conta a experiencia e a produção de sentido 

dos sujeitos (CHARTIER, 2001, p. 98). Dessa maneira, a opção pelo conceito de apropriação, conforme Chartier, 

faz-se presente neste estudo, que considera ao mesmo tempo “as liberdades restringidas” e “as restrições 

transgredidas”, uma vez que toda apropriação, apesar de encerrada nas condições históricas e posições sociais (que 

são desiguais) é, ao mesmo tempo, criação de sentido por parte dos sujeitos (CHARTIER, 2001, p. XIII). 
25

 A Liga Eleitoral Católica (LEC) constitui-se, segundo Horta (1994), como uma “instituição suprapartidária”, 

criada em 1932, a fim de instruir e congregar o eleitorado católico. Além disso, asseguraria aos candidatos apoio 

eleitoral dos fiéis, desde que se comprometessem com os princípios sociais da Igreja e os defendessem na 

constituinte.  
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o mesmo alcance do dispositivo na constituição de 1937, que mencionava o ensino religioso, mas 

diminuiu seu alcance.  

Por estas razões, os interesses católicos se encontravam presentes e atuantes nas demais 

elaborações e discussões legislativas, mas os defensores da igreja apoiavam a presença do ensino 

religioso nas leis orgânicas do ensino, principalmente através das reformas iniciadas por Gustavo 

Capenama, que assumiu o Ministério da Educação e Saúde em 1934 e, em 1938, criara a 

Comissão Nacional do Ensino Primário. As leis orgânicas procuravam salientar em todos os 

níveis de ensino o tema da padronização dos conteúdos que deveriam ser ministrados nas escolas. 

Entretanto, foram mantidos, no nível do ensino primário, a seletividade e o “elitismo” da 

estrutura existente antes da década de 1930. Em relação ao ensino religioso, o anteprojeto que o 

regularia jamais fora transformado em lei e a legislação que o ajustava continuou sendo as 

regulamentações estaduais mantidas através do decreto de 1931 e da Constituição de 1934 

(HORTA, 1994, p. 121).   

 

 

3.2 O ensino religioso e a legislação educacional brasileira: o caso peculiar de Minas Gerais 

 

 

É preciso ter em mente que, no período tomado como referência, a educação, 

principalmente aquela recebida no âmbito escolar, se constituía como campo de disputas e 

debates no qual havia diferenciadas linhas de pensamento. A legislação educacional, por sua vez, 

também se configurava como alvo de discussões. Dentre os debates ocorridos e que são 

significativos para este estudo, encontram-se aqueles que envolviam o ensino religioso. Logo 

após a Revolução de 1930, ainda no Governo Provisório, a presença da religião nas escolas 

brasileiras foi regulada pelo longo decreto n° 19.941, publicado em 30 de abril de 1931. Tal 

dispositivo afirmava em seu Art. 1: “fica facultado, nos estabelecimentos de instrução primária, 

secundária e normal, o ensino da religião” (BRASIL, 1931). Entretanto, nos outros dez artigos 

contidos no decreto, foram definidos os tempos e os modos para o ensino da religião nas escolas, 

e, dentre eles, ressalva-se o poder do Estado sobre o conteúdo: “Art. 5: A inspeção e vigilância do 

ensino religioso pertencem ao Estado, no que respeita à disciplina escolar, e às autoridades 

religiosas, no que se refere à doutrina e à moral dos professores”.  (idem, ibidem).   
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Aprovar o decreto, entretanto, não significava atenuar as discussões em torno do tema. Ao 

contrário, no Brasil, segundo Cury, as disputas se tornaram nítidas “quando se aproxima a 

oportunidade de, através da elaboração da Constituição de 1934, os diversos grupos envolvidos 

nestes debates concretizarem constitucionalmente a consagração de seus princípios” (1986, 

p.11)
26

. Assim, o caráter facultativo conferido no decreto de 1931 foi reafirmado pela 

Constituição de 1934 que, além disso, incorporou a religião como disciplina curricular 

obrigatória e de matricula facultativa:  

 
Art. 153: O ensino religioso será de freqüência facultativa e ministrado de acordo com os 

princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e 

constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, 

profissionais e normais (BRASIL, 1934).  

 

 

Desta forma, cabia aos pais e responsáveis mostrar-se favorável ou não ao recebimento de 

instrução religiosa por parte dos filhos, já que o ensino da religião estaria presente nos horários 

regulares das aulas nas escolas do país.  

Em 1937, o cenário legislativo relacionado ao tema sofreu modificações significativas. A 

Carta Magna naquele ano, em seu Art. 133, estabeleceu que “o Ensino Religioso poderá ser 

contemplado como matéria do curso ordinário das escolas primárias, normais e secundárias. Não 

poderá, porém, constituir objeto de obrigação dos mestres ou professores, nem de frequência 

compulsória por parte dos alunos” (BRASIL, 1937). Ou seja, embora mantido na lei o ensino 

religioso, sua oferta não era mais assegurada como obrigatória nos currículos escolares, como na 

constituição de 1934. Segundo Horta, 

 
a Constituição de 1937, redigida por Francisco Campos, mantém o dispositivo da 

Constituição de 1934 relativo ao ensino religioso, mas diminui muito seu alcance. 

Enquanto a Constituição de 1934 tornava obrigatória a inclusão deste ensino no horário 

escolar, mantendo facultativa a frequência, na Constituição de 1937 era a própria 

inclusão do ensino religioso no horário que se tornava facultativa (1994, p. 120-121). 

 

 

Em 1946, o ensino religioso passou a se constituir “disciplina dos horários das escolas 

oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do 

                                                 
26

 A obra Ideologia e educação brasileira: Católicos e liberais de Carlos Roberto Jamil Cury, oferece contribuições 

para a compreensão do contexto dos debates educacionais da época em estudo. Todavia, trata tanto o grupo dos 

Católicos, quanto o dos Pioneiros da Escola Nova, como blocos homogêneos e coesos. Acredito que esta visão 

dicotômica deve ser matizada.  
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aluno” (BRASIL, 1946). Nos dizeres de Cury, “vê-se claramente que se passa da licitude a uma 

constituição formal da grade curricular” (2010, p. 31).  

Considerando um ponto de vista mais regional, a relação entre a Igreja Católica e o estado 

mineiro se constituiu, na época, como um caso particular em relação aos demais estados da 

federação, uma vez que 

 
os pilares que sustentavam a relação do Estado e da Igreja foram sendo constituídos e 

consolidados em Minas Gerais com particularidades que diferenciam o caso mineiro em 

relação ao outros estados, nos quais a relação entre Estado e Igreja Católica estava muito 

mais aberta ao conflito do que à conciliação (FREITAS & BICCAS, 2009, p. 56).  

 

 

A legislação mineira do período traz indícios da aproximação do estado de Minas Gerais 

com o catolicismo. Como disse, o advento da República promoveu a separação legal entre o 

Estado e a Igreja Católica. Contudo, isso não significa dizer que tal separação tenha sido pontual 

e abrupta. Segundo Gonçalves Neto, o processo foi marcado por “tensões, enfrentamentos, 

avanços e recuos, negociações, debates na imprensa, nos púlpitos e nos parlamentos” (2010, p. 

200). Entretanto, em termos legislativos, a separação foi efetivada. Mesmo assim, em 1929, 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente eleito de Minas Gerais, autorizou a introdução do 

ensino religioso no horário escolar de todas as escolas mineiras. Tal autorização foi 

regulamentada pela Lei n° 1.092, diretamente ligada à figura de Francisco Campos, então 

Secretário do Interior de Minas Gerais e que, conforme Freitas & Biccas, “procurou quando pôde, 

atender (...) setores da Igreja Católica” (idem, ibidem, p. 65). A lei mineira 1.902 assim 

determinava: 

 

Art.1: Nos estabelecimentos de ensino mantidos pelo Estado, é permittida a instrucção 

religiosa, dentro do horario escolar, por um espaço de tempo nunca maior de cincoenta 

minutos por dia, e não mais que tres vezes por semana (MINAS GERAIS, 12 de outubro 

de 1929).  

 

 

Em 1935, o estado de Minas Gerais reafirmava as resoluções da Constituição Federal de 

1934, através da publicação de duas determinações, o Decreto n. 151/1935
27

 e da Constituição do 

                                                 
27

 Art.1: O ensino religioso, ministrado sem onus para o Estado, de frequencia facultativa, é, nos termos da 

Constituição da República, considerado como parte integrante do ensino publico, nos estabelecimentos officiaes de 

instrucção primaria, secundaria, profissional e normal (MINAS GERAIS, 29 de julho de 1935). 
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estado de Minas Gerais
28

, que confirmavam o caráter facultativo da frequência dos estudantes ao 

ensino religioso, mas o admitia como parte integrante do currículo das escolas de ensino público. 

Mesmo tendo entrado em vigor a Constituição Federal de 1937, que tornou facultativo o 

ensino religioso nas escolas públicas do país, o estado mineiro determinou, através de sua própria 

Constituição, que deveria haver, em suas escolas primárias, secundárias e normais, a instrução 

religiosa: 

Art. 95: O ensino religioso, que não poderá constituir objeto de obrigação dos 

professores, nem de freqüência compulsória, será ministrado de acordo com os 

princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada, enquanto não for ele “sui  juris”,  

pelos pais ou responsáveis, e contemplado como matéria de curso  ordinário nas escolas 

primárias,  secundárias, profissionais ou normais (MINAS GERAIS, 29 de outubro de 

1945). 

 

 

Em 1946, após a aprovação Lei Orgânica do Ensino Primário
29

, que também garantia a 

licitude do ensino religioso, o estado de Minas Gerais, através do Decreto 2276/1946
30

, 

reafirmava a instrução religiosa, que deveria abranger também o ensino pré-primário. Com a 

entrada em vigor da nova Constituição Federal, neste mesmo ano, que claramente incluía a 

disciplina nos horários oficiais, o estado organizou seu ensino através do Art. 124 de sua própria 

Constituição:  

V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de 

matrícula facultativa, sendo ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 

manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável (MINAS 

GERAIS, 14 de julho de 1947).  

 

 

Desta maneira, percebe-se que, nos formatos da legislação, tanto no nível estadual quanto 

federal, a regulamentação do ensino religioso esteve sempre presente, com “caráter indutivo e 

facultativo (...) o que pode ser percebido pela utilização do verbo poder. Uma leitura atenta das 

diferentes formulações permite uma interpretação clara da licitude permissiva do ensino 

religioso” (CURY, 2010, p. 30, itálicos do autor).  

                                                 
28

 Art. 90: O ensino religioso será de freqüência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão 

religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e  constituirá matéria  dos horários nas escolas públicas 

primárias, secundárias, profissionais e normais (MINAS GERAIS, 30 de julho de 1935). 
29

 Decreto-Lei n.8.529. Art. 13: E lícito aos estabelecimentos de ensino religioso Não poderá, porém esse ensino 

constituir objeto de obrigação de mestres os professores, nem de freqüência obrigatória para os alunos (BRASIL, 

Coleção de Leis do Brasil, 02 de janeiro de 1946). Observa-se que o decreto apresenta erros de pontuação na 

formulação da primeira frase, mas seu significado não foi comprometido.  
30

 Art. 1: Nos estabelecimentos de ensino pré-primário, primário, normal e especial, subordinados à Secretaria de 

Educação, haverá ensino religioso (MINAS GERAIS, 10 de agosto de1946).  
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Considerando a legislação que regulava o ensino religioso nas escolas públicas no período 

estudado, pode-se perceber que as mudanças efetuadas pretendiam padronizar o currículo que 

deveria ser seguido pelas escolas. Na legislação pesquisada, pude perceber que, entre 1930 e 

1946, a presença do ensino religioso nas escolas públicas era tema bastante discutido e sobre o 

qual não foi fácil criar consenso. Apesar dos debates e da inconstância da obrigatoriedade do 

ensino religioso nas escolas públicas, o mesmo nunca fora excluído dos currículos. O caminho 

encontrado foi o que se pode chamar de uma conciliação, que tentava agradar tanto aos católicos 

quanto aos que defendiam a escola laica, uma vez que, em 1946, o ensino religioso passou a ser 

de oferta obrigatória, mas de matrícula facultativa. Não obstante, a imprensa sanjoanense também 

participava deste debate e não se portou de modo indiferente quando o assunto era religiosidade e 

escola pública. Nos periódicos pesquisados, foram encontradas posições favoráveis ao ensino da 

religião católica na escola pública, tendo em vista seu poder educativo. Em 1935, o jornal A 

Tribuna, ao se referir à mocidade e os tempos vividos, dizia possuir preocupação com o momento 

vivido, o qual se encontrava marcado por “greves, desobediências, lutas partidárias, cisão de 

classe”. Ao fim do texto, afirmava-se que a solução para a instabilidade daquele momento 

histórico passava pela educação que se apoiasse na ação religiosa e moralizadora: “uma educação 

religiosa, moral e cívica capacitar-nos à para a luta, trar-nos-á idéias fortes e dinamismo” (n. 

1268, 4/Abril/1935, p.1). Já O Correio, publicou que a comunidade escolar de São João del-Rei 

não via com bons olhos os movimentos que defendiam a escola laica. Na voz do periódico, 

somente uma educação firmada na fé católica seria condizente com as tradições locais: 

 

Tres grupos escolares, sete classes singulares urbanas e dois Jardins de Infância recebem 

diariamente, quasi tres mil crianças, para o trabalho persistente e profícuo de educação 

completa. Dois grandes ginásios, uma escola normal (...) e a Escola de Preservação Pe. 

Sacramento salientam-se (...) como primorosas elementos de aprefeiçoamento social. E 

cumpre notar que os estabelecimentos de ensino de S.João Del-Rei, ontem e hoje, 

rejeitam e combatem o laicismo que não considera a religião como elemento de 

educação (O Correio, n. 616, 16/Agosto/1938 p. 1). 

 

Da mesma forma, o Diario do Comercio, em 1943, publicava artigo sob o título “Crianças 

de Hoje Homens de Amanhã”, no qual exprimia a representação que colocava a presença do 

ensino religioso como parte positiva na formação dos futuros cidadãos do país:  

 

Sabemos que ensinamentos de doutrinas exoticas e corrompidas ameaçam a perverter a 

humanidade, e nós que somos um povo ordeiro e católico não queremos que a desordem 

e a impiedade, os máos costumes e os disturbios sociais venham destruir a nossa Pátria, 

nascida à sombra da Cruz. A idéa religiosa, o têmor de Deus, o amôr e a bondade devem 
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presidir todo o ensinamento (...). O Brasil será grande, será respeitado e será prospero e 

feliz, se ampararmos e educarmos convenientemente as crianças de hoje, 

encaminhando-as para Deus e para a Pátria (Diario do Comercio, n. 1689, 

16/Outubro/1943. p.1). 
 

As publicações dão a entender que havia uma estreita relação entre a cidade e as 

manifestações religiosas, predominantemente católicas. Todavia, não se pode afirmar que entre 

estas representações publicadas pela imprensa e as práticas sociais havia uma correspondência. 

Nesta dissertação, faz-se importante ressaltar que, no contexto local, a escola era vista pela 

imprensa como grande aliada na propagação da fé cristã, ou melhor, católica. Desse modo, os 

jornais consultados publicaram textos nos quais foram debatidos assuntos importantes para o 

período pesquisado, especialmente a crença de que, sendo aliadas, escola pública e moralidade 

católica levariam a Pátria ao bem estar social.  

 

 

 

3.3 O ensino da moral e cívica nos currículos escolares e nas escolas de Minas Gerais  

 

 

Além da relação escola pública e religião católica, deve-se pensar a configuração do 

ensino da moral e cívica durante a era Vargas. Porém, antes disso, vale lembrar que no Brasil já 

eram realizadas celebrações cívicas
31

 desde o século XIX, sendo em seguida potencializadas com 

a proclamação da República em 1889 (FONSECA, 2005, p. 47). Em 1925, moral e cívica se 

tornaram conteúdo introduzido no programa do exame de admissão ao primeiro ano do ensino 

secundário, durante a gestão do presidente Artur Bernardes. Logo após, foi incluído nas escolas 

públicas, através de várias reformas educacionais ocorridas durante a década de 1920. A partir de 

1930, o controle sobre a organização das comemorações cívicas foi assumido pelo Estado, 

principalmente quando o culto cívico e patriótico passou a ser de responsabilidade do Ministério 

da Educação. Desta maneira, lançar mão do ensino da moralidade se justificava pela crença no 

papel regenerador da escola, papel este discutido no Capítulo II desta dissertação.  

                                                 
31

 FONSECA considera festas cívicas como manifestações organizadas por grupos políticos e sociais dominantes e 

que trazem em si interesses e aspirações de seus organizadores, o que não significa que sejam aceitas e recebidas 

pelos demais sem questionamento. Em outras palavras, as comemorações são, ao mesmo tempo, campo de consenso 

e de conflito (2005, p. 47). 
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No caso específico de Minas Gerais, Francisco Campos não incluiu o ensino da moral e 

cívica durante as diversas mudanças promovidas por ele a partir do ano de 1927, quando esteve à 

frente da Secretaria do Interior. Para Campos, a educação moral era perfeitamente substituível 

pela educação religiosa. Quanto à educação cívica, nas palavras do secretário, a escola poderia 

realizá-la 

imitando o jogo dos processos sociais, ou antes, adotando-o na vida escolar, pela 

organização de associações infantis destinadas a fornecer ao instinto social da criança 

formas claras e quadros regulares, cujas linhas solicitem, orientem e disciplinem o 

exercício das atividades sociais (HORTA, 1994, p.140).  

 

 

Desta mesma forma, em 1931, à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, 

Campos não incorporou o ensino moral e cívico como disciplina do currículo no nível 

secundário. Sem, no entanto, negar a importância do ensino da moral, este foi colocado nas mãos 

da Igreja Católica pela introdução do ensino religioso. Além disso, deveria haver o cuidado para 

que o ensino das noções cívicas não entrasse em conflito com as propostas antiliberais e 

autoritárias do projeto político de Vargas.  

Somente através dos conceitos de pátria e raça que o tema do civismo foi reintroduzido na 

legislação educacional em 1934, com a criação da Inspetoria Geral do Ensino Emendativo no 

Ministério da Educação e Saúde. Na regulamentação, desta vez, aparecia uma estreita ligação 

entre aperfeiçoamento físico, moral e intelectual da raça, fazendo com que se estendesse a todos 

os estabelecimentos dependentes do ministério a obrigatoriedade do ensino da educação física e 

do canto orfeônico. Tudo isso era parte do plano uniformizador de Vargas, que anunciava uma 

grande campanha em favor da elevação do patriotismo do povo brasileiro.  

Com a ditadura instaurada a partir de 1937, o sistema educacional passou a ser visto como 

poderoso instrumento de propagação das ações do Estado Novo. Através do ensino de noções 

cívicas, que faziam parte do ideal patriótico que se pretendia impor, a moral ministrada através do 

canto orfeônico deveria ser praticada em todas as escolas públicas do país. Sucessor de Francisco 

Campos, a partir de 1934, Gustavo Capanema dirigia o Ministério da Educação e Saúde na 

mesma direção das tendências autoritárias que figuravam naquele contexto. Portanto, desde o 

início da implantação do Estado Novo, foi perceptível a intenção de se utilizar da escola como 

agente a serviço da nação. As tendências centralizadoras foram intensificadas e concretizadas 

através da intervenção acentuada do Governo Federal no sistema de ensino. A escola pública era 
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tomada como o espaço no qual se deveria disseminar, na infância, o espírito do novo regime 

estabelecido.  

Neste contexto histórico, na cidade São João del-Rei, segundo a imprensa local, também 

ocorriam ações que ligavam diretamente educação escolar e Estado Novo, principalmente através 

da figura de Getúlio Vargas. Segundo o periódico O Correio, a comunidade do Grupo “João dos 

Santos” celebrou o regime em vigor através da inauguração do retrato do presidente no âmbito da 

instituição:  

Inauguração do retrato do Presidente da Republica: 

Com a presença do Sr. Prefeito Municipal e muitas autoridades civis, militares e (...) 

diretores do Instituto Padre Machado e grupos Maira Tereza e Aureliano Pimentel, corpo 

docente e discente do João dos Santos, imprensa e pessoas gradas, foi pelo Dr. Garcia de 

Lima, inspector escolar, aberta a sessão (...). Crianças daquele educandario, do primeiro 

ao quarto ano escolar, falaram com muita graça, proferiram discursos da propria lavra 

sobre o Dr. Getulio Vargas. (O Correio, n. 609, 12/Junho/1939, p. 1).  

 

 

O tom festivo do artigo indica que ações escolares como estas, além de ganharem 

notoriedade na imprensa, envolviam grande parte da comunidade escolar, bem como membros da 

sociedade local. As celebrações manifestavam apoio ao Estado Novo e faziam como que a figura 

do chefe da nação estivesse próxima às pessoas e, principalmente, às crianças, participantes 

ativas em comemorações como estas.  Além disso, observa-se certo esforço, por parte dos 

periódicos, em reafirmar a prosperidade inaugurada na cidade pelo novo contexto político, como 

relata o artigo a seguir: 

 
O advento do Estado Novo trouxe uma nova fase de trabalho e progresso. Nota-se em 

toda a cidade em todas as classes, sem distinção um novo e grande incentivo a 

impulsionar o desenvolvimento das nossas riquezas, em franca e eficiente colaboração 

com o govêrno municipal (idem, n. 658, 14/Maio/1939, p.1).  

 

 

Desta forma, a aproximação entre as ações do Estado Novo e educação escolar também 

fizeram parte, segundo os periódicos, do contexto da cidade de São João del-Rei nas primeiras 

décadas do século XX. Além disso, a imprensa local também reiterava os grandes avanços 

provenientes do sistema político implantado por Vargas e as características unificadoras adotadas 

pelo regime. Nas palavras do periódico Diario do Comercio, o 

 

Estado Novo é a nação. A familia, o trabalho, a terra a comunidade historica, as 

aspirações de paz, as forças morais, todos os valores, enfim, de união e grandeza, que o 

regimen de 10 de Novembro coordena e dirige num alto sentido nacionalista (n.252, 

7/Janeiro/1939, p. 1). 



70 

 

Observa-se nos periódicos em circulação a representação de que o contexto político 

vivenciado pelo país estava intimamente ligado ao progresso e à prosperidade da nação. E, para 

que tudo isso pudesse ser concretizado, a educação escolar e o alargamento das noções morais 

faziam-se necessários. Pode-se afirmar que neste período, o Brasil se encontrava em um contexto 

político e econômico de mudanças, no qual foi atribuído à escola pública um relevante papel. A 

partir da escola, pretendia-se civilizar e moralizar o povo brasileiro, inserindo o país em um 

processo de industrialização. Considerando tais características históricas, é que passarei a 

analisar, na sequência deste capítulo, a presença de práticas e representações embasadas na 

moralidade católica e da moralidade laica no Grupo Escolar “João dos Santos”.  

 

 

 

3.4 As práticas educativas moralizadoras: a formação da infância segundo a moralidade laica e a 

moralidade religiosa 

 

 

A partir do contato com as fontes em que se baseia este estudo, percebe-se que pretendia-

se propagar a moral a partir de práticas realizadas em processos educativos no grupo “João dos 

Santos”, o que se vincula ao contexto educacional maior vivido naquela época. Naquele contexto, 

a ideia de modernização passava pela construção de uma nova identidade nacional, ligada à 

noção de unidade do país. Desta forma, a educação foi apreciada como meio eficaz para que tal 

projeto modernizador fosse efetivado. O ensino da História e o da educação moral eram vistos 

como “responsáveis pela ação educativa formadora do caráter do cidadão, composto de virtudes 

espelhadas nas condutas dos grandes homens (...) e nos princípios morais do catolicismo” 

(FONSECA, 2005, p. 45).  

Na documentação pesquisada foram identificadas duas vertentes de moralidade que 

permeavam as representações e práticas educativas no grupo escolar em tela: a moral laica e a 

religiosa. No entanto, vale ressaltar que tais vertentes não são, neste estudo, encaradas como 

tipologias fechadas em si mesmas, ou mesmo concorrentes. Ambas as visões moralizadoras 

identificadas convergiam no movimento transformador que idealizava a formação dos cidadãos 

segundo condutas socialmente valorizadas, as quais eram consideradas como capazes de 

modificar e regenerar a nação brasileira. Após identificar os dois tipos de moral veiculados pela 
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imprensa e as práticas educativas efetivadas no Grupo Escolar “João dos Santos”, foram 

construídas categorias que possibilitaram a análise que passarei a apresentar. Mais uma vez, vale 

destacar que todas as categorias que serão apresentadas a seguir foram tomadas como parte 

integrante do mesmo processo histórico e, em certa medida, se sobrepõem ou mesmo se 

confundem, sendo isoladas didaticamente no processo de escrita para facilitar a análise de sua 

inserção no contexto histórico tomado como referência.   

 

 

3.5 A formação segundo a moralidade laica 

 

 

Com relação à moral laica, foi possível perceber três características mais recorrentes na 

documentação consultada. Naquele contexto, no interior deste processo educativo, um dos 

objetivos principais era a formação civil. A primeira característica da moral laica corresponde à 

formação de um cidadão comprometido com a pátria e o civismo, ou seja, o patriota, que detinha 

os conhecimentos básicos sobre a História do país e, sobretudo, conhecesse e respeitasse os 

símbolos nacionais. A segunda característica da moral laica identificada possuía a finalidade de 

transmitir aos alunos atitudes e valores socialmente apreciáveis, sentimentos tidos como nobres e 

condutas exemplares a serem seguidas. Assim, pode-se perceber a valorização de determinados 

modos e procedimentos que os bons cidadãos deveriam adotar, indicando maneiras de agir de 

acordo com princípios que resultariam no cidadão civilizado. Finalmente, encontra-se a 

característica que tinha como finalidade principal transformar os futuros adultos em bons 

trabalhadores, capazes de cumprir bem as tarefas laborais. A moralidade laica se encontrava 

indiscutivelmente comprometida com a formação da força de trabalho e o mundo produtivo que 

despontava com a crescente industrialização do país. Eram, pois rejeitadas a desocupação e o 

ócio e valorizado o bom trabalhador.   

Passarei, a seguir, a apresentar como a moralidade laica estava presente na imprensa local 

e nas práticas educativas do Grupo Escolar “João dos Santos” – tomado como caso exemplar 

nesta dissertação, palco onde representações e práticas educativas características das décadas de 

1930 e 1940 foram constituídas.   
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3.5.1 Moralidade e patriotismo: a formação civil oferecida pelo Grupo Escolar “João dos Santos” 

 

 

A formação do cidadão patriótico, construtor de uma nova nação, era o principal ideal de 

uma educação que visava à constituição de uma identidade nacional capaz de superar os 

regionalismos e os problemas de ordem socioeconômicos. Foi possível identificar, através das 

fontes, acentuada presença desta categoria moralizadora veiculada pela imprensa local, assim 

como em variadas atividades pedagógicas realizadas no Grupo Escolar “João dos Santos”.  

Segundo o periódico local Diario do Comercio, as festividades que expressavam o patriotismo 

eram notoriamente realizadas na cidade. A celebração do “Dia da Pátria” narrada a seguir, contou 

com o respaldo religioso e, além disso, estava de acordo com as aspirações do regime instaurado 

em 1937: 

São João del-Rei viveu horas de grande entusiasmo cívico. Poucas vezes, muito poucas 

vezes mesmo, S. João del-Rei assistiu a um espetáculo de tão empolgante beleza, de 

tamanha expressão cívica como a concentração e parada realizada domingo em nossa 

principal avenida (...). As solenidades da tarde culminaram pela sua grandiosidade e 

vibração. Nunca, repetimos, S. João del-Rei assistiu a um espetáculo tão cheio de fé e 

civismo. Toda a população esteve presente a essa manifestação que traduz o espírito 

cívico de nossa gente, sob a égide do Estado Novo (n.1057, 9/Setembro/1941, p. 1). 

 

Para o mesmo periódico, as correntes de pensamento que ignoram e até mesmo combatem 

o sentimento patriótico seriam prejudiciais à formação das novas gerações, e por isso, deveriam 

ser evitadas. Além disso, segundo o jornal, “por mais que pretendam libertar-se do seu 

patriotismo, ele triunfa, sempre (...), e é como certas flores que parecem dormir (...), sob as 

tristezas do poente e da noite – mas se erguem cheias de louçania de vida, pelo nascer do sol” (n. 

44, 27/Abril/1938, p. 1). Por isso, a educação, segundo a imprensa, deveria ter como objetivo a 

formação moral voltada para a pátria, como garantia de bem educar a infância. É o que publicou 

O Correio ao defender que “as creanças – os homens de amanhã – devem ser educadas numa 

moral forte de devotamento e de sacrifício a sua pátria” (n. 239, 2/Maio/1931, p. 2).  

Além de estampadas nos periódicos, as práticas que contribuiriam para a formação moral 

voltada para o patriotismo se faziam presentes no grupo escolar pesquisado. Os ex-alunos da 

instituição recordaram, em entrevistas, que antes mesmo do início das atividades escolares, era 

reservado determinado tempo para que todos os alunos do grupo fizessem a saudação à bandeira 

nacional:  
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No início das aulas chegaram os alunos... ficavam conversando, brincando, qualquer 

coisa. Quando tocava o sino, era anúncio de que eles deviam ficar em silêncio e 

organizar as fileiras, as filas (...) por ordem de sua sala de aula... Aí tinha início o 

momento... patriótico. Era escolhido uma sala e ali um aluno faria... Faria uma 

aclamação à bandeira, enquanto uma professora hasteava a bandeira do Brasil, ficava 

hasteada até o fim do expediente, o segundo turno. Depois daquilo, nas sextas-feiras era 

cantado o Hino Nacional (Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010). 

 

De forma semelhante, outro ex-aluno da instituição relata estes momentos em que as 

festividades no grupo eram voltadas para as comemorações que exaltavam o sentimento 

patriótico. Segundo ele, cada aluno “aprendia a cantar o hino nacional e (...) comemorava, (...) as 

festas com espécies de alegorias (...) sobre o dia da pátria (...)” (Entrevista com Sebastião, 

17/Junho/2010).  

Além dos relatos, outras fontes utilizadas corroboram a forte presença do patriotismo, 

como é o caso do já mencionado caderno de caligrafia de Beatriz. Nele, o culto à pátria era 

manifestado, principalmente, por exercícios que reforçavam a aprendizagem das datas 

comemorativas do Brasil. As perguntas eram copiadas pela professora em determinada página e 

deviam ser respondidas na próxima folha do caderno. Trava-se de indagações precisas, como 

podem ser vistas a seguir: “1) Quem descobriu o Brasil? Em qual data? 2) Qual o maior rio do 

Brasil? 3) Quais as suas maiores produções? 4) Qual a data da sua independencia? 5) Qual data 

da proclamação a república? 6) O que houve no dia 13 de maio de 1888? 7) O que houve no dia 

21 de abril de 1792” (Caderno de caligrafia, 1939-1940 p. 18). Assim, nota-se claramente o uso 

da História para a formação do cidadão detentor de conhecimentos considerados importantes para 

a formação da unidade da pátria, dentre os quais se destaca o rompimento como passado colonial. 

Segundo GOMES, o governo de Vargas, desde os anos 1930, entendeu a importância do cultivo 

da História para a construção dos ideais nacionalistas almejados por seu governo. Ao tomar a 

disciplina como instrumento de legitimação de poderes e formação de indivíduos adaptados à 

ordem social, o Estado passou, principalmente a partir de 1937, a intervir no sentido de 

desenvolver uma formação moral dos alunos de acordo com os valores patrióticos dominantes. 

Além disso, ao destacar certo tipo de ação heróica de alguns personagens do passado como 

modelos de conduta patriótica, o ensino de História trabalhava noções e valores caros à formação 

cultural brasileira (2008, p. 141). Da mesma forma, na publicação de responsabilidade atribuída 

aos alunos, o jornal A Voz da Escola, é possível identificar o empenho em disseminar os 

sentimentos patrióticos nas crianças. O jornalzinho publicava, principalmente ao relatar as 
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festividades ocorridas no grupo, os mais fortes apelos para que os alunos cultivassem lealdade à 

pátria. Em 1935, em comemoração ao dia sete de setembro, o periódico publicava que “com 

jubilo os corações dos brasileiros vêm passar esta data querida! Data esta, que marca mais um 

anno daquella em que o nosso Brasil adorado, se libertou (...) das cadeias que prendiam ao jogo 

portuguez” (n. 33, 21/Setembro/1935, p. 3). Neste mesmo número, alunos e professores 

assinaram diversos textos sobre o assunto, destacando a importância da data comemorativa, como 

o que se segue, assinado por uma aluna do 3º ano: “tornou independente o nosso Brasil, com as 

palavras que ficarão eternamente gravadas em nossos Corações: ‘Idependencia ou Morte’” (idem, 

ibidem, p. 1). Além disso, para comemorar a referida data festiva, segundo o periódico, fora 

organizada grande celebração, chamada no período de Auditório: 

 

Realizou-se no dia Sete de Setembro uma animada festa sportiva, no campo do Sparta. 

Esta festa foi em commemoração a Independencia do Brasil, tomaram parte mais ou 

menos 700 creanças pertencentes aos tres grupos escolares de S. João del-Rei, 

concorrendo então para mais abrilhanta-la os musicos do 11 Regimento de Infantaria. 

A's 8 horas foi iniciada a secção com Hyno Nacional contanto pelas professoras e 

alumnos (A Voz da Escola, n. 33, 21/Setembro/1935, p. 2). 

 

 

Como se vê, a realização de Auditórios esteve presente nas práticas educativas do grupo 

“João dos Santos” e dos demais grupos escolares da cidade. Entendo estes momentos patrióticos 

como eventos promotores de hábitos socializantes e educativos, recursos pedagógicos atrativos e 

capazes de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O momento do Auditório foi relembrado 

também pela ex-aluna Beatriz, o que reafirma a constância desta prática no grupo escolar em que 

estudara: “havia (...) as festas cívicas, nada era deixado de comemorar. A gente fazia os 

chamados Auditórios, que eram representações com poesias, leituras sobre o texto, (...) gincanas” 

(Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010). Ao analisar este tipo de prática, Gomes, ao citar 

Fonseca, afirma que no Regulamento do Ensino Primário de Minas Gerais (1927), os Auditoriuns 

apareciam como modalidade pedagógica com objetivo de aprimorar, dente outras coisas, a 

cooperação, a espontaneidade, o respeito às leis, o amor à pátria, à família e à escola (2008, p. 

58). Além disso, deveriam se relacionar com o interesse e a experiência dos alunos, sendo 

encarados como prática escolar em que o estudante aprende a utilizar conhecimentos ministrados 

em sala. Ainda segundo Gomes, a programação dos Auditórios amparava-se essencialmente nos 

aspectos de festividade. Neles, os conhecimentos adquiridos em classe eram associados à 

experiência proveniente da organização e participação do aluno no evento. Portanto, “eram 
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organizados os rituais sociais dessa comunidade escolar por meio do hasteamento da bandeira ao 

som do Hino Nacional, da declamação de poesias em homenagem a pátria, de desfiles cívicos” 

(idem, ibidem, p. 58). A realização dos Auditórios envolvia professores, alunos, pais e, por vezes, 

até mesmo membros da comunidade tomavam parte do evento. Indo ao encontro destas práticas, 

o relato a seguir, extraído do A Voz da Escola, descreve a realização do Auditório em 

comemoração ao dia de Tiradentes, em que os festejos vão além do espaço escolar:  

 
Dia 21 de abril realizou-se nesta casa de instrução um auditório (...). Constou de 2 

partes:  uma interna e outra externa. A interna foi realizada dentro do Grupo e constou: 

de hasteamento da Bandeira, seguido de uma saudação ao Pavilhão Nacional. Em 

seguida houve dramatização feita pelos alunos do quarto ano. (...) Cantamos hino à 

Tiradentes. Em seguida houve desfile dos alunos (...) até o busto de Tiradentes, na 

Avenida. A segunda parte constou de suplica e de uma saudação ao inconfidente (n. 54, 

Abril/1939, p. 1). 

 

Lançar mão de tais atividades configurava-se como meio atrativo de propagação do 

sentimento patriótico. No Auditório, a moralidade e a disseminação do amor à pátria se faziam 

presentes, por meio de exposições, cantos, poesias e encenações. No trecho do discurso 

apresentado a seguir, proclamado por um aluno no Auditório realizado em comemoração ao Dia 

do Soldado, é possível perceber o forte apelo em favor do patriotismo:  

 

Colegas, como prova de amor à Pátria e de admiração ao Soldado Brasileiro, prestemos 

diante do Pavilhão Nacional, o juramento de imitar a lealdade, a abnegação e a bravura 

de Caxias (...). Juramos ser leais, abnegados, intrepidos e defensores do nosso querido 

Brasil! Ao Brasil glorioso! - O nosso respeito. A Caxias invencivel! - A nossa 

admiração. Ai Soldado Brasileiro! - A nossa sincera gratidão. José Geraldo Dangelo (A 

Voz da Escola, n. 69, Agosto/1941, p.1).   

 

 

A imagem a seguir, apresenta as comemorações do dia da árvore realizadas no grupo 

escolar em 1941, por meio de um Auditório. Destaque-se a comemoração fora realizada no pátio 

da escola e que ao fundo percebe-se a presença de alunos hasteando a bandeira nacional.  
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Imagem 4  

Auditório realizado no Grupo Escolar “João dos Santos”, 1941. O realce contido na fotografia aponta para 

a ex-aluna Beatriz Maria de Resende. Fonte: Acervo pessoal Beatriz Maria de Resende. 
 

 

 

 

Com semelhante veemência, eram direcionados aos símbolos nacionais louvores e 

sentimentos de apreço. Emblema maior da nação, a bandeira do país era apresentada pelo 

periódico do grupo escolar como digna de respeito e grande valor sentimental: “Salve Bandeira 

do meu Brasil! Amo-te, Bandeira de todo o coração. (...) Quando passar garbosa, devemos tirar o 

chapéu. Serás amada e respeitada porque és a mais bela Bandeira do mundo (idem, n.53, 

Novembro/1938, p.1). A intensidade do patriotismo revela-se pela extrema valorização daquele 

que se considerava o maior símbolo da nação, como pode ser observado pela publicação citada. 

Tal representação indica que pretendia-se construir uma “consciência nacional”, formada, 

primeiramente, pelo reconhecimento dos símbolos ligados à pátria. Amparava-se também na 

criação de um sentimento de pertencimento ao país, visto o cidadão como parte integrante da 

nação, sobretudo ao trazer à tona o contexto político vigente através, por exemplo, do culto a seus 

dirigentes (GOMES, 2008, p. 139). A valorização do Estado Novo e da figura de Getúlio Vargas 

podem ser vistos na primeira página do periódico escolar A Voz da Escola, datado de 1941: 
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Imagem 5 

 Primeira página A Voz da Escola, 1941. Biografia do então presidente Getúlio Vargas. Texto assinado 

por Waldir Almeida, aluno do 4º ano. Fonte: Acervo Biblioteca Municipal Baptista Caetano d’Almeida 
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Nesta mesma edição, que também apresentou outro texto especialmente dedicado ao 

contexto político, encontra-se a representação de que as ações do novo regime, introduzidas pelo 

presidente Vargas, favoreciam o tão esperado desenvolvimento do país. Segundo o jornal, “o 

Estado Novo satisfez a todos os brasileiros trazendo paz e a tranquilidade, favorecendo, assim, o 

progresso e o trabalho organizado (n. 71, Outubro/Novembro/1941, p. 3)”. É possível perceber 

que os estímulos aos sentimentos patrióticos eram especialmente úteis ao jogo político. Reforçam 

a ideia de que o passado deveria ser superado e substituído pelo contexto vivenciado, que supriria 

expectativas de progresso da população e que permitia também vislumbrar um futuro unificado e 

animador: “Antigamente o Brasil não podia progredir tanto como progride hoje. Havia muitas 

revoltas e discordias, a nação estava dividida” (idem, ibidem, p. 3). Desta forma, o patriotismo  

 

lembra e legitima um fato ocorrido, na formação de um espetáculo de poder, associando 

o ufanismo pelo culto do passado à esperança do futuro. A construção de uma 

identidade coletiva nestes momentos de apelo à emoção torna-se eficaz na pedagogia da 

memória e nos projetos dos governos vigentes (VAZ, 2006, p.46).   

 

Não obstante, o mesmo sentimento era dedicado aos heróis nacionais, especialmente a 

Tiradentes, considerado “notavel vulto de tanto trabalhou para nós e que teve por berço esta 

encantadora cidade” (A Voz da Escola, n. 44, 21/Abril/1937, p. 1). Nesta perspectiva, evidencia-

se o cultivo de valores patrióticos nas crianças, consideradas como responsáveis pela constituição 

da identidade do país. Tais valores, deveriam ser pautados nas representações de amor ao Brasil e 

na exaltação dos grandes homens da nossa História. Claramente, “os personagens ilustres eram 

referências idealizadoras que buscavam incutir nos alunos representações de condutas 

exemplares” (GOMES, 2008, p. 143). Tiradentes se tornou, nas linhas do jornal A Voz da Escola, 

exemplo ideal de cidadão a ser seguido: “na hora de ser enforcado, proferiu as seguintes palavras: 

Morro pela liberdade de minha Pátria! Nós, sanjoanenses, não podemos esquecer” (n. 44, 

21/Abril/1937, p. 1). Retomando a citação aludida anteriormente sobre o Auditório em 

comemoração ao dia 21 de abril, vale ressaltar que, segundo o mesmo jornal, os estudantes do 

grupo escolar foram até a principal avenida da cidade com o objetivo de prestar homenagens a 

este herói nacional diante de seu busto. Assim, percebe-se que a tal figura histórica era dado 

especial destaque, principalmente por ser um “filho da terra” de importância nacional naquele 

período. Além disso, segundo FONSECA, as representações ligadas à figura de Tiradentes foram 

assumindo traços atrelados a uma construção religiosa e que corroboravam sua imagem de herói 
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e mártir (2002, p. 2). Esta ênfase no aspecto religioso que envolve a imagem do inconfidente 

também pode ser notava na publicação de uma coluna do periódico escolar em questão. No ano 

de 1939, em uma edição especialmente dedicada ao dia 21 de abril, o jornal A Voz da Escola 

veiculara uma oração ao mártir:  

 

Prece a Tiradentes 

O' Tiradentes eu te admiro pelo teu patriotismo, coragem e fé. Morreste para que o nosso 

Brasil fosse livre. Quando eu crescer quero seguir o seu exemplo. Joaquim Moraes 

Terra, 2º ano, Prof. - Hilda Rangel (A Voz da Escola, n. 54, Abril/1939, p. 1). 

 

É interessante pensar, neste contexto, a relação que tornou a ideia de sacrifício pela pátria 

um elemento precioso para a pedagogia do Estado Novo (FONSECA, 2002). Os sentimentos 

nacionalista, patriótico e regenerador justificariam o trabalho em prol da pátria e até mesmo o 

sacrifício por ela – como é atribuído à figura de Tiradentes. O tom épico conferido à 

Inconfidência Mineira e a ênfase dada à imagem do mártir eram representações aliadas na 

produção de sentimentos capazes de contribuir para a construção de uma identidade coletiva 

almejada pelo regime político. Nas décadas de 1930 e 1940, a representação do bom brasileiro, 

responsável pelo engrandecimento da pátria, como conferido ao inconfidente, estava em 

consonância com os objetivos nacionalistas do presidente Vargas.    

Os cultos ao civismo e às ações patrióticas foram sendo constituídos como lugares 

educativos. Tendo como objetivo a comemoração de um episódio ou de um personagem visto 

como significativo no contexto da História da nação, contribuíram para formar um sentimento de 

pertencimento a algo maior: a pátria. A escola em questão, assim como muitas outras daquele 

período, utilizou-se das festas cívicas com o intuito de estabelecer e manter valores considerados 

importantes. As festas que celebravam os feitos da nação, seus heróis e dirigentes ao longo de sua 

História, destacavam-se porque visavam ampliar o patriotismo para a sociedade em geral, além 

do espaço escolar. 
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3.5.2 Moralidade laica e a formação civilizadora 

 

A moralidade laica deveria contribuir para educar o patriota e, além disso, um dos ideais 

educacionais direcionados à infância brasileira, nas primeiras décadas do século XX, era o desejo 

de transformação da criança em cidadão civilizado. A partir do estudo do Grupo Escolar “João 

dos Santos”, foi possível identificar a presença de representações e de práticas que possuíam 

como objetivo disseminar atitudes e valores civilizados, socialmente apreciáveis, sentimentos 

tidos como nobres e condutas éticas a serem seguidas. Acreditava-se que, uma vez apropriados 

pelos alunos, estes valores levariam o Brasil em direção a uma sociedade civilizada. Tanto nas 

fontes escritas, quanto nas fontes orais, encontra-se expressa a idéia de civilização como 

valorização de comportamentos desejáveis sob o ponto de vista ético e, em menor quantidade, a 

noção de civilização é tomada como sinônimo de comportamentos refinados ou polidez.  

As práticas educativas relacionadas com estas representações amparavam-se na formação 

moral e propagavam, através de múltiplos recursos, quais comportamentos eram esperados. 

Claramente eram expressos “os comportamentos e sentimentos que mostram por meio de código 

de valores, quais as prescrições são estabelecidas e como devem ser seguidas as regras 

determinadas para a convivência social” (GOMES, 2008, p. 129). Assim, formar-se-ia uma 

sociedade civilizada, promovendo o Brasil ao patamar de países de cultura superior, como eram 

consideradas algumas nações europeias. Entretanto, o empenho em transforma-se cada vez mais a 

infância como lugar civilizador e moralizante, não se constitui prática exclusivamente apreciada 

no século XX. Segundo Jacques Revel, desde o século XVI, assistiu-se a um “intenso esforço de 

codificação e controle dos comportamentos. Submete-os às normas de civilidade, isto é, às 

exigências de comércio social” (1991, p. 169). Desta forma, há sim uma linguagem dos corpos 

que se destina aos outros, fazendo com que o sujeito seja exposto ao elogio ou à sanção do grupo. 

A civilidade e o controle dos comportamentos se impõem e atuam não somente nas relações 

sociais, mas também na vida particular como “manobra para limitar ou até mesmo negar a vida 

privada” (idem, ibidem, p. 169). Ainda segundo Revel, o texto Civilidade Pueril, de Erasmo, 

publicado pela primeira vez na Basiléia, no ano de 1530, destaca-se como acontecimento 

marcante na disseminação dos valores de civilidade. O tratado didático reformulou a própria 

noção de civilidade e defendia a pedagogia das “boas maneiras” garantindo ampla difusão social 

destes conselhos por pelo menos três séculos (idem, ibidem, p. 171). A obra de Erasmo foi 
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reeditada e tomada como exemplo por vários séculos. Os tratados de civilidade se tornaram, tanto 

na Europa, quanto no Brasil, livros de uso escolar que tinham como objetivo a formação moral 

dos sujeitos
32

. Além de Erasmo, Hebert Spencer, ao publicar Educação Intellectual, Moral e 

Physica, que se tornou um sucesso editorial por volta de 1860, em favor da educação que 

aprimorasse os aspectos de civilidade, afirmava que “a categoria de conhecimentos que em 

grande parte é ignorada nas nossas escolas é aquella que preside à justa realização dos processos 

que tornam possível a vida civilisada” (SPENCER apud SOUZA, 2008, p. 23). 

As práticas do Grupo Escolar em questão nos levam a considerar que os estudantes se 

encontravam sob uma espécie de juízo de valor que indicava como os alunos deveriam se portar, 

e, além disso, indicavam normas de civilidade. Neste contexto, vale trazer à luz as contribuições 

de Norbert Elias ao se referir ao processo civilizador que tende à “moderação dos impulsos da 

vida instintiva e afetiva, à pacificação das condutas, a formas mais complexas de organização 

política e de divisão do trabalho” (QUINTANEIRO, 2010, p. 71). Este processo de longa duração 

se constituiu como movimento de mudança não planejado e tampouco intencional. Elias afirma 

que ocorreu uma mudança “civilizadora” de comportamento quando houve “moderação das 

emoções espontâneas, o controle dos sentimentos, a ampliação do espaço mental além do 

momento presente, levando em conta o passado e o futuro, o hábito de ligar os fatos em cadeias 

de causa e efeito – todos estes são distintos aspetos da mesma transformação (...)” (ELIAS, 1993, 

v. 2, p. 198).  

A formação de uma sociedade civilizada também fazia parte das representações 

encontradas nos periódicos em circulação na cidade de São João del-Rei, durante o período 

pesquisado. O jornal O Correio, afirmava que nações atentas às condutas civilizadas estariam 

especialmente preocupadas com a formação das novas gerações:  

 

A educação infantil tem, ultimamente, mais do que outras, preocupando os povos 

civilizados, uma vez que dela depende, em grande parte, a formação do caráter humano 

(...). Só a educação compete influir, decisivamente, no futuro do ser, controlando 

sabiamente ás suas heranças. Com aproveitamento maior possivel das boas, e 

procurando orientar satisfatoriamente as más (n.787, 22/Agosto/1940, p. 4).    
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 Os manuais de civilidade europeus foram objeto de estudo de Norbert Elias (1994), Peter Burke (1995) e Chartier 

(2004). 
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 Desta forma, a educação recebida no espaço escolar deveria também possibilitar a 

regeneração de condutas indesejáveis aprendidas até mesmo no lar, segundo o jornal. Tomadas 

como “herança” a serem combatidas, em detrimento da disseminação de sentimentos bons, como 

narrado anteriormente, as posturas éticas e socialmente valorizadas deveriam ser aprendidas na 

escola. Tal representação fora reafirmada no trecho a seguir que atribuía ao professor a tarefa 

especial de disseminar valores moralizantes:  

 

Pedidos aos professores que intensifiquem, com maior zelo e carinho, a educação moral 

nos grupos e escolas, completando, assim, a deficiente acção dos paes. Instruam esses 

entesinhos na pratica da verdade e do respeito ás leis sociais, melhorando-lhes os 

costumes, estimulando-lhes os sentimentos de dignidade e altruismo e incutindo-lhes no 

espirito de horror ao vicio (O Correio, n. 220, 20/Dezembro/1930, p. 1).  

 

Além dos jornais locais, o periódico escolar constituiu-se como meio em que a práticas 

moralizantes eram destacadas. A partir de artigos publicados no A Voz da Escola, é possível notar 

que os sentimentos tidos como nobres (generosidade, obediência, bondade, honestidade e 

simplicidade) eram altamente exaltados como características pessoais que os estudantes deveriam 

cultivar. Tais sentimentos civilizados podem ser vistos a seguir, na história intitulada “Coração 

generoso de uma menina” que trata de bons atos praticados pela personagem principal: 

 
Em uma tarde, vespera de Natal, em que sua mãe distribuia pães para os pobres, Luiza 

que estava brincando no jardim como diversas amiguinhas, avistou uma menina, que 

tinha o vestido todo esfarrapado e, fitava a linda boneca que Luiza trazia nos braços (...). 

Chamou a menina e entregou-lhe o mimo, dizendo lhe as seguintes palavras: Aqui está o 

presente que Papai Noel me deu, para entregar-te. (...) Os paes da Luiza possuidos do 

mais justo orgulho por terem uma filha que tão bello coração possuia, abraçaram-na, 

chorando de prazer. Todos nós devemos auxiliar os pobres e cultivar sentimentos 

generosos e elevados (A Voz da Escola, s/n, Agosto/1931, p. 2). 

 

A história publicada transcorre no período natalino, comemoração cara aos católicos. 

Luiza, a menina de bom coração, estendia a mão a uma menina pobre e esfarrapada, mostrando-

se boa e generosa.  Além disso, humilde, pois dissera à menina pobre que a boneca havia sido 

enviada por Papai Noel, sendo Luiza apenas a “portadora” do presente. No caderno de caligrafia 

utilizado neste estudo também foram encontradas indicações que revelam que os alunos deveriam 

aprender a ser solidários com os pobres. O comportamento estimável pode ser notado na 
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interpretação de texto a seguir: “3- Era rica ou pobre? Pobre. 4- Lili
33

 estava na escola? Esta. 5- 

Que fez Lili com a merenda que levava? Deu para o pobre. 6- O pobre ficou contente? Quem dá 

aos pobres empresta a Deus” (Caderno de caligrafia, 1939-1940, p. 28). A atitude generosa 

atribuída à personagem Lili rendeu à menina a características que a apresentavam como boa filha, 

enfatizada no exercício de interpretação: “2- Ela era boa filha? Era”.  

Tais práticas e valores civilizados se encontravam intimamente ligados ao que Chartier 

denominou de “civilidade cristã”. Tal modelo de civilidade destacara-se na obra Regras da 

convivência e da civilidade cristã, publicada por Jean-Baptiste de La Salle na França, em 1703. 

Este modelo de civilidade afastava-se da civilidade mundana, que era sinônimo de polidez e se 

alicerçava nos sentimentos de honestidade e piedade cristã (CHARTIER, 2004, p. 63-64). Por 

hora, destaco o quanto a moralidade laica se encontrava intimamente relacionada com a 

moralidade católica no período ao qual este estudo se dedica, sendo muitas vezes difícil isolar tais 

categorias. As características da moralidade católica serão discutidas de maneira mais detida em 

momento posterior deste capítulo.  

Desta maneira, foram encontrados outros exemplos de práticas educativas relacionadas à 

disseminação da civilidade cristã. Ações generosas como das personagens Luiza e Lili, acima 

descritas, foram localizadas em outros exercícios contidos no caderno de caligrafia. Tais 

atividades estimulavam sentimentos bons restringiam aqueles que eram considerados maus 

sentimentos. Dentre estes, pode-se citar a característica de não ser egoísta – percebido através da 

cópia da história O doce, que relatava o mau comportamento de Bento, menino que não gostava 

de dividir os doces que ganhava. Quanto à civilidade que se afasta do modelo cristão, 

aproximando-se de valores sociais, que estaria mais relacionada a uma “civilidade mundana”, 

encontra-se a cópia da história O fazendeiro, também apresentada no caderno. Tal texto 

enfatizava o bom comportamento do personagem que não se intrometia na conversa adulta. Tal 

atitude é condenada através da cópia que ensina bons modos: “O menino era muito bem educado, 

por isso, não se intrometia na conversa dos mais velhos” (Caderno de caligrafia, 1940, p. 13).  

Observa-se que as boas atitudes eram estimuladas e, até mesmo passíveis de nota, 

segundo o boletim utilizado como fonte para o estudo. Nele, eram atribuídos valores para o 

comportamento de cada aluno, segundo sua Aplicação, Aproveitamento, Faltas, Frequência e 
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 Provavelmente trata-se da personagem Lili, do livro didático “O Livro de Lili” (FONSECA, Anita. O Livro de Lili. 

São Paulo: Editora do Brasil S/A, s/d). 
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Procedimento
34

. Tais termos podem ser compreendidos melhor através da análise de suas 

definições segundo um dicionário de época. O Novo dicionário da língua portuguesa de Candido 

Figueiredo traz contribuições importantes para esta reflexão. Segundo o documento, “applicação” 

ou “aplicação” refere-se à “Acto ou effeito de applicar (...). Concentração de espírito: Estudar 

com aplicação” (1926, p. 164, itálicos do autor), deste modo, no campo educacional, Aplicação 

refere-se à ação de comprometer-se com determinada tarefa destinada a aprendizagem. Já a 

palavra “aproveitar” é definida como “tirar proveito de. Tornar proveitoso, tornar útil” (idem, 

ibidem, p. 167), o que pode indicar que Aproveitamento referia-se ao comportamento interessado 

de cada aluno em sala de aula, assim como “falta” que o dicionário toma como “acto ou effeito de 

faltar (...). Culpa, pecado” (idem, ibidem, p. 861) o que sugere que havia aferição dos maus 

comportamentos através das notas de Faltas contidas no boletim. Da mesma forma, “frequência” 

é definida como “repetição, amiudada de actos ou sucessos (...). Acto de frequentar, ter boa 

frequência na escola”. (idem, ibidem, p. 913 itálicos do autor) e igualmente indica a atribuição 

de notas para o comparecimento dos alunos à escola. Por fim, tem-se “procedimento” como “acto 

ou effeito de proceder. Modo de viver, comportamento” (idem, ibidem, p. 495) que remete-nos a 

avaliação da conduta do aluno em sala de aula. Desta forma, as boas ações e os modos como os 

alunos se comportaram, eram “quantificados” e apresentados aos pais em forma de notas. 

Destacam-se a avaliação da Aplicação, Aproveitamento, Faltas e Procedimento que 

decisivamente dependiam do comportamento do aluno perante a classe. Segundo a ex-aluna da 

instituição, 

 

(...) no boletim tinha a nota “Aplicação”. Era a dedicação do menino. E havia alunos 

aplicados, (...) interessados. Então, era a nota. “Procedimento”. Era o procedimento 

dentro da sala de aula. Se a gente hoje fosse dar essa nota de procedimento, hein? Era 

abaixo de zero, né? (risos) Porque eu... a gente não tinha a permissão de conversar, de 

dialogar, de questionar muito não (...). O professor também impingia muito a matéria. 

Dava a matéria, você tinha que aceitar (Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010). 

 

                                                 
34

 O Diccionario Universal de Educação e Ensino de E.M. Campangne (1886) também foi consultado e, apesar de se 

tratar de uma obra do século XIX, ajudou na compreensão deste léxico escolar. Segundo a obra, “Aplicação” 

relaciona-se a outro verbete, a “Attenção”, que o documento define como “convergencia de todas as forças 

intellectuaes para um unico objecto” (1886, p. 194-195). “Falta” é definida como “qualquer transgressão de regra, 

principio ou lei. Em educação, cumpre distinguir falta, que é um deslise passageiro e involuntário, de defeito, que 

torna as faltas repetidas e reprehensiveis” (idem, v. 2, p. 19). Para o verbete “Frequencia” o dicionário esclarece que 

“na mais bella das escólas, cujos alumnos estivessem mais das vezes ausentes, o melhor dos mestres só colheria 

meus resultados (...) o professor deve escripturar com toda a regularidade o registro da chamada, contatando todas as 

faltas totaes ou mesmo parciaes” (idem, v. 2, p. 129-130).  
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Assim, eram assinaladas, através do documento, até mesmo as atitudes que não eram tidas 

como aceitáveis no âmbito escolar. O documento referente ao ano de 1940, um folheto impresso 

em papel cartão (dobrado ao meio), traz ainda, na face exterior, artigos impressos que tratam do 

uso e conservação do boletim, as penalidades que os pais estavam sujeitos ao desrespeitarem as 

regras da escola, e principalmente, um artigo esclarecendo a finalidade deste documento:  

 

Art. 334 - Cada aluno receberá aos sabados um boletim semanal contendo suas notas, 

ausencias, comparecimento depois da hora escolar e as diversas observações a que a sua 

conduta e seu trabalho deram logar durante a semana (Boletim, 1940). 

 

Neste contexto, o boletim se constituía como documento portador de informações da 

conduta do aluno durante a semana, e claramente, se tornava artifício para a aferição e coibição 

dos comportamentos considerados reprováveis. Tal prática de “documentar” as ações dos 

estudantes pode ser entendida como aliada e porta voz da tentativa da escola de propagar atitudes 

civilizadoras no grupo escolar em questão.  

As tentativas de disseminação de comportamentos civilizados eram realizada de formas 

variadas, dentre elas, foram encontradas as práticas de cópias no caderno de caligrafia, através de 

histórias de cunho moralizante. Muitas vezes, eram usadas fábulas como recurso para a difusão 

de determinados valores. Vejamos o pequeno conto transcrito a seguir: 

 

O sabiá teimoso 

Havia um sabiá muito teimoso que morava num ninho quentinho de uma árvore. Quero 

sair do ninho, mamãe! Dizia êle. Quero vôar com os outros passarinhos... (...) o sabiá 

teimou (...) êle fugiu para o galho de pecegueiro (...). Recebeu uma pedrada na cabeça e 

morreu. (...) Assim acontece com os teimosos (Caderno de caligrafia, 1939-1940, p. 38). 

 

 

Como visto, o ensinamento relacionava-se ao repúdio da característica “teimosia”. A 

fábula de fundo moralizador continha um desfecho propício à reflexão. Segundo Jinzenji, as 

fábulas, “presentes desde o mundo clássico, tomam, no século XVII (...) o caráter de instrumento 

educativo, sendo voltado tanto para os adultos quanto para as crianças”, principalmente por sua 

simplicidade narrativa e pela aproximação com o cotidiano dos casos morais (2008, p. 28-29).  

Desta forma, os textos apontavam as maneiras corretas de agir, trazendo marcas de caráter 

prescritivo. Não por acaso, faziam “referência à vida animal como metáfora para a vida humana” 

(Jinzenji, 2008, p. 118), como no conto transcrito acima. Ao se aproximar de forma simples da 
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natureza e trazer para as histórias personagens próximos à realidade, as fábulas, acabavam 

tratando de temas complexos e delicados de forma leve e, por vezes, sutil. Desta forma, o uso de 

histórias na tentativa de disseminação da moralidade era recorrente no grupo “João dos Santos” e 

estavam presentes também em alguns números do periódico publicado pelo grupo escolar. Em 

uma delas, a personagem devolveu um dinheiro que encontrara, o que agradara profundamente a 

seus pais: “A menina ficou muito alegre, foi contar a sua mãe e ella tambem [ficou] contentissima 

por ver o bello procedimento de sua filha” (n. 33, 21/Setembro/1935, p. 3). De modo parecido, 

mas desta vez, sob forma de narração, nota-se que o relato assinado pela aluna Niva Rangel, 

reproduzido na coluna “Diários”, teve objetivo de configurar-se como fato real. A seção onde 

eram publicados fatos cotidianos descreve: “Hoje eu fui á casa da minha tia. Quando voltei achei 

10$000 mas encontrei logo o dono” (n. 46, 26/Julho/1937, p. 2). Com vigor, o apelo para que as 

crianças se inspirassem em tais comportamentos eram expressos nas linhas do periódico que 

também trazia a figura dos pais como os que mais reconheceriam nobreza em tais atos e se 

engrandeceriam pelas atitudes dos filhos. Desta forma, ser bom filho e ao mesmo tempo despertar 

orgulho nos pais eram atitudes expressamente valiosas neste “comércio social” nos dizeres de 

Revel. A história publicada em 1936 e transcrita a seguir revela o valor e a apreciação das 

atitudes aprovadas pelos pais, da mesma forma que também eram responsáveis pelo provento de 

recompensas:  

Invenção de uma historia 

Este menino era muito obediente e estudioso. Seu pai, por vêr a bondade de seu filho 

prometeu-lhe que, quando Evandro fizesse vinte e um anos lhe daria uma fazenda. Com 

isso Evandro ficou ainda mais obediente. Quando fez vinte e um anos seu pai deu-lhe a 

fazenda prometida e ele fico (SIC) sendo um fazendeiro muito rico. Quem é bom para 

seus pais, tem sempre a sua recompensa. (A Voz da Escola, n. 42, 30/Outubro/1936, p. 

4). 

 

Este texto traz em suas linhas um estímulo às condutas civilizadas desejáveis, sob o 

argumento de que, despertando nos pais o sentimento de orgulho, as crianças deveriam ser bem 

recompensadas. A noção de recompensa se encontrava presente na relação entre pais e filhos 

também no que se refere ao futuro dos pais. O texto a seguir, publicado em 1937, traz a gratidão 

do bom filho como fonte de recompensa futura para a mãe:  
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As mães 

Quando somos pequenos, as mães passam tanto trabalho e aflição por nós! Depois de 

grandes devemos trabalhar para dar-lhes bôa vida. Seremos assim gratos para com elas. 

Os bons filhos sempre são felizes (A Voz da Escola, n. 47, 15/Agosto/1937, p. 4).  
 

 
 

Além dos pais, os professores também procuravam motivar as ações para que fossem 

realizadas de acordo com o comportamento esperado. Ao se despedir de suas atividades no grupo 

escolar, a professora Maria de Lourdes Chagas publicara uma carta, deixando aconselhamentos 

diversos aos seus alunos, dentre os quais se destaca a representação de que um bom filho se 

tornaria um bom cidadão. Desta maneira, a professora pedia para as crianças  

 

em toda a existência, conservarem, sempre intacta essa bondade e pureza de coração, 

que os enobrece (...); Nutrirem constantemente, o desejo ardente de crescerem em 

dignidade (...) Estimaram-se,  mutuamente, serem dignamente unidos para o bem, para o 

belo, pois as energias dispersas desbaratam-se facilmente (...). Sejam filhos obedientes e 

carinhosos e cumpridores de seus deveres quer em casa, quer na escola, quer na 

sociedade. Assim sendo, desfrutarão do prazer de serem uteis (...) tornando alegres e 

felizes a seus pais e suas mestras (A Voz da Escola, n. 71, Outubro/Novembro/1941, p. 

4).  

 

Assim como Gomes apresenta em seu estudo sobre um grupo escolar da cidade de 

Carangola (MG), também nas práticas educativas do Grupo Escolar “João dos Santos”, os 

preceitos reguladores da convivência social estavam vinculados à intenção de normatização e a 

disciplinarização dos comportamentos dos alunos (2008, p. 129). Não apenas pais e professores, 

vistos acima, mas também na figura do inspetor escolar percebe-se a presença da intenção 

moralizadora. Intenção esta claramente notada na fundação da “Liga da Bondade” sugerida por 

um inspetor em uma visita ao “João dos Santos”
35

: 

 

O nosso (...) inspetor esteve visitando nosso grupo. Resolveu fundar na classe a Liga da 

Bondade cujo fito é cultivar nos corações infantis os sentimentos elevados. Cada 

membro da Liga concorrerá com 100rs. por semana para a Caixa Escolar do Grupo João 

dos Santos e procurará exercitar e estimular a praticas de atos de caridade (s/n, 

Agosto/1931, p. 2). 

 
 

De maneira parecida, comportamentos indesejáveis foram exemplificados e assinalados 

como principais caudas de repreensões. Os maus exemplos sempre vinham acompanhados de 

punições ou consequências negativas aos praticantes de tais atos, tendo sido encontrados em 
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 Não foi possível identificar quem era o inspetor referido no jornal em questão.  
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contos, exercícios de formação de frases com certos vocábulos e também em elaboração de 

histórias, no periódico escolar. O trecho a seguir, publicado em 1932, mostra a má consequência 

do cultivo da vaidade:  

 

A pequena vaidosa 

Lucia vestiu seu lindo vestido de passeio e foi postar-se no portão toda cheia de si. O 

vizinho, que conversava com um conhecido, logo que Lucia apareceu, disse: "Que 

beleza, quer côr linda!" Lucia, muito presunçosa agradeceu o delicado louvor. O vizinho 

respondeu-lhe: "Não, tolinha, não dirijo a ti este elogio, mas sim a rosa que trazes no 

peito que é de rara beleza". Lucia, desta vez, teve de chorar envergonhada (A Voz da 

Escola, s/n, 27/Fevereiro/1932, p. 2).  

 

 

A vaidade também foi combatida através da interpretação de uma história publicada no 

referido jornal. Desta vez, Carmem, a personagem principal, perdia amigos em consequência 

desta característica tomada como repudiada. A menina, segundo a história, “julga-se superior a 

todas as companheiras (...). Ficou muito desgostosa porque viu que suas colegas iam fugindo (...) 

e percebeu que seus pais estavam muito desgostosos com ela. Dai por diante tratou de se corrigir” 

(n. 46, 26/Julho/1937, p. 4). 

Nas representações identificadas a partir da moralidade laica, percebe-se que, haveria 

consequências para as más atitudes, dentre elas o castigo ou efeitos prejudiciais aos próprios 

sujeitos que cometiam ações recriminadas, seja porque não agradariam aos pais e/ou professores, 

seja porque não seriam recompensados. A desobediência era tomada como uma das principais 

causas de punição: “Desse dia em deante, os meninos só podiam brincar perto de sua mãe” (idem, 

n. 33, 21/Setembro/1935, p. 4). As sanções provenientes de práticas socialmente indesejáveis 

podem ser encontradas também nas memórias dos ex-alunos entrevistados nesta pesquisa. 

Segundo o ex-aluno Newton, a rigidez e a valorização do que era tido como correto era aprendida 

através do castigo: “Ah, esse povo antigo era tudo... É... Gostava de tudo certo (...). Não sei se era 

o jeito da gente ou se era a educação da época... A gente gostava de fazer tudo certo, andar 

errado... A gente sabia que vinha um castigo” (Entrevista com Newton, 17/Setembro/2009).   

As implicações decorrentes das condutas indesejáveis eram apresentadas como 

responsáveis pelo acontecimento de fatos negativos. Pode-se notar tal relação no exercício de 

formulação de frases com determinados ternos, publicado no periódico escolar.  Em uma destas 

atividades, entre as palavras dadas estava “presentes”. A frase formulada foi “O menino vadio 

não ganhou presentes de Papai-Noel” (A Voz da Escola, n. 64, Outubro/1940, p. 2). Em outro 

exercício, com igual objetivo, a palavra oferecida foi “desobediente”, enquanto a frase publicada 
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foi “Meu filho não seja desobediente! Quando você sarar largue o vicio pessimo de fumar sinão 

Deus lhe dar-lhe-á um castigo peor!” (A Voz da Escola, n. 46, 26/Julho/1937, p. 3), destacando 

que a punição poderia ser até mesmo consequência da providência divina, o que revela, mais uma 

vez, a combinação da moral laica com a moral religiosa nas representações identificadas.  

Também foram encontradas representações que relacionam moralidade laica e religiosa 

no trecho transcrito a seguir, no qual observa-se interessante aproximação entre religião e 

civilidade. Nas palavras do jornal O Porvir, publicado pelo colégio confessional Santo Antônio, 

anteriormente mencionado, a Igreja Católica seria uma instituição que através de sua obra 

educacional, empenhava-se em tornar o Brasil em uma nação civilizada. As organizações 

religiosas presentes no país teriam, segundo o artigo, o objetivo de expandir os atributos de 

civilidade, principalmente através do cristianismo: 

 
Ao se entregar, selvagem e amigo, aos braços heroicos da civilização cristã recebeu o 

Brasil o seu batismo das mãos civilizadoras de um filho apostólico da obra admirável do 

Poverello de Assiz
36

. A obra educativa no Brasil foi, desde o berço, trabalho quasi 

exclusivo das organizações religiosas (...). Se observarmos os valores morais, cívicos e 

intelectuais do Brasil saberemos que em sua quasi totalidade, êsses caracteres e êsses 

espíritos se formaram sob as salutares e decisivas infuências dos filhos de Francisco de 

Assiz (...) e varios outros baluartes da Fé e da Civilização (...) É com simpatia e elêvo 

que o obsevador imparcial contemplará a obra educativa no Brasil á sombra benfazeja do 

Cristianismo. E não é êle o civilizador por excelência? (...) E a educação da juventude é 

o apostolado mais frequente a que se entregam as instituições religiosas entre nós. Que é 

a educar? O fim da educação, ensinam os mestres da Filosofia e da Prática educacional, 

é a felicidade do indivíduo e da sociedade (...). Sobejamente merecem estas instituições 

civilizadoras a gratidão dos brasileiros e a homenagem de todos os que, sem 

partidarismo, anseiam por uma Pátria sadia, feliz e respeitada (O Porvir, n. 235, 

26/Outubro/1935, p. 3-4). 

 

 

Claramente observa-se o estreitamento entre religião e educação para o alcance de um 

objetivo maior: a civilidade. Neste contexto, o catolicismo e sua ação educativa foram 

apresentados, pelo periódico, como promotores destes princípios que levariam a nação felicidade 

e respeito, como pode ser lido ao fim da citação. Nota-se, assim, a representação de que as nações 

civilizadas deveriam ser imitadas, delegando ao Brasil a tarefa de seguir tais caminhos.       

Tem-se, neste contexto, a intensa valorização dos povos considerados civilizados, que 

pode ser notada inclusive através do periódico escolar. As nações cujas sociedades detinham altos 

níveis de civilidade detinham grande consideração, enquanto aos povos tomados como 

“selvagens”, eram atribuídos sentimentos de negação. Exemplo disso observa-se em um artigo 

                                                 
36

 Referência a Francisco de Assis, santo da Igreja Católica.  
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publicado em 1940 no jornal escolar, que atribui à figura de Cristovão Colombo, colonizador da 

América, uma imagem salvacionista e grandiosa, ao disseminar valores cristãos entre os povos 

não civilizados: “Cristovão Colombo eram um homem de senso, humilde e piedoso. Era genovês. 

Ao descobrir a América procurou espalhar o reino de Cristo entre os selvagens” (A Voz da 

Escola, n. 64, Outubro/1940, p. 2). Assim, mais uma vez tem-se a religião católica como 

elemento civilizador e os “não civilizados”, ou “selvagens”, como alvos propícios para a obra 

católica de conversão e regeneração de condutas. Nota-se, por consequência, que a presença de 

indígenas poderia representar algum tipo de ameaça, representação que originou a frase “eu tenho 

muito medo de indio” em um exercício de formação de frases contido no caderno de caligrafia de 

Beatriz.  

Constata-se, através da análise das fontes acima aludidas, que as práticas educativas 

ministradas no grupo escolar em questão tinham como objetivo a formação de valores e condutas 

morais que se baseavam em princípios civilizadores. Interessante trazer, neste contexto, a 

aproximação entre civilidade e religião. Ambas almejavam a formação do cidadão segundo 

princípios éticos que deveriam ser consolidados nas crianças, tudo isso tendo em vista a 

constituição de uma nação, cada vez mais próxima dos países civilizados. Destaca-se também que 

as tanto posturas desejáveis, quanto as indesejáveis eram evidenciadas através das práticas 

educativas e tinham como objetivo levar os estudantes à reflexão sobre os efeitos que suas 

práticas poderiam acarretar. Deste modo, a repreensão era tomada como forma de coibir as 

consequências das atitudes que não estavam de acordo com a formação moral disseminada e os 

exemplos dos resultados negativos eram claramente apresentados como recurso para inibir tais 

atitudes. Se estas restrições eram ou não transgredidas, não se pode afirmar a partir da 

documentação levantada.  

 

 

3.5.3 A formação para o trabalho como modo de moralizar a infância 

 

 

A noção educativa do trabalho também perpassava as práticas educativas do Grupo 

Escolar “João dos Santos”.  A escola, por ser local formador de novas gerações, deveria observar 

a educação dos futuros trabalhadores, sendo o trabalho uma prática regeneradora, tomada como 
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sadia e principal aliada no combate ao ócio. Assim sendo, “fazia-se necessário assistir (...) a 

infância e juventude como forma de disciplinarização do corpo e da saúde para o trabalho e para 

a projeção de uma geração ‘nova’, controlada a partir dos valores morais” (VAZ, 2006, p. 69). 

Desta maneira, o que estava em jogo não era a formação técnica para a execução de um trabalho 

em si, mas sim a formação voltada para noção formativa do trabalho, em oposição ao ócio.  

Até a década de 1930, as lições sobre o trabalho presentes, principalmente, nos livros de 

leitura e de moral e cívica, amparavam-se na religião, como forma de conquista das virtudes e de 

redenção de si mesmo. Após 1930, com o advento do Estado Novo, nota-se uma crescente 

referência à criança operária, ultrapassando o sentido religioso e virtuoso para o social e 

econômico (idem, ibidem, p. 66).  

Os periódicos em circulação na cidade também consideravam o trabalho como prática 

engrandecedora e responsável pela construção da pátria. O Correio, em 1939, publicou um artigo 

que claramente reafirma a força do labor como prática moralizadora: 

 
O trabalho é tudo! É a grandeza e a beleza do Universo, a alegria do lar, a poesia dos 

ninhos, o florescimento da flora, a alavanca da prosperidade e todas as iniciativas a força 

motriz (...). O trabalho educa e moraliza. A pessoa que trabalha com amor, com 

consciência de seu dever, esquece sempre no trabalho que o tortura (...). O trabalho 

dignifica o homem, pondo em contato com a ação do Universo, aonde tudo é vida, aonde 

tudo é harmonia, aonde tudo é esforço. Trabalhar é viver, é deixar de si um traço 

indelevel de sua passagem pelo mundo (O Correio, n.668, 18/Junho/1939, p. 4, itálicos 

meus). 

 

Claramente tem-se a perspectiva de que através do trabalho poder-se-ia livrar a sociedade 

de condutas perigosas para o seu bem estar e, portanto, reprováveis. Ao mesmo tempo, alcançar o 

engrandecimento pessoal. Além disso, o Diario do Comercio publicava como a as boas relações 

entre empregados e empregadores poderiam gerar tanto benefícios próprios, quanto para pátria. 

Segundo o jornal, essas relações  

 

devem ser sempre a resultante de um sistema de tres forças conjugadas e de ação 

harmonica: a educação, a justiça e o espirito de solidariedade humana. (...) tenhamos 

uma coletividade mais sadia fisica e mentalmente, no sentido mais generalizando de 

melhor empreensão entre empregados e empregadores, ou seja entre o capital e o 

trabalho, de fórma a constituir a verdadeira estrutura almejada para o maior 

engrandecimento do Brasil (n.8,15/Março/1938, p. 4).  

 

A relação entre empregadores e trabalhadores, denominados pelo jornal de “capital e 

trabalho” “são fundamentos indispensaveis do progresso e da civilização” (idem, n.60, 
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15/Maio/1938, p. 3) e por isso, devem pautar-se no respeito, buscando atingir um objetivo maior, 

que estava ligado ao crescimento do Brasil. De forma similar, no âmbito do Grupo Escolar “João 

dos Santos” o trabalho era visto como prática engrandecedora e digna de elogios:  

 

A menina trabalhadeira 

Em uma manhã de verão (...) achava-se Geralda que além de cumprir com seus afazeres 

domesticos ainda auxiliava seu pai em algum serviço da Secretaria. Geralda apezar de 

ter muito serviço gostava de ajudar seu bom pai (...). Esta menina dá-nos um belo 

exemplo para cumprirmos bem os nossos deveres, merecermos o amor de nossos pais e 

sermos felizes nesta vida (A Voz da Escola, n. 44, 21/Abril/1937, p. 4).  

 

 

A ideia de formar as crianças para o mundo do trabalho, no interior das escolas, projetava 

no futuro a prosperidade da nação patriota que deveria ser, sobretudo, trabalhadora. O culto ao 

trabalho era ferramenta de caráter político e também disciplinador, tornando as pessoas 

socialmente “ocupadas” como aquelas que carregam características virtuosas e admiráveis, como 

bem revela o jornal escolar:  

 

O trabalho 

Todos nós devemos ser trabalhadores. Sem se trabalhar não se é digno de estima de 

ninguem (...). Aproveitemos enquanto estamos fortes e com saude, porque si não 

trabalharmos para abastecer os celeiros, seremos homens inuteis. Trabalhemos para 

abastecer nossas casas. (...) Meninos si não trabalharmos tudo se perde (A Voz da Escola, 

n. 45, 25/Maio/1937, p. 4).  

 

 

Esta ação disciplinarizadora atingia a infância e circulava entre as crianças, as quais eram 

consideradas como principais alvos do processo educativo. As festividades do Dia do Trabalho 

ocorriam nos estabelecimentos de ensino secundário, nas instituições de ensino superior e em 

associações culturais e de classe e, principalmente nos grupos escolares, envolvendo os 

estabelecimentos do ensino primário.  Em comemoração ao Dia do Trabalho, o jornal publicado 

pelo grupo escolar deu a ler: “No dia 1º de maio comemoramos o ‘Dia do Trabalho’ (...). Quem 

não trabalha é viciado. Só os paralíticos, doentes (...) que não podem trabalhar. Façamos como 

alguns escravos que morreram no trabalho (...). Viva o Brasil e o Trabalho!” (idem, ibidem, p. 4). 

Nota-se, nesta perspectiva, que o ócio ou a inatividade apareciam acompanhados de 

representações negativas e que de forma alguma deveriam ser praticados. Era lícito apenas às 

pessoas impossibilitadas se abdicarem das atividades laborais e, a estas, estariam reservados 

sentimentos de compaixão. Estava em jogo a formação da força de trabalho do país. O bom 

estudante seria, no futuro, o bom trabalhador e a força de trabalho deveria ser construída por 
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meio do combate à preguiça. De fato, o periódico escolar publicou até mesmo um poema sobre 

uma das classes do grupo “João dos Santos”, considerada pela comunidade escolar como 

preguiçosa e que, portanto, praticava maus hábitos que deveriam ser combatidos:  

 

O nosso segundo anno 

E’ mesmo de espantar 

Nelle impera a vadiação 

A pouca vontade de estudar (...).  

É muito preguiçoso  

Menos pra conversar 

Quando vae pra o canto  

É só desafinar (A Voz da Escola, n. 33, 21/Setembro/1935). 

 

 Neste contexto, se fazia presente a representação de que todos deveriam cumprir bem as 

tarefas que lhe foram confiadas. Ao estudante caberia estudar. Sobre esta questão relacionada às 

questões produtivas e laborais, as fontes orais que contribuíram para este estudo relatam que o 

objetivo principal dos estudantes deveriam ser realizar de forma satisfatória suas atividades, caso 

contrário, seriam severamente repreendidas. As cópias encontradas no caderno de caligrafia 

deveriam ser repetidas e, segundo a ex-aluna Beatriz, esta era uma forma de censura aos 

comportamentos indesejáveis: “as professoras, às vezes até como castigo pra menino... 

repreensão por mau comportamento na sala de aula, uma tarefa não bem feita, ela copiava aquela 

frase, como se aquilo fosse fixar, né? (risos)(...) o erro dele, devia ser compensado” (Entrevista 

com Beatriz, 27/Outubro/2010). Da mesma forma, os alunos que desempenhavam bem sua 

função carregavam a marca de serem boas pessoas, eram reconhecidos como pessoas de boa 

postura. Ao se referir às professoras do grupo, o ex-aluno da instituição afirma que as educadoras 

“eram todas honestas... cumpridoras das suas obrigações no interesse da gente aprender” 

(Entrevista com Sebastião, 17/Junho/2010).  

Desta maneira, a educação voltada para o trabalho era prática costumeira entre as demais 

práticas educativas do grupo escolar em questão. O processo de industrialização exigia que o país 

encontrasse formas para que a mão de obra fosse constituída e, neste contexto, a escola foi 

tomada como local privilegiado para o alcance de tais objetivos. Na cidade, o funcionamento de 

fábricas têxteis, desde ano de 1891, indicava que São João del-Rei também participava do 

alargamento industrial vivido pelo país. Além disso, podemos citar a trajetória de Newton que 

concluiu os estudos no grupo “João dos Santos” e ingressou imediatamente no mercado de 

trabalho: “Eu saí de lá [grupo escolar] (...) com quatorze anos. Só repeti um ano (...). Saí foi em 
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quarenta e dois. Quando em 1943 entrei para essa fábrica aqui... a São-joanense. Trabalhei aí até 

em 76” (Entrevista com Newton, 17/Setembro/2009).    

As práticas educativas do grupo escolar em questão apresentavam o trabalho como fonte 

de regeneração e força, na qual o país se apoiaria em direção ao desenvolvimento. A formação 

desta geração preocupada fundamentalmente com o mundo produtivo de industrialização se ligou 

de forma inegável à educação escolar. Ademais, no período pesquisado, a escola era apresentada 

como local em que a ação educativa seria responsável também pela formação da nação. Por isso, 

os grupos escolares foram palco de uma ação pedagógica intensa voltada para difusão de 

representações positivas ligadas à força trabalhadora. Assim, tais ações tinham o objetivo de 

construir uma cidadania para o trabalho e para a pátria, formada desde a infância. 

 

 

 

3.6 A formação segundo a moralidade católica 

 

 

A moral religiosa foi identificada neste estudo como aquela que pretendia disseminar, nos 

alunos, a formação religiosa, de caráter predominantemente católico. No Grupo Escolar “João 

dos Santos”, foi percebida a partir da disseminação de práticas formadoras de determinadas 

características ligadas à representação do “bom católico”. As práticas de religiosidade e os 

conteúdos trabalhados no grupo escolar em questão se faziam presentes em sala de aula e eram 

válidos na constituição de novos adeptos do catolicismo. Este cenário indicava a extrema 

valorização destes conteúdos e aproximação entre religião e escola, exemplificados através de 

fontes como o caderno de caligrafia, o periódico escolar, o boletim emitido pela instituição e, 

além disso, as entrevistas realizadas com os ex-alunos.  

Os jornais em circulação da cidade publicaram, ao longo de seus números, a representação 

de que a relação entre Igreja Católica e São João del-Rei estava mais propensa a encontros que 

divergências. A publicação de artigos fortemente ligados à religião católica, em todos os 

periódicos estudados, era bastante evidente. Tudo isso se torna mais interessante, ao se pensar 

que apenas O Porvir se originava diretamente de uma instituição confessional, o Colégio Santo 

Antônio. Os demais periódicos, O Correio e A Tribuna (que depois assumiu o nome de Diario do 

Comercio), se apresentavam como órgãos de comunicação leigos, não mantidos por instituições 
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religiosas. Mesmo assim, apresentavam colunas com textos exclusivamente católicos, como 

Secção Religiosa (em O Correio) e Secção Catholica (em A Tribuna e no Diario do Comercio). 

Como já mencionado neste capítulo, os jornais de circulação local defendiam, os benefícios do 

ensino religioso nas escolas da cidade e, retomando estas colocações, apresento dois artigos de 

periódicos diferentes sobre este mesmo assunto. Tratam-se de notícias acerca de palestras 

promovidas pelo Centro Pedagógico Mario Casasanta, instituição apresentada no Capítulo II 

deste texto. Na palestra proferida nesta ocasião, observa-se a centralidade dada ao ensino da 

religião católica, publicada no O Correio. Segundo o artigo, a apresentação:  

 

tratou (...) da educação, sob o ponto de vista religioso, descrevendo o papel importante 

que representa a professora, porque si é certo, que a educação moral da criança começa 

no lar, onde a mãe é a primeira mestra, não é menos certo que essa educação continúa na 

escola, onde a mestra é a segunda mãe. A moral é a base da sociedade, e a religião (...) é 

o primeiro elemento da educação moral (n. 265, 31/Outubro/1931, p. 1). 

 
 

Ainda em 1931, por ocasião de mais conferências promovidas pelo mesmo centro, o 

jornal A Tribuna noticiou que novamente as questões sobre a educação católica, deviam fazer 

parte dos elementos discutidos pelos professores. O jornal afirma que o professor Lara Resende, 

responsável pela apresentação 

 
dissertou sobre os costumes actuaes e os males que affligem, o nosso paiz dando como 

principal factor  (...) a falta de ideal da nossa mocidade. E a cura para estes grandes 

males deve ser ministrada pela educação catholica. Terminou em um appello a familia 

sanjoanense e ao professorado no sentido de aliar a educação religiosa as utilidades dos 

methodos modernos (n.1.067, 12/Abril/1931). 

 

 

 Na visão dos periódicos, além a educação católica fazer parte do processo de formação 

dos alunos, constituía-se ainda como solução frente os problemas enfrentados pela juventude, na 

época. Chama ainda a atenção para a possível aliança entre educação católica e “methodos 

modernos”, possivelmente o escolanovismo que, como mostrei no Capítulo II desta dissertação, 

teve grande repercussão nos debates sobre a escola pública na década de 1930. Com relação à 

existência de um embate escolanovistas versus católicos e à identidade desses grupos, 

considerando a citação acima, vale lembrar o Freitas & Biccas afirmam: 

 
Essa identidade dos pioneiros é uma identidade forjada e que ajudou a forjar também um 

cenário no qual “pioneiros” e “católicos” pareciam ser os dois únicos grupos disputando 

por influenciar os rumos da ação estatal no campo da educação. Nem os pioneiros 
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constituíam “um grupo”, nem a Igreja Católica era “um bloco” coeso e a expressar 

“uma” concepção de educação para o Estado, nem pioneiros e católicos eram os atores 

exclusivos naquele contexto de grande efervescência política, nem é correto supor que 

entre os pioneiros estava somente intelectuais “renovadores” e entre católicos, 

intelectuais “tradicionais” (2009, p. 71).  
 

Além disso, percebe-se que, para os redatores dos jornais pesquisados, São João del-Rei 

integrava um contexto religioso maior e estava de acordo com a maioria estatística conferida pelo 

Recenseamento realizado no ano de 1940. Desta forma, 

 

com a ultimação do Censo Social, pode-se incluir que a estatística religiosa brasileira 

representa uma imagem fiel da nossa crença e da nossa fé, a confirmação, enfim, do 

sentido humano da nossa civilização, creada e inspirada no respeito aos princípios 

divinos sempre favoráveis á formação de uma conciência moral elevada (Diario do 

Comercio, n. 1188, 13/Fevereiro/1942, p. 1). 

 

Também no caderno de caligrafia, fonte para esta pesquisa, foi mencionado o caráter 

religioso atribuído à cidade e por isso os alunos deveriam portar-se de acordo com algumas 

características católicas, já que faziam parte de um grupo social maior que estava diretamente 

ligado ao Catolicismo: 

 

Ditado 

São João del Rei é uma cidade cheia de encantos. As suas ruas são largas e bem tratadas. 

O seu comércio é movimentado e próspero. Corre dentro da cidade o ribeirão do 

Lenheiro. Seu fundador chamava-se Tomé Portes del Rei. Suas igrejas são belíssimas. O 

seu povo é muito catolico (Caderno de Caligrafia, 1940, p. 24). 

 

Desta maneira, a cidade de São João del-Rei, a partir das representações publicadas pela 

imprensa e nos dizeres do ditado acima transcrito, constituía-se como local em que as tradições 

religiosas do catolicismo eram marcantes. Era atribuída à religião papel importante na educação e 

na formação das gerações futuras e o ensino religioso poderia, na visão dos periódicos, contribuir 

para o aprimoramento moral dos cidadãos que deveriam receber tais ensinamentos também 

dentro do espaço escolar.  

A presença da religiosidade pode ser observada a partir do boletim emitido pela 

instituição que traz o campo Religião, adicionado a lápis ao lado de espaços reservados a outras 

disciplinas, com notas referentes a apenas dois meses: agosto e setembro de 1940, como pode ser 

visto a seguir 
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Imagem 6  

Boletim escolar de 1940. Destaque para “Religião” acrescentado à lápis. Fonte: Acervo pessoal de Beatriz 

Maria de Resende. 

  

 

 

Nas entrevistas, Beatriz, ex-aluna do colégio e possuidora do boletim acima, afirma que o 

conteúdo foi adicionado a lápis, pois “não era toda professora que dava aula de religião e que 

dava (...) as provas, não. Porque era tipo, era um opcional obrigatório, né? Tinha que ter aula de 

religião, mas cada uma fazia do seu estilo” (Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010, itálicos 

meus). Assim, a adição do conteúdo no documento portador das notas, foi uma iniciativa da 

professora que, além de ministrar este conteúdo em classe, atribuía notas a ele. Além disso, 

indícios da presença do ensino religioso foram identificados através das demais fontes ligadas às 

práticas educativas do Grupo Escolar “João dos Santos”, como darei a ler posteriormente. Vale 

lembrar que, em 1940 a oferta do ensino religioso era facultativa nas escolas públicas do país, 

segundo a Constituição Federal de 1937, conforme mostrei nas páginas iniciais deste capítulo.  

Neste contexto, a partir da formação católica que se encontrava presente no grupo escolar, 

foi possível perceber três características (ou categorias de análise) mais recorrentes, das quais os 
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estudantes deveriam se apropriar no processo educativo, a fim de que a formação católica fosse 

alcançada – sendo essa formação o objetivo principal da moralidade em tela. A primeira 

característica da moral religiosa católica constituía-se na construção do sentimento de temor a 

Deus, peculiar ao bom católico. A isso implicava o conhecimento do catecismo, a recitação de 

orações, a participação na missa aos domingos e o recebimento da eucaristia. A segunda 

característica da moral religiosa identificada neste estudo relaciona-se à disseminação de duas das 

três virtudes católicas: a fé e a caridade. A terceira virtude católica, a esperança, não foi 

identificada na documentação em que se baseia este estudo. Por fim, encontra-se o culto à Maria, 

mãe de Jesus, exemplo e figura formadora dos cristãos. Neste âmbito, os alunos da instituição 

deveriam cultivar afeição maior à figura materna de Maria para que, quando necessário, a mãe de 

Deus pudesse interceder pelos pecadores, aproximando-os do temido Deus.  

Passarei, a seguir, a apresentar como a moral religiosa era disseminada a partir de 

representações que circulavam no interior do grupo escolar, com o objetivo de formar as 

características acima descritas e, por fim, como estavam presentes também nas práticas 

educativas do grupo escolar em questão nas décadas de 1930 e 1940, que constituem o alvo do 

estudo.  

 

 

 

3.6.1 A moral católica e o temor a Deus 

 

 

Segundo a moral religiosa, o cultivo de determinadas características eram esperadas para 

a formação do seguidor da religião católica. Dentre elas, estava o sentimento de temor a Deus, 

disseminado em práticas educativas também no Grupo Escolar “João dos Santos”. A 

representação de que esta qualidade contribuía para a moralização do cidadão também era 

partilhada pela imprensa local. Nas palavras do Diario do Comercio, os 

 

ensinamentos de doutrinas exoticas e corrompidas ameaçam a perverter a humanidade, e 

nós que somos um povo ordeiro e católico não queremos que a desordem e a impiedade, 

os máos costumes e os disturbios sociais venham destruir a nossa Pátria, nascida à 

sombra da Cruz. A idéa religiosa, o têmor de Deus, o amôr e a bondade devem presidir 

todo o ensinamento (n.1689, 16/Outubro/1943, p. 1, itálicos meus).  
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Como visto, relacionam-se as características de “povo ordeiro e católico” com o 

sentimento aqui abordado, o temor a Deus. Nota-se a presença da representação de que, a partir 

deste temor, alcançar-se-ia a moralização das condutas do cidadão, em benefício da pátria. Além 

disso, a religião católica era tomada como atributo da nação e meio pelo qual os ensinamentos 

deveriam ser guiados. 

Segundo esta categoria, o católico deveria se dedicar a determinadas práticas religiosas e, 

dentre elas, mereciam destaque a participação na missa aos domingos, o recebimento da 

eucaristia, o conhecimento do catecismo e a recitação de orações diariamente. Práticas que 

tinham objetivo de disseminar essa vivência católica também faziam parte dos ensinamentos 

ministrados no Grupo Escolar “João dos Santos” e foram percebidas através das fontes orais e 

documentais deste estudo. Pode-se citar, de início, que aniversários dos membros da comunidade 

escolar eram acompanhados de festividades ligadas à religião católica, como narra esta passagem 

do jornal referindo-se às comemorações oferecidas à diretora do grupo: “Houve missa em ação de 

graça, na Igreja Matriz, (...) com o comparecimento do professorado, grande parte dos alunos de 

nosso grupo, tendo muitos comungado” (A Voz da Escola, n. 58, Setembro/Outubro/1939, p. 1). 

Em outro artigo, o jornal escolar publicava: “comemora-se data natalicia da nossa mui dedicada e 

querida D. NêNê (...) nesse dia faustoso os nossos corações agradecidos, elevam fervorosas 

preces, supplicando ao meigo Jesus muitas felicidades para a bondosa Directora” (idem, n. 33, 

21/Setembro/1935). Desta maneira, as missas estavam ligadas às práticas do grupo e eram 

apresentadas como forma de comemoração solene de datas que mereciam destaque. Seja para 

celebrar festividades católicas, seja para celebrar o próprio aniversário do estabelecimento, as 

missas eram tomadas como forma de prestigiar a data, como pode ser lido em um exemplar do 

periódico escolar. Segundo o artigo, em “comemoração do aniversario do nosso grupo no dia 26 

de julho (...) houve missa, mandada celebrar pela diretoria, em intenção de todas as professoras 

do ‘João dos Santos’” (A Voz da Escola, n. 47, 25/Maio/1937, p. 2). 

A comunidade escolar recebia avisos sobre as festas do calendário litúrgico também 

através das publicações do A Voz da Escola. Comemorações acerca da Páscoa, por exemplo e  

festividades do calendário cristão eram apresentadas com grande destaque. Tudo isso pode ser 

percebido através de notícia do jornal a seguir, que anunciava: “Crianças e professoras do Grupo 

Escolar ‘João dos Santos’, tomai parte na Mesa eucarística, dia 10 de junho. Preparai-vos para a 

Pascoa” (n. 45, Maio/1937, p. 1).  
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Imagem 7  

Primeira página do periódico A Voz da Escola, 1937, destacando as festividades da páscoa e do mês 

dedicado à Maria. Fonte: Acervo Biblioteca Municipal Baptista Caetano d’Almeida. 
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As datas do calendário católico não eram negligenciadas pelo jornal escolar, sendo as 

publicações relacionadas a estes temas noticiadas com evidência. O destaque atribuído a tais 

festividades, como no exemplar apresentado anteriormente, revelam que o praticante do 

catolicismo deveria não só ir à missa, mas dela participar ativamente ao receber a eucaristia. 

Ademais, no mesmo número deste periódico, observa-se que as celebrações grandiosas como a 

Páscoa eram comemoradas pela comunidade escolar, que se reunia no grupo para se encaminhar 

à igreja: 

Pela manhã deste dia vão reunir-se no grupo todos os alunos que, incorporados, irão á 

Matriz onde receberão a comunhão. Será um dia de satisfação para nós (...). Neste dia 

depois de nossa comunhão pediremos ao Sagrado Coração de Jesus para velar por nossas 

familias e pelo nosso grupo (A Voz da Escola, n. 45, 25/Maio/1937, p.1). 

 

A celebração da Páscoa, que no cristianismo significa a ressurreição de Jesus, era 

organizada pelos membros do grupo com a participação dos alunos e da comunidade escolar. Em 

entrevista, a ex-aluna do grupo, reafirma a celebração desta data. Recorda-se que anualmente a 

Páscoa era realizada juntamente com a celebração da primeira eucaristia dos alunos, envolvendo 

até mesmo os demais estabelecimentos de ensino da cidade. Segundo a entrevistada, sua primeira 

eucaristia foi celebrada com “uma missa campal no Largo do Rosário, com as escolas. Era o 

grupo ‘João dos Santos’, o ‘Maria Tereza’, mais tarde veio o do Tejuco, porque eram poucos, né? 

(...) E aí, o padre fazia uma celebração e tinha a Páscoa das crianças” (Entrevista com Beatriz, 

27/Outubro/2010). A seguir, uma imagem destes tempos, um recordação de um dia considerado 

tão especial pelos católicos. Na primeira comunhão de Beatriz, observa-se, a partir da fotografia, 

o cuidado com as roupas (ela vestida de anjo e seu irmão com o uniforme escolar), o que indica 

uma vinculação da imagem dos católicos com a escola pública. Chama também atenção a 

composição da fotografia, uma vez que ambos se encontram de joelhos, em sinal de respeito e 

temor a Deus.  
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Imagem 8  

Primeira Comunhão celebrada com a comunidade escolar do grupo “João dos Santos” - 1939. Na imagem, 

Beatriz e seu irmão na celebração da páscoa. Fonte: Acervo pessoal Beatriz Maria de Resende. 
 

 

 

Desta forma, a aproximação entre as práticas pedagógicas e a moral religiosa torna-se 

interessante ao pensarmos que nestas ocasiões, não apenas alunos estavam envolvidos na 

disseminação da moralidade, mas também pais, professores e membros do clero local. Fica 

evidenciado, nestes momentos, que a frequência à missa e o recebimento da eucaristia faziam 

parte das obrigações que constituíam o bom praticante da religião católica. As missas apareciam 

como ato relevante até mesmo nos relatos dos alunos, encontrados na coluna “Diário”, como é 

dado a ler nesta passagem: “Levantei-me, tomei café, depois fui á missa das 9:15” (A Voz da 
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Escola, n. 44, 21/Abril/1937, p. 2).  Podemos destacar, ainda, que o caráter festivo destas 

celebrações, tornava as práticas moralizadoras ainda mais atrativas, ainda mais quando se 

considera que tanto a moral laica, quanto a católica, lançava mão das festividades com a 

participação de um público maior do que a comunidade escolar, criando, assim, uma maior 

integração entre a escola e a população da cidade.   

Além dos dias festivos descritos anteriormente, havia, segundo o periódico escolar, 

semanas inteiramente dedicadas à religião, como é o caso da Semana Catequética, realizada em 

1938. Dedicada a catequistas e professoras do estabelecimento de ensino, nesta semana foram 

realizadas conferências e, ao término, mais uma fez, foi realizada uma missa como momento de 

formação para as crianças (A Voz da Escola, n. 53, Novembro/1938, p. 2). Observa-se, neste 

artigo, que os ensinamentos poderiam ser disseminados através da missa e também, do catecismo, 

importante para o aprendizado das práticas e representações católicas. Assim, os ensinamentos da 

Igreja Católica eram apreciados através do conhecimento do conjunto de seus preceitos. A 

aprendizagem da doutrina, através dos ensinamentos catequéticos, era largamente difundida, 

como indica o trecho transcrito a seguir:  

 

O Catecismo 

Quem sabe o Catecismo é facil receber as graças de Deus, porque sabendo, pratica a 

Doutrina de Cristo e Jesus o recompensa. Há pouco tempo houve aqui em S. João del-

Rei um certame
37

 de Catecismo. O padre Francisco Gonçalves (...) veio aqui no Grupo 

"João dos Santos", convidar os meninos católicos para tomarem parte neste certame. 

Achamos que todos devem tomar parte nestes certames, pois o valor do catecismo é 

incomparavel (...). Trabalho de colaboração da classe de 4o ano. (idem, n. 71, 

Outubro/Novembro/1941, p. 2). 

 

 

Os ensinamentos catequéticos estavam de acordo com a formação almejada pela 

moralidade católica, pois estes significavam que o católico também dominava os conhecimentos 

básicos da religião. Sem passar pelo catecismo, não se poderia festejar a primeira comunhão e, 

portanto, comungar nas missas de domingo. Esta prática, como mostrei, constitui-se como dos 

pilares do bom católico (o praticante) e, portanto, da religião. Nas práticas do grupo escolar estes 

ensinamentos estavam presentes e eram ministrados de forma atrativa, com base nos princípios 

contidos na Bíblia, como afirma a ex-aluna em entrevista: 

 

                                                 
37

Trata-se de uma espécie de campeonato envolvendo perguntas e respostas. 
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(...) na sala, na escola, havia aula de catecismo, que era a religião. E, ela lia (...) a Bíblia 

mesmo para crianças. Lia o texto, comentava. Algumas vezes, minha professora (...) 

fazia uma dramatização daquele texto, das parábolas principalmente, parábolas do novo 

testamento (Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010). 

 

 

A ex-aluna relata a presença das aulas de catecismo e traz à tona a representação de que as 

aulas de religião eram preparadas com o objetivo de atrair a atenção dos alunos, de modo que 

processo de ensino-aprendizagem fosse diferenciado: “não era aquele catecismo decorado, que 

tinha nas igrejas. Ela [professora] não fazia isso não. Ela lia o texto da Bíblia (...) e a gente 

comentava” (idem, 27/Outubro/2010). A ex-aluna, que também se tornou professora do grupo 

escolar em questão, lembra que as atividades na classe só se iniciavam após a recitação da 

“oração da manhã, agradecendo o dia que tava começando e pedindo a ajuda do Espírito Santo 

pros trabalhos naquele dia”. Ao final do dia “em geral, rezava também agradecendo o dia que 

terminou... e eles [os alunos] se dirigiam para casa” (idem, 27/Outubro/2010).  

As práticas educativas identificadas como disseminadoras da moral religiosa, também 

utilizavam-se das cópias como instrumento educativo. A partir dos textos copiados no caderno de 

caligrafia, nota-se a presença de representações que estimulavam o cultivo do sentimento de 

temor a Deus nos alunos. Dentre as frases, destaco: “Deus pôs no céu uma porção de anjinhos” 

(cópia da frase repetida por seis vezes); “Jesus está na hóstia consagrada” (cópia da frase repetida 

por três vezes); “Gosto do menino Jesus que gosta tanto de mim” (cópia da frase repetida por sete 

vezes), “Beatriz vai fazer um bonito teste – Jesus” (cópia da frase repetida por quatro vezes), 

além de Ditados sobre a vinda de Jesus à Terra (copiado por duas vezes) e “Natal” (ditado sobre a 

data, mencionando a importância da Missa do Galo). Todas as cópias de frases curtas foram 

escritas pela professora e repetidas em linhas abaixo pela aluna. Em entrevista, a ex-aluna 

relembra que “a professora era muito religiosa (...) tinha sempre uma frase assim, com sentido 

religioso” (Entrevista com Beatriz, 27/Outubro/2010), indicando que a formação religiosa contida 

nas frases era um uso frequente daquela professora, D. Margarida Dângelo, a mesma que inseriu 

a religião no boletim de 1940 analisado anteriormente.  

A crença na religião, e adoração a Deus, encarada como dom e graça, devia ser levada aos 

que não receberam as orientações religiosas, ou que desconhecem os preceitos cristãos. Nas 

palavras do periódico escolar, “devemos ter pena das crianças pagãs e trabalhar para que elas 

conheçam Nosso Senhor” (idem, n. 58, Setembro/Outubro, 1939), evidenciando que a devoção à 

figura divina deveria ser disseminada. De forma semelhante, em outras publicações do jornal, 
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encontram-se manifestas a fé em Deus como atitude que levaria à salvação até mesmo em 

situações adversas: 

 

Historia com as palavras: Canôa, Rio, Jacaré.  

Um dia um homem estava andando de canôa. Ele foi á margem do Amazonas. Quando 

olhou, ele viu um jacaré que vinha no rio para o encontro dele. O homem gritou: Jesús, 

tome conta de meus filhos e de minha mãe. De repente um indio pula nagua e enfia um 

pau na boca do jacaré e mata o jacaré com gosto (idem, n. 70, Setembro/1941, p. 3).  

  

Com base nas questões acima expostas, pode-se perceber que as práticas nas quais se 

alicerçava a moral religiosa buscavam fazer com que os alunos apreendessem o cultivo do 

sentimento de temor a Deus, como característica do católico. Para este fim, foram utilizadas 

celebrações, festividades, orações, dentre outras práticas em classe, para que estes aspectos 

fossem observados e fizessem parte da formação pretendida.    

 

 

3.6.2 A moral católica e as virtudes religiosas 

 

 

A segunda categoria da moral religiosa identificada também se refere ao cultivo de 

determinado sentimento, como apresentado acima. Entretanto, neste caso, percebe-se que as 

qualidades a serem nutridas estavam ligadas a virtudes católicas, como a caridade e a fé. É 

interessante perceber as mais variadas tentativas de disseminar estes valores, característicos da 

moral religiosa, mas que, ao mesmo tempo, remetem à moral laica. Neste contexto, tem-se 

claramente a moralização das condutas no sentido de coibir a proliferação dos maus sentimentos, 

em detrimento do desenvolvimento de posturas tidas como desejáveis, sobretudo pelo 

catolicismo. Tal iniciativa está presente neste trecho publicado pelo jornal O Porvir, que 

nitidamente sugere o alargamento de sentimentos considerados virtuosos: 

 

Caridade! Quão extenso é o campo para a aplicação dessa virtude. Que de amiudadas 

vezes apresenta-se a oportunidade de, por meio dela, ganhar-se mais um pequeno 

merecimento junto de Deus! E a Caridade não conhece fronteiras, pois que todos irmãos 

somos juntos ao Criador (...). Caridoso será quem apoiar moral e materialmente a 

sublime atividade desses (...) piedosos pregadores de Missõs (...). Ajudemos-los! 

Fomentando as Missões, podemos rezar inhipocritamente o ato-de-caridade. "Amai-vos 

uns aos outros como a vós mesmos" (n. 277, 23/Outubro/1938, p. 7). 
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Não somente na imprensa local, mas também incentivada no jornal de circulação escolar, 

essas virtudes eram disseminadas. Tudo isso pode ser notado com a criação da “Associação dos 

Soldados de Cristo”, apresentada pelo periódico como série de deveres assumidos por um grupo 

de alunos do “João dos Santos”, na tentativa de cumprir sete deveres religiosos sendo:  

 

1º comungar ao menos uma vez por mês. 2º rezar de noite e de manhã, 3º obedecer aos 

pais, aos mais velhos e ás professoras, 4º ir á missa aos domingos e dias Santos, 5º não 

brigar, não falar nomes feios, 6º não falar mentira, 7º estudar sempre, não ser preguiçoso 

(idem, n. 54, Abril/1939, p. 3). 

 

Os valores apresentados nestes sete princípios aproximavam as características da moral 

religiosa às da moral laica, apresentadas anteriormente. Tais características enfatizavam quais 

posturas eram esperadas pela agremiação infantil chamada de “Associação dos Soldados de 

Cristo”. Ao cumprirem as tarefas de cultivar características valorizadas pelo catolicismo, as 

crianças se tornariam, da mesma maneira, bons católicos, como de fato deveriam se transformar, 

segundo a moral ligada à religião.  

De acordo com os ensinamentos religiosos, os alunos também poderiam optar por se 

tornar membro do clero católico, tido como lugar nobre e admirável. O trecho a seguir, retirado 

de uma história publicada em 1941, relata a satisfação de uma mãe ao saber que filho se tornaria 

padre: “Sua mãe ficou muito triste porque seu filho ia para muito longe, mas depois ela ficou 

muito alegre por ter um filho missionário e por ele agradar Nosso Senhor” (A Voz da Escola, n. 

70, Setembro/1941, p. 2). Histórias como estas, destacadamente, carregam representações das 

marcas da religiosidade e eram parte integrante das práticas do grupo escolar em questão.  

Foram encontradas frases de forte apelo religioso e que estimulavam o cultivo da fé entre 

os alunos no periódico escolar. As passagens expressam o sentimento de gratidão a Deus e o 

caráter salvador da religião católica, como recurso para a conversão. Tal caráter pode ser 

percebido nesta história produzida por alunos e publicada em 1941: após a passagem de uma 

grande tempestade e, ao fim do perigo, os personagens do conto, “cantaram um hino de louvor a 

Deus” (idem, n. 70, Setembro/1941, p. 3). 

Com intuito de se formar bons seguidores, a moral religiosa propagava as práticas a serem 

difundidas, a fim de que os estudantes agissem de acordo com os preceitos católicos. Entre 

demonstrações mais explícitas, como os textos referidos anteriormente, ou mais sutis, como na 

formação de frases encontradas no caderno de caligrafia com termos e temas religiosos, destaca-
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se: “Eu e a Marlene vae(sic) vestir de anjo”, exercício de concordância verbal. Além de histórias 

em que o personagem pede bênçãos aos mais velhos: “A bênção, padrinho! Deus lhe abênçôi, 

afilhado”, cópia do livro de leitura. Assim, a formação de virtudes e condutas, genuinamente 

católicas, pôde ser percebida nas fontes, como parte integrante da formação religiosa disseminada 

nas práticas do grupo escolar. A moral religiosa empregada com este fim pretendia formar, nos 

alunos, as características integrantes do frequentador da Igreja Católica, destacando-se as virtudes 

apreciáveis e consideradas nobres.  

 

 

3.6.3 A moral católica e a devoção à Maria 

 

 

Como visto, as práticas e representações ancoradas na moral religiosa tinham como 

objetivo a propagação de características fundamentais do bom católico, como o temor a Deus e o 

cultivo de determinadas práticas e virtudes. Além disso, outra característica essencial a ser 

desenvolvida consistia na adoração à Maria, mãe de Jesus. Segundo as práticas do grupo “João 

dos Santos”, ao mirar-se na mãe de Deus, os alunos teriam, como exemplo, uma importante 

figura formadora. Segundo as fontes utilizadas no estudo, Maria é considerada educadora e 

mestra dos cristãos, modelo de obediência aos desígnios divinos e de bondade. Neste âmbito, os 

alunos da instituição eram estimulados a nutrir afeição por Maria e assim, se aproximar de Deus 

por meio dessa intercessora. Observa-se que a devoção a Nossa Senhora se fazia presente até 

mesmo nos periódicos locais, como é o caso do jornal Diario do Comercio que apresenta um 

texto direcionado ao público infantil narrando um aparição da mãe de Jesus: 

 

Vou contar-nos, meus netinhos, uma aparição de N. Senhora, no norte do Brasil. Em 6 

de Agosto de 1836, duas meninas, Maria da Luz e Maria da Conceição, saiam a ajuntar 

lenha (...). De repente Maria da Conceição, olhando para montanha proxima, viu lá em 

cima uma senhora, que tendo um menino nos braços, as chamava por gestos (...) (n.234, 

18/Dezembro/1938, p. 4). 

 

 

De forma acentuada, as publicações relacionadas à Maria também se faziam presentes ao 

longo dos números do periódico escolar A Voz da Escola, em forma de preces e pedidos, sendo 

intensificadas no mês de maio, que a cultura católica dedica à mãe de Jesus: “É neste mês que as 
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criancinhas com grande jubilo, vão coroar Nossa Senhora, esperando mais tarde serem coroadas, 

no céu por nossa Mãe Imaculada (...) Todos nós devemos visita-la, em sua igreja, fazer-lhes 

nossas preces (...)” (n. 50, 31/Maio/1938, p. 1). Encontra-se também o culto e a devoção 

dedicadas à padroeira do Brasil: “Prece a N.S. Aparecida: Foste vós ó Senhora Aparecida, 

escolhida para a padroeira de nosso estimado Brasil (...). Olhai pelos brasileiros e pedi por nós” 

(n. 45, 25/Maio/1937, p.4). Assim, a representação difundida através do periódico delegava à 

figura de maternal de Maria, a responsabilidade de fazer com que os alunos também se 

comportassem como bons filhos: “Fazei-nos bons e obedientes para que sejam felizes nossas 

queridas mães” (n. 47, 15/Agosto/1937, p. 1). 

Da mesma forma, temas ligados à mãe de Jesus aparecem ao longo do caderno de 

caligrafia já mencionado neste texto. Trata-se de atividades que envolvem cópias, elaboração de 

frases e ditados. Eram exercícios que davam evidência à religião católica e às figuras cultuadas 

por esta religião. Dentre eles, está “O que o anjo Gabriel veiu dizer a Maria” cópia de um texto 

do livro de leitura, sobre o anúncio da vinda de Jesus ao mundo, que transcrevo a seguir: 

 

O filho de Deus que devia reabrir o céu para os homens, não veio logo para a terra. Só 

depois de quatro mil anos mais ou menos foi que Ele quis vir ao mundo, onde deveria 

nacer(sic) como uma criança. Mas, para isso Êle precisava ter uma mãe. A pessôa 

escolhida para merecer essa grande honra foi a Virgem Maria. Ela era a mais formosa e a 

mais santa dentre todas as mulheres. São João d'El Rei, 24 de Janeiro de 1940. Beatriz 

Resende (Caderno de Caligrafia, 1940, p. 21).  

 

 

Segundo a cópia, Maria era uma mulher diferenciada e, por isso, recebeu de forma divina 

a tarefa honrosa de trazer Jesus, o filho de Deus, ao mundo. Nota-se que o texto a indica como 

modelo de conduta e a exalta como “a mais santa dentre todas as mulheres”. Segundo a ex-aluna 

entrevistada, nas dependências da sala de aula, também havia a presença do culto à Maria, sob a 

forma de símbolos genuinamente católicos: “a gente tinha sempre uma imagem [em cada sala de 

aula]. Eu me lembro que eu tinha sempre uma Nossa Senhora do Carmo” (Entrevista com 

Beatriz, 27/Outubro/2010). 

Ao lançar mão de práticas que tinham como alvo a formação do sentimento de devoção à 

Maria, a moralidade religiosa enfatizava, cada vez mais, quais comportamentos eram esperados 

para a formação dos seguidores do catolicismo. Os estabelecimentos de ensino, aliados à religião, 

eram tomados como disseminadores de preceitos caros à Igreja Católica. Nesta perspectiva, a 
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igreja encarava o ensino institucionalizado como elemento norteador do projeto de assegurar sua 

presença na sociedade e na ativa formação das novas gerações. 

O Grupo Escolar “João dos Santos” comprometeu-se com a educação das novas gerações 

através da disseminação de preceitos morais apresentados neste capítulo. A moralidade esteve 

presente nas práticas educativas da instituição com o intuito de formar cidadãos possuidores de 

determinadas características. Tendo em vista o contexto educacional da época, pode-se dizer que 

o grupo em questão fazia parte do movimento que delegou prioritariamente à escola, a função 

construir a nação idealizada durante o governo Vargas. A moralidade laica e a católica, 

constituíram-se como elementos que, aliados, contribuiriam para a construção de uma sociedade 

ordeira e civilizada segundo os valores defendidos na época. No grupo escolar em questão, a 

disseminação de características e comportamentos através moralidade laica e católica puderam 

ser percebidas nas práticas e representações ocorridas nas décadas de 1930 e 1940. Essas 

representações que atribuíam à educação escolar uma função regeneradora eram compartilhadas 

no grupo escolar e até mesmo pela imprensa periódica de São João del-Rei, na época pesquisada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme me propus neste trabalho, foi possível identificar que a propagação da moral 

era realizada a partir de práticas inerentes ao processo educativo do Grupo Escolar “João dos 

Santos”, de acordo com o contexto educacional maior vivido no período do Estado Novo no 

Brasil. Neste contexto, fazia-se presente a representação de que a modernização do país passava 

pela construção de uma nova identidade nacional, que deveria ser formada também pela escola.  

Desta maneira, a educação institucionalizada foi apresentada como meio eficaz para que o projeto 

modernizador sonhado procurasse se tornar efetivo. 

Como exposto ao longo da dissertação, havia duas vertentes de moralidade que 

permeavam as representações e práticas educativas no grupo escolar em questão, sendo que tais 

vertentes convergiam ao acreditar na força de um movimento transformador que tinha como 

objetivo a formação dos cidadãos segundo condutas socialmente valorizadas para aquele período. 

A moral laica e a moral religiosa eram bases nas quais a regeneração do Brasil deveria se apoiar. 

Pretendia-se formar, por um lado, o cidadão patriota, civilizado, bom trabalhador e, como não 

poderia deixar de ser, também temente a Deus, devoto da Virgem Maria e cultivador de virtudes 

católicas. Dessa maneira, as representações e práticas educativas presentes na imprensa periódica 

local e no grupo escolar estudado, me permitiram vislumbrar a disseminação da moralidade de 

acordo com o movimento de transformação que, naquele período, era delegado à escola. 

As representações que atribuíam à educação escolar uma função regeneradora eram 

compartilhadas até mesmo pelos periódicos locais. A educação ambicionada, segundo a 

imprensa, ampara-se na formação moral voltada para a disseminação de comportamentos 

desejáveis, como garantia de bem educar a infância e protegê-la até mesmo das más influências 

da família. Tudo isso deve ser pensado em um momento em que o processo de implantação dos 

grupos escolares ainda ocorria de forma não homogênea no país. Esta nova forma de educação, 

ministrada em um local pensado exclusivamente para ela, contribuiu para disseminar 

representações que atribuíam à escola papel central e até salvacionista perante a sociedade. Estas 

representações, intensificadas nas décadas de 1930 e 1940, com o governo do Presidente Getúlio 

Vargas, atribuíram ao magistério primário, a responsabilidade pelo processo civilizador da nação.  
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A moral religiosa e suas características eram temas contemplados nas classes do grupo 

“João dos Santos”. As práticas católicas, como ir à missa e receber a eucaristia, saber o 

catecismo, rezar todos os dias, ajudar o próximo etc., constituía-se como meios para a 

consolidação dos fiéis e a busca de novos adeptos ao catolicismo. Tais práticas vividas até 

mesmo no interior do grupo escolar recebiam apoio da imprensa local, que colocava nas mãos do 

ensino religioso a tarefa de combater os maus costumes “herdados” em casa ou recebidos na rua. 

Este cenário indicava a valorização do catolicismo e a aproximação entre religião católica e 

escola pública.  

O civismo e as ações patrióticas constituem-se também como práticas educativas bastante 

disseminadas no Grupo Escolar “João dos Santos”. Tinham o objetivo de estabelecer e manter 

valores considerados importantes, assim como a formação voltada para o trabalho que se 

relacionava com a representação de que, ao formar o trabalhador, no interior das escolas, 

projetava-se no futuro a prosperidade da nação. 

Pode-se dizer que o estudo apresentado sugere ainda outros que possam esclarecer, de 

forma mais detalhada, o papel do Centro Pedagógico, que como indicado nesta pesquisa, era 

instigador das ações moralizadoras nas escolas da cidade e reunia grande número de professores e 

demais interessados no tema da educação. Assim como de outras instituições educativas que 

existiram no período estudado, como a Casa de Preservação para a infância desvalida.  

Por fim, considero importante ressaltar que, no período investigado, os estabelecimentos 

de ensino aliavam-se às demais forças para se tornarem disseminadores de práticas e 

representações que, de maneira variada, procuravam estimular o que era desejável e, da mesma 

maneira, empenhavam-se em coibir o que era considerado reprovável. Nesta perspectiva, o 

ensino institucionalizado era elemento norteador do projeto que visava assegurar à sociedade 

sucesso na formação das novas gerações. 
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