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RESUMO 
 

Este estudo analisou a forma da escola primária maranhense e seus 

elementos constitutivos durante o período de 1889 a 1912. Buscou-se compreender 

a identificação da configuração da organização escolar primária provincial 

maranhense na última década imperial para analisar as rupturas e continuidades 

inferidas com o novo regime político, tornando evidente a dinâmica das estratégias, 

processos e dispositivos escolares que constituíram a forma escolar primária 

republicana no Estado do Maranhão. Com dados coletados em fontes documentais, 

iconográficas e bibliográficas, as fontes impressas utilizadas foram documentos de 

tramitação legislativa, Regulamentos e Regimentos Escolares, jornais e revistas em 

circulação no Maranhão durante o período em estudo, registro escrito de 

Conferências Públicas, livros didáticos escritos por professores normalistas, os anais 

do I Congresso Pedagógico do Maranhão e resultados de pesquisas acadêmicas 

sobre a história da educação maranhense na Primeira República. Identificou-se 

detalhes da relação pedagógica na escola primária de infantes maranhenses, 

registradas sob a forma de memória escrita, importantes para identificar os 

elementos constitutivos da forma escolar primária. Os resultados das análises sobre 

a forma escolar primária republicana no Estado do Maranhão no período investigado 

apontaram que esta constituiu-se sob uma dinâmica que requeria alterações nas 

relações sociais de indivíduos e grupos das massas populares para organização da 

sociedade maranhense em cadeias de interdependências, sob a forma de unidade 

federativa. Neste contexto, a forma da escola pública primária maranhense foi 

configurada com dispositivos de escolaridade que promoviam – sistematicamente e 

simultaneamente, mas em graus distintos dependendo das condições 

socioeconômicas da localidade onde a escola primária estava inserida - a 

desincorporação, desvinculamento e o deslocamento dos usos, costumes e saberes 

nativos para um saber cultural padronizado, mas imanentes aos sujeitos constituídos 

e às situações que os produziram, (re)formando o cidadão maranhense com saberes 

reincorporados para um destino social específico: as prisões psicossociais do 

iletrismo. 

 
Palavras-chave: Escola Primária. Instituições Escolares. Forma Escolar. 



ABSTRACT 

 

This study analyzed the shape of Maranhão primary school and its components 

during the period from 1889 to 1912. We tried to understand configuration 

identification of the provincial primary school organization in Maranhão last imperial 

decade to analyze the ruptures and continuities inferred with the new regime political, 

pointing to the dynamics of the strategies, processes and school devices that formed 

the Republican primary school form in the state of Maranhão. With data collected 

from documental, iconographic and bibliographic sources, printed sources used were 

documents the legislative process, Regulations and Regiments School, newspapers 

and magazines in circulation in Maranhão during the period under study, written 

record of Public Conferences, textbooks written by teachers normalistas, the annals 

of Pedagogical I do Maranhão Congress and results of academic research on the 

history of Maranhão education in the First Republic. It was identified pedagogical 

relationship details in elementary school Maranhão infants, registered in the form of 

written memory, important to identify the components of the primary school form. The 

results of the analysis of Republican primary school form in the State of the 

investigated period indicated that this consisted in a dynamic requiring changes in 

social relations of individuals and groups of the masses for the organization of 

society in Maranhão interdependencies chains under the form of federal unit. In this 

context, the shape of Maranhão public elementary school was set up with 

educational devices that promoted - systematically and simultaneously but in 

different degrees depending on the socio-economic conditions of the location where 

the primary school was inserted - the demerger, disassociation and the displacement 

of uses, native customs and knowledge to a standardized cultural knowledge, but 

immanent to become subjects and situations that produced them, (re) forming the 

Maranhão citizen with knowledge reintroduced for a specific social destination: the 

psychosocial illiteracy prisons. 

 

Keywords: Primary School. School institutions. School form. 
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1 O FANAL DAS VEREDAS PERCORRIDAS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A escola primária no estado do Maranhão possui em sua singular história 

marcas de abnegação e altruísmo que asperge, até os dias atuais, feixes de 

resignação e otimismo que motivam ousadias e alvorece a coragem de nobres 

mestres para vencer as adversidades do processo ensino-aprendizagem, por amor 

aos infantes maranhenses. E eu sou um deles. 

Como quem ousa, procurei no Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Maranhão entre os anos de 1991 a 1995 entender por que as crianças 

das séries iniciais do Ensino Fundamental possuíam fraco desempenho nas 

atividades didáticas que envolviam o ato de ler e escrever. Descobri o seguinte: 

muitos alunos que estavam em sala de aula fingiam saber ler, e os professores 

conduziam as aulas sem considerar suas necessidades linguísticas. Aproximando-

me dos professores, verifiquei que alguns deles já haviam percebido estas 

dificuldades de aprendizagem, mas preferiam ignorá-las, uma forma de ocultar sua 

falta de habilidade didática para alfabetizar. 

A análise dessa situação pedagógica me levou a maiores reflexões sobre a 

escola e sua tarefa de ensinar. Professores e alunos, em pacto silencioso, 

escondiam suas deficiências em veredas da exclusão social e eu compreendi que 

dizer a palavra ou adquirir a competência comunicativa do letramento não deve ser 

privilégio de alguns, nem um ato solitário.  

Então, lembrando as palavras de Paulo Freire (1998, p.78) ao advertir que 

“[...] não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão” e reconhecendo que não sabia alfabetizar, cursei Alfabetização e 

Letramento no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (1995-1997).  

A consciência desta lacuna na minha formação profissional fez convergir 

meu olhar reflexivo para a análise de currículos nos Cursos de Formação de 

Professores em nível médio e superior, buscando detectar suas falhas e 

fundamentos pedagógicos. Estas inquietações evoluíram e me levaram à 

dissertação Do contexto  histórico  às  ideias  pedagógicas predominantes  na escola  
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normal maranhense e no processo de formação das normalistas na Primeira 

República (1890-1930), no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Maranhão. 

Nesse estudo encontrei sinais de duas tendências pedagógicas com 

concepções distintas sobre a criança em idade escolar: uma definindo-a como 

essencialmente igual a todos os homens, outra destacando a existência de suas 

diferenças, mas ambas considerando a necessidade social da instrução escolar das 

massas. Seus ordenamentos didáticos estavam presentes nos Regulamentos de 

Ensino para a Instrução Pública (MARANHÃO. Collecção..., 1893; MARANHÃO. 

Lei...,1905a, 1905b), livros didáticos (GODOIS, 1910; CASTRO, 1933) e na 

Conferência Pedagógica realizada pela professora normalista Laura Rosa no salão 

nobre da Biblioteca Pública do Estado do Maranhão em 04 de dezembro de 1909, 

para consolidar a educação escolar republicana como condição sine qua non para a 

equalização social e legitimar a nova ordem pública democrática. 

A primeira tendência pedagógica, predominante no exercício da prática 

escolar diária, de cunho tradicional, rotineiro e metafísico, apoiava-se em uma 

Pedagogia da Essência (SUCHODOLSKI, 1984) e aferia às crianças um padrão 

educativo imutável, enxergando em cada uma delas a reprodução invariável e 

constante de um mesmo tipo, revestido de atributos fixos. Eram sujeitas ao mesmo 

método de ensino crianças de caracteres diferentes e de aptidões dessemelhantes 

que o acaso do nascimento reunia em salas de aula (OLIVEIRA, 2004). A segunda 

tendência pedagógica, mais presente no processo de formação das professoras 

normalistas, apoiada em uma Pedagogia da Existência (SUCHODOLSKI, 1984), 

referendava o exame e exercício metódico das múltiplas aptidões individuais da 

criança alicerçada nas ideias de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) e Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Em exercício didático, as duas tendências 

pedagógicas viabilizaram a aquisição dos saberes de leitura e escrita como 

elemento determinante de lugares sociais na nova ordem democrática brasileira e a 

escola pública como condição necessária à consolidação do progresso republicano 

(OLIVEIRA, 2004). 

Mas ficou a curiosidade de conhecer mais de perto o locus da prática 

docente das professoras normalistas e identificar as múltiplas relações dos 

processos e sujeitos ali envolvidos para analisar a forma escolar da instrução pública 

primária maranhense em sua organização incial, ou seja, investigar a forma escolar 
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republicana institucionalizada para a instrução pública primária na Unidade 

Federativa do Estado do Maranhão. Ao problematizar esta curiosidade, elaborei o 

projeto de pesquisa de doutorado colocando em evidência os seguintes 

questionamentos: Como foi consolidada a escola pública primária republicana no 

estado do Maranhão? Quais foram seus elementos constitutivos? Que estratégias 

foram elaboradas para legitimar socialmente sua identidade republicana? Que 

processos e dispositivos escolares foram utilizados para delinear a forma escolar 

primária republicana maranhense?  

Nessa perspectiva, o eixo condutor da pesquisa e seu objetivo geral foi 

analisar a forma escolar republicana para a instrução pública primária maranhense e 

seus elementos constitutivos durante o período de 1889 a 1912. Refere-se a uma 

periodização que iniciou quando o Maranhão saiu do regime provincial assumindo-

se como Unidade Federativa do novo regime republicano brasileiro e encerrou com 

a reforma no serviço público no estado do Maranhão, autorizada pela Lei nº 

554/1910, que ampliou a jurisdição da Inspectoria Geral da Instrucção Pública do 

Maranhão (Decreto nº 99/1910 estabelecendo-a como principal vetor de 

planejamento e orientação pedagógica ao mesmo tempo que, quebrando uma 

estrutura escolar de mais de uma década, retirou do diretor da Escola Normal do 

Maranhão a jurisdição dos Grupos Escolares, Escolas Estaduais e a direção da 

Escola Modelo Benedicto Leite, referência pedagógica para a instrução pública 

primária no estado do Maranhão, reorganizando-a sob nova direção (Decreto nº 

3/1912). Os objetivos específicos desta pesquisa compreenderam estudos sobre a 

configuração da organização escolar primária provincial maranhense na última 

década imperial para identificar as rupturas e continuidades inferidas com o novo 

regime político, identificando a dinâmica das estratégias, processos e dispositivos 

escolares que constituíram a forma escolar primária republicana no estado do 

Maranhão. 

Foram grandes as dificuldades para reunir as fontes históricas necessárias à 

coleta e análise dos dados desta pesquisa, especialmente porque o local de mais 

fácil acesso aos impressos e documentos sobre a História do Maranhão, a Biblioteca 

Pública Benedito Leite, localizada em São Luis, a capital maranhense, passou por 

uma longa reforma em seu ambiente físico e só foi aberta ao público no final do 

primeiro semestre de 2013. Durante o tempo desse impedimento, a coleta de dados 

foi direcionada ao acervo digitalizado da seção de Obras Raras da Biblioteca Virtual 
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Benedito Leite e às fontes impressas e iconográficas disponíveis nas bibliotecas de 

instituições públicas como Universidade Federal do Maranhão, Arquivo Público do 

Estado do Maranhão, Instituto Artístico e Histórico do Maranhão e a Biblioteca 

Pública do Convento das Mercês, também localizados na cidade de São Luís-MA.  

A natureza desta investigação histórica instituinte e reflexiva (MAGALHÃES, 

2004), focalizada na instrução pública primária maranhense enquanto totalidade em 

devir, exprime uma historiografia que reconfigura territórios educacionais do início do 

período republicano no Maranhão com estudos documentais, iconográficos e 

bibliográficos para coletar informações sobre a instrução pública primária 

maranhense e sua forma escolar no período estudado. 

As fontes impressas utilizadas para coleta de dados foram documentos 

escolares e legislativos, jornais, revistas de circulação local e digitalizadas no acervo 

de Obras Raras da Biblioteca Virtual Benedito Leite, livros didáticos escritos por 

professores normalistas e registro de memória escrita por adultos, mas que 

evocaram lembranças de suas vivências como aluno da escola primária no início do 

século XX. Além disso, foram importantes leituras de dissertações do Mestrado em 

Educação da Universidade Federal do Maranhão, artigos e livros publicados com 

resultados de pesquisas sobre a história educacional maranhense. O ato de leitura 

produziu reflexões significativas sobre discursos educacionais oficiais criadores de 

referências sociais com reempregos singulares em civilização de condutas 

(CHARTIER, 1990a; ELIAS, 1993). 

Com o cuidado metodológico que a pesquisa histórica exige, a coleta de 

dados em impressos interessou-me como fonte de informação, mas foram 

percebidos em sua dinâmica e materialidade como objetos cujos usos em situações 

específicas se quer fazer circular (CARVALHO, 1998b). Assim, as Conferências 

Pùblicas, Palestras e textos publicados em jornais e revistas de circulação local, 

foram interrogados como fonte complementar buscando entender sua 

inteligibilidade, processos de produção, ambiente de circulação, confiabilidade da 

informação, público-alvo e a identidade de seus autores para não fazê-las dizer o 

que elas por si próprias não dizem (LE GOFF, 2003). Exigiram atenção especial, 

sobretudo no que se refere à linguagem e aos limites das suas informações. 

A análise dos dados coletados em documentos de tramitação legislativa 

considerou que a ação do Estado republicano na instrução pública se fez, 

preferencialmente, por documentos legislativos que, em seu caráter normativo, fixou 
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costumes civilizatórios nem sempre possíveis de serem executados na dinâmica 

social sem regulamentação legal. Produzidos no e para o âmbito público, os 

documentos legislativos foram examinados considerando-se que eles guardam as 

marcas das circunstâncias de sua produção e expressam uma visão autorizada dos 

fatos (FARIA FILHO, 2000).  

Por seu aspecto informativo, os documentos legislativos permitiram diálogos 

com outras fontes documentais (REIS FILHO, 1998). Foram Leis, Decretos, Fallas, 

Mensagens e anexos como Relatórios de Governadores, Inspectores da Instrucção 

Pública, Directoria da Escola Normal e seus Mapas Estatísticos que foram 

consultados para uma compreensão mais clara da organização inicial da instrução 

pública primária republicana maranhense. Complementando-se mutuamente com as 

fontes documentais legislativas, os Relatórios Anuais de Inspetores e Diretores de 

estabelecimentos de ensino e sua escrituração detalhada (apesar das lacunas e 

silêncios) não foram analisados como simples relatos de uma prática ou descrições 

mais ou menos objetivas de uma realidade existente, mas como um instrumento 

legal e estratégico que permitiram identificar trilhas dos elementos constitutivos da 

forma escolar primária maranhense no seu momento instituinte (MAGALHÃES, 

2004). Em seu corpo textual foram identificados vestígios de estratégias da ação 

governamental para a instrução pública primária e uma sistemática racionalidade a 

ser operacionalizada por inspetores da instrução pública e diretores escolares, para 

os disciplinamentos da nova ordem escolar republicana. Indicaram não apenas a 

expressão de imperativos legais e o lugar dos sujeitos em uma dada realidade 

existente, mas o processo relacional de produção de discursos oficiais que 

formalizaram práticas sociais (CHARTIER, 1990a). 

O acesso a fontes documentais da Província do Maranhão como os 

Relatórios, Fallas e Mensagens do período de 1874 a 1888 foi possível em sua 

versão digitalizada e disponibilizada pela internet em home page de instituições 

públicas nacionais e internacionais. Optei por esse meio de coleta de dados devido 

às dificuldades de acesso direto a documentos e livros raros. Os resultados foram 

satisfatórios porque reduziram tempo, custos e ampliou a frequência e velocidade do 

contato com os documentos legislativos. Encontrei informações valiosas em 

bibliotecas virtuais de universidades federais, órgãos oficiais do governo brasileiro e 

no banco de dados da home page americana Center for Research Libraries, um 

consórcio internacional de universidades, faculdades e bibliotecas de pesquisa 
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independentes que recebe, preserva e disponibiliza material de fonte primária do 

período imperial e primeira república do Maranhão, outros Estados e países. A 

verificação do grau de confiabilidade e falibilidade das informações foi observada 

com rigor científico e a coleta de dados em fontes documentais digitalizadas e 

disponibilizadas pela internet seguiu os mesmos critérios de análise de outros 

impressos escritos.  

No entanto, um aspecto bastante positivo desta pesquisa histórica foi não 

ficar limitado às informações e documentos oficiais de autoridades do governo ou 

escolares. Aqui estão presentes outras ‘vozes’ que participaram direta ou 

indiretamente da organização inicial da instrução pública primária no estado do 

Maranhão – e permitiram-me encontrar dados surpreendentes, como o fato de 

identificar uma professora normalista de 1º anno da Escola Modelo Benedicto Leite, 

a sra. Henriqueta de Freitas Belchior, sendo nomeada em 3 de julho de 1914 como 

um dos Inspetores de Ensino da Capital, num universo predominantemente 

masculinizado (TEIXEIRA, 1922).  

As teses do I Congresso Pedagógico do Maranhão, realizado em 1920, 

organizadas em Anais, encontrado por mim com um desses milagres que Deus 

coloca nas mãos de um historiador, durante minha pesquisa de Mestrado em 

Educação na Universidade Federal do Maranhão, trouxeram informações valiosas 

do período em estudo porque traz em seu corpo vários Relatórios de escolas 

públicas e particulares maranhenses. Dois Relatórios anexados foram decisivos para 

compreender a dinâmica e racionalidade escolar da instrução pública primária 

oferecida: o Relatório do Inspecor Geral da Instrucção Publica Municipal Antonio 

Lopes da Cunha, que trouxe dados estatísticos sobre a instrução pública municipal 

de São Luis (a capital) desde 1893 até a data do Congresso Pedagógico (CUNHA, 

1922), e o Relatório da diretora interina da Escola Modelo Benedicto Leite, sra. 

Maria do Carmo Neves Teixeira, que trouxe um Mapa de Matrícula do referido 

estabelecimento de ensino com informações sobre todo o seu movimento escolar de 

1900 até 1920, o mais detalhado que eu já vi e que se encontra exposto no texto da 

tese (CUNHA,1922).  

Outra fonte explorada foram livros publicados com relatos escritos sobre 

memórias pessoais vivenciadas no Maranhão e no período em estudo. Tiveram a 

função complementar de exemplificar com detalhes os efeitos e destinos sociais que 

a forma escolar primária maranhense produziu. Foram utilizados três relatos de 
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memórias: o primeiro, escrito pelo tipógrafo J. M. C. de Frias, em 1866, que 

escrevendo sobre a memória da tipografia maranhense relatou sua própria 

experiência de receber em seu estabelecimento comercial aprendizes coadjuvantes 

em estudos oficinais; o segundo relato de memória foi escrito pelo jornalista, político 

e escritor maranhense Humberto de Campos Veras sobre lembranças de sua 

infância e vivência educativa na escola primária do interior maranhense iniciada no 

ano de 1893, e o terceiro relato de memória foi publicado com o nome de Cazuza 

pelo jornalista e escritor maranhense Manuel Viriato Correia Baima do Lago Filho em 

1937. Este último relato de memória, segundo Viriato Correa (2002), foi escrito por 

um maranhense quarentão não identificado que lhe entregou um manuscrito 

intitulado História verdadeira de um menino de escola em 1927. Infere-se que são 

memórias de uma criança maranhense que nasceu aproximadamente em 1897 no 

povoado Pirapemas, hoje um município maranhense com o mesmo nome e iniciou 

seu período escolar aproximadamente em 1903. Existe a conjectura de que Viriato 

Correa (2002) escondeu-se nesta justificativa para narrar com mais liberdade a 

história de sua infância porque este escritor nasceu em Pirapemas, interior 

maranhense no dia 23 de janeiro de 1884. 

Os relatos escritos de memórias foram percebidos em sua dinâmica 

relacional como um processo reflexivo individual que possui a propriedade de 

conservar certas informações, mas integra um conjunto de funções psíquicas sobre 

informações passadas ou que ele representou como passadas (LE GOFF, 2003). A 

somatória destes olhares individuais sobre a história da instrução primária 

maranhense aponta sinais de condutas, organização dos espaços escolares e a 

dinâmica relacional instituída num provável intinerário pedagógico (MAGALHÃES, 

1999c, p. 70). Sua singularidade agregou um potencial valor informativo no diálogo 

com outras fontes históricas. 

Durante a pesquisa, considerei o valor histórico de fontes impressas, mas na 

falta destas foi importante aceitar o potencial informativo das fontes iconográficas 

que complementaram e confrontaram dados históricos identificados, considerando 

que 

 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 
existem. Mas pode fazer-se sem documentos escritos, quando estes não 
existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para 
fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. 
Paisagens e telhas. Com as formas do campo e as ervas daninhas. Com os 
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eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de 
pedras feitos pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos 
químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende 
do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a 

atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. (FEBVRE, 1949, p. 

428, apud LE GOFF, 2003, p. 530). 

 

As fontes iconográficas extraídas da Revista do Norte, Revista Maranhense 

(de circulação local no período em estudo) e no Álbum do Maranhão (1923), Cunha 

(1908) e Azoubel et. al. (1950) foram interrogados como vestígios de sentidos e 

códigos sociais escolhidos intencionalmente (KOSSOY, 1980; MAUAD, 2004), 

resultantes  

 

[...] da ação do homem, o fotógrafo, que em determinado espaço e tempo 
optou por um assunto em especial e que, para seu devido registro, 
empregou os recursos oferecidos pela tecnologia (KOSSOY, 2001, p. 37).  

 

Os registros fotográficos do Álbum do Maranhão em 1908, organizado pelo 

fotógrafo Gaudêncio da Cunha a pedido do governo do Estado para a Exposição 

Nacional no Rio de Janeiro que comemorava o centenário da chegada de D. João VI 

ao Brasil; Álbum do Maranhão em 1923 cuja impressão foi realizada em Belém-PA 

por A. Cavalcanti Ramalho a pedido do Secretario do Interior do Estado do 

Maranhão que comemorava o primeiro centenário da adesão do Estado do 

Maranhão à Independência do Brasil e também foi destinado à propaganda das 

casas comerciais do Maranhão; e o Álbum do Maranhão em 1950, organizado pelo 

fotógrafo Miecio de Miranda Jorge a pedido do governo do Maranhão, foram 

identificados como fragmentos selecionados do real, em sua forma autorizada,  mas 

que trazem em si indicações de um momento histórico específico caracterizado por 

um determinado contexto econômico, social, político, escolar ou religioso. Considerei 

que estas informações possuíam circulação mais reduzida que os impressos, mas 

que representam ideias por imagens e fornecem leituras de um fragmento do 

contexto histórico escolar em que foram produzidas, oferecendo oportunidades para 

dialogar com outras fontes documentais escritas. A ausência ou presença de algum 

elemento iconográfico nas fotografias foram percebidas em seu potencial informativo 

mesmo levando em consideração que é resultante de escolhas (do fotógrafo ou de 

quem solicitou) e não se constituem apenas uma representação do real, mas exalam 

códigos oriundos da cultura que as produziram (STAMATTO, 2009; BORGES, 2003; 

KOSSOY, 1998). 
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1.2 OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O caminho percorrido para identificar a forma da escola pública primária 

maranhense na Primeira República foi desafiador, inusitado, laborioso, alegre, 

surpreendente, dolorido, ousado, mas recompensador. Espero que seus resultados 

possam auxiliar outros estudos sobre a educação maranhense e deixar meus 

colegas pesquisadores curiosos e atraídos a se aproximar mais da singular história 

de um povo simples, mas aguerrido.  

Com prudência e respeito à raridade dos impressos e documentos, fiz 

leituras sobre a instrução primária no Maranhão porque possuía o desejo ardente de 

olhá-la além das sombrias entrelinhas dos regulamentos oficiais. Como Lucien 

Febvre (1965), ousei entrar em velhos palácios silenciosos e ainda cobertos de 

poeira do combate, para abrir algumas janelas, reacender luzes, reanimar barulhos. 

Neste ânimo analisei fatos e documentos históricos sobre a instrução pública 

primária do Maranhão no período de 1889-1930, seguindo nortes metodológicos 

para a historiografia propostos em Certeau (2006); a racionalidade epistemológica 

da institucionalização contida em Magalhães (1999a); a identificação da produção da 

forma escolar apontada por Vincent, Lahire e Thin (2001) e as considerações sobre 

o processo civilizatório em Elias (1993; 2011).  

Como a instrução escolar primária exprime um processo de humanidade, via 

de humanitude, alteridade e civilidade que não deve ser reduzida a complexas 

justaposições de aprendizagens gradativas, a organização inicial de seu lugar 

próprio e momento instituinte (MAGALHÃES, 2004), por apontar sinais de relações 

socioculturais e civilizacionais, foram insistentemente procurados entre fontes e 

documentos históricos existentes em arquivos e bibliotecas de instituições públicas 

maranhenses.  

Nessa perspectiva, a escola pública foi entendida como uma instituição que 

alimenta uma cultura pedagógica  

 

[...] que compreende um ideário e práticas de natureza diversa, dados os 
fins, os actores, os conteúdos, inserida num contexto histórico e 
desenvolvendo uma relação educacional adequada aos públicos, aos fins, 
aos condicionalismos e às circunstâncias (MAGALHÃES, 1999a, p. 68-69).  
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Uma unidade de referência civilizatória (ELIAS, 1993), locus do político e da 

política com “formas particulares nas quais se revelam as matrizes simbólicas que 

dão inteligibilidade às experiências coletivas e individuais, em suas relações de 

interdependência” (VEIGA, 2003, p.45). E que apesar de possuir muitas carências e 

limitações organiza uma forma própria que se diversifica, mas conserva sob controle  

seus elementos constituintes. (MAGALHÃES, 2004). 

A educação, quando institucionalizada, integra em sua identidade 

pedagógica elementos multifatoriais e plurireferenciais que legitimam o momento 

educativo como um momento instituinte, momento em que pela ação educativa 

consolidam-se normas e por elas novas referências sociais. Com isso considerei que  

 

[...] historiar uma instituição é compreender e explicar os processos e os 
‘compromissos’ sociais como condição instituinte, de regulação e de 
manutenção normativa, analisando os comportamentos, representações e 
projetos dos sujeitos na relação com a realidade material e sociocultural de 
contexto (MAGALHÃES, 2004, p. 58). 

 

Logo, a organização da forma escolar republicana na instrução pública 

primária maranhense implícita na legislação, nos regulamentos, programas de 

estudos com ritos e objetos simbólicos normatizados para o ambiente educativo, 

exalaram uma potencialidade explicativa assimilada como parte integrante de um 

processo civilizatório (ELIAS, 1993) com relações sociais pedagogizadas (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001) e normatizadas por dispositivos pedagógicos específicos para 

consolidar hábitos institucionalizados e “forjar uma nova consciência cívica por meio 

da cultura nacional e por meio da inculcação de saberes associados à noção de 

progresso” (MAGALHÃES, 2004, p. 23). Compreendo que ela constituiu uma doxa 

sociocultural1, com ações educativas distintas da Igreja e da família, mas constituída 

de tradições e relações sociais reguladoras. 

O esforço convergente foi elaborar um fazer histriográfico e não uma simples 

narração factual e descritiva, levando em consideração as advertências de Michel de 

Certeau (2006) sobre reflexões e discernimentos dos silêncios e sentidos das fontes 

históricas. Assim, a escrita foi elaborada como  

 

 

                                                           
1
 Para Magalhães (2004), as bases normativas, culturais, organizacionais, metodológicas e 

relacionais da escola constituem uma estrutura ou doxa que em suas relações com o contexto 
sociocultural e político consolidam-se como doxa sociocultural. 



23 

[...] uma historiologia, uma produção gnoseológica com um estatuto 
epistémico próprio, elaborada a partir de fontes de informação que o 
historiador organiza e interpreta, para dar resposta às questões que ele 
próprio levanta e estrutura em hipóteses-problema (MAGALHÃES, 1999a, p. 
68).  

 

A atenção à memória individual e consciente de experiências pessoais foi 

necessária para fazer um contraponto com os documentos históricos e normativos 

encontrados, considerando-a como sinais do processo civilizador de quem viveu 

essa história (MAGALHÃES, 1998; LE GOFF, 2003).  

Assim, o referencial teórico-metodológico desta investigação foi construído a 

partir das formulações teórico-conceituais da Nova História, contrária a textos 

historicizantes que se apegam à manutenção de paradigmas tradicionais e às 

amarras de causalidades lineares, e que permitem uma reconstrução discursiva do 

objeto histórico em suas complexas teias de significações, para compreendê-lo 

melhor (MAGALHÃES, 2004). 

Para identificar e explicar o processo de institucionalização da instrução 

pública primária republicana no estado do Maranhão e a gestação processual de sua 

forma escolar, considerei o fazer historiográfico como uma construção relacional de 

informações constantes em documentos oficiais e outras fontes históricas capazes 

de proporcionarem ou complementarem uma compreensão simultânea de 

descontinuidades e permanências do objeto de estudo (MAGALHÃES, 1999a). 

Foram relevantes as contribuições de estudos sobre a institucionalização da escola 

primária brasileira na Primeira República como os de Nagle (1974), Tanuri (1979), 

Reis Filho (1981), Antunha (1976), Peixoto (1983) Carvalho (1989, 2003a), Souza 

(1998, 2009), Faria Filho (2000, 2003), Faria Filho e Vidal (2000). E as pesquisas 

documentais feitas por Fernandes (2003), Motta (1998, 2006), Oliveira (2004) e 

Castro (2009).  

Os resultados aqui expostos mostram que a forma da escola pública 

primária no estado do Maranhão configurou novas estruturas de enquadramento e 

controle social pela massificação e simplificação do ensino, ampliando as diferenças 

individuais em assimetrias socioculturais pela relação pedagógica que possuía 

regras de civilidade ou civilizatórias, institucionalizadas e legitimadas como 

referências sociais indispensáveis à formação da nova identidade pública – a 

republicana. 



24 

As categorias de análise desta pesquisa foram: processo civilizador (ELIAS, 

1993, 2011), institucionalização (MAGALHÃES, 1999a, 2004) e forma escolar 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 

A categoria de análise processo civilizador foi utilizada para designar uma 

dinâmica relacional em que o controle social efetuado através de terceiras pessoas é 

convertido, distintamente, em autocontrole. Entendo que os impulsos emocionais e 

racionais de pessoas isoladas, por mais animalescos que sejam, são 

progressivamente excluídos da vida comunal (de modo amistoso ou hostil), 

investidos de sentimentos altruístas e congregam os individuos em padrões 

específicos de referências sociais que se tornam, a cada dia, mais estáveis, 

uniformes e generalizados (ELIAS, 1993).  

Subjaz ao processo civilizador uma forma particular de entrelaçamento 

social ou uma ordem pública que estimula e amplia sucessivas mudanças sociais, 

visto que  

 

[...] o tecido básico, resultante de muitos planos e ações isoladas, pode dar 
origem a mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada planejou ou 
criou. Dessa interdependência das pessoas surge uma ordem sui generis, 
uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a razão das 
pessoas isoladas que a compõem. É essa ordem de impulsos e anelos 
humanos entrelaçados, essa ordem social, que determina o curso da 
mudança histórica, e que subjaz ao processo civilizadorl (ELIAS, 1993, p. 
194).  

 

Nobert Elias (1993) advertiu que o processo civilizador constituía mudanças 

na conduta e nos sentimentos humanos com medidas conscientes, racionais e 

deliberadas internalizados nos indivíduos desde seus primeiros anos para 

conseguirem resultados ou efeitos mais duradouros. Conforme este autor, novas 

formas sociais não se instituem de maneira planejada, nem caóticas, mas surgem ou 

são trasnformadas por regulações constantes e diferenciadas, impelidas pelas 

tensões dos processos competitivos de formação de capital e diferenciação 

funcional. Eis sua explicação: 

 

À medida que mais pessoas sintonizavam sua conduta com as de outras, a 
teia de ações teria que se organizar de forma sempre mais rigorosa e 
precisa, a fim de que cada ação individual desempenhasse uma função 
social. O indivíduo era compelido a regular a conduta de maneira mais 
diferenciada, uniforme e estável. O fato de que isso não exija apenas uma 
regulação consciente já foi salientado. O fato seguinte foi característico das 
mudanças psicológicas ocorridas no curso da civilização: o controle mais 
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complexo e estável da conduta passou a ser cada vez mais instilado no 
individuo desde seus primeiros anos, como uma espécie de automatismo, 
uma autocompulsão à qual ele não poderia resistir, mesmo que desejasse. 
A teia de ações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário 
para comportar-se ‘corretamente’ dentro dela ficou tão grande que além do 
autocontrole consciente do individuo, um cego aparelho automático de 
autocontrole foi firmemente estabelecido. Esse mecanaismo visava a 
prevenir transgressões do comportamento socialmente aceitável mediante 
uma muralha de medos profundamente arraigados, mas, precisamente 
porque operava cegamente e pelo hábito, ele, com freqüência, 
indiretamente produzia colisões com a realidade social. Mas fosse 
consciente ou inconsciente a direção dessa transformação da conduta, sob 
a forma de uma regulação crescentemente diferenciada de impulsos, era 
determinada pela direção do processo de diferenciação social, pela 
progressiva divisão de funções e pelo crescimento de cadeias de 
interdependência nas quais, direta ou indiretamente, cada impulso, cada 
ação do individuo tornavam-se integrados (ELIAS, 1993, p. 195-196). 

 

Trata-se de uma dinâmica relacional entre mecanismos sociais de ações 

complexas para prevenir atos individuais transgressores e manter uma estabilidade 

peculiar. Para Elias (1993), a constituição do ser civilizado ocorreria quando o 

indivíduo (modelado desde a infância em condutas reativas de autorregulação 

individual) submete e controla suas emoções com atitudes constantes e 

disciplinadas para obter pacificação interna nas configurações humanas. Isto seria 

uma mudança civilizadora de comportamentos complexos, diferenciados, porém 

previsíveis e estáveis. Pois, 

 

Quanto mais apertada se torna a teia de interdependência em que o 
indivíduo está emaranhado, com o aumento da divisão de funções, maiores 
são os espaços sociais por onde se estende essa rede, integrando-se em 
unidades funcionais ou institucionais – mais ameaçada se torna a existência 
social do individuo que dá expressão a impulsos e emoções espontâneas, e 
maior vantagem social daqueles capazes de moderar suas paixões; mais 
fortemente é cada indivíduo controlado, desde a tenra idade, para levar em 
conta os efeitos de suas próprias ações ou de outras pessoas sobre uma 
série inteira de elos na cadeia social. A 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 aspectos da mesma transformação de conduta, que 
necessariamente ocorre com a monopolização da violência física e a 
extensão das cadeias da ação e interdependência social. Ocorre uma 
mudança ‘civilizadora’ do comportamento. (ELIAS, 1993, p. 198). 

 

Portanto, se o comportamento civilizado espontâneo deveria ser exercitado 

desde a tenra idade, o local adequado para fazê-lo publicamente e com ampla 

legitimidade foi na instituição-escola, um espaço social de relações funcionais 

constituídas em redes de poder e graus de interdependência distintos. Assim as 
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inferências sobre o processo cvilizador presente na instrução pública primária do 

estado do Maranhão não “[...] concebe os indivíduos como postes sólidos entre os 

quais, posteriormente, se pendura o fio dos relacionamentos” (ELIAS, 1994, p. 25), 

mas considerou a instituição-escola como uma configuração social onde ocorre a 

modelação social dos indivíduos num processo de regulação e autorregulação das 

pulsões humanas mais elementares.  

A escola pública primária maranhense, como rede funcional complexa e 

diferenciada, foi compreendida em suas leis ou regularidades como uma forma 

escolar que, intencionalmente, destacava certas referências sociais e 

institucionalizava-as pela relação pedagógica como unidade de referência 

civilizatória. 

Desse modo, a categoria de análise institucionalização foi utilizada para 

explicitar o processo em que foi criado oficialmente na instrução pública primária 

maranhense um referente republicano estruturante, resultante do poder instituinte de 

seus agentes e regulado por uma dinâmica organizacional “[...] reificada como 

principal produto da dialética entre os públicos e o modelo didático-pedagógico e 

institucional” (MAGALHÃES, 2004, p. 139). 

Por outro lado. a institucionalização de escolas públicas primárias no 

Maranhão, exigência do governo federal republicano, foi justificada politicamente 

pela necessidade social de oferecer educação às gerações mais jovens em território 

educativo, tendo em vista, pelas aprendizagens, os destinos de vida dos sujeitos. 

Mas, na ação mediadora e reflexiva de pesquisadora, levei em consideração que o 

processo de institucionalização congrega em si elementos constitutivos que se 

transformam ao longo dos anos e, sem perder sua essência inicial, se manifestará 

nas aprendizagens, no relacionamento com a realidade sociocultural e nos destinos 

de vida dos sujeitos. 

Entende-se que, 

 

Correspondendo às necessidades e aos interesses do público a que se 
destina, constituída em território educativo e projetando-se através das 
biografias e dos destinos de vida dos sujeitos, a instituição evolui e 
transforma-se. Essa construção (institucionalização) manifesta-se nas 
aprendizagens, na subjetivação/autonomização e nos destinos de vida dos 
sujeitos, sob a forma de apropriação, bem como no relacionamento 
(territorialização) com a realidade sociocultural e geográfica envolvente. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 139). 
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Para o sociólogo francês Emile Durkheim, na evolução e força de uma 

instituição social estará sempre presente uma considerável influência dos elementos 

de sua constituição inicial. E mesmo que no decorrer dos anos sofra mutações, não 

será extinto. 

 

É claro que não se admite mais hoje que um ser seja inteiramente pré-
formado no ovo do qual surge; sabe-se que a ação do meio ambiente, das 
circunstâncias externas de toda espécie, não são nada desprezíveis. Nem 
por isso o ovo deixa de exercer uma considerável influência sobre toda a 
sequência de sua transformação sucessiva. O momento da constituição da 
célula viva é um instante radical, incomparável, cuja ação faz sentir-se 
durante toda a vida. Acontece para as instituições sociais, quaisquer que 
sejam, o mesmo que com os seres vivos. Seu futuro, a direção de seu 
desenvolvimento, a força apresentada na sequência de seu 
desenvolvimento dependem estreitamente da natureza do primeiro germe 
da qual saíram. (DURKHEIM, 1995, p. 25). 

 

Então, podemos perceber que o processo de reconfiguração escolar 

maranhense na Primeira República e sua respectiva institucionalização não foram 

analisados segundo a concepção restritiva e linear da causalidade positivista 

presente em Durkheim (1995), mas com as  luzes das fontes documentais eles 

foram percebidos como ondas sucessivas de padrões e tendências que reapareciam 

na máquina de governo permitindo que o roteiro anterior se repetisse (ELIAS, 1993). 

A institucionalização escolar primária maranhense foi uma resposta à 

complexificação estrutural do novo regime republicano e suas exigências politicas de 

inferir identidade pública e democrática ao sistema educativo “[...] marcado por 

freqüentes tensões, quer pela integração e inclusão de novos públicos, quer por 

desafios de modernização, quer ainda pela conflitualidade com outras instâncias de 

(in)formação”. (MAGALHÃES, 2004, p. 46). Neste processo de institucionalização 

escolar existia um eixo comum e condutor: uma forma, para garantir a direção de 

seu desenvolvimento, mesmo em meio a relações anatagônicas; a concentração de 

regras para impor novos padrões de comportamentos em torno de uma cultura 

intelectual; a fragmentação do saber cultural para torná-lo transitório, perene e sua 

distribuição num invólucro (unidade de ensinamento) com uma contradição interna – 

agrupar ou acumular os conteúdos não garantiam o saber intelectual. 

O próprio vocábulo instituição deriva do latim institutio, onis e apresenta 

variação de significados (TORRINHA, 1945, p. 434) como a ideia de ordenamento, 

agrupamento (método) do que estava disperso, coesão de elementos distintos 

formando uma unidade (sistema) que orientam condutas (doutrina) a partir de certas 
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crenças e rituais comuns (orientação filosófica). Podemos inferir que instituição 

corresponde a um organismo social que possui em seu cerne uma orientação 

filosófica ou particular doutrina que se utiliza de métodos pedagógicos para agrupar 

pessoas, aglutinando-as em dependência funcional no sistema proposto. Nesse 

contexto, o processo de institucionalização de escolas públicas seria a ação de 

tornar estatal o direito de estabelecer uma orientação filosófica para ser internalizada 

em um território educativo e tornar mais coeso e forte seu sistema público de 

dependência funcional. Assim as instituições educativas, como organismos vivos, 

transmitiriam socialmente uma cultura (a cultura escolar), mas não deixariam de 

produzir outras culturas com objetivos e identidade de quem a propôs. 

Entendo que a institucionalização e a crescente complexificação de suas 

bases normativas e relacionais imprimiu na educação institucionalizada referências 

socioculturais civilizadoras que o organismo estatal utilizou com o interesse político 

de concentrar permanências ou dilui-las, segundo o espaço (aproximação ou 

distanciamento) e tempo (perene ou duradouro) histórico. 

Ademais, 

 

[...] educação/instituição traduz a panóplia de meios, estruturas, agentes, 
recursos, mas também as marcas socioculturais e civilizacionais que os 
Estados e outras organizações mantêm em funcionamento para fins de 
permanência e mudança social. Educação/ação corresponde à intervenção 
de alguém ou de algo sobre alguém outro, ainda que apenas indiretamente 
assumida como tal. Educação/conteúdo refere-se simultaneamente ao 
processo e ao objeto cultural, à matéria (o processo de maturação, como o 
processo de conhecimento, são educacionais, pois geram alteração de 
comportamento e de saber com sentido duradouro e referem-se a um objeto 
cultural em trânsito (MAGALHÃES, 2004, p.15-16). 

 

À vista dessas considerações, a educação institucionalizada foi percebida 

como uma instância de (in)formação presa a sistemáticas aprendizagens gradativas 

que se orientam por parâmetros educacionais propositalmente complexos e 

fragmentados ou buscam a simples justaposição de instruções com intuito de 

partilha de humanitude inferiorizada mas que altera comportamentos e saberes. 

A terceira categoria de análise, forma escolar, utilizada desde o século XVI 

como configuração sócio-histórica (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001), não foi 

aplicada neste estudo como sinônimo da arquitetura curricular de uma instituição 

escolar, mas para identificar seu princípio de engendramento e inteligentibilidade na 
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instrução pública primária do Maranhão ou a singular forma escolar primária 

instituída com o novo regime político brasileiro - o republicano. 

Vincent, Lahire e Thin (2001) teorizaram sobre forma escolar a partir do 

modelo de escola primária enunciado pelo educador francês Jean Baptiste de La 

Salle no final do século XVII e a designaram como uma configuração histórica 

constituída em determinadas formações sociais e paralela a outras mudanças 

sociais, capaz de produzir efeitos duráveis nas relações sociais. Assim, como o 

processo civilizador (ELIAS, 1993), a forma escolar foi identificada em seu processo 

de constituição como “[...] aquilo que não é coisa, nem idéia: uma unidade que não é 

da intenção consciente”. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 9). Para compreendê-

la, é necessário “descobrir seus nexos, mesmos os menos visíveis” (MAGALHÃES, 

2004, p. 169). 

Nesse sentido, analisar a forma escolar e seus elementos constitutivos ou 

“[...] seu princípio de engendramento, quer dizer de inteligibilidade, como a relação 

com regras impessoais.” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 10) pode significar 

identificar referências sociais pedagogizadas em uma razão universal que ignora as 

noções de saberes e práticas sociais subjetivas, promovendo um desapossamento 

cultural coletivo de indivíduos e grupos. Nesta configuração (ELIAS, 1993), é 

possível verificarmos como ocorre o controle e a distribuição do capital cultural agora 

objetivado, para obter novos modos de sujeição. 

Em formações sociais que predominam as formas orais de comunicação, a 

cultura e seus saberes só existem incorporados, não ficam separados dos corpos e 

das múltiplas situações de sua aplicação. Do ponto de vista nativo,  

 

Os saberes e o saber-fazer não existem senão acionados em situações 
sempre particulares de uso. A aprendizagem se opera na e pela prática, de 
situação em situação, de geração em geração; aprendizagem pelo fazer, 
pelo ver fazer, que não necessita de explicações e não passa 
necessariamente pela linguagem verbal. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, 
p. 23).  

 

Neste caso, para consolidar novas práticas de ensino com regras 

impessoais, faz-se necessária a objetivação dos saberes ou desincorporação de 

saberes subjetivos. É neste reordenamento que ocorre a organização e distribuição, 

em graus, do saber objetivado para serem (re)formados em novos modos de 

dominação e sujeição. Assim, 
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Para que possa existir um poder separado, será necessário, ao mesmo 
tempo, uma objetivação dos mitos separados das pessoas 
(desincorporação); sua visualização e conscientização por parte dos atores 
e, portanto, a possibilidade de ficarem ao alcance destes; seu 
desvinculamento relativamente a múltiplas situações imediatas, a múltiplas 
ações nas quais eles possam agir; e sua relativa e progressiva des-
localização – outros tantos fatos que supõem a escrita e a acumulação 
escrita do capital cultural. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 21). 

 

Essa forma ou configuração, mantida em sua essência até os dias atuais, 

segundo Vincent, Lahire e Thin (2001), consolidou pela objetivação, codificação e 

distribuição de saberes institucionalizados, referências sociais que propugnavam 

espaços e lugares (nova ordem pública) sem o uso da autoridade pessoal, mas 

subordinadas a suas leis constitutivas.  

 

Em definitivo é no grau da objetivação que reside o fundamento de todas as 
diferenças pertinentes entre os modos de dominação: os universos sociais 
em que as relações se fazem, se desfazem e se refazem na e pela 
interação entre as pessoas, opõem-se às formações sociais em que, 
mediatizadas por mecanismos objetivos e institucionalizados – tais como o 
‘mercado auto-regulável’ (self-regulating market) no sentido de Karl Polanyi, 
o sistema de ensino ou o aparelho jurídico – elas têm a opacidade e a 
permanência das coisas e escapam às tomadas de consciência e do poder 
inividuais (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 20) 

 

Uma vez institucionalizada, essa forma escolar estimularia um 

dessaposamento cultural coletivo (que possui ligações com a essência que a criou) 

pela relação pedagógica que instauraria a nova ordem social não mais como uma 

imposição exterior, mas como manifestação de uma razão universal já interiorizada. 

É sob este fundamento teórico proposto em Vincent, Lahire e Thin (2001) que será 

analisada a forma escolar republicana da instrução pública primária maranhense. 

Essa ação de desapossamento coletivo dos saberes e práticas subjetivas ou 

objetivação (regulada em graus) do capital cultural, econômico e político, alicerçadas 

num poder político separado, eram consolidados sistematicamente em uma unidade 

de ensinamentos que, valendo-se da predominância da oralidade na formação 

social, da escassez e alta demanda por uma cultura escrita, desencadeavam um 

processo de desincorporação (padronização de uma cultural escolar de difícil 

acesso), desvinculamento (distanciamento entre o saber escolar e suas situações de 

aplicação nas práticas sociais) e deslocalização (desvalorização do saber empírico e 

supervalorização de uma cultira escrita clássica, civilizadora) que alimentavam e 

justificavam a exclusão escolar. E, quando muito, permitiam aos poucos 
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sobreviventes desse processo apenas um saber-fazer fragmentado e simplificado, 

acompanhado de muitas lições sobre o dever social e civil de viver abnegadamente. 

Porém,  

 

[...] se o nativo destas formações sociais simboliza, produz sentido, 
classifica o universo, isto é, produz uma distância simbólica entre ele 
mesmo e o mundo através de suas práticas de linguagem, ele não pensa 
(experimenta) essas operações como acabamos de enunciá-las (VINCENT; 
LAHIRE; THIN, 2001p. 27). 

 

É que nas formações sociais em que predomina um estado incorporado dos 

saberes e saber-fazer, o que é aprendido pelo corpo só pode sobreviver no estado 

incorporado e nunca separado do corpo que o carrega e sua reprodução ocorrerá 

por mimeses, com distância reflexiva. O saber é imanente às situações de sua 

efetivação e às pessoas que o incorporam.  

 

Os ‘saberes’ e saber-fazer não existem senão acionados em situações 
sempre particulares de uso. A aprendizagem se opera na e pela prática, de 
situação em situação, de geração em geração; aprendizagem pelo fazer, 
pelo ver fazer, que não necessita de explicações e não passa 
necessariamente pela linguagem verbal. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, 
p. 23).  

 

Daí que a transformação de indivíduo adestrado em indivíduo inteligente 

supõe a apropriação de regras escriturais-escolar e sua interação com a realidade 

social. Essa intencionalidade de desincorporação do saber instaurou uma forma 

escolar e nova relação de dominação porque o acesso à cultura escrita foi 

normatizado e a acumulação dos saberes ficou dependente da aquisição do saber 

objetivado em distintos graus de socialização escolar hegemônica. Com isso a forma 

escolar primária institucionalizada conseguiu manter destinos sociais só tornados 

possíveis com a trama de práticas da cultura escrita escolar, suas rupturas e trilhas. 

Retomando certos elementos de práticas antigas para obter novas formas de 

sujeição promoveu “[...] estados sociais muito particulares” (VINCENT; LAHIRE; 

THIN, 2001, p. 9).  

Convém salientar que, para uma síntese reflexiva sobre cortes e 

continuidades da escola primária maranhense no início do período republicano, este 

texto historiográfico apresenta sua tese em capítulos. Nele utilizo linguagem 

presente no símbolo mais civilizador e usual deste contexto: o Hino Nacional 

Brasileiro e sua mensagem cívica sobre a chegada de uma nova ordem impessoal e 
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universalizada com progresso social que iluminaria o povo maranhense com raios 

fúlgidos de liberdade. 

O Capítulo 2 apresenta o tipo de organização da instrução pública primária 

maranhense na última década imperial, que se coaduna com um modelo educativo 

disperso, elementar e simplificado no qual predomina o saber em seu estado 

incorporado, ou seja, aprende-se na/pela prática (mimese) pelo ver/fazer, 

indissociável do seu contexto específico de uso. No texto estão indícios de seu 

engendramento aplicado por documento legislativo e poucas iniciativas isoladas de 

profissionais liberais reclamando oxigênio (saneamento básico) para as casas-

escolas alugadas e ampliação da instrução pública para infantes das camadas 

populares embrutecidos pela ignorância e enervados pela ociosidade (OLIVEIRA, 

1874); motivações e tentativas do governo provincial para qualificar professores 

públicos primários; as diretrizes pedagógicas predominantes nos regulamentos de 

ensino e programas oficias de estudos; e sinais de uma rede escolar primária para 

abrigar infantes desvalidos e prepará-los para trabalhos oficinais. 

No Capítulo 3 está exposta a reorganização da instrução pública primária 

sob a égide republicana, suas exigências, seu processo de institucionalização e a 

tríplice classificação de escola pública primária oficialmente estabelecida e 

exemplificada com relatos escritos de memórias pessoais. Em seguida, o Capítulo 4 

apresenta distintas vias de acesso à instrução pública primária e ressalta os 

elementos constitutivos da forma escolar primária maranhense sua linguagem, 

regras de conduta, modos de distribuição e apropriação de saberes pela relação 

pedagógica. Ambos buscam explicitar o processo que constituiu a forma da escola 

republicana na instrução primária maranhense. 
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A indifferença publica á causa da instrucção das nossas creanças, a 
negação quase geral a tudo quanto lhe possa aproveitar, o partidarismo 
que em tudo infere e que na instrucção é quasi sempre de efeito nocivo; a 
carência de informações fundadas em elementos reaes, a insufficiencia dos 
meios consignados no orçamento e muito poderosamente a desproporção 
entre os encargos de tão alto mister e a exígua retribuição aos que o 
desempenham; taes fatos a que ainda a outros se associam, concorrem de 
maneira muito enérgica para o estado pouco lisongeiro em que entre nós se 
acha o ensino público. 

Manoel José Ribeiro da Cunha 
Inspector Geral da Instrucção Pública do Estado do Maranhão  

Em 24 de maio de 1894 



34 

2 ESCOLA PRIMÁRIA: ‘MÃE GENTIL’ DOS INFANTES MARANHENSES? 

 

2.1 A INSTRUÇÃO PRIMÁRIA MARANHENSE NOS ÚLTIMOS ANOS DO 

PERÍODO IMPERIAL E A PROPOSIÇÃO DE SEUS REGULAMENTOS DE ENSINO 

 

Entretanto neste paiz, que tem tudo grande e majestoso, só o homem é 
pequeno. (OLIVEIRA, 1874, p. 8). 

 

O advento da Proclamação da República nos Estados Unidos do Brasil 

era aspiração política de intelectuais positivistas e profissionais liberais residentes na 

Província do Maranhão nos anos 70 e 80 do século XIX, como o Dr. Antônio de 

Almeida Oliveira que publicou aguerridas denúncias contra o regime imperial 

responsabilizando-o por  

 

[...] todos os nossos males – a centralisação que nos atrophia, os 
desperdícios que nos arruínam, a ignorância que nos deprime, a política de 
oppressão que nos esmaga, a corrupção de que ella e seu governo 
precisam para sustentar-se (OLIVEIRA, 1874, p. 19).  

 

Para o maranhense Antônio de Almeida Oliveira (1843-1880), advogado, 

jornalista e político militante do Partido Republicano, somente o esclarecimento das 

massas populares pela instrução pública poderia socorrer um povo que estava 

‘embrutecido pela ignorância e enervado pela ociosidade’ (OLIVEIRA, 1874, p. 11). 

Entendia que as trevas do analfabetismo aprisionavam e enclausuravam a liberdade 

dos indivíduos, o bem-estar social e as conquistas da civilização moderna 

necessárias à efetivação de um Estado democrático.  

 

Repellindo a democracia o brocardo monarchico ‘o homem não pode se 
governar ou conduzir por si mesmo, precisa de uma luz externa que o guie 
e de um apoio estranho que o sustente’ é claro que elle só poderá triunphar 
pelo esclarecimento das massas populares. O povo que dirige ou que faz 
por si mesmo o que o governo poderia fazer, deve possuir luzes, que lhes 
mostrem a natureza e a conseqüência dos seus actos ou que o façam juiz 
dos seus próprios interesses. Esclarecer, pois, o povo em semelhante 
governo, não é só o desencargo de um dever, é ainda uma condição de 
sua existência. Se a segurança das monarchias está nas trevas, a 
segurança das republicas está na luz. (OLIVEIRA, 1874, p. 21). 

 

O regime político republicano, apresentado como ‘água lustral da abnegação 

e do desinteresse’ que garantiria a democracia e progresso social do Estado, tendo 

por fim a liberdade, por base a instrução pública e por meio o trabalho (OLIVEIRA, 
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1874, p. 20), tornou-se pauta de Conversas Públicas realizadas na Capital da 

Província por intelectuais e políticos que individualmente ou organizados em 

sociedades filantrópicas acenavam possibilidades de ampliação e melhoramentos na 

instrução do povo. 

Em 1874, existiam em toda a Província do Maranhão 134 cadeiras públicas 

de primeiras letras, sendo 82 para o sexo masculino com frequência de 3.642 alunos 

e 50 cadeiras para o sexo feminino com frequência de 1.151 alunas. No ensino 

primário particular havia 14 Aulas, sendo 11 para o sexo masculino e 03 para o sexo 

feminino frequentadas por 562 alunos. Entretanto, conforme Relatório do Presidente 

da Provincia Augusto Olympio Gomes de Castro (PROVÍNCIA DO MARANHÃO. 

Relatório..., 1874a, p. 23), apenas 45 alunos das cadeiras públicas e 15 alunos das 

aulas particulares foram examinados naquele ano. Estes dados estatísticos sugerem 

um alto índice de retenção ou desistência de alunos matriculados na instrução 

primária, consequentemente apontam impedimento (temporário ou não) de estes 

alunos prosseguirem com estudos secundários. 

Nesse contexto, ações sociais beneméritas, embora esparsas e isoladas, 

eram realizadas com o fim de manter instrução elementar para o povo. Assim, 

 

Teve logar no dia 2 de dezembro do anno findo, ás 4 ½ hors da tarde com 
toda a solemnidade, a inauguração das escolas das freguesias de N.S. da 
Conceição e de S. João Baptista desta capital nos novos predios 
construídos com o auxilio dos donativos feitos a beneficio da instrucção 
pública. Os donativos feitos para a construcção das casas destinadas ás 
escolas públicas de primeiras lettras do sexo masculino desta capital 
subiram á somma de réis 29:356$830. [...] Resumindo, direi a V. Exc. Que a 
cifra total despendida com as referidas casas é de réis 59:620$574, sendo 
proveniente de donativos 29.356$830 e por conta dos cofres provinciaes 
30:263$744, da qual ainda está a dever o thesouro a de 12:356$885 réis. 
(PROVÍNCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1874a, p. 24-25). 

 

Essas iniciativas particulares, assim como as aulas noturnas para jovens e 

adultos trabalhadores, foram justificadas como ações necessárias para as mudanças 

nas relações sociais e comerciais predominantemente orais e trazer melhorias para 

a economia local. Além disso, 

 

Funccionam também os cursos nocturnos da Sociedade Onze de Agosto 
cuja freqüência foi, durante o anno findo, de 214 alumnos, segundo as 
informações obtidas pelo inspector da instrucção pública. A cargo da 
Sociedade Patriotica 1º de Dezembro e a Sociedade Beneficiente dos 
Caixeiros funccionam aulas nocturnas de portuguez, francez e commercio 
freqüentadas por 44 alumnos. 
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No interior da Provincia mantém o cidadão José Alexandre Rodrigues um 
curso nocturno freqüentado regularmente por 30 alumnos, e na Villa S. 
Bento, povoação de Cajapió, Boa Vista e Pastos Bons os respectivos 
professores conservam abertos cursos identicos, que tem sido freqüentados 
por 110 alumnos adultos. (PROVÍNCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 
1874a, p. 22) 

 

A instrução pública foi difundida como pedra angular da liberdade e do 

progresso que sinalizaria a possibilidade de o indivíduo livre (e sua família) alcançar 

riqueza e felicidade pelo trabalho, mas este dependente de seu nível de 

escolarização. Para Oliveira (1874), a introdução sistemática da cultura escrita 

escolar, sua padronização e instrução seriam medidas complementares importantes 

para implementar transformações sociais requeridas pela democracia republicana 

como o estabelecimento do direito individual à propriedade sem prejuízos ao 

Thesouro Público.  

Em outras palavras, levam-nos a entender que 

 

Quem não é proprietário se inclina pouco ao matrimônio. Dependente dos 
outros, sem abrigo, sem renda certa para sua mulher e seus filhos, o 
proletário teme fazer proletários como elle. D’esse modo sua actividade é 
quebrantada, su’alma embrutecida, seus estímulos, seus melhores desejos 
sam sufocados, suas forças não se exercem com a elasticidade que 
podéram apresentar. O senhor de propriedade, ao contrário, deseja ter uma 
mulher que o acompanhe, e um filho ao menos que herde o seu nome e 
seus bens. Satisfeito esse desejo, o terreno de cada cultivador 
necessariamente torna-se dez vezes mais fértil que dantes. O homem 
trabalha com mais ardor para si, que para outrem, e mais quando tem, do 
que quando não tem família. N’essas condições a família faz a sua riqueza 
e a sua felicidade, e elle faz a riqueza e a felicidade da família. E n’este 
estado tudo é lucro para o commercio, para a indústria, para o thesouro 
publico, para o bem geral e todas as forças sociaes. (OLIVEIRA, 1874, 
p.15). 

 

O norteamento pedagógico foi o de triumphar pelo esclarecimento das 

massas populares sob a regência e no ambiente do público, o Estado, por uma 

organização escolar com distintas vias de acesso (OLIVEIRA, 1874). Percebemos 

sinalizações de interesses político-partidários para modificar a forma da 

configuração escolar existente no final do período imperial e, com isso, obter novas 

formas de relações sociais e costumes sob a regência de novas leis e direção. Ou 

seja, existia aí o desejo de instaurar uma nova ordem social civilizatória e de 

dominação dos filhos pela relação pedagógica e seus elementos constitutivos como 

sinal característico de uma sociedade moderna. Elias (2011) explica que subjaz ao 

processo civilizatório a elaboração e o controle de um padrão de moral e costumes, 
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a eliminação gradual do que é considerado bárbaro ou irracional, a mudança na 

conduta e sentimentos humanos rumo a uma direção muito específica que só 

encerra quando ocorre sua consciência e corporificação. Logo, podemos inferir que 

a ousada tentativa de mudança de direção e conduta pedagógica proposta por 

Oliveira (1874) buscava assegurar um monopólio pessoal (dominação) no interior da 

instrução pública provincial, possível de alcançar pelo antagonismo de interesses 

entre pessoas ou grupos sociais. 

Os anos 70 e 80 do século XIX foram aqueles em que mais se viu abertura 

de escolas primárias públicas, particulares ou vinculadas ao trabalho em oficinas e 

estabelecimentos comerciais tanto na capital como no interior da Província do 

Maranhão. “Não mais medeiam treze anos entre a abertura de um colégio e outro” 

(VIVEIROS, 1937, p. 26). Durante este período a instrução pública primária 

maranhense passou por várias reformas e melhorias em distintos Regulamentos de 

Ensino.  

No início dos anos 70 ainda estavam vigorando as normas do Regulamento 

da Instrução Pública, de 11 de março de 1854, elaborado para cumprir a Carta de 

Lei Constitucional, de 12 de agosto de 1834 (o Ato Adicional de 1834), as 

recomendações da Reforma Couto Ferraz e a Lei Provincial nº 339/1853. Este 

Regulamento possuía normas alusivas às concessões de gratificações aos mestres 

primários de acordo com seu número de discípulos e uma classificação de funções 

que os diferenciava entre si: eram definidos como professor público os mestres com 

idoneidade moral comprovada e capacidade técnica atestada por uma banca 

examinadora; professor substituto eram alunos de escolas públicas primárias, maior 

de 12 anos, bem comportados, avaliados com o conceito de ‘Distinção’ em seus 

exames finais e que mostrassem aptidão para o magistério (adidos das escolas 

públicas primárias nomeados em concurso público pelo governo da província com 

indicação do inspetor da instrução pública: eram ajudantes habilidosos em estreita 

ligação com o professor público); e o repetidor, alunos exemplares do Lyceu 

Maranhense ou de Aulas Públicas, maiores de 18 anos que apresentassem aptidão 

para o magistério, eram nomeados como “professor substituto sem direito à 

remuneração” (PROVINCIA DO MARANHÃO. Regulamento....1854 apud CASTRO, 

2009, p. 387-389). 

As falhas e a falta de instrução pública primária na classe popular 

alimentaram Conversas Públicas realizadas por intelectuais liberais e políticos 
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organizados em sociedades filantrópicas, como a Sociedade Onze de Agosto, que 

expôs denúncias sobre as condições do ensino público na Província do Maranhão 

as quais resultaram em reformas constante no Regulamento de Ensino aprovado 

com a Lei no 1091 em 17 de julho de 1874. (PROVINCIA DO MARANHÃO. 

Regulamento... 1874 apud CASTRO, 2009). 

As aulas públicas de primeiras letras foram classificadas segundo a 

localidade em que estavam inseridas: no interior maranhense passaram a ser 

chamadas Escola Primária de primeiro grau, com as cadeiras de instrução primária 

para o sexo feminino e do sexo masculino em localidades que não fossem cidades. 

Lá aprenderiam leitura e escrita; as quatro operações fundamentais de aritmética em 

números inteiros, decimais e quebrados; Sistema Métrico Decimal; Gramática 

Portuguesa; Catecismo e noções de História Sagrada; Bordados e Trabalhos de 

Agulha para o sexo feminino. E na capital passaram a chamar de Escola Primária de 

segundo grau todas as cadeiras de instrução primária ali existentes e as do sexo 

masculino de outras cidades. Lá os alunos aprenderiam todas as matérias da escola 

de primeiro grau e mais Aritmética Prática até Proporções; Gramática Geral e 

análise dos clássicos; Geografia e História do Brasil, História Sagrada desenvolvida 

(PROVINCIA DO MARANHÃO. Regulamento... 1874 apud CASTRO, 2009). 

Entre as condições para o exercício do magistério público na escola primária 

foi regulado, nesta ordem, ser maior de 20 anos, possuir moralidade atestada pelo 

Pároco da Igreja local e apresentar experiência profissional atestada em exame de 

habilitação feito publicamente perante uma mesa examinadora organizada pelo 

Inspector da Instrucção Pública. Os professores da instrução pública primária em 

exercício tinham a obrigação de manter a ordem e o respeito entre os alunos no 

ambiente de estudo, vestir-se com moderação e sobriedade, fazer a matrícula dos 

alunos e remeter mensalmente ao Delegado Literário da sua localidade o Mapa de 

Matrículas com notas e frequência.  

Nas escolas particulares, a escrituração escolar deveria seguir diretamente 

para a Inspectoria de Instrucção Pública, sem a intervenção do Delegado Literário 

que, nas escolas públicas, possuía autoridade para visitar, fiscalizar os livros da 

escrituração escolar, assistir exercícios escolares, pedir esclarecimentos ou 

informações que julgasse conveniente sobre higiene e salubridade do local de 

estudos e, em relação ao ensino, verificar se obedeciam às normas em vigor. Como 

havia a proibição de comunicação direta dos professores públicos com o Presidente 
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da Província ou com a Inspectoria da Instrucção Pública, as informações sobre as 

condições da escola só deveriam ser entregues ao Delegado Literário de comarca 

na qual a escola primária estava localizada, salvo raras exceções. 

Nesse reordenamento foi criado o Conselho de Instrucção Pública composto 

por cinco membros nomeados pelo Presidente da Província e tirado entre os lenthes 

catedráticos do Lyceu Maranhense indicados pelo Inspector da Instrucção Pública, 

também presidente do Conselho. Entre suas atribuições estavam a de julgar 

infrações disciplinares, emitir parecer sobre os livros de leitura, elaborar regimento 

interno para as aulas públicas e propor a criação de cadeiras de instrução pública 

primária mediante a necessidade da Província. A fiscalização e inspeção foram 

ampliadas com o auxílio de Delegados Literários designados pelo Inspector da 

Instrucção Publica para assistir as escolas públicas com mais regularidade. 

No Regulamento não havia orientações técnicas para as aulas, apenas 

proibiram o castigo corporal na escola porque não coadunava com o Método de 

Ensino Mútuo (obrigatório por Lei Imperial desde 1827) e o substituíram por penas 

disciplinares como: repreensão, tarefas de trabalhos escolares fora do horário 

escolar, castigo próprio para estimular o brio (amor-próprio) do aluno, comunicação 

aos pais para castigos maiores e, em último caso, a expulsão do aluno. Também 

ficou assegurada a vitaliciedade aos professores em exercício, mas sujeitou-os a 

emulações periódicas para não arrefecer em zelo na difícil carreira de pedagogo e 

propugnou o dever público de oferecer Aulas de Primeiras Letras observando o 

princípio do ensino livre (PROVINCIA DO MARANHÃO. Regulamento... 1874 apud 

CASTRO, 2009). Três anos depois, outra reforma na instrução pública apresentou 

medidas que sinalizaram preocupação com as condições higiênicas dos locais de 

ensino, como a determinação de que as aulas públicas funcionassem em casas 

construídas para abrigar crianças em situações de estudo, com salas ventiladas e 

espaçosas. Entretanto ressaltaram que nos locais onde não houvessem casas 

construídas para esse fim que o professor alugasse uma casa que se aproximasse 

dessas condições, com aprovação do Delegado Literário. Com esta exceção, muitas 

aulas públicas permaneceram em locais insalubres e mal iluminados. 

Consta no Regulamento para as escolas públicas de primeiras letras da 

Província do Maranhão, aprovado em 16 de junho de 1877, que as escolas de 

instrução primária não possuíam nomes e os diretores foram orientados a colocar 

sobre a porta da frente uma tabuleta declarando o ensino de que sexo ela se 
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destinava. Poderiam ser matriculados alunos com mais de seis anos de idade para 

estudar dois turnos de três horas cada, com métodos de ensino autorizados pelo 

Conselho de Instrucção Pública, mas que variavam conforme o desenvolvimento 

político e econômico da localidade em que a escola estava inserida. Ou seja, nas 

aulas frequentadas por menos de 20 alunos o professor ‘tomaria a lição’ dos alunos 

usando o método de ensino individual, e para cerca de 20 a 30 alunos deveria ser 

utilizado o método simultâneo (separavam os alunos em grupos de acordo com o 

grau de seu desenvolvimento); acima de 30 alunos deveria ser empregado o método 

de ensino mútuo (os alunos mais adiantados eram separados e recebiam orientação 

do professor para depois repassá-la aos outros em número de dez, os decúrias). 

Como a maioria das escolas primárias possuíam inicialmente uma matrícula de mais 

de trinta alunos, a exigência legal era a aplicação do ensino mútuo ou misto. 

(MARANHÃO. Regulamento..., 1877 apud CASTRO, 2009).  

A formalização do cuidado pedagógico com as condições higiênicas, a 

iluminação, ventilação e o espaço físico em que ocorriam as aulas públicas foram 

melhorias implementadas pelo Regulamento da Instrução Pública em 1877. Houve 

melhoramentos nos materiais didáticos e na mobília escolar e acrescentaram para a 

sala de aula: a sinêta, o relógio, quadro preto de madeira, a esponja, o giz, coleção 

de pesos e medidas, mapas e Carta geográfica (art. 3º), para fugir da abstração dos 

conteúdos, tornando-os mais concretos e com isso mais compreensíveis. Foram 

considerados materiais escolares essenciais ao ato educativo nas escolas públicas 

de 1º grau os seguintes objetos: um armário, três cadeiras (para o professor e 

visitantes), uma mesa, bancos para os alunos, um relógio, uma companhia, um 

quadro preto de madeira, esponja e giz, uma coleção de pesos e medidas do 

sistema métrico decimal, traslados, lápis, canetas, penas, réguas para escrita, 

cabides para chapéus, potes e vasilhas menores para água, dois livros para 

matrícula dos alunos e registro dos inventários dos objetos da escola.  E para as 

escolas de 2º grau deveriam existir, além dos objetos acima citados, duas esferas, 

um Mapa Mundi, uma Carta do Brasil e outra do Maranhão para as explicações 

geográficas. Os materiais necessários às aulas de costura e bordados para o sexo 

feminino deveriam ser fornecidos pelos pais ou responsáveis (MARANHÃO. 

Regulamento..., 1877 apud CASTRO, 2009).  

Podemos inferir que estas medidas pedagógicas tenham decorrido de 

influência dos ensinamentos didáticos da Escola Normal da Sociedade Onze de 
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Agosto e suas lições metodológicas sobre o método norte-americano inspirado em 

pedagogos e filósofos do século XVIII e XIX, como Rousseau (1712-1778), 

Pestalozzi (1746–1827), Froebel (1782–1852), Nietzsche (1844-1900), Tolstoi (1828-

1910), William James (1842-1910), entre outros. Em 1874, o professor Antônio de 

Almeida Oliveira, ex-sócio fundador da Sociedade Onze de Agosto já se referia aos 

benefícios dos recursos didáticos do método americano publicado pelo educador por 

M. E. de Laveleye, assim se expressando:  

 

É preciso que a sociedade faça nas escholas em todos os seus graus o que 
a idade média tão idmiravelmente fez nas suas igrejas e o Egyto nos seus 
templos. Ahi todas as artes conspiram para gravar profundamente no 
espírito e no coração do homem por meio dos respectivos símbolos, as 
verdades abstratas do culto. [...] No interior deve haver: primeiro uma série 
de tábuas pretas onde o mestre illustre as suas explicações, outra de cartas 
geeographicas, outra de quadros representativos de feitos históricos e actos 
de abnegação e virtudes, depois bustos de grandes homens, especimens 
de mineraes e plantas pesos e medidas do systema métrico, e emfim 
objetos de diferentes qualidades que sirvam para inspirar o gosto e dar pela 
vista as primeiras noções das sciencias naturaes. É pelos olhos que se 
deve abrir o espírito e fazer-lhe compreender tudo quanto se lhe quer 
inculcar (OLIVEIRA, 1874, p. 347). 

 

Mas os métodos de ensinos estabelecidos oficialmente para a escola 

primária pelo Regulamento da Instrucção Pública de 1877 permaneceram os 

mesmos: o ensino individual, ensino simultâneo e ensino mútuo ou misto.  

 

Art. 24 Nas escolas frequentadas por menos de 20 alunos o professor por si 
mesmo tomar-lhe-á as lições; Nas que forem por 20 até 30 alunos, dividi-
los-á em tantas classes quantas forem convenientes para facilitar o ensino 
como é de uso no método simultâneo; e nas que forem por maior número, o 
professor empregará o método de ensino mútuo ou misto, como for mais 
conveniente, distribuídos os alunos em classes ou decúrias. 
(REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA..., 1877 apud CASTRO, 
2009, p. 418). 

 

Aumentaram as situações didáticas dialogais com o Regulamento de Ensino 

de 1877 porque os alunos deveriam ser respeitados em sua individualidade – a 

principal orientação didática. Foi aplicado um sistema de punições e recompensas 

para estimular o estudo das lições. As penas disciplinares não envolviam castigos 

físicos, mas repreensões para ‘estimular-lhes o brio’ e as recompensas eram 

prêmios como: proclamação do nome do aluno aos sábados, em plena aula; assento 

num banco à direita do professor denominado banco de distinção para aquele 

aclamado em três sábados; e inscrição do nome do aluno no quadro de honra (art. 
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30º). Por esse Regulamento foi introduzido o Diário de Classe com a chamada 

nominal dos alunos diariamente; os professores deveriam ‘tratar com urbanidade’ os 

alunos (art. 2º) sem negligenciar a ordem e o respeito no ambiente de estudo (art. 

3º); o horário escolar foi elaborado considerando o esforço cognitivo dos alunos e as 

matérias distribuídas em dois turnos de três horas, com 60 minutos por aula, em 

compêndios e livros aprovados como adequados á instrução primária. Outra 

contribuição importante desse Regulamento de Ensino é que a idade escolar para o 

sexo feminino frequentar as aulas baixou e ficou entre 6 e 9 anos, favorecendo 

maior inclusão de meninas na escola pública primária (REGULAMENTO DA 

INSTRUÇÃO PÚBLICA..., 1877 apud CASTRO, 2009). 

Vale salientar que as medidas regulamentadas promoveram a abertura de 

muitas Aulas de Primeiras Letras que o governo criava, mas não garantiam sua 

manutenção - nem as crianças na escola. Como conseqüência, grande parte das 

ações do governo provincial para a instrução pública se restringiam a nomeações, 

demissões (pelo alto índice de desistências ou por alegação de falta de verbas 

públicas), concessão de licenças ou transferências de professores. Em 

contrapartida, multiplicaram-se as ações filantrópicas organizadas em Sociedades 

na década de 70, tanto na capital como no interior para oferecer aulas de primeiras 

letras e aulas de comércio à classe operária em cursos noturnos ou instrução 

primária, livros e roupas para crianças pobres estudarem no diurno (VIVEIROS, 

1937; CASTRO, 2009). 

Todavia, abrir Aulas de Primeiras Letras não foi suficiente para minimizar a 

falta de instrução primária na classe popular. Paralelamente, as críticas das 

Mensagens, Fallas e dos Relatórios da Inspeção Pública passaram a focalizar o 

professor, sua inaptidão didática e remuneração exígua. Em 1883, o Presidente da 

Província do Maranhão José Manoel de Freitas, para cumprir o Aviso Imperial, de 26 

de novembro de 1881, que sugeria a criação de escolas normais nas províncias, 

solicitou do Inspector da Instrucção Pública Fabio Augusto Bayma que, junto com o 

corpo docente do Lyceo Maranhense, elaborasse um plano de reforma do ensino 

público que atendesse o Aviso acima citado. (PROVÍNCIA DO MARANHÃO. Falla..., 

1883). 

O plano de reforma com a aprovação do Conselho da Intrucção Pùblica foi 

entregue em 14 de abril de 1883. Entre outras medidas para a instrução pública 

primária e secundária, o plano de reforma estabelecia a criação de duas Escolas 
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Normaes para habilitação de professores efetivos e vitalícios da instrução pública 

primária, sendo uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, ambas 

gratuitas. O corpo docente seria o mesmo do Lyceo Maranhense, mediante 

gratificação complementar; apenas o professor da cadeira de Pedagogia seria 

contratado após prova de título legal de habilidade técnica. 

As Escolas Normais foram planejadas para desenvolver durante três anos 

um curso pedagógico com as seguintes cadeiras: 1º anno – Grammatica e língua 

nacional; Religião, Catechismo e História Sagrada; 2º anno – Pedagogia, theorica e 

pratica; Cosmographia; Geographia Geral e especial do Brazil e Corographia da 

província; e 3º anno – História do Brazil e especial do Maranhão; Mathematicas 

elementares (para alunas do sexo feminino até proporções com aplicação prática 

considerando o uso de peso e medidas vigentes); e Análise da Constituição Política 

do Império, proibida para estudantes do sexo feminino e substituída por lições de 

costura usual, trabalho de agulha, corte de roupa branca, bordados de lã, sêda e 

fróco (PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1883). 

Poderiam matricular-se os professores da instrução primária da capital e do 

interior que obtivessem licença concedida pelo governo; meninas maiores de 14 

anos com atestado de aprovação em exame de instrucção primária; e meninos 

acima de 8 anos aprovados em exame de instrução primária e que aceitassem 

esperar até 21 anos de idade para receber a nomeação de professor normalista. 

Dentre as ações propostas para incentivar a matrícula e permanência nas 

Escolas Normaes estavam a garantia de licença remunerada para professores do 

interior em exercício durante o curso, a concessão de quatro bolsas de estudos, sob 

fiança idônea, para alunos comprovadamente pobres que residissem no interior e a 

instituição de aulas práticas nas escolas primárias públicas existentes na capital, 

mas escolhidas pelo Inspetor da Instrução Pública, o Diretor das Escolas Normaes. 

Também foram estimuladas premiações com medalhas para os melhores alunos em 

solenidades cívicas e permitida a realização de periódicas Conferências 

Pedagógicas para que o magistério público e particular divulgassem na comunidade 

suas teses e resultados de trabalhos pedagógicos aplicados na escola primária 

(PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1883).  

A cadeira de Pedagogia theorica e pratica, a ser estudada no segundo anno 

da Escola Normal foi organizada com as seguintes matérias: Noções preliminares e 

definições; Qualidades physicas, moraes e intellectuaes do professor primário; 



44 

Educação Physica – sua divisão; Educação dos órgãos dos sentidos; Educação 

Moral – consciência atividade e sensibilidade; Tendencias e instinctos – sua divisão; 

Educação Nacional; Educação Religiosa; Educação Intellectual – atenção, 

percepção, comparação, juízo, raciocínio, memória, associação de idéias, Inducção 

e Deducção analyse e synthese; Instrucção – princípios didacticos relactivos ao 

professor, aos discípulos e ao objeto de ensino; Methodologia geral – processos, 

forma e modos de ensino; Methodo individual – suas vantagens e inconvenientes; 

Methodo simultâneo, idem; Methodo mútuo, idem; Methodo misxto, idem; Methodo 

especial; Methodo de leitura, diversos systemas; Methodo de escrita, idem; Méthodo 

de doutrina, idem; Methodo de arithmetica; Methodo de grammatica; Methodo de 

Geographia; Methodo de desenho linear; Methodo de Geometria Plana; Organisação 

da escola primária; Organisação material classificação dos alunos; Divisão do 

Tempo; Disciplina Escolar, princípios relativos ao emprego dos meios disciplinares; 

Estado da legislação de instrucção pública, Regulamento da Instrucção e Regimento 

Interno das escolas (PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1883). 

Em síntese, o Programa de Estudos para o primeiro ano apontava para a 

consolidação de ritos e sacramentos católicos; no segundo ano a ênfase educativa 

estava na diversificação de métodos e técnicas especiais de ensino, para a fixação 

das lições escolares, e no terceiro ano buscava-se o aperfeiçoamento dos estudos 

anteriores, acrescentando o estudo de leis imperiais para os estudantes do sexo 

masculino e um plano de estudo doméstico com agulhas, lã e linhas para as alunas.  

O título de professor normalista, expedido por estas Escolas Normais e 

registrado nas repartições competentes, concederia a seu portador a preferência em 

empregos na Província, eximindo-o de provas e exames, salvo se houvesse mais de 

um concorrente com esta titulação. E o provimento de cadeiras vitalícias para a 

instrução pública primária ficou vinculado à comprovação desse título. Entretanto 

com a mudança de governo na Província em 1884 o plano dessa reforma na 

instrução pública não foi concretizado. O inspetor Fabio Augusto Bayma pediu seu 

afastamento e foi substituído imediatamente. Vários Delegados Literários também 

foram exonerados e outros nomeados por recomendação do novo governante.  

Na Falla a seguir do Presidente da Provincia João Capistrano Bandeira de 

Mello à Assembléa Legislativa Provincial do Maranhão em 13 de março de 1886, 

ainda foram identificados sinais dessa situação, ou seja, o aumento de matrícula de 
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alunos que não chegavam a concluir seus estudos primários, remuneração 

insatisfatória e a sugestão de abrir uma Escola Normal como solução pedagógica. 

 

Mantem a Província 167 escolas de instrucção primaria para ambos os 
sexos, e dispende annualmente com ellas 130:000$000 réis. É, pois, 
crescido o numero de escolas, e avultada a despeza, mas nem a matricula 
e frequência dos alunos tem tido augmento correspondente, nem o numero 
dos exames finaes attesta progresso algum na instrucção do povo. 
Sendo os dados que me fornecidos pela inspectoria geral da instrucção 
publica, estão matriculados 5.900 alumnos, sendo 4.013 do sexo masculino 
e 1887 do sexo feminino, mas apenas houve 55 exames finaes pertencendo 
38 escolas às escolas para o sexo masculino e 15 para o sexo feminino. [...] 
A remuneração que recebem os professores da instrução primária é tão 
exígua, que só as más condições econômicas em que se acha a Província 
podem explicar a facilidade com que se preenchem os lugares que vagam. 
Com effeito não fossem essas condições tornar-se-hia diffícil senão 
impossível encontrar quem quisesse exercer um cargo penoso para receber 
um ordenado que mal chega para as primeiras necessidades da vida, e que 
menos se torna ainda, pelas delongas no recebimento, devido à má 
situação do Thesouro. [...] Não é, pois, o professorado uma carreira que 
solicite o talento ou satisfaça a carreira menos exigente. Aceitam-no como 
único recurso, sem consultar a vocação, e muitas vezes sem outro intuito 
senão o de vencer tempo para usufruir um santo ócio, uma aposentadoria. 
Há, felizmente, professôres que se recomendam pela aptidão e zêlo no 
cumprimento dos deveres, mas são exceções; o maior número adquire 
apenas a soma de conhecimentos precisa para exame superficial e 
indulgentíssimo, que lhe abre acesso à fôlha de ordenado. [...] Suppor que 
se derrama a instrucção com a simples creação de cadeiras mantido o 
actual regimen dellas é uma illuzão funesta e que bem caro vai custando a 
esta importante Provincia. [...] O aumento de ordenado e a criação de uma 
Escola Normal são os meios de remediar tantos males. Pelo aumento de 
ordenado tornaremos o professorado uma carreira procurada de gente 
honesta e laboriosa, que tenha o sentimento da própria responsabilidade e 
queira servir com honra; pela criação da Escola Normal apuraremos as 
vocações e veremos por uma vez expelidos do magistério a ignorância 
protegida, os incapazes que as outras carreira repelem. (PROVINCIA DO 
MARANHAO. Falla..., 1886, p. 22-24) 

 

O Presidente da Província Bandeira de Mello fundamentou sua Falla com 

o Relatório de Tiberio Cesar de Lemos, Inspector (interino) da Instrucção Pública do 

Maranhão, escrito em 16 de janeiro de 1886, que reclamava reformas iniciando com 

a criação de Escolas Normaes para o sexo masculino, para o sexo feminino ou 

mista. Defendeu sua proposição com o seguinte discurso:  

 

[...] não consta haver advogado legitimo sem se formar em direito, 
engenheiro sem cursar engenharia, médico sem o estudo da medicina e, 
até nos próprios officios alfaiate ou sapateiro sem dar os anos necessários 
à justa aprendizagem, como pode existir o professor sem uma escola 
normal, fazendo-se assim da regência educativa de um povo uma exceção 
à essa lei universal? (PROVINCIA DO MARANHAO. Falla..., 1886, p. 4).  
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Como medida complementar para a formação pedagógica dos professores 

primários sugeriu realização periódica de Conferências Pedagógicas para trocas de 

conhecimentos e experiências metodológicas. Conforme este relator, era uma 

tendência moderna de instituições educativas na Prussia, Alemanha, Inglaterra, 

Bélgica, Suissa, Holanda, Suécia e Estados Unidos. Eis sua justificativa:  

 

O mestre não sae e nem pode sahir do instituto em que preparou sua 
educação e instrução professional todo armado, e inteiramente adestrado 
para haver-se em todas que são numerosas, as eventualidades dos 
combates, aliás tão difíceis, a que se destina. Cumpre que adquira novas 
armas, e se exercite no manejo das que mais convenham e para isso é 
preciso, - e aqui em Conferências Pedagógicas (PROVINCIA DO 
MARANHAO. Falla..., 1886, p. 6). 

 

Salientando a inconformidade dos programas de ensino da instrução 

primária João Capistrano Bandeira de Mello teceu críticas ao Regulamento da 

Instrucção Publica de 1874 (em vigor) e sua organização curricular pela falta de 

lições sobre civismo, higiene, economia política, técnicas de agricultura e 

gymnastica necessárias à saúde física de um infante civilizado e moderno.  

 

Não há intelligência lucida, nem vontade firme sem ter por base a sanidade 
do corpo, e pode-se affirmar que a gymnastica produz resultados 
satisfactorios nas modificações do temperamento e é um dos mais seguros 
agentes de prevenção e cura dos padecimentos nervosos e dos hábitos 
perigosos da infância [...]. 
Por que negar aos meninos noções geraes dos deveres do homem e do 
cidadão?  
Por que não falar-lhes na hygiene? 
Por que não dar a elles um conhecimento - ainda sucinto – da nossa 
organização política? 
Por que não instruil-os desde logo o que toca à economia social, à lavoura e 
horticultura? (PROVINCIA DO MARANHAO. Falla... 1886, p. 7). 

 

Insistindo em mudanças pedagógicas na instrução primária apresentou, em 

síntese, um Programa de Estudos para a instrução primária em que a escola pública 

seria dividida em três graus: Escola Preliminar ou infantil: uma iniciação para a 

escola de 1º grau que privilegiaria a educação motora ou física da criança com 

noções simples de educação moral, intelectual e religiosa a ser mais desenvolvida 

na outra etapa escolar; Escola Elementar ou de 1º grau: onde lições gerais sobre as 

matérias apontadas na etapa anterior seriam estudadas; e Escola Complementar ou 

de 2º grau: as matérias continuariam as mesmas, com maior aprofundamento e 

sistematização. Respeitando a etapa escolar, seriam estudadas as disciplinas: Moral 
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Pratica, Leitura e Escripta, Leitura dos Evangelhos e História Santa, Lições de 

Cousas, Arithmetica até Razões e Proporções, Grammatica da Língua Nacional, 

Metrologia, Historia e Geographia do Brasil e especialmente desta província, 

Preceitos de Hygiene, Princípios fundamentais da Constituição do Império, Noções 

de Geometria, Exercícios de Gymnastica, Noções de Música e exercícios de canto, 

Elementos de História e Geographia Universal, Desenho Linear, Noções de 

sciencias physicas aplicadas aos uzos da vida, Noções de agricultura, Noções de 

agrimensura, Trabalhos de Agulha, Crochet e Bordados Diferentes para as meninas. 

Para instrução primária de jovens e adultos, sugeriu a criação de Escolas 

Dominicaes para operários, Aulas Nocturnas para Ingênuos (menores de 21 anos 

criados em completa ignorância), Libertos (negros alforriados ou emancipados) que 

adquiriram a posição de cidadão, justificando pelo modelo americano que a 

escolarização destes, mesmo ocorrendo de forma segregada, fortalecia a mão de 

obra operária e o crescimento do país (PROVINCIA DO MARANHAO. Falla... 1886). 

Como em 1886 todas as escolas públicas primárias da capital eram de 2º 

grau, algumas delas com frequência de até 90 alunos, como a escola regida pelo 

professor Manoel Jansen Müller, o inspetor interino Tibério Cesar de Lemos sugeriu 

a redução de alunos por sala de aula (máximo de 50 alunos) ou a contratação de um 

Adjunto indicado pelo professor da Cadeira (MARANHÃO. Relatório..., 1886a). 

Entre suas orientações administrativas estão a criação de Bibliothecas 

Escolares para despertar o gosto pela leitura “[...] pois a leitura moralisa o costume, 

eleva a alma e aperfeiçoa o trabalho” (PROVÍNICIA DO MARANHÃO. Relatório..., 

1886a, p. 26); Muzeus Escolares para auxiliar o ensino das ciências físicas e 

naturais; Caixas Econômicas para o estudo de economia prática; Caixas Escolares 

para estimular virtudes solidárias e cristãs e auxiliar crianças pobres com material 

escolar; e Melhorias nos edifícios escolares, inspiradas no modelo americano, com 

salas de aula mais espaçosas, iluminadas, arejadas e cada uma delas com uma 

louza grande e assentos “[...] de pequena extensão tendo apenas commodos para 

um ou dous escolares, mas convenientemente preparados para deposito de livro, da 

pequena louza e do tinteiro” (PROVÍNICIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1886a, p. 

10).  

Ressaltando a urgência de mudanças na instrução pública para a Província 

alcançar o espírito moderno de nação desenvolvida o inspetor interino Tibério César 

de Lemos reiterou que  
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[...] sem essas reformas a instrucção não attingirá o nível que convém; 
impossível torna-se alcançar o progresso a que deve tender toda a 
sociedade, porque o povo permanece ás escuras e não recebe luz que nos 
vem por um ensino sabiamente esclarecido – fica sempre estacionário 
(PROVÍNICIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1886a, p. 3).  

 

Estas proposições coadunavam-se com as propostas no ano de 1874 por 

Antônio de Almeida Oliveira, mas, como elas, não tiveram o êxito esperado.  

Nos últimos anos do período imperial a falta de qualificação dos professores 

primários no Maranhão foi se tornando a cada dia justificativa política para explicar o 

baixo índice de matrícula e rendimento dos alunos nos exames finais da instrução 

primária, assim como a alta rotatividade de professores nas cadeiras de primeiras 

letras explicadas em licenças, transferências ou exoneração por abandono 

de cargo, conforme podemos observar no texto a seguir: 

 

Si alguns desses professores honram por seus esforços as tradições 
litterárias da província, força é conffessar que a maior parte resente-se dos 
defeitos desse systema de improvisar educadores completamente 
ignorantes dos rudimentos da pedagogia, desconhecedores dos melhores 
méthodos de cultivar os sentidos e desenvolver as faculdades de 
observação, apreciação e enunciação da creança, não cogitando siquer da 
existência d’essas magnas questões do ensino público que tanto 
preocupam os organizadores do porvir. 
Sem estímulos, nem vigilância, o professor entre nós, vendo-se de ordinário 
privado, e por muitos mezes, dos seus vencimentos pela estreitesa dos 
cofres provinciais, atira-se ao recurso das licenças e a ocupações estranhas 
ao magistério, aliás permitidas pelo respectivo regulamento, a ahi ficam as 
escolas entregues professores interinos, de todo ponto inábeis, ou em 
completo abandono. Resumo este quadro desolador dizendo-vos: Falta tudo 
em nossas escolas, assim o material para o ensino, como o pessoal 
docente. (PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1885, p. 11). 

 

A interinidade2 foi um paliativo muito utilizado, mas ela só aumentou o 

número de professores sem experiência e conhecimentos pedagógicos na escola. 

Essa situação ocorria, principalmente, nas escolas primárias de vilas e povoados do 

interior. E o governo da Província ainda tinha que enfrentar as demandas estruturais 

das escolas da Capital e as exigências da Corte Imperial sugeridas na Reforma 

                                                           
2
 Professor interino era alguem nomeado para substituir, temporariamente, o professor público 

primário do governo provincial em seus pedidos de licença, afastamento ou aposentadoria, com o fim 
de não deixar vaga a cadeira de primeiras letras. No Regulamento da Instrucção Publica de 1874 era 
uma atribuição dos Delegados Literários ao constatar, em suas visitas às escolas públicas de seu 
Distrito, cadeiras vagas sou qualquer impedimento do professor, devendo em seguida comunicar ao 
Inspector da Instrucção Pública (MARANHÃO, Regulamento..., 1874 apud CASTRO, 2009). 
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Leôncio de Carvalho para o ensino primário, secundário e superior, conforme 

Decreto Imperial no 7.247, de 19 de abril de 1879.  

No ano letivo de 1888 funcionavam na Província do Maranhão 149 cadeiras 

de instrução primária: 90 cadeiras para o sexo masculino, com 3.181 alunos 

matriculados, e 59 cadeiras para o sexo feminino, com 1.547 alunas matriculadas. 

Ainda havia três escolas particulares subvencionadas pelos cofres públicos e cinco 

aulas noturnas para jovens e adultos trabalhadores (1 na Capital e 4 no interior), 

além de colégios particulares que custeavam suas próprias despesas, mas apenas 

50 alunos e 22 alunas da instrução pública primária prestaram exames finais 

(PROVINCIA DO MARANHÃO. Falla..., 1888).  

A Província do Maranhão, em 1889, entregou ao regime republicano uma 

organização escolar primária pouco produtiva, explicada no desproporcional índice 

entre alunos matriculados e alunos que prestavam os exames finais e justificada na 

falta de formação pedagógica dos professores primários. Permitiam o ingresso de 

infantes por várias vias de acesso, mas não as condições didáticas para sua 

promoção e prosseguimento de estudos. Todavia as aulas públicas existentes, 

mesmo funcionando em casas de professores ou em ambientes não adequados ao 

ensino, continuavam com alto valor social para os filhos do solo maranhense. 

 

2.2 A CONFIGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA PARA INFANTES 

ÓRFÃOS E DESVALIDOS 

 

Constitucionalmente a instrução pública primária era direito social de 

crianças, jovens e adultos - os cidadãos brasileiros. Mas onde as crianças órfãs e 

desvalidas da Província Maranhão, aquelas que não frequentavam com regularidade 

as escolas públicas, recebiam instrução primária nos anos que antecederam a 

Proclamação da República? Muitas crianças maranhenses não estavam nem 

podiam frequentar as aulas públicas porque o acesso a elas exigiam recursos 

financeiros para a compra de material escolar, fardamento completo ou roupas de 

uso simples que os pais ou tutores não podiam custear (OLIVEIRA, 2004). 

O Decreto Imperial no 7.247/1879 dispensou da obrigação escolar as 

crianças consideradas indigentes, exceto se recebessem donativos particulares ou 

auxílio de associações beneméritas. Não havia sentimento de culpa ou 
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responsabilização social por elas estarem fora da escola porque a legislação 

imperial aceitava a ausência delas justificando-a com sua pobreza.  

Assim, muitas crianças chegaram à idade adulta analfabetas ou sem 

instrução primária. Porém existiram os que sobreviveram ao processo escolarizador 

na clausura de asilos, orfanatos, oficinas ou estabelecimentos comerciais em regime 

de internato, semi-internato ou externato. 

A instrução primária para infantes órfãos e desvalidos do sexo masculino era 

oferecida como medida complementar aos estudos oficinais que os preparavam para 

serviços auxiliares na lavoura, alfaiataria, marcenaria, tipografias, no maquinário 

fabril, entre outros. 

Alguns infantes do sexo masculino eram enviados para adquirir um ofício 

(carpina, pedreiro, sapateiro, alfaiate, surrador de cabedal, marceneiro, 

espingardeiro, música, escultura e relevo) em oficinas da Casa de Educandos  

Artífices, criada através da Lei no 105, de 23 de agosto de 1841. Foi considerada 

“sala de futuros operários” (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, p. 355), uma casa de 

caridade para enjeitados e desvalidos recolhidos para animar as artes mecânicas 

(CASTRO, 2006). 

Estabelecida com rigorosa disciplina em regime de internato e externato, a 

Casa de Educandos Artífices oferecia Aulas de Primeiras Letras e ofícios a meninos 

desvalidos e rejeitados com idade entre 12 a 18 anos, enviados pela Casa dos 

Expostos e Juízes de Órfãos com autorização do Presidente da Província (CABRAL, 

1984; CASTRO, 2006). Obediência às ordens de superiores, prontidão no 

cumprimento dos deveres e conduta disciplinar rígida eram exigidos cotidianamente, 

sem réplicas.  

O ambiente educativo era organizado e os grupos de alunos distribuídos 

com rigor militar hierarquizado. Constava, pois, no Regulamento desse educandário: 

 

Art. 17 - Os educandos serão distribuídos à aprazimento do Diretor, em 
divisões e secções com relação as suas diferentes idades. Cada divisão 
terá o seu chefe, o qual cumprirá e fará cumprir tudo quanto lhe for 
ordenado, em nome do Diretor, por um agente, que será sempre o 
educando mais adiantado, mais probo e mais comportado. (PROVINCIA DO 
MARANHÃO, Regulamento da Casa dos Educandos, 1855 apud CASTRO, 
2009, p. 332). 

 

Na relação pedagógica predominavam firmes comandos de conduta e 

repreensões orais e as tarefas delegadas deveriam ser cumpridas com rigor e 
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regularidade, condicionadas a toques de sinetas em horários detalhadamente 

regulados. Assim, o Regulamento ainda determinava: 

 

Art.18. Às 5 horas da manhã formará o corpo dos educandos, e terá lugar a 
competente revista, o fim da revista é saber-lhes, se faltam alguns 
educandos, se há doentes e se estão vestidos com asseio e regularidade. 
Art.19. Acabada a revista de mostra, se encaminharão os educandos ao 
oratório, e aí dirigirão em comum uma oração ao Todo-Poderoso, pela 
prosperidade do Imperador, da Família Imperial, do Brasil e do 
estabelecimento. A formula da oração será dada apelo Reverendíssimo 
bispo da diocese e, enquanto se apronta o oratório, deverá ela ter lugar na 
sala melhor e mais decente da casa. 
Art.20. Findo o ato religioso da oração seguirão os educandos para a sala 
da escola de primeiras letras, a qual durará até as 8 horas. 
Art.21. Concluídos os trabalhos da escola, o que será anunciado pelo toque 
de sineta, se encaminharão para a sala do rancho, onde almoçarão com 
assistência do agente do estabelecimento. 
Art.22. Depois do almoço, seguir-se-á a separação dos educandos em 
classes correspondentes as diferentes oficinas, sendo eles expedidos 
imediatamente para os respectivos trabalhos. 
Art.23. O jantar terá lugar à uma hora da tarde, e depois dele se procederá 
da maneira declarada no artigo antecedente. 
Art.24. A ceia deve está pronta às 7 horas da noite. Depois dela terá lugar  
oração, como pela manhã, sendo este, bem como todos os atos 
antecedentes anunciados pelo toque da sineta. 
Art.25. É permitido a cada educando empregar-se, durante a noite, no 
trabalho que for do seu agrado, contando porém que tenha para isso obtido 
licença do Diretor, o qual recusará, se por ventura o trabalho incomodar os 
demais companheiros, e puder servir de causa ou pretexto ao educando 
para faltar ao cumprimento dos deveres. 
Art.26. Nos domingos e dias santos de guarda ouvirão os educandos missa 
em forma na igreja, que for pelo Diretor designado, ou na capela do palácio 
do governo, se assim o determinar o Presidente da Província. 
Art.27. Nesses mesmos dias escolherá o Diretor duas horas as quais 
ensinará a todos os educandos o manejo e exercício militar. (PROVINCIA 
DO MARANHÃO, Regulamento da Casa dos Educandos, 1855 apud 
CASTRO, 2009, p. 332-333). 

 

As aulas de primeiras letras da Casa dos Educandos eram ministradas por 

professores (do sexo masculino) considerados idôneos e auxiliados por educandos 

que exerciam a função de imediato (higiene e asseio da casa) e de decurião (auxiliar 

de instrução). O dia letivo iniciava às 5h da manhã com uma revista de asseio e atos 

religiosos no Oratório. No horário de 6h às 8h ocorriam as aulas de primeira letras e 

após um breve desjejum eram separados para aulas oficinais até as 13h para mais 

uma refeição. Os livros de leitura utilizados nas aulas eram Carta de ABC e tabuada; 

os alunos mais adiantados na leitura e escrita só bebiam instrução variada quando 

havia doações de particulares. Uma destas doações ocorreu em 1862 quando 

receberam 75 exemplares do ‘Livro de Povo’, livro didático de leitura destinado a 
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todas as Aulas de Primeiras Letras da Província cujo conteúdo registrava ‘noções 

básicas sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Christo’ (CASTRO, 2006). 

A rotina de estudos oficinais no turno vespertino encerrava às 19:00h com 

orações coletivas. Mentir ou faltar com a verdade eram proibições escritas em 

regulamento e esta regra colaborava com um sistema de vigilância mútua.  

 

Nenhum educando, sendo chamado para depor sobre qualquer fato, poderá 
faltar a verdade e, tendo alguma queixa contra seus camaradas deverá 
recorrer imediatamente ao Diretor (PROVINCIA DO MARANHÃO. 
Regulamento... 1855, apud CASTRO, 2006, p. 333).  

 

A Casa de Educandos Artífices foi inaugurada com 28 educandos, mas 

chegou a matricular 300 educandos em 1873. Porém esta alta demanda e a 

respectiva despesa com compras de equipamentos e materiais para as oficinas foi 

duramente criticada pela Assembleia Legislativa Provincial, e o governo viu-se 

forçado a reduzir o número de vagas. No ano seguinte o governo provincial diminuiu 

a matrícula e o número de oficinas até sua extinção em 1889.   

Outros infantes do sexo masculino eram enviados para a Escola de 

Aprendizes Marinheiros, criada em 1861 para ensinar ofícios dos marinheiros, com 

noções gerais sobre máquinas a vapor e navios (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

Os alunos matriculados, com idade mínima de 14 anos, estudavam em livros 

escritos exclusivamente para esta Escola pelo Almirante Visconde de Inhaúma, 

Joaquim José Inácio.  

Usualmente faziam leituras em dois volumes do Livro do aprendiz 

marinheiro. No primeiro volume estava a cartilha, primeiro e segundo livros de 

leitura, gramática, geografia, desenho linear e doutrina cristã. O segundo volume 

continha noções gerais sobre a arte do marinheiro, a instrução militar, lições sobre 

máquinas a vapor e construção de navios. Outros livros adotados para instrução 

primária foram as coleções de Pereira Barreto e Francisco Rangel Pestana, Coração 

das crianças, escrito por Rita de Macêdo Barreto e Nova Cartilha, escrita por Mário 

Oliveira, professores paulistas (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). Desde sua 

criação, a cada ano ia decrescendo a matrícula. De 1861 a 1890, 200 alunos 

matriculados por ano; de 1890 a 1910, 100 alunos; de 1910 a 1914, 50 alunos; de 

1914 a 1920, 30 alunos. Foi extinta em 1920, e os 31 alunos matriculados foram 

transferidos para a escola de Fortaleza-CE na embarcação ‘João Alfredo’. Durante 
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sua existência, 1.285 aprendizes terminaram o curso. (MARANHÃO. Trabalhos..., 

1922). 

O Seminário Eclesiástico de Santo Antonio recebia, em regime de internato 

e externato, jovens do sexo masculino (de família abastada e, em nome da caridade 

religiosa, alguns desvalidos) para estudar Teologia e Humanidades. Eram aspirantes 

ao ministério sacerdotal que deveriam estudar educação religiosa, moral e literária 

antes de efetivar seus votos. Este instituto religioso foi criado em 1750 pelo jesuíta 

Gabriel Malagrida e vinte frades capuchinhos, mas somente obteve a 

regulamentação de suas normas de governo, atos religiosos e instrução literária em 

Estatuto no ano de 1838, com subvenção provincial de 2:000$000 anuais e pagos 

em prestações mensais autorizados pela Lei no 49, de 1 de agosto de 1837. Ainda 

cobriam as despesas deste Seminário a metade das esmolas que os capuchinhos 

recebiam e os lucros de uma loteria aberta pela Assembleia Provincial em 1838, o 

mesmo ano de criação do Lyceu Maranhense (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

As aulas de instrução primária foram removidas deste Seminário com a Lei 

Provincial 49/1837. Além disso, o retardo no compromisso das subvenções e a falta 

de professores habilitados dificultaram o oferecimento de disciplinas do Curso 

Humanidades, exigidas em seu Regulamento tais como: Gramatica Latina e 

Francêz, Retórica e Poética, Filosofia, Teologia Dogmática, História Sagrada e 

Teologia Moral. O reinício destas aulas ocorreu na tarde do dia 17 de abril de 1838 

com uma solenidade que contou com a presença de autoridades civis, religiosas e 

políticas. Quando as despesas do Seminário passaram para os cofres públicos com 

a Lei do Parlamento 282/1850, foi deferido pelo Decreto Provincial no 1.221/1853 

que os internos do Seminário poderiam prosseguir seus estudos com as disciplinas 

dos Cursos Teologia e Humanidades do Liceu Maranhense. Eram dez matérias: 

Gramática e Lingua Latina, Retórica, Poética e Geografia, Francês, Filosofia 

Racional e Moral, História Sagrada e Eclesiástica, Instituições e Direito Canônico, 

Teologia Dogmática, Teologia Moral, Liturgia e Canto plano (gregoriano). Eles não 

ofereciam aulas de Gramática da Língua Portuguesa. Entre avanços e declínios, 

este Seminário, também conhecido como ‘a menina dos olhos do Bispo’, atravessou 

a primeira república sob a influência dos religiosos salesianos chegando a matricular 

em 1920 cem alunos. (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

Infantes comprovadamente pobres pelo Pároco da Igreja também podiam 

ser admitidos na Escola Prática dos Aprendizes Agrícolas do Cutim, criada em 1859 
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e sustentada, principalmente, com recursos públicos da Província para oferecer 

educação agrícola e aulas de primeiras letras durante cinco anos. Esta escola 

recebia, à vista de Portaria do Presidente da Província, dois tipos de aprendizes 

maiores de 12 anos e menores de 18 anos: os aprendizes comprovadamente pobres 

pelo Pároco da Igreja que passariam a ser subvencionados pela Província e os 

pensionistas internos que deveriam pagar adiantado a anuidade de cem mil réis 

(PROVINCIA DO MARANHÃO. Regulamento... 1863 apud CASTRO, 2009). 

A autorização da criação desta escola agrícola ocorreu com a Lei no 446, de 

6 de setembro de 1856, e tinha a finalidade de promover em seu ambiente um 

centro de observações e demonstrações para instruir os lavradores a partir de 

experiências, ensaios e adaptações de processos agrícolas de países desenvolvidos 

economicamente. Foi uma decisão política do governo provincial maranhense criar 

uma escola prática de lavoura e trazer de Paris o cidadão Alexandre Etieme Durand 

para dirigi-la. (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

O Regulamento de Ensino, elaborado em 1863 para a Escola Prática dos 

Aprendizes Agrícolas do Cutim, secundarizou a instrução de primeiras letras em 

função do ensino de técnicas agrícolas para infantes desvalidos de 13 a 17 anos. O 

dia escolar iniciava às 5h da manhã com revista militar de um superior para verificar 

se todos estavam uniformizados. Havia uma distinção relacional interna entre 

aprendizes subvencionados pela Província e aprendizes pensionistas internos, mas 

de todos era exigido respeito às ordens e prontidão no cumprimento de seus 

deveres que envolviam exercícios de atos religiosos, civis e agrícolas. Os primeiros 

poderiam deixar a escola a qualquer tempo que seus responsáveis assim 

decidissem, mas os aprendizes subvencionados deveriam ficar internos durante os 

cinco anos de educação agrícola, salvo raras exceções, como moléstia ou conduta 

considerada incorrigível. 

As aulas foram regulamentadas para ocorrer em três momentos: 5 às 9h 

aula prática no campo; 10 às 12h aulas de primeiras letras; 15 às 18h aulas práticas 

no campo. No intervalo deste horário ocorriam as refeições e descansos, sempre 

antecedidas de atos religiosos, patrióticos, como também faziam outros 

estabelecimentos com instruções oficinais para infantes desvalidos. 

 

Art. 13. Acabada a revista de mostra, se encaminharão os aprendizes ao 
oratório, e aí dirigirão uma oração ao todo poderoso, pela prosperidade do 
Brasil, do Imperador, da família Imperial e do estabelecimento. A formula da 



55 

oração será a mesma da dos educandos artífices e será também recitado 
antes do almoço, jantar e ceia. (REGULAMENTO DA ESCOLA AGRICOLA, 
1863 apud CASTRO, 2009, p. 378). 

 

A orientação pedagógica era para os aprendizes aprenderem fazendo ou 

aprenderem em situação real de trabalho, com tarefas que iam do cuidado com a 

semente, aprendizagem de técnicas de arado, medição da qualidade e composição 

dos estrumes, realização de experiências com enxertos de plantas, frutas e árvores, 

identificação de distintos modos de colheita, até a venda dos produtos.  Pelas 

atribuições do Diretor, como chefe de trabalhos, é possível identificar as lições a que 

os aprendizes deveriam ser submetidos:  

 

Dirigir os trabalhos rurais e prática dos processos pelo sistema aratório e 
também ensinar os princípios teóricos da natureza da terra, qualidade e 
composição dos estrumes, preparação dos prados naturais e artificiais, 
métodos de engordar os animais, e tudo que estiver de acordo com um bom 
sistema cultural; 
Mencionar diariamente num livro os serviços agrícolas que realizar, todas as 
observações que disserem respeito às suas ocupações agrícolas; 
Fazer cultivar pelo sistema aratório o algodão, arroz, milho, mandioca, 
batatas, inhame, feijões, legumes, e ao mesmo tempo uma horta, um 
pomar, um viveiro de plantas, para serem vendidas ao público; 
Fazer plantar e conservar, numa parte do estabelecimento, uma floresta das 
melhores árvores de construção da província e promover a introdução e 
aclimação de animais, plantas e árvores nacionais e estrangeiras;  
Fazer plantar e inspecionar um jardim apropriado para recreio dos alunos do 
estabelecimento nos dias de descanso; 
Ensinar os aprendizes a fabricação do queijo, mandioca e outros objetos de 
economia rural. (REGULAMENTO DA ESCOLA AGRICOLA, 1863 apud 
CASTRO, 2009, p. 380). 

 

O ambiente de aprendizagem das aulas práticas poderia ser em uma floresta 

para fazer enxertos e encontrar melhor tipo de árvore para construção, num jardim 

com plantas paisagísticas, na lavoura de legumes ou curral de bovinos, caprinos, 

suínos, entre outros. Aulas dentro da casa da escola só as de primeiras letras, em 

duas das quinze horas de tarefas diárias. Entre duas árduas jornadas de trabalho no 

campo tinham que aprender lições de leitura, escrita, aritmética, doutrina cristã, 

contabilidade agrícola, geografia agrícola do império e da província 

(REGULAMENTO DA ESCOLA AGRICOLA, 1863 apud CASTRO, 2009). 

As aulas teóricas eram preteridas e distanciadas das aulas práticas; o 

aprender era fazer pela identificação e mímese e, fazendo, aprendia-se. Em todas 

as atividades os aprendizes ficavam sob vigilância assistida, mas só eram avaliados 

no final de cada ano em exames distintos, um sobre aulas de primeiras letras e outro 
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sobre os trabalhos de oficina da escola. Também fazia parte do processo de 

aprendizagem a realização de uma exposição agrícola na comunidade para 

apresentar o resultado prático das tarefas realizadas durante o ano com animais 

domésticos, instrumentos agrícolas, plantas, cereais, frutos, legumes, flores e 

alimentos oriundos do mundo rural. Estes produtos seriam avaliados por um grupo 

de cinco lavradores nomeados pelo presidente da Província que decidiriam o destino 

das premiações e da menção honrosa. 

A configuração das situações de ensino desta escola prática de aprendizes 

agrícolas lembrou orientações didáticas propostas por Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827) em sua obra Wie Gertrude Ihre Kinder Lehrt (Como Gertrudes ensina 

suas crianças) lançado em 1801. Este educador popular defendia a oferta de 

instrução pública para crianças pobres, baseada em seus interesses naturais, para 

efetivar aperfeiçoamentos individuais e sociais, a exemplo da finalidade deste 

estabelecimento prático de ensino para filhos de lavradores. 

O método de ensino intuitivo de Pestalozzi coadunou-se com os 

regulamentos da Escola Prática dos Aprendizes do Cutim nos seguintes aspectos: 

considerou que a base da instrução é desenvolver habilidades; a linguagem deve 

estar sempre ligada às percepções sensoriais; a época de aprender não é a época 

de julgamento e crítica; o ensino deve começar pelos elementos mais simples e 

proceder gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança; o ensino deve 

ter por alvo sua aplicação prática e não a exposição dogmática; o objetivo do ensino 

elementar não deve ser apenas estudar lições teóricas, mas o desenvolvimento 

cognitivo dos aprendizes em aplicação prática destes; o mestre deve respeitar a 

individualidade do aluno; a aprendizagem é uma conquista de técnicas; a disciplina 

deve ser aplicada com amor; e a instrução deve estar subordinada ao fim mais 

elevado da educação – o trabalho (OLIVEIRA, 2004). 

A experiência da instrução de aprendizes pobres no trabalho agrícola não foi 

próspera na Província de Maranhão. A infertilidade do solo na qual estava 

estabelecida a escola, as despesas com utensílios para sua manutenção e a 

rotatividade de pessoas e de interesses na presidência da província, foram motivos 

justificados para sua extinção com cinco anos de existência. Em 13 de dezembro de 

1864 foi extinta, e os aprendizes transferidos para a Casa dos Educandos Artífices 

(MARANHÃO. Trabalos..., 1922). 
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Mas também havia aqueles infantes que eram chamados para aprender 

no/pelo trabalho. Em serviço coadjuvado se tornavam aprendizes internos de 

estabelecimentos comerciais, no caso citado abaixo, em uma oficina tipográfica. 

 

Como já disse emprega o meu estabelecimento 8 pessoas: destas são, 2 
compositores de levantar letra, que compõem effectivamente, um interno e 
outro externo; 3 aprendizes internos, que distribuem todos e compõem 
parte, metem papel na máquina, dobram folhas, etc, etc; 1 homem que toca 
a roda do prelo, cuida do asseio da casa e na conservação das maquinas; 1 
moleque de seis annos que coadjuva a impressão; e eu que pagino, revejo, 
aperto as formas e registro-as no prelo, faço quasi todas as formas de 
avulsos, inspeciono a impressão e dirijo todos os mais trabalhos da casa 
(FRIAS, 1866, p.30). 

 

Encaminhar crianças em um ofício era considerado um bom exemplo para 

famílias de classe popular. Como aprendizes internos lá residiam e gozavam de 

poucas horas para adquirir outras habilidades que os tornavam mais aptos em suas 

tarefas – no caso da oficina tipográfica, saber ler, escrever e contar. O redator-chefe 

da Typografia Frias, ao escrever Memoria sobre a Tipografia Maranhense, 

apresentou como aprendiz de ofício seu filho de seis anos ao lado de outros dois 

infantes desvalidos de fortuna.  

 

Os três aprendizes aprendem a ler, escrever e contar etc., para o que teem 
horas determinadas. Um destes aprendizes, que é meu filho, e que desde a 
idade de 6 annos, conta hoje 12, me ajuda nos trabalhos da vida, é quem 
faz todas as impressões na maquina, depois de por mim colocadas e 
registradas as formas. É neste serviço coadjuvado por qualquer dos outros 
aprendizes. Quando não imprime faz todos os outros serviços, e no trabalho 
de dobrar folhas e broxuras, inspeciona e dirige esses trabalhos com 
habilidade (FRIAS, 1866, p. 30). 

 

Esses aprendizes internos realizavam suas tarefas em longas jornadas e de 

sol a sol. Não foi mencionado o horário do dia (ou da noite) destinado para os 

infantes aprenderem a ler, escrever e contar, pois as sociedades filantrópicas 

existentes que ofereciam cursos noturnos de alfabetização os destinavam ao público 

adulto. O horário de trabalho na tipografia variava conforme a função ocupada: 

 

Destes 8 empregados, 1 trabalha 8 horas; 2, 10 horas; e 5, 12 horas por dia 
útil, salvo eventualidades; 6 tem sempre trabalho e 2 poucos são os dias em 
que empregam todas as horas em serviços da oficina, e são o tangedor e o 
moleque. O trabalho nas demais tipografias começa ás 8 horas e termina as 
4 da tarde. Na minha oficina segue-se a mesma regra para os operários 
externos, porem para os internos é de sol a sol (FRIAS, 1866, p. 30). 

 



58 

Entre as memórias de J.M.C.de Frias está sua reflexão sobre o insistente 

conselho do dr. Antonio Marques Rodrigues (autor do livro de leitura Livro do Povo 

escrito em 1861 e distribuído em todas as escolas primárias) para introduzir infantes 

do sexo feminino, donzelas desvalidas ou orfãs nos serviços de tipografia diante da 

falta de braços produtivos. 

 

Num paiz novo como este a falta de braços é sensível, mas se o braço 
masculino escacea o feminino superabunda, e improdutivo. Industrias ha 
mais próprias da mulher do que do homem. E não será a tipografia uma 
dellas, se não no todo, em uma grande parte de seus serviços? A 
composição é um trabalho todo delicado, que depende somente de cuidado, 
inteligência e agilidade, sem necessidade de força, nada mais próprio de 
uma mulher do que tal serviço e outros idênticos. Aplicar a mulher á 
tipografia é uma idéia do snr. Antonio Marques Rodrigues, que bastantes 
esforços tem feito para que eu a ensaie na minha casa. 
Abracei essa ideia e deveras me empenho na sua realisação, e se já não 
tentei a experiência é por haver embaraços que dependem de tempo 
destruil-os; mas não tardará muito que a tantas moças pobres se ofereça 
um meio de vida honesto, que lhe pode dar um salario superior ao obtido 
pelos mais bem remunerados trabalhos de agulha, única fonte de receita 
honesta, que atualmente com escassez se lhes oferece (FRIAS, 1866, p. 
33). 

 

Os infantes desvalidos e órfãos na Província do Maranhão foram percebidos 

na leegislação do governo imperial (e depois pelo governo republicano) como 

indivíduos que precisavam, desde a infância, de ocupações oficinais para alimentar 

a demanda de ofícios no comércio local. Tais percepções foram legitimadas 

socialmente estimulando infantes pobres a se tornarem aprendizes internos para 

garantir no futuro um meio honesto de subsistência. A possibilidade de os filhos 

alcançarem um ofício mecânico, por vezes possuía mais vantagens para as famílias 

de classe popular que não enxergavam benefícios imediatos com as aulas públicas. 

Esses comportamentos sociais permaneceram na sociedade maranhense 

por muitos anos e, embora haja poucos registros sobre isto, foi possível encontrar na 

legislação da primeira década republicana o oferecimento de instrução primária, 

para crianças do sexo masculino de 8 a 15 anos e do sexo masculino de 8 a 13 

anos, em seu ambiente de trabalho.  

A segunda reforma educativa no Maranhão após a Proclamação da 

República, Lei no 119, aprovada em 2 de maio de 1895, legalizou esta situação, 

estabelecendo: 
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Art. 6º - é obrigatória no Estado a instrucção primária e será dada:  
a) Na casa da família do menor, na de seu tutor ou protector, ou no 

estabelecimento em que estiver empregado; 
b) Nas escolas ou estabelecimentos particulares de instrucção; 
c) Nas escolas municipaes; 
d) Nas escolas do Estado. 
Art 7º todo o menor de oito a dose annos que residir nas cidades, villas ou 
povoações, onde houver escola publica do Estado, será obrigado a 
frequental-a, salvo si estiver regularmente matriculado em casa de família, 
tutor ou estabelecimento em que trabalhar. 
Paragrafo Único: não será obrigado a frequentar a escola do Estado, 
municipal ou particular o menor que tiver incapacidade física ou mental, 
soffrer de moléstia contagiosa ou indigentes que não tenha meios de 
preparar-se para frequentar a aula ainda pelo modo mais modesto. 
(MARANHÃO. Lei..., 1895a). 

 

Esta legislação reafirmou a obrigatoriedade da instrução primária no estado 

do Maranhão, mas não sua escolarização. Reconheceu o direito da criança à 

instrução primária, mas aceitou sua ausência na escola justificada em suas 

condições financeiras – ou com a falta dela.  

Segundo a Lei no 119/1895, os pais, tutores ou administradores de 

estabelecimentos comerciais, da capital e do interior maranhense, tinham até o dia 

31 de janeiro para comunicar oficialmente às autoridades locais do ensino o nome 

dos menores sob sua responsabilidade educativa. As provas e exames das matérias 

da instrução primária deveriam ocorrer diante de uma comissão examinadora nas 

próprias casas, escolas ou estabelecimentos onde estudaram. É o que consta no 

Parágrafo Único do art. 12 da Lei supracitada. 

 

Paragrafo Único: Os alumnos considerados habilitados nas matérias de 
instrucção primária, serão examinados nas próprias casas, aulas ou 
estabelecimento onde estudarem ou na escola do Estado, si o preferir a 
pessoa responsável por sua educação, por uma commissão composta do 
professor que os houver leccionado e do professor do Estado, tendo como 
presidente na capital o Inspector de Ensino e no interior o Presidente da 
Commissão Escolar ou o delegado d’esta (MARANHÃO. Lei..., 1895a). 

 

Os alunos aprovados receberiam diplomas com o mesmo efeito legal que os 

emitidos pelas escolas públicas. A tentativa exaustiva de encontrar registros com 

lista de alunos ou nome de estabelecimentos comerciais que aplicaram a instrução 

primária até agora não foi exitosa. Nos relatórios oficiais dos anos de 1895, 1896, 

1897, 1898, 1899 e 1900 existem apenas a referência de que não podem exibir 

dados estatísticos das aulas particulares pela falta de comunicação entre estas e a 
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Inspectoria Geral da Instrução Pública, embora ressaltem a necessidade de cumprir 

a Lei no 119/1895 e recensear os menores sujeitos à instrução primária obrigatória. 

Conjecturo que a extensa carga horária de trabalho destinada aos infantes 

maranhenses, em sua maioria na condição de aprendizes internos em serviços 

coadjuvados, não favoreciam tempo para aulas de primeiras letras da instrução 

primária. Nas memórias de um membro da Academia Brasileira de Letras, o 

maranhense Humberto de Campos, nascido em 1886 e órfão de pai aos seis anos, 

encontram-se registros de sua triste experiência de serviço coadjuvado na infância. 

Segundo relato escrito do beletrista maranhense Humberto de Campos, 

depois da morte do pai seguiram as perdas financeiras e a sorte de sair do interior 

maranhense (Miritiba, atualmente município Humberto de Campos) para viver da 

hospitalidade de parentes na capital do Maranhão, lugar em que “a civilização, com 

sua tesoura de ferro, começou a cortar as asas do pássaro” (CAMPOS, 1941, p. 

113). Mesmo sofrendo as dores da orfandade com a mãe e duas irmãs, aprendeu a 

Carta de ABC e fez suas primeiras leituras em casa. Vivendo da generosidade de 

familiares e amigos, retornaram ao interior até sua mãe conseguir comprar uma casa 

humilde no povoado Parnaíba, localizado entre o Maranhão e o Piauí. O menino 

Humberto de Campos, com nove anos de idade, passou a frequentar a Aula do sexo 

masculino que havia em Parnaíba, mas sua mãe retirou-o de lá para ser um 

aprendiz de ofício de alfaiate e, com isso, garantir seu futuro financeiro.  

O cotidiano de um aprendiz de ofício e as condições do ambiente 

sócioeducativo a que os infantes aprendizes eram expostos oprimiam a esperança 

infantil de alcançar sucesso no trabalho. 

 

Minha mãe imaginou para seu filho pobre e vadio, o destino do sr. Leôncio 
ou do Lôlô. E entregou-me ao primeiro, para que fizesse, de mim, um artista 
do dedal e da agulha.  
O ambiente que eu ia respirar não era todavia, dos mais propícios à 
formação de uma individualidade, com os elementos da minha alma e do 
meu sangue. Se os donos das duas alfaiatarias parnaibanas viviam na 
mediania honrada ou na prosperidade evidente, os seus operários eram, na 
sua totalidade, gente saída das camadas obscuras e infelizes da população, 
e que afogava a pobreza no vício, procurando no álcool o remédio para 
esquecer-se a si mesma. Eram todos pretos ou mulatos, que não 
dispensavam o seu gole de aguardente, mandada comprar pelos 
aprendizes em uma casa de comercio que havia perto, e que era bebida na 
garrafa, sem auxílio de copo. Os mais austeros limitavam-se a mascar 
pedaços de tabaco, lançando longe, pelas portas abertas, e por entre os 
dentes quase cerrados, golfadas de saliva escura, que iam borrar a calçada. 
Como as outras mães não tinham as mesmas aspirações modestas que 
animavam a minha, os discípulos do sr. Leôncio de Oliveira eram, todos, 
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molecotes ali postos como castigo, e, portanto, maus companheiros e 
péssimos espelhos de conduta. Dêsses, apenas um era branco. Esse 
mesmo, órfão de pai e mãe, e criado pela avó, que vivia de esmolas. 
(CAMPOS, 1941, p. 268-269). 

 

Esse texto nos leva a inferir que os infantes aprendizes eram aceitos mais 

para exercerem tarefas auxiliares de adultos em seus serviços de alfaiataria do que 

propriamente para aprender o ofício de alfaiate. E as diferenças sociais naquele 

ambiente determinavam o tipo de tarefas que cada um deles executaria. Ou seja, 

 

A função dos aprendizes dependia da côr e da condição de cada um dêles. 
Havia os que soprava o ferro ou punham carvão nos fogareiros, 
conservados fora, no passeio; havia os que serviam apenas pra ir á venda 
da esquina comprar pão ou cachaça para os oficiais; havia os que iam, de 
embrulho ao braço levar a roupa à casa dos fregueses; havia os que 
passavam a ferro calças e coletes, deixando os paletós ou os fraques para 
os operários de reputação feita; havia os que cobriam botões, à mão ou à 
maquina; e havia os que xuliavam as peças talhadas, antes de serem 
entregues aos oficiais. Xuliar, corruptela de auxiliar, consistia em passar a 
linha em torno da fazenda cortada, afim de que a mesma se não desfiasse e 
a roupa se não rompesse, futuramente, nas costuras. Nos intervalos destes 
misteres, todos os aprendizes recebiam um retalho de tecido, brim ou 
casimira, para se aperfeiçoarem na arte de fazer casa para botões. 
(CAMPOS, 1941, p. 271-272). 

 

O viver modesto e por vezes humilhante, entregando roupas nas ruas ou 

abanando fogareiro na porta da alfaiataria, sensibilizou a parentela do menino 

Humberto e favoreceu seu retorno, no início de 1897, à escola do sexo masculino 

récem criada em Parnaíba - o Externato São José. Ele estudava, mas também 

trabalhava, fugindo do que chamou de Demonio da Vadiação, consagrando-se ao 

Deus do Trabalho, conforme relato a seguir: 

 

Daí, creio, a idéia que tiveram alguns deles, de propor a minha volta à 
escola, indo eu, depois das aulas, trabalhar, como empregado de balcão, na 
casa comercial do meu tio Emídio Veras. O comércio havia sido a profissão 
de meu pai e a base da prosperidade dos seus irmãos vivos. Era preferível 
vender fazenda como negociante, a cortá-la como alfaiate. E urgia, 
sobretudo, tomar as minhas horas, ocupar todos os minutos de meu dia, 
consagrando-os ao Deus do Trabalho, de modo a não deixar um só, 
disponível, para o Demônio da Vadiação. (CAMPOS, 1941, p. 275-276). 

 

A escola que o menino Humberto frequentou oferecia aos infantes daquela 

comunidade interiorana instrução primária e secundária. Foi descrita por ele como 

uma escola simples cuja singularidade se resumia ao novo vocábulo ‘externato’. Era 

uma casa de esquina, baixa, com duas janelas na frente e salas atijoladas, 
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localizada na rua do Igarapé, a mesma em que esteve aprendendo o ofício de 

alfaiataria. Não havia instalações sanitárias, e os meninos embrenhavam-se no mato 

próximo ao Igarapé quando estavam em aperto fisiológico. Como mobiliário, havia 

bancos estreitos e sem encosto alinhados diante da mesa do professor, assim como 

na Igreja os bancos ficavam enfileirados diante do padre.  

O Externato São José possuía boa reputação na localidade e quando foi 

criado matriculou aproximadamente 80 alunos nos cursos primário e secundário. O 

Sr. José Serra de Miranda, com 24 anos de idade e ex-seminarista, que estudou 

Humanidades no Lyceu Maranhense, exercia a função de diretor e professor. Ele era 

responsável para ensinar português, latim, francês, inglês, aritmética, geometria, 

álgebra, trigonometria, história universal e história sagrada. Mas a instrução primária 

resumia-se a estabelecer lições a serem decoradas e recitadas para alunos do 

ensino secundário pelo método de ensino mútuo. 

 

O ensino dessas matérias consistia, é verdade, apenas em passar a lição. 
Era tudo decorado. As demonstrações tornavam-se desnecessárias. 
Bastavam, porém, os livros exigidos aos pais quando um menino se 
matriculava, para que estes se convencessem de que o professor Serra de 
Miranda era um sábio, e que o filho, em pouco tempo seria outro. Os alunos 
do curso primário eram lecionados pelos do secundário. Quem não 
aprendera, tinha o direito de passar adiante a sua ignorância, e empregar, 
discricionariamente, a palmatória. (CAMPOS, 1941, p. 279). 

 

Os exames escolares no final do ano de 1898 foi o motivo que a mãe do 

menino Humberto utilizou para afastá-lo temporariamente do ambiente de trabalho, 

mas, ao obter aprovação nos exames escolares, foi orientado a retornar ao trabalho 

em tempo integral na casa comercial de seu tio. Eis sua intensa rotina de trabalho: 

 

Voltei assim, aos doze anos, para trabalhar das sete da manhã às sete da 
noite ao balcão de E. Veras & Filhos, à rua Grande, em frente ao Pôrto 
Salgado, campo antigo e movimentado de minhas peraltices fluviais. Pela 
manhã, vinha eu da nossa casa nos Campos, abria o estabelecimento em 
companhia de meu primo mais moço, Canuto Veras, sócio de seu pai e que 
residia no prédio contiguo e comunicante, borrifava o pavimento atijolado 
com uma bacia com agua, na qual mergulhava a mão, e varria todo o corpo 
da loja. Em seguida espanava as prateleiras, arrumava as caixas de 
fazenda e as gavetas de linhas e grampos, enchia as garrafas de 
aguardente, areava a balança, distribuía-me, em suma, por trabalho 
contínuo e miúdo de que só tem idéia, e a que só empresta importância, um 
caixeiro-vassoura de casa de comércio do interior. 
Pouco depois das nove horas, começava a atividade de balcão, com o 
aparecimento dos fregueses, na sua maior parte pequenos lavradores 
residentes na outra margem do rio, os quais, vendido na cidade o produto 
do seu roçado, iam adquirir, antes de transporem o Parnaíba, o corte de 
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chita, o ‘pão de sabão’, o machado, a faca, a enxada ou a camisa ou a calça 
de riscado ou zuarte, já feita para as necessidades da sua pobreza. 
Havendo, porém, igualmente, compra e venda por grosso, era eu 
destacado, não raro, para entregar ou receber sacas de algodão 
procedentes do interior e destinadas ao Maranhão ou Liverpool e que 
entravam no armazém, ou dele saíam, à cabeça de caboclos ou pretalhões 
de musculatura poderosa, cuja força animal supria a falta de motores e 
guindastes no transporte de grandes pesos. Esse trabalho me encha de 
orgulho. Executando-o, eu me sentia um pouco em contato com o mundo 
largo, que reboava lá fora e de que tinha idéia, apenas, pela leitura dos 
jornais do Pará, ou pela contemplação das cartas geográficas em que os 
oceanos azues me apareciam cortados e recortados pelos traços negros 
das linhas de navegação. 
As tardes, quando não havia esse trabalho do armazém, eram sempre, 
monótonas. Apenas um ou outro freguês pobre para um cálice de 
aguardente. Aproveitando essa folga, eu punha um livro, ou um jornal, 
dentro de uma gaveta de mercadorias presa ao balcão e ficava-me a ler, às 
escondidas. Um vento fresco sacudia a arborização da rua, lá fora. E eu lia 
às pressas um almanaque ou um jornal velho, simulando arrumar carretéis 
de linha ou pacotes de anzóis, porque a minha obrigação era ficar na porta, 
chamando, convidando, lisonjeando algum freguês retardatário. 
Às quatro horas, meu tio gritava por mim: - Seu Humberto? Ponha duas 
cadeiras na porta! Eu ia buscar as cadeiras e punha-as fora da calçada. 
Punha, primeiro, duas. Á medida, porém, que chegavam os palestradores 
habituais, novos gritos reclamavam novas cadeiras, (CAMPOS, 1941, p. 
326-328). 

 

Humilhações, frustações e a miséria da pobreza levaram o menino 

Humberto a roubar dinheiro do Caixa da casa comercial. O flagrante trouxe a perda 

do trabalho, decepções e mágoas que começaram a ser afogadas com bebidas 

alcoólicas no final de 1899. Foi quando sua mãe o levou para ser aprendiz de uma 

oficina tipográfica que produzia uma folha quinzenal denominada O comercial, uma 

lição para aperfeiçoamento moral. Nesta oficina de paredes nuas e sujas foi 

aprender com o único funcionário que nela havia. Um duro teste de submissão e 

obediência num ambiente de aprendizagem duro, frio e com dez horas de trabalho.  

 

Operário contratado no Ceará, e moço bem educado, esse Floriano 
recebeu-me como um carrasco de bom coração a quem entregam uma 
criança para guilhotinar. Apiedou-se de mim, lamentando que, pertencendo 
a uma família de condição, em que eram tão numerosos os homens ricos, 
eu escolhesse a menos remuneradora das profissões, principalmente em 
uma cidade em que não existia a indústria tipográfica. Fazia-se mister, 
porém, começar a aprendizagem. E entregou-me um monte de velhos tipos 
empastelados, para separar letra por letra, de acôrdo com os corpos e 
feitios, e distribui-los em seguida, pelas caixas respectivas. (CAMPOS, 
1941, p.387). 

 

No ano seguinte um parente próximo comovido com seu destino levou-o 

para a capital, mas não teve oportunidade de continuar seus estudos; com muita 

sorte encontrou uma casa comercial para trabalhar. Sorte porque, segundo ele, o 



64 

menino maranhense era preterido quando havia outro de nacionalidade portuguesa 

– o rapazola de além-mar. 

 

E procurou cumprir a promessa. Até á véspera do seu regresso, tentou êle 
colocar-me de modo definitivo em alguma das casas comerciais com as 
quais tinha negócios. E os obstáculos, por toda parte, eram os mesmos. 
Português, na sua quase totalidade, o comércio maranhense preferia para 
empregado o menino ou o rapazola de além-mar, cuja dedicação ao 
trabalho, valorizada pela humildade do ànimo e pelo espírito de economia, 
constituía um dos orgulhos da colônia. Daí as dificuldades em obter um 
obscuro lugar de caixeiro-vassoura para um adolescente brasileiro, que não 
se subordinaria, talvez, ao mesmo regime nem poderia prestar, 
possivelmente, os mesmos serviços (CAMPOS, 1941, p. 439). 

 

Mas antes de conseguir a vaga de caixeiro no Armazém J. A. Santos & 

Cia localizado no centro comercial da capital, teve que trabalhar uma temporada lá 

para garantir o almoço, jantar e alguns trocados para lavar sua roupa. Para o menino 

Humberto aquele local era  

 

[...] mais um presídio do que um estabelecimento de comércio [...] Fileiras 
de caixões de chita e morim estendem-se em duas ordens, como filas de 
sepulcros num cemitério. A luz que aí penetra vem por enferrujados e 
velhos varões de ferro, os quais gradeiam, de cima a baixo, todas as 
sportas e janelas. (CAMPOS, 1941, p. 441). 

 

Encontra-se, entre as propagandas comerciais da Capital, no Álbum do 

Maranhão (1923, p. 210), o registro fotográfico de um Bazar com um vendedor e seu 

auxiliar - um infante. 

 

Figura 1 – Propaganda de uma casa comercial da Capital que utilizava infante maranhense como 
auxiliar de serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Album do Maranhão (1923). 
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Este registro fotográfico contém elementos que nos permitem identificar um 

ambiente comercial próspero que exige energia e agilidade de seus trabalhadores, 

tanto para encontrar uma mercadoria no meio de muitas outras como para pegá-la 

em prateleiras muito altas ou muito baixas. Podemos inferir que um infante aprendiz 

era recrutado para este tipo de estabelecimento comercial porque além de possuír 

energia e agilidade corporal estava mais condicionado a obedecer ordens de adultos 

sem reclamar ou pensar no tipo de perigo a que estava exposto. Isso remete à 

lembrança da rotina de trabalho do menino Humberto de Campos no 

estabelecimento comercial J.A.Santos & Cia, quando ainda não tinha completado 14 

anos de idade. Vale ressaltar que a casa comercial possuía o apoio legal da Lei 

119/1895 para aceitá-lo. 

 

A casa abria as portas às sete horas. Ao chegarmos, eu e mais dois 
companheiros, varríamos o armazém todo, e o escritório. Em seguida, 
espanávamos os caixões de fazendas, que haviam dormido fechados. Às 
seis horas, antes de cerrar as portas, púnha-mos as tampas, de novo, em 
todos os caixões, que haviam passado abertos à espera de fregueses. 
Durante o dia, ficávamos de pé, como três ‘garçons’ que servem a mesa de 
um fidalgo. Se aparecia um retalhista que desejava algumas peças de chita 
ou de morim, o sr. Carvalhinho é quem tratava com êle. Nós, os 
empregados, tínhamos como função, apenas, abrir e fechar os caixões e 
passar o dia com o espanador na mão, espanando vagamente as amostras 
ou as caixas todas as vezes que o gerente se voltava para o nosso lado, 
nos seus passeios nervosos, que iam aumentando para o lado da tarde e à 
proporção que o seu rosto se avermelhava com as visitas a uma prateleira 
do escritório, de onde vinha, não raro, o barulho de um copo fazendo 
cócegas numa garrafa. A casa fornecia almoço e jantar a seus empregados, 
havendo, para isso, cozinha e mesa no andar superior (CAMPOS, 1941, p. 
443-444). 

 

O que me chamou a atenção na história do menino Humberto é que ele 

iniciou sua experiência de aprendiz em oficinas de alfaiataria, casa comercial e 

tipografia, e desse destino social não conseguiu sair; seu futuro parecia estar preso 

a este ambiente. Estas impressões também foram compartilhadas por Humberto de 

Campos ao relatar: 

 

A insistência com que eu voltava a pensar nas tipografias e o desejo que 
manifestava de seguir, entre os ofícios, aquele que mais de perto se 
relacionava com a carreira das letras, dá-me a compreender que estas 
eram, na verdade, em mim, uma predestinação. Estava traçado nas fôlhas 
do Grande Livro em que os deuses lavram a missão final de cada criatura, 
que eu devia ser, um dia, escritor. Não podendo, pelas minhas condições de 
pobreza, visar diretamente esse fim, designaram-me eles outros caminhos, 
que foram ter, todavia, ao mesmo termo. Porque os homens, com o seu 
destino, são como os navios que fazem a navegação do Amazonas. Os de 
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máquinas poderosas, e cujas hélices podem vencer as correntezas do rio 
largo e aberto, atiram-se por ele diretamente, desafiando o dorso das ondas 
e a velocidade vertiginosa das águas. As lanchas e os navios menores vão 
pela margem, entrando pelos paranás, subindo um estreito, descendo outro, 
mas vencendo sempre alguma distância, após muitas horas de marcha. 
(CAMPOS, 1941, p. 453-454). 

 

Constam também nas memórias escritas pelo infante Humberto que ele 

passou ainda por outras oficinas tipográficas, viveu a amargura da pobreza e sua 

carreira profissional foi desenvolvida nesse ambiente.  

 

Aqui fica, deste modo, o primeiro volume das minhas memórias, que são as 
de um homem que fez sozinho a sua marcha desde as vizinhanças do 
bêrço, e lutou, sozinho, contra todos os obstáculos da sua própria condição 
e contra todas as tentações que o assaltaram pelo caminho. Não cheguei 
muito alto, de modo a ombrear com os escritores notáveis do meu país, 
porque vim de muito baixo. Mas percorrí maior distância do que êles, 
porque vim de mais longe [...] Chego vencido e fatigado quando outros se 
encontram no apogeu da saúde e da força. (CAMPOS, 1941, p. 10). 

 

Como homem adulto, conseguiu sobreviver de seu trabalho como jornalista, 

escritor e político, mas, no mundo das letras – o destino social iniciado na oficina de 

aprendiz.  

A configuração de instrução primária maranhense para infantes órfãs e 

desvalidas do sexo feminino era de estudos complementares à sua preparação para 

os trabalhos domésticos. Para essas infantes havia o Recolhimento de Nossa 

Senhora da Anunciação e Remédios, aberto em 1752, sob a gestão da Igreja 

Católica e com a finalidade de educar o corpo e a inteligência que já se fazia 

sequiosa das meninas donzelas. Também o Asilo Santa Tereza, aberto em 1855, 

sob a responsabilidade do governo provincial, com a atribuição de amparar, proteger 

e educar meninas órfãs e desvalidas da Província do Maranhão. 

A criação do Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios 

foi solicitada pelo padre jesuíta Gabriel Malagrida, subordinando-o ao Estatuto das 

Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus, congregação católica italiana que 

usufruía de grande confiança e credibilidade das autoridades eclesiásticas da Igreja. 

O jesuíta italiano Gabriel Malagrida recebeu autorização do Rei de Portugal D. José I 

em 02 de março de 1751 para abrir no Estado do Maranhão e Grão-Pará não 

somente o Recolhimento em São Luís, mas também em Igaraçu e seminários em 

Parnaíba, Belém do Pará e Cametá. E cinco meses depois, em 23 de agosto de 
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1751, obteve licença do bispado maranhense para a construção do prédio 

(PAXECO, 1922 apud MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

No mês de fevereiro do ano seguinte, a Câmara Eclesiástica fez a doação 

de um terreno em São Luís, junto à Igreja de N.S. do Rosário dos Pretos, na 

presença e testemunha do dr. João Rodrigues Covête, cônego e vigário-geral, do dr. 

Francisco Matabosque, cônego e promotor do eclesiástico, do capitão Lourenço 

Belfort, do padre Antonio dos Santos Camelo e José Vivardo. Com o auxílio de 

vários donativos de membros da comunidade local, a pedra fundamental da 

construção do prédio do Recolhimento para donzelas desvalidas foi lançada em 5 de 

julho de 1752 e no dia 05 de agosto de 1753 foi oficialmente aberto o Recolhimento 

com quinze donzelas, que não eram órfãs e desvalidas, como rezava seu propósito 

inicial, mas pertencentes a famílias com posses, fiéis contribuintes da Igreja que 

desejavam oferecer às filhas rígida educação moral e religiosa. Para a 

superintendência interna do Recolhimento foi escolhida a sóror Maria Josefa de 

Jesus. (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, p. 275-276; RODRIGUES, 2010). 

Gabriel Malagrida conseguiu muitas doações e esmolas para a construção 

do Recolhimento. Segundo o setubense português Fran Paxeco (MARANHÃO. 

Trabalhos...,1922) o padre Malagrida subjugou muitos obstáculos até 1754 quando 

retornou definitivamente a Portugal. Neste ano as donzelas recolhidas já estavam 

em prédio próprio, mas escândalos de desvio de donativos e a expulsão dos jesuítas 

do Maranhão em 1760 na nau Arrabida (MEIRELES, 2001) fizeram com que os bens 

do Recolhimento fossem confiados às autoridades do governo colonial. Quando o 

Marquês de Pombal exigiu informações acerca dos bens que os jesuítas deixaram 

em terras maranhenses em 29 de outubro de 1761, descobriu um grande patrimônio 

em terras, escravos e gados, de modo que 

 

O inventário dêsses bens, exara César Marques á pag. 477 do Dicionario 
Histórico-Geografico do Maranhão, que tivemos presente, quando 
escrevemos as notas deste capítulo, prova os escândalos e estorções 
praticadas por esses padres, com o fim de levarem as fortunas alheias, 
simulando um piedoso interesse pela sorte que nunca lhes mereceu 
devoção nenhuma. Ao passo que as recolhidas sofriam privações, o padre 
Manoel da Silva ia povoando fazendas, adquirindo escravos e promovendo 
novos legados, com que aumentava o seu crescido patrimônio. 
(MARANHÃO, 1922 apud PAXECO, 1922, p. 276). 

 

Na década seguinte, as donzelas pobres recolhidas, sobrevivendo com 

pequenas esmolas e assistencialismos de irmãos católicos, foram obrigadas a 
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abandonar o antigo hábito das Irmãs Ursulinas para apagar qualquer lembrança dos 

padres jesuítas. Elas foram levadas a prestarem outro juramento e usarem novos 

hábitos pretos da Ordem das Agostinianas de Santa Mônica para, filiadas a esta 

ordem religiosa, garantir recursos financeiros à sua manutenção. Entretanto as 

donzelas de famílias abastadas ali recolhidas não foram obrigadas a usar o hábito 

preto, apenas vestimentas de cor escura (MARANHÃO, 1922 apud PAXECO, 1922). 

Por Estatuto ficou decidido que as donzelas recolhidas receberiam instrução 

doutrinária católica e aulas de primeiras letras para aprenderem a ler, escrever e 

resolver operações aritméticas simples, além de costura e bordado, para depois, 

como mãe de família, transmitir estes ensinamentos aos filhos que seriam, 

futuramente, os defensores da pátria e da Igreja. O assistencialismo integrado à 

instrução moral e religiosa do Recolhimento passou a aceitar conteúdos e 

influências do ensino da instrução pública primária regular em 1841. 

 

A suma destes regulamentos dirigirá a cultura de mimosas plantas neste 
precioso jardim, do qual ao depois transplantadas a outros terrenos 
produzirão frutos deliciosos das virtudes cristãs deste abrigo de jovens 
educadas sairão mães de famílias que darão cidadãos úteis ao Estado, 
defensores da pátria, ministros zelosos e edificantes do altíssimo e farão a 
felicidade das gerações futuras. A experiência já tem feito conhecer as 
vantagens destes estatutos, que honra a memória de seus autores, e que 
tem merecido as simpatias, as afeições dos fiéis desta diocese. 
(PROVINCIA DO MARANHÃO. Estatuto..., 1841 apud CASTRO, 2009, p. 
353). 

 

Com rigor disciplinar as donzelas eram instruídas para serem submissas às 

ordenanças do Estatuto do Recolhimento, suas regras e proibições, seus horários, 

acompanhadas de perto por pessoas que exerciam distintas funções e que se 

relacionavam hierarquicamente: Superiora ou Regente, obrigatoriamente do sexo 

feminino, prudente, gentil, que inspirasse obediência maternal e amor às virtudes 

cristãs, mas que possuísse sisuda caridade para corrigir, repreender ou castigar; 

Vigária de Coro, assistente da Superiora e coadjuvante em seus impedimentos, 

além de ser responsável pela aplicação das obrigações religiosas e dos exercícios 

espirituais; Procuradora, uma das recolhidas para inventariar os objetos do 

Recolhimento, registrar as receitas e despesas, visitar a despensa e oficinas 

cuidando para evitar desperdícios; Sacristã, encarregada da limpeza e conservação 

do Altar da Igreja, assim como dos ornamentos e das roupas usadas nos atos 

religiosos; Porteira, para guardar as chaves das portas, controlar entradas e saídas, 
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anotar recados ou fazer esperar visitas autorizadas; Enfermeira, para ministrar 

medicamentos e consolar as enfermas em suas aflições; Despenseira, para 

controlar entrada e saída dos alimentos e os horários rígidos das refeições; 

Reifeitoreira, responsável pela conservação dos utensílios do refeitório e 

acendimento dos lampiões; e as funções de Mestra para Aulas de Primeiras Letras e 

Mestra de cozer e bordar para instruir com ‘toda modéstia e civilidade’. As relações 

interpessoais entre Mestras e discípulas deveriam ser formais, com sisudez e 

decência para garantir uma submissão que se aproximasse da incondicional 

obediência maternal (PROVINCIA DO MARANHÃO. Estatuto..., 1841 apud 

CASTRO, 2009). 

As aulas de primeiras letras do Recolhimento de Nossa Senhora da 

Anunciação e Remédios, sob a direção do Bispado do Maranhão, foram 

enriquecidas com instrução equivalente à oferecida no Colégio N. S. da Anunciação 

e Remédios, criado por D. Luiz da Conceição Saraiva em 1865 e que funcionava no 

prédio do Recolhimento oferecendo curso primário de duração de cinco anos a 

pensionistas particulares da capital e do interior da Província do Maranhão. O 

Recolhimento conquistou maior participação da sociedade civil em 1894 quando foi 

transferido sua gestão para as religiosas do Instituto Dorotéa, recém-chegadas na 

capital maranhense e com grande experiência no trabalho educativo (MARANHÃO. 

Trabalhos..., 1922). 

Fundado pelo governo provincial para assistir até quarenta órfãs deserdadas 

e desvalidas expostas da Santa Casa de Misericórdia, sob regime de internato, 

havia o Asilo Santa Teresa que era mantido com verbas do Erário Público e dirigido 

obrigatoriamente por uma pessoa do sexo masculino nomeada pelo Presidente da 

Província. Foi inicialmente planejado para receber até 40 meninas desvalidas da 

capital ou de Comarcas da Província, incluindo pensionistas particulares cujos pais, 

tutores ou benfeitores conseguissem autorização do Presidente da Província e 

pagassem, trimestralmente adiantado, a quantia de trinta e seis mil réis aos cofres 

públicos. Da data de sua criação, em 14 de março de 1855 até 31 de dezembro de 

1868, assistiu 127 pensionistas da Provincia e 23 pensionistas particulares, 

funcionando inicialmente em prédio cedido por particulares e depois em uma casa 

residencial da Província.  

Os benefícios que este Asilo trouxe à Provincia foram além do abrigar 

desvalidas. Pois, conforme relato do Presidente da Provincia em 1861, consistiu em 
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separar algumas mulheres, instruí-las com determinadas virtudes e sentimentos 

europeus para, posteriormente, rodear a infância de infantes maranhenses 

abastadas, retirando-as do contato, hábitos ou costumes que uma aia escrava 

pudesse influenciar. 

 

Este estabelecimento parece-me digno de toda atenção dos legisladores da 

Provincia. A reforma dos costumes domésticos que deve ser precurssora do 

melhoramento da educação publica, pode alli encontrar no futuro poderosos 

auxiliares. Ninguém ignora quanta influência exerce sobre todo o resto da 

vida a primeira criação que recebemos, e também quanto esta depende das 

pessoas com quem nos achamos em contacto nos nossos mais verdes 

anos. As maneiras e os sentimentos dessas pessoas ficão-nos 

indelevelmente impressos e contribuem poderosamente a formar o nosso 

caracter. Rodear, pois, a infância de pessoas, que pelos seus bons 

exemplos, possão afeiçoa-la ao bem e á virtude, é o primeiro passo, que 

deve dar quem quiser bem educal-a. Procurar habilitar um pessoal que seja 

capaz de desempenhar tão importante missão, pode vir a ser um dos fins da 

instituição de que tracto, si lhe der a conveniente direção. 

A todos é conhecida a classe das aias a que na Europa é entregue a 

infância, e que tanto ajuda ás mães de família na educação de seus filhos. 

O Asylo de Santa Tereza pode fornecer um excelente pessoal para formar 

entre nós essa classe, que servirá para arredar da mesma infância o infesto 

contacto da escravatura. (PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório..., 1861, 

p. 20). 
 

As condições para uma menina desvalida ser admitida no Asilo Santa 

Tereza era ter entre sete e doze anos, ser orfã exposta da Santa Casa de 

Misericórdia e receber indicação do Juiz dos Órfãos e autorização do Presidente da 

Província. Receberia asilo até completar dezessete anos (a Lei Provincial no 

787/1866 prorrogou para 20 anos) e com esta idade se não houvesse pretendente 

para casamento deveria ser devolvida para um parente próximo ou responsável.  

A orientação pedagógica do Regulamento de Ensino em 1856 para a 

instrução de primeiras letras no Asilo Santa Teresa tinha a finalidade de instruir para 

o serviço doméstico meninas órfãs, desvalidas, expostas e pensionistas com 

reconhecida moralidade e bons costumes para que  

 

[...] se conduzam com a decência conveniente e tenham as virtudes 
próprias de mulheres honestas e bem educadas, estimuladas mais com a 
força de seu exemplar procedimento, que com o rigor das repreensões e 
castigos (PROVINCIA DO MARANHÃO, Regulamento, 1855, apud 
CASTRO, 2009, p. 366).  
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Sob a vigilância assistida da Regente (a assistente do Diretor), obrigada pelo 

art. 10 do Regulamento a “acompanhar as colegiais à aula em que o mestre ou 

mestra de primeiras letras der as suas lições e aí permanecer durante estas” 

(PROVINCIA DO MARANHÃO. Regulamento, 1855, apud CASTRO, 2009, p. 367), a 

instrução baseava-se em quatro grupos de tarefas: estudos teóricos sobre deveres 

morais e religiosos, leitura, escrita, aritmética até frações, princípios elementares de 

gramática nacional, noções gerais de geografia e história prática, e desenho; 

exercícios práticos de agulha de todo gênero; lições teóricas e práticas de economia 

doméstica geral; e noções gerais de música. O dia escolar do Asilo iniciava às 

5h30min e encerrava às 21h, regularizando costumes de repúdio ao ócio. Mas só 

eram dedicadas duas horas de estudo para as lições de primeiras letras.  

A relação pedagógica configurava-se no cumprimento de deveres com todo 

zelo e esforço para que  

 

[...] as colegiais se conduzam com a decência conveniente e tenham as 
virtudes próprias de mulheres honestas e bem educadas, estimulando-as 
mais com a força do seu exemplar procedimento, que com o rigor das 
repreensões e castigos (PROVINCIA DO MARANHÃO, Regulamento, 1855, 
apud CASTRO, 2009, p. 366).  

 

Essa rotina pedagógica que preparava o sexo feminino para o trabalho 

doméstico com abstinências e penitências para corrigir vícios ou prêmios para 

reforçar condutas, aproximava-se das proposições de Comenius (1997, p. 109) a 

seguir para a organização de uma instituição escolar: 

 

Propomos uma organização escolar tal que: 
I. Toda a juventude nela seja educada (exceto aqueles aos quais Deus 
negou inteligência); 
II. Seja educada em todas as coisas que podem tornar o homem sábio, 
honesto e piedoso; 
III. Essa formação, que é a preparação para a vida seja concluída antes da 
idade adulta; 
IV. E seja tal que se desenvolva sem severidade e sem pancadas, sem 
nenhuma coarctação, com a máxima delicadeza e suavidade, quase de 
modo espontâneo [...]; 
V. Todos sejam educados para uma cultura não vistosa mas verdadeira, 
não superficial mas sólida, de tal sorte que o homem, como animal racional, 
seja guiado por sua própria razão e não pela de outrem e se habitue não só 
a ler e a entender nos livros as opiniões alheias e a guarda-las de cor e a 
recitá-las, mas a penetrar por si mesmo na raiz das coisas e delas extrair 
autêntico conhecimento e utilidade. A mesma solidez é necessária para a 
moral e a piedade; 
VI. Que essa educação não seja cansativa, mas facílima; que os exercícios 
de classe não sejam dedicadas mais de quatro horas, de tal modo que um 
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só preceptor possa ensinar até cem alunos simultaneamente com um 
trabalho dez vezes menor do que o atualmente necessário para ensinar 
apenas um.  

 

Os procedimentos de ensino, perceptíveis na simplificação dos estudos de 

primeiras letras e concentração de tarefas de maior duração em estudos teóricos e 

práticos de economia doméstica, cumpriam o objetivo administrativo-pedagógico do 

Asilo Santa Teresa, que era oferecer às famílias prósperas da sociedade 

maranhense serviçais com conhecimento técnico de serviços domésticos 

aprimorados em modelos europeus e americanos e, no caso das moças 

pensionistas filhas de famílias abastadas, conhecimentos necessários para 

assumirem a economia doméstica de um lar. Uma educação preparatória para o 

exercício do trabalho doméstico. 

As meninas internas viviam uma rotina de estudos e orações com regras e 

horários rígidos para disciplinar seus corpos e mentes sob o olhar atendo do Diretor 

e de seu vice, obrigatoriamente do sexo masculino, para lembrar a necessária 

obediência à autoridade masculina e paterna. A figura materna estava presente na 

figura da pessoa que exercia a função de Regente, uma senhora acima de quarenta 

anos, notadamente bem instruída em prendas domésticas e selecionada, entre 

outros atributos, por seu rigor moral e exemplo de decência e virtude, para lembrar a 

necessária aceitação da disciplina e submissão às regras impostas para atingir o 

grau de mulher virtuosa. 

A Regente do Asilo Santa Teresa deveria empregar todo o seu esforço e 

zelo para que as meninas  

 

se conduzam com a decência conveniente e tenham as virtudes próprias de 
mulheres honestas e bem educadas, estimulando-as mais com a força de 
seu exemplar procedimento, que com o rigor das repreensões e castigos 
físicos (REGULAMENTO DO ASILO, 1855 apud CASTRO, 2009, p. 366).  

 

Ela contava com a colaboração de um Capelão para rezar a missa dominical 

e um Médico para tratar as enfermas, ambos nomeados pelo Presidente da 

Província.  

Para a educação das meninas asiladas havia uma Mestra de Primeiras 

Letras que comparecia ao Asilo Santa Teresa todos os dias úteis, para lecionar por 

duas horas leitura, escrita, contas até as frações, princípios elementares de 

gramática da língua nacional com explicações práticas, doutrina cristã e noções de 
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moral; e outras Mestras para ensinar durante o período matutino e vespertino a 

coser, talhar vestidos, bordar, toucar, pentear, fazer flores, enfeites, lavar, engomar, 

cozinhar e fazer toda a qualidade de doces. Deveriam zelar pelo cumprimento das 

finalidades do Asilo, explicitas no art. 2º de seu Regulamento ou seja 

 

amparar as meninas órfãs que forem desvalidas e as expostas da Santa 
Casa de Misericórdia, recolhendo-as e educando-as; e por fim secundário 
educa-las por maneira que fossem ser empregadas com vantagem no 
serviço doméstico (REGULAMENTO DO ASILO, 1855 apud CASTRO, 
2009, p. 364). 

 

As aulas de Primeiras Letras oferecidas no Asilo eram divididas em quatro 

classes: 1ª classe: Doutrina Cristã, Deveres Morais e Religiosos, Leitura, Escrita, 

Aritimética até frações, Principios Elementares de Gramática Nacional, Noções 

Gerais de Geografia e História – prática e desenhos; 2ª classe: Exercícios de agulha 

de todo gênero; 3ª classe: Prática de trabalhos e economia doméstica como 

cozinhar, lavar, engomar, confeitaria de todas as espécies; e 4ª classe: Noções 

Gerais de Música. Os exames avaliativos, no final do ano, compreendiam apenas as 

matérias da 1ª, 2ª e 3ª classes (REGULAMENTO DO ASILO, 1855 apud CASTRO, 

2009). 

Na Província do Marnhão também existiam infantes (do sexo masculino e 

feminino) que não assistiam Aulas de Primeiras Letras em nenhuma instituição 

porque precisavam auxiliar os pais em árduas jornadas de serviços agrícolas, 

auxiliando a mãe que oferecia serviços domésticos em casas do centro da cidade, 

realizando pequenas vendas ambulantes nas ruas, exercendo funções como 

aprendiz interno ou empregado em oficinas ou estabelecimentos comerciais como 

foram os casos de infantes anteriormente citados. 

Um registro de trabalho infantil na indústria têxtil do Maranhão consta no 

Relatório dos Diretores da Companhia de Fiação e Tecidos Maranhense, aberta em 

17 de outubro de 1887. As crianças eram contadas como empregados da fábrica 

que não trabalhavam na sala de tecelagem, por produtividade. 
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O pessoal da fábrica compõe-se de 187 operários, sendo 68 homens, 83 
senhoras e 36 creanças, além do gerente interino, mestres das secções dos 
teares, fiação, gomador e officina e do apontador, ao todo 193 pessoas. Os 
operários recebem o salario de quatrocentos reis a mil e quinhentos reis 
diários, conforme a edade e aptidão d’ elles, excepto aquelles que são 
empregados na tecelagem, em cujo serviço ganham de quinze a vinte reis 
por metro de pano..(PROVINCIA DO MARANHÃO. Relatório...., 1887, apud 
MARANHÃO. Relatório..., 1890b, p. .260). 

 

Esta fábrica abrigava, oficialmente, mais crianças do que a sala de aula de 

uma escola pública da capital maranhense. As fotografias a seguir contêm registro 

da presença de crianças entre os empregados da Companhia de Fiação e Tecidos 

Maranhense, na capital e Companhia de Fiação e Tecelagem Caxiense na interior 

do Maranhão, captada pela lente do fotógrafo Gaudêncio Cunha em 1908. Os 

registros fotográficos não identificam infantes operários, entretanto conjecturo que 

conviviam nesse ambiente de trabalho e não estavam ali apenas para serem 

fotografados. 

 

Figura 2 – Fachada da Companhia de Fiação e Tecelagem Caxiense, interior do estado do Maranhão 

 

Fonte: Cunha (1908). 
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Figura 3 – Lateral da Companhia Fabril Maranhense, localizada na zona periférica da capital do 
estado do Maranhão 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

As famílias da classe popular que escolhiam para seus filhos o caminho da 

aprendizagem de ofícios não o faziam porque preteriam a instrução primária, mas 

porque percebiam que na escola pública o caminho que teriam que trilhar era longo, 

doloroso e com poucas possibilidades de sucesso nos exames finais ou no ingresso 

de estudos secundários. Foi o que ocorreu com o menino Humberto de Campos, 

“[...] desesperando-me de dar um destino melhor, minha mãe me afastou da escola, 

com a idéia de consagrar-me um ofício. E a profissão escolhida, não por ser a do 

seu agrado, mas pelas facilidades em encontrar um mestre, foi a de alfaiate”. 

(CAMPOS, 1941, p. 267). O acesso à instrução primária era quase sempre ignorado 

em função da preparação para o trabalho, qualquer oportunidade de trabalho e em 

qualquer ofício; quase sempre não havia espaço para escolhas. 

 

2.3 A FORMA ESCOLAR PROVINCIAL DA INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA 

MARANHENSE 

 

A legislação imperial reformulou a instrução primária na Corte em 1879 e 

forçou mudanças na instrução pública primária da Província do Maranhão, apesar da 
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alta rotatividade de pessoas (e seus interesses político-partidários) na cadeira de 

Presidente da Província. Atribuições delegadas ao governo provincial para a 

organização escolar primária, como criar museu e biblioteca escolar, abrir jardim de 

infância para a primeira educação de meninos e meninas de 3 a 7 anos de idade, 

criar aulas noturnas para adultos analfabetos ou adolescentes acima de 14 anos 

sem estudos primários, reorganizar as matérias dos Programas de Estudos da 

escola primária e introduzir nele a cadeira de Gymnastica, foram exigências 

pedagógicas regulamentadas, mas não aplicadas e justificadas com a falta de 

recursos financeiros, conforme segue:  

 

A monarquia, como se vê, encerra o seu ciclo glorioso em tantas outras 
matérias que se prendem à formação da brasilidade, sem pôr em objeto as 
magníficas idéias espalhadas em mensagens e relatórios, preciosos 
repositórios que mostram a falha de ação realizadora ao lado da 
competência incontestável comprovada. Em doutrina nada era 
desconhecido, mas o fazer não achava meios nem modos. (FERNANDES, 
2003, p. 243). 

 

As aulas públicas primárias eram esparsas e foram reguladas, tanto na 

capital quanto no interior, sem condições de estabelecerem comunicação entre si. 

Sua relação com o ambiente externo ficava restrita ao momento de entrega da 

escrituração escolar ao órgão fiscalizador (Conselho de Instrucção Pública e 

Delegados Literários) ou pagador (Colectorias). Os estudos primários foram 

oferecidos em distintos contextos e modalidades: escolas públicas provinciais de 1º 

grau (nas vilas e povoados) e de 2º grau (na capital), escolas particulares, 

estabelecimentos comerciais, instituições beneméritas assistencialistas e aulas de 

primeiras letras noturnas para jovens e adultos operários, fruto de iniciativas 

particulares ou filantrópicas. Além disso, os programas de estudos e a configuração 

de suas respectivas relações pedagógicas distinguiam-se segundo a importância 

sócioeconômica da família dos alunos e da localidade em que a escola estava 

inserida.  

Os relatórios anuais da Inspectoria da Instrucção Pública apontavam uma 

situação de distanciamento entre o que era legislado nos Programas de Estudos e o 

que se aprendia com lições ministradas por professores negligentes ou sem 

formação pedagógica. E a sugestão de superação era sempre a mesma - a reforma 

do professor. As escolas primárias particulares, os estabelecimentos comerciais e as 

aulas noturnas não enviavam com regularidade a escrituração escolar à Inspectoria 
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de Instrucção Pública da Província e isso dificultou maiores informações sobre seus 

movimentos escolares. 

Para as meninas órfãs e desvalidas, os estudos primários foram preteridos 

para privilegiar a preparação para o trabalho doméstico com rigor disciplinar em uma 

relação pedagógica normatizada para corrigir vícios e ócios. Para os meninos órfãos 

e desvalidos, os estudos primários teóricos também se distanciavam das práticas 

dos serviços oficinais ou agrícolas com rotina militar. A relação pedagógica para 

meninas e meninos desvalidos se aproximavam em um aspecto: a preparação para 

o trabalho. A diferenciação encontrava-se nos direcionamentos didáticos: 

predominavam para as meninas instruções para o trabalho e para os meninos, 

instruções no trabalho.  

Para as meninas cujos pais podiam custear as despesas dos estudos 

primários em instituições públicas, a instrução escolar era simplificada na quantidade 

de conteúdos e matérias do Programa de Estudos que valorizava mais lições 

práticas de cunho religioso e aprendizagem de tarefas domésticas. Os meninos 

cujos pais podiam custear as despesas dos estudos primários em instituições 

públicas eram instruidos em conhecimentos teóricos distanciados de sua aplicação 

prática, mas necessários ao exame final que daria acesso aos estudos secundários. 

A forma escolar provincial da instrução pública primária maranhense que o 

regime republicano recebeu em 1889 possuía a configuração expressa no 

organograma abaixo: 
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Figura 4 - Configuração da Instrução Pública Primária Provincial do Maranhão 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

A forma escolar provincial da instrução pública primária maranhense já 

referida expresssa um sentido e uso (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001) que não são 

características múltiplas justapostas, mas constituem uma unidade de regulação de 

destinos sociais e civilização de suas condutas que se impõe com a autoridade de 

regras impessoais (um modo de socialização escolar) e possui relações de 

interdependência com outras mudanças sociais notadamente políticas (outros 

modos de socialização) para chegar a estados sociais muitos particulares. Ela 

promoveu três tipos de aprendizes: uns poucos para prosseguir os estudos, outros 

para coadjuvar serviços domésticos, agrícolas ou oficinais, e uma grande maioria 

com estudos simples e elementares que não resistiam à demanda da cultura escrita 

exigida pela economia local.  

Em síntese, esta forma escolar configura uma unidade educativa processual 

com vias distintas de apropriação de saberes. Para as meninas, órfãos e desvalidos 
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predominavam lições elementares de caráter prático, distante de seus fundamentos 

teóricos. Esta relação pedagógica fortalecia a permanência de saberes 

incorporados, saberes subjetivados, imanentes às situações e às pessoas que o 

incorporaram (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). Para os meninos eram organizadas 

situações didáticas para a apropriação - em graus - do saber teórico objetivado, mas 

que destituído da compreensão de seu lugar de aplicação (conhecimentos práticos) 

tornava-se sem valor de uso pessoal.  
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Instrue-te, para que possas andar por teu passo na vida e transmitte aos teus filhos a 
instrucção, que é dote que não se gasta, direito que não se perde, liberdade que não se 
limita. 

Henrique Maximiano Coelho Netto 
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3 ESCOLA PRIMÁRIA MARANHENSE: PENHOR DA IGUALDADE? 

 

3.1 A ADESÃO DO MARANHÃO AO REGIME REPUBLICANO 

 

Havia poucos políticos defensores do republicanismo na Província do 

Maranhão na última década do século XIX, apesar de terem filhos ilustres na política 

brasileira, como o caxiense Raimundo Teixeira Mendes, idealizador da Bandeira 

Nacional e do lema positivista Ordem e Progresso. Era o Partido Liberal 

predominante entre os políticos do Maranhão, porém estava fragilizado por 

denúncias de abusos administrativos e já sinalizava aceitação de reformas que 

apoiassem a federação das províncias desde 1885 (MEIRELES, 2001). Entretanto a 

grande resistência e motivo de divergências – conservação do trono – ainda 

afastavam as possibilidades de acordos políticos com membros do Partido 

Republicano  

O lenthe da cadeira de História do Brazil na Escola Normal do Maranhão, 

escrevendo para suas alunas sobre História do Maranhão, explicou que os partidos 

políticos de maior influência no parlamento do Império, mesmo com interesses 

distintos, reuniram-se para romper o principio monárquico de centralização política 

em favor de um Estado ‘do povo e para o povo’ cujas bases privilegiassem os 

princípios de liberdade e democracia semeados pela Revolução Francesa no final do 

século XVIII. Assim, 

 

Enquanto o liberalismo se adiantava tanto, tentando golpear o principio 
monarchico n’um dos seus mais fortes sustentáculos que era a 
centralização política e administrativa, o partido conservador, em parte 
tomado de despeito pela perda do poder e em parte irritado pela abolição da 
escravatura que lhe ferio enormes interesses, se mantinha pouco affeiçoado 
ao tronno, tendo mesmo no sul muitos dos seus chefes abandonado a 
causa monarchica, desde que foi declarada extincta a escravidão. 
(GODOIS, 2008b, p. 536-537). 

 

A notícia sobre a instauração do novo regime político dos Estados Unidos do 

Brazil na cidade do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889 apareceu na capital 

maranhense como um boato ‘a boca pequena’. Comentavam que o Comandante do 

5º Batalhão de Infantaria do Exército, o Tenente-Coronel João Luís Tavares, 

recebera naquela mesma noite um telegrama de Quintino Bocaiuva recomendando-

lhe que proclamasse a República na Província do Maranhão. No dia seguinte, 
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boatos se espalharam com a informação de que o presidente da Câmara Municipal e 

o presidente do Clube Republicano Maranhense receberam telegramas de 

particulares informando sobre o golpe militar (MEIRELES, 2001). Mas o novo regime 

político brasileiro só foi oficialmente notificado em 17 de novembro de 1889 ao 

Presidente da Província do Maranhão, o dr. Tito Augusto Pereira de Matos, com 

menos de uma semana no cargo. Muitas falácias circulavam na capital, entre elas, 

que o governo republicano seria muito rígido e anularia a Lei Áurea, aumentando 

com isso o clima de insegurança e apreensão na população. O estado de ‘attenção’ 

foi estabelecido, mas não garantiu tranquilidade pública.  

Em protesto à adesão do Maranhão ao regime republicano, vários homens 

simpatizantes do Partido Conservador, entre eles alguns ex-escravos que temiam 

perder a liberdade récem-conquistada na Abolição saíram pelas ruas gritando “Viva 

a Monarquia”, incentivados por membros do Partido Liberal, tentando impedir a 

instalação do novo governo. Com isso não permitiram a saída do presidente do 

Partido Republicano no Maranhão e redator-chefe da Typographia Globo, Dr. 

Francisco de Paula Belfort Duarte, que deveria realizar uma Conferência Pública na 

Câmara Municipal para informar sobre os últimos acontecimentos (MARANHAO, 

Relatório... 1890a). A resposta dos militares do 5º Batalhão de Infantaria do 

Maranhão foi imediata. Deslocaram onze praças para reprimir as manifestações 

populares que resultou em tanta violência que ficou conhecida como “Fuzilamento 

do dia dezessete”. (MEIRELES, 2001, p. 269).  

O alferes Antonio Raimundo Bello, responsável pela força policial destacada, 

justificou no Relatório a seguir que endereçou a seu superior, Major Fiscal do 5º 

Batalhão de Infantaria, em 18 de novembro de 1889, que esta ação violenta e 

coercitiva foi necessária para garantir o restabelecimento da ordem e tranquilidade 

pública.  

 

Com effeito, acto continuo uma enorme multidão de homens armados de 
revolwers, paós, pedras e garrafas, começaram a encher as ruas, proferindo 
gritos sediciosos e disparando tiros de revolver arremessavam também 
projetis contra a força e como tentassem approximar-se com o fim sem 
duvida de invadir o edifício do jornal, intimeio-os a fazer alto, 
recommendando lhes prudência e ordem e pedindo que se dispersassem, 
ao que não obedeceram dei então ordem as praças que dessem alguns 
tiros para o ar, com o fim de intimidal-os, mas como suppuzessem os 
amotinadores terem sido os tiros de pólvora secca, como em gritos o 
declaravam, arremessando-se contra a força, maltratando as praças e 
ferindo cinco dellas; e convencido de que a pequena força de que dispunha 
ia ser esmagada pela multidão de revoltosos que era extraordinariamente 
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grande, ordenei uma descarga á bala, resultando cahírem três mortos e 
alguns feridos. Incontenente começou a debandada do povo que fugia em 
todas as direcções, restabelecendo-se immediatamente a ordem e 
tranquilidade dos habitantes da cidade, graças a disciplina, coragem e 
sangue frio das praças sob meu commando. (MARANHÃO. Relatório... 
1890a, p. 11). 

 

Na manhã do dia seguinte, a população da cidade, contando seus mortos e 

amputados, recebeu a notícia da adesão do Maranhão à República com muito 

temor. Concomitantemente, o Presidente da Província em exercício, Desembargador 

Conselheiro Tito Augusto Pereira de Mattos, enviou uma carta ao Comandante do 5º 

Batalhão de Infantaria, o Tenente-Coronel João Luiz Tavares, com a mensagem de 

que já  

 

desejava passar naquele mesmo dia o governo da Província independente 
de qualquer ordem, visto que reconhecia repousar no comandante da força 
militar os elementos indispensáveis para garantia da segurança e 
tranquilidade pública (MARANHÃO. Relatório... 1890a, p. 4). 

 

Uma Junta Provisória composta por militares e bacharéis de Direito, 

formados em Recife-PE, recebeu poder para administrar o estado do Maranhão. 

Ficaram menos de um mês no governo e nesse período o povo assitiu a ‘um 

espetáculo entristecedor’ que ia da destruição de qualquer símbolo que lembrasse o 

regime de governo monárquico à extinção de estabelecimentos educativos para 

infantes desvalidos, como a Casa dos Educandos Artífices que funcionava há mais 

de cinquenta anos na capital. Esta Junta foi composta pelo Tenente Coronel João 

Luiz Tavares, Comandante do 5º Batalhão de Infantaria e nomeado pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca para assumir a administração da Província do Maranhão; 

Capitão-Tenente Candido Floriano da Costa Barreto, Capitão do Porto; 1º Tenente 

Augusto Fructuoso Monteiro da Silva, Comandante da Escola de Aprendizes 

Marinheiros; Capitão José Lourenço da Silva Milanez; Tenente Coronel Francisco 

Xavier de Carvalho e os Drs. José Francisco de Viveiros e Francisco de Paula 

Belfort Duarte. Apenas este último pertencia, há poucos meses, ao Partido 

Republicano e por vezes manifestava-se menos arbitrário, mas era imediatamente 

silenciado na Sala de Despachos do Palácio do Governo (FERNANDES, 2003). 

A Junta do Governo Provisório Estadual, em nome da República, praticou 

muitos seviciamentos, tropélias e ameaças para ver cumprido as suas ordens.  
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Se impôs pelo medo effectuando prisões a torto e a direito, castigando com 
palmatoadas a pessôas do povo d’um e outro sexo e raspando-lhes a 
navalha as sobrancelhas e metade do cabelo da cabeça. Ninguém se 
reputava seguro n´uma tal emergência, em que a liberdade individual estava 
em perigo permanente. (GODOIS, s.d. apud LOBO, [1950?], p. 542).  

 

Promoveram, com isso, “a idéa de que o novo regimen, em vez de garantir a 

ordem e os direitos dos cidadãos, fazia periclitar a primeira e investia contra os 

segundos”. (GODOIS, s.d. apud LOBO, [1950?], p. 543). 

Para o historiador maranhense Mário Meireles, usaram o poder outorgado 

com o novo regime como pretexto para demitir, nomear, criar cargos para o serviço 

público de maneira abusiva, imprimir rigorosos costumes sociais com sucessivas 

práticas de tropelias contando com a força da guarda militar para executá-las. 

 

Julgou-se, não obstante, a viva encarnação dos novos princípios e não 
encontrando, de parte alguma ou de quem quer que fosse, qualquer 
manifestação que lhe desse oportunidade de demonstrar seu zelo pela 
causa de que queria se fazer ou fingir paladina, ou ensejo de encarecer 
seus méritos no futuro, passou a pretexta-los, a inventá-los; 
consequentemente, prisões sobre prisões foram decretadas, com 
seviciamento e até ameaça de deportação e fuzilamento. (MEIRELES, 
2001, p. 269-270). 

 

A chegada do primeiro governador provisório designado pelo governo 

federal em 17 de dezembro de 1889 trouxe esperança de tranquilidade pública, pois 

no seu segundo dia de governo declarou sem efeito todos os atos autorizados pela 

Junta Provisória. Entretanto, no sexto dia de mandato, ao garantir pelo Decreto n. 7, 

de 23 de dezembro de 1889, a liberdade religiosa individual e a desobrigação do 

Estado em custear ‘padres confessôres’ em repartições públicas estaduais e 

contínuos subsídios autorizados pelo regime anterior a duas instituições beneméritas 

católicas na capital, este governador tão resoluto em fazer aplicar, segundo o 

decreto supracitado, o ‘imortal direito do pensamento e da liberdade de consciência 

para todos’ não resistiu às pressões e influências da Igreja Católica. Foi 

severamente reprovado pelo Governo Central por esta decisão política e não 

aceitando voltar atrás em suas decisões deixou o governo em 03 de janeiro de 1890 

– uma administração de um pouco mais de duas semanas. 

A alta rotatividade de políticos na cadeira do Executivo no estado do 

Maranhão tornou-se frequente ao ponto de haver administração de dois dias como o 

caso de outra Junta Provisória que ficou no poder durante o período de 25 a 27 de 
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novembro de 1891, constituída por civis, como manobra política para conservar os 

militares no poder. Segundo o historiador Mário Meireles (2001, p. 284) “os homens 

lutavam apenas pelas posições de mando e não lhes importava, na ânsia da 

conquista, que atropelassem a Lei e o Direito”. O fato é que durante a primeira 

década republicana maranhense houve 24 solenidades de posse no Palácio do 

Governo (MEIRELES, 2001, p. 284).  

A primeira Constituição Política do Estado do Maranhão, promulgada em 

4 de julho de 1891 em obediência à Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brazil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, fundamentou-se na garantia da 

liberdade individual e observância da vontade popular (democracia), vinculando os 

direitos políticos do cidadão maranhense à aquisição do saber ler e escrever. Assim, 

concordando com a Carta Magna, proibiu qualquer relação de dependência da Igreja 

com o Estado, garantiu a liberdade de ensino e a instrução pública como gratuita, 

leiga, sendo obrigatório ao Estado apenas o ensino primário (MARANHÃO. 

Constituição...,1891). 

O advento da República encontrou um Maranhão com arrecadação de 

impostos mínima, insuficiente para honrar as obrigações e despesas do Tesouro 

Público. A falência de algumas indústrias de açúcar que anteriormente exportava 

para os Estados Unidos e Inglaterra, a desvalorização da moeda brasileira que 

ocorreu logo em seguida e o pouco avanço econômico dos últimos trinta anos 

acabaram desequilibrando e arruinando a política econômica maranhense. 

Por outro lado, 

 

A Constituição deixou para os Estados a exclusividade dos impostos de 
exportação, sobre imóveis rurais e urbanos, de transmissão de propriedade, 
indústria e profissão, isto é, justamente aqueles que melhor produziam pela 
atividade do trabalho escravo. Além disso, o Estado tinha que deixar para 
os municípios alguns impostos, e o principal desses foi o que recai sobre 
imóveis ou décimas urbanas. Uma única saída se oferecia aos Dirigentes do 
Estado; o aumento das taxas. (FERNANDES, 2003, p. 43-44). 

 

A receita pública do Maranhão, que se alimentava basicamente dos produtos 

agrícolas e de seu comércio, também ficou decadente. E, como a Constituição 

Federal, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, delegou para os Estados impostos 

sobre bens e serviços que, em sua maioria, eram sustentados pelo braço escravo 

(exportação de gêneros alimentícios, imóveis rurais e urbanos, transmissão de 

propriedade, indústria e profissão), fez crescer a dívida pública estadual, apesar do 
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aumento de taxas sobre serviços públicos e a emissão de Apólices (títulos de dívida 

pública). 

Em face desse cenário, a economia maranhense, de base agrária e 

dependente do trabalho escravo, entrou em crise com a abolição de mais de 55.000 

escravos que possuía em 1888 para servir os proprietários de lavouras de algodão, 

açúcar, arroz e outros cereais. Os proprietários de terras, sem conseguir pagar seus 

impostos, empréstimos e hipotecas, foram à falência.  

 

Sem braços para a lavoura, os donos das fazendas abandonavam casas e 
aparelhamentos às devastações do tempo, até completa ruína, ou as 
cediam a outros mais corajosos, ainda que de poucos haveres, por preços 
ridículos (FERNANDES, 2003, p. 43). 

 

A Monarquia legou à República um Maranhão anêmico e cheio de dívidas 

(FERNANDES, 2003, p. 48). No início da primeira década republicana, o Estado 

passou por intensas crises financeiras. Em sua penúria, os funcionários públicos 

ficaram dez meses sem receber seus vencimentos. Escrevendo em 1929 sobre as 

administrações maranhenses da Primeira República, o Juiz de Direiro Henrique 

Costa Fernandes apresentou algumas dificuldades de sua organização inicial: 

 

Até 1900 o Maranhão fez a sua vida autônoma a passos lentos e vacilantes, 
como quem pisa num terreno desconhecido e evita surpresas 
desagradáveis. 
Foi um bem e foi um mal. Foi um bem porque a antiga Provincia vinha de 
receber os encargos da autonomia constitucional em circunstâncias bem 
pouco favoráveis, com o seu aparelhamento econômico subitamente 
desarranjado pela abolição da escravatura. Além disso, era, a gente nova 
que surgia, ainda mal amestrada na engrenagem governamental, para 
ensaiar as novas instituições numa das mais antigas e vastas entidades 
federativas do Brasil. Época de formações partidárias, de grandes choques 
de interesses, de incertezs políticas, de experiência admdinistrativa, dela se 
não pode esperar, sem graves receios, atitudes audaciosas em matérias de 
finanças e atividade econômica. 
A verdade é que os homens que tomaram sobre os ombros a difícil tarefa, 
nela se houveram com grande cautela e regular respeito ao Novo Regime, 
quer na feitura das leis, quer nos atos mais importantes da administração. 
Comparando-se com o que passou em outros Estados, o Maranhão, com 
todos os erros e desvios inevitáveis em tais mutações políticas, estreou-se 
na vida republicana com bastante comedimento (FERNANDES, 2003, p. 45-
46). 

 

A adaptação do estado do Maranhão ao novo regime político republicano foi 

lenta e gradual, isto é, 
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Foram dez anos de simples adaptação ao Regime. A administração quase 
se limitou a trabalhos de construção jurídica e político-administrativa. Não 
cuidou senão de manter os cargos dentro das necessidades indispensáveis 
à sua existência autônoma, e arrecadava mal para essas mesmas 
necessidades. [...] Apesar da parcimônia dos gastos, da fraca remuneração 
ao funcionalismo, ainda assim a quando e quando se recorria à praça de 
São Luis, levantando-se pequenos empréstimos, sob emissão de apólices, 
para atender aos déficits e às dificuldades prementes da administração. O 
primeiro empréstimo surgiu logo em 1890, no governo do Dr. J. Tomás da 
Porciúncula e foi contraído com o Banco Nacional do Brasil. (FERNANDES, 
2003, p. 47). 

 

Em 31 de dezembro de 1890, o estado do Maranhão possuía uma 

população de 430.854 habitantes (136.290 brancos, 229.252 pardos e 65.312 

negros), um território vastíssimo com vias fluviais de alto potencial pouco 

aproveitado, índice mínimo de exportações, moeda desvalorizada e altas taxas de 

impostos sobre os gêneros alimentícios. Em meio a essa crise o governo do 

Maranhão passou a apoiar a iniciativa privada estimulada pelas possibilidades 

financeiras da industrialização. (MEIRELES, 2001; FERNANDES, 2003). 

Ações governamentais, como o anúncio da construção de uma estrada de 

ferro de Caxias a Porto Franco, atravessando importantes pontos comerciais do 

interior maranhense, estimularam o setor econômico e novos investimentos 

comerciais foram fatos, como a abertura de fábricas de fiação e tecidos de algodão, 

primeiro na cidade de Caxias, em 1892, e depois na capital, reanimando a rede 

comercial e reacendendo o debate político sobre a instrução publica para os infantes 

das camadas populares, futuros operários. (MEIRELES, 2001; FERNANDES, 2003). 

 

3.2 OS PRIMEIROS ANOS REPUBLICANOS DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA NO 

MARANHÃO 

 

A organização inicial da instrução pública republicana no Maranhão ocorreu 

com o Decreto no 21, de 15 de abril de 1890. Por esta legislação o ensino primário 

estadual foi declarado leigo e gratuito nas escolas públicas primárias, porém 

facultativo. Em sua estrutura orgânica, a laicidade da escola pública foi reafirmada e 

a instrução primária direcionada em vias de acessos distintos: estudos primários em 

Escola de 1º grau (nos povoados), Escola de 2º grau (nas vilas), Escola de 3º grau 

(na capital e cidades); e estudos oficinais no Instituto Técnico (na capital) com lições 

elementares de leitura, escrita e cálculo e aulas práticas em serviços de marcenaria, 
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serralharia, alfaiataria, sapataria, fundição, escultura, typografia, construcção, 

carpintaria, entre outros ofícios de utilidade pública. 

Nessa estrutura normativa a casa da escola primária deveria funcionar em 

edifício de propriedade do Estado e no caso de não existir na localidade 

funcionamento das aulas, deveria ser alugado pelo professor primário (o que era 

mais frequente) cujo ordenado variava segundo o tipo de escola: nas escolas de 1º 

grau, o ordenado mensal do professor era de 50$000 com recebimento trimestral; 

nas escolas de 2º grau, o ordenado mensal do professor era de 70$000 com 

recebimento trimestral; nas escolas de 3º grau, o ordenado mensal do professor era 

de 100$000 com recebimento também mensal. Foi mantida a abolição dos castigos 

corporais nas escolas públicas e na relação pedagógica prevalecia o ensino mútuo, 

no entanto, o governo garantiu subvenção estadual às escolas particulares de 

instrução primária que “adoptarem methodos aperfeiçoados de ensino” 

(MARANHÃO. Decreto..., 1890a, Art. 34).  

Na organização administrativa e pedagógica dessa reforma educativa, 

estabeleceram distinções entre os professores primários, classificando-os segundo o 

lugar em que a escola estava inserida. Também era desigual o valor da 

remuneração e o tempo de recebimento dela, preterindo os professores que 

trabalhavam no interior do Estado. Eis um quadro que apresenta estas diferenças: 

 

Quadro 1 – Vencimentos dos Professores da Instrução Pública Primária em 1890 

FUNÇÃO 
LOCAL DE 
TRABALHO 

SALÁRIO 
MENSAL 

RECEBIMENTO 
LOCAL DE 

RECEBIMENTO 

Professor Normalista Capital 150$000 Mensal 
Thesouro do 

Estado 

Professor Cidades 100$000 Trimestral 

Collectoria mais 
próxima da 

escola 

Professor Villas 70$000 Trimestral 
Collectoria mais 

próxima da 
escola 

Professor Povoações 50$000 Trimestral 

Collectoria mais 
próxima da 

escola 

Fonte: Maranhão. Decreto... (1890c). 

 

Nesse processo inicial de organização escolar com identidade republicana, o 

governo estadual emitiu os primeiros sinais dos elementos constituintes da forma 

escolar primária maranhense, com a supressão de autoridade religiosa ou pessoal 

na escola pública, subordinação de todos os sujeitos das instituições escolares às 
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regras impessoais de documentos legislativos e regulamentos de ensino e 

obediência irrestrita aos níveis hierárquicos estabelecidos.  

O momento instituinte, legislado pelo Decreto no 21/1890, foi apenas uma 

etapa de um processo social mais amplo, tendo em vista que 

 

A institucionalização da educação escolar como processo histórico 
desenvolve-se em várias fases, culminando no momento em que a 
realidade educativa deixa de ser pensada na ausência do marco escolar e 
em que a estrutura escolar apresenta uma internalidade complexa e 
identitária, associada a uma influência determinante na realidade. Na sua 
gênese como no seu desenvolvimento a institucionalização é uma fase num 
processo evolutivo mais amplo, que corresponde ao constructo que resulta 
da função instituinte e que se consolida na instituição. (MAGALHÃES, 2004 
p. 39). 

 

Essa configuração sócio-histórica particular fazia parte e colaborava com um 

processo dinâmico de transformações sociais que solicitava, para sua consolidação, 

alterações de hábitos (individuais e coletivos) e ampliação das relações de 

interdependência funcional entre os sujeitos, impelindo-os a relações sociais e 

condutas sob controle estatal (ELIAS, 2011).  

Logo, o eixo condutor foi a constituição de uma estrutura social em que 

indivíduos e grupos, em relações funcionais interdependentes, vinculavam-se a 

cadeias de atos, regulados em leis impessoais variáveis e mutáveis que não foram 

produtos de ações individuais, mas que não existiriam fora delas, uma vez que  

 

Não existe um grau zero de vinculabilidade social do individuo, um começo 
ou ruptura nítida em que ele ingresse na sociedade como que vindo de fora, 
como um ser não afetado pela rede, e então comece a se vincular a outros 
seres humanos. Ao contrário, assim como os pais são necessários para 
trazer um filho ao mundo, assim como a mãe nutre o filho, primeiro com o 
seu sangue e depois com o alimento vindo do seu corpo, o indivíduo 
sempre existe, no nível mais fundamental, na relação com os outros e essa 
relação tem uma estrutura particular que é específica de sua sociedade. Ele 
adquire sua marca individual a partir da história dessas relações, dessas 
dependências, e assim, num contexto mais amplo, da história de toda a 
rede humana de que cresce e vive. Esta história e esta rede humana estão 
presentes nele e são representadas por ele, quer ele esteja de fato em 
relação com outras pessoas ou sozinho, quer trabalhe ativamente numa 
grande cidade ou seja um náufrago  numa ilha a mil milhas de sua 
sociedade. (ELIAS, 1994, p. 31). 

 

Quatro anos depois, para cumprir a Lei no 56, de 15 de maio de 1893, foi 

publicado oficialmente o primeiro Regulamento da Instrucção Pública do Estado do 

Maranhão, que a reclassificou em ensino primário, normal, secundário, profissional 
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ou technico. O oferecimento da instrução escolar foi estabelecido como livre em 

todos os seus graus e gratuita apenas a instrução primária que poderia ocorrer “nas 

escholas primarias, subvencionadas pelo Estado; nas escholas praticas anexas à 

Eschola Normal; nas escholas creadas e mantidas pelas municipalidades; e nas 

escholas particulares” (MARANHÃO. Regulamento... 1894a, p.3). Vale ressaltar que 

a escola primária particular foi desobrigada de relações burocráticas e rotineiras com 

a Secretaria Geral de Instrucção Pública (Art. 10), portanto isenta das visitas de 

inspeção de uma autoridade pública, ficando com a simples atribuição de apresentar 

os Mappas de Matricula e Movimento Annual no início e final do ano letivo. 

Para coordenar os trabalhos de direção, superintendência e fiscalização do 

ensino público foi criada a Secretaria Geral da Instrucção Pública, dirigida por um 

Inspector Geral e sob as ordens deste um diretor e representantes do Conselho 

Superior da Instrucção Pública; Congregação Plena dos lenthes do Lyceu e da 

Escola Normal; Inspectores do ensino na Capital e Commissões Escolares com seus 

delegados.  

O Conselho Superior da Instrucção Pública, presidido pelo Inspector Geral 

da Instrucção Publica, deveria reunir mensalmente seus membros com a presença 

mínima de 2/3 deles. Estavam sujeitos a perder o mandato se faltassem 

seguidamente três reuniões sem participação prévia de motivo justo. Este Conselho 

foi composto por dois lenthes do Lyceu Maranhense e um da Escola Normal eleitos 

pela Congregação Plena dos lenthes desses estabelecimentos; um professor de 

escola pública e primária da capital, eleito pela congregação dos professores 

primários das escolas subvencionadas pelo Estado na Capital; dois lenthes do Lyceu 

e um da Escola Normal nomeados pelo Governador do Estado.  

Competia ao egrégio Conselho: 

 

1º Organisar os regimentos especiaes do Lyceu Maranhense e da Escola 
Normal e do ensino primário a cargo do Estado, com approvação do 
Governo; 
2º Organisar os programmas do ensino primário, secundário e normal e bem 
assim os regimentos internos das escholas e dos demais estabelecimentos 
de Instrucção Pública; 
3º Adoptar par os mesmos estabelecimentos os compêndios e auctores que 
julgar mais apropriados ao ensino; 
4º Dar parecer sobre os livros e compêndios didacticos submettidos á sua 
apreciação e adoptal-os nos estabelecimentos de instrucção do Estado; 
5º Sugerir ao Governo do Estado, por intermédio do Inspector Geral da 
Instrucção Publica, todas as medidas que a pratica demonstrar serem 
necessárias para a boa ordem, desenvolvimento e progresso do ensino e 
para o melhoramento material dos respectivos estabelecimentos; 
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6º Responder ás consultas que pelo Inspector Geral ou por intermédio 
d´este lhe forem feitas pelos lentes e professores, relativamente á 
Instrucção; 
7º Propor ao governo a creação, remoção e extincção das escholas 
mantidas pelo Estado; 
8º Julgar as infracções em virtude das quaes estejam comminadas aos 
lenthes do Lyceu e da Eschola Normal e aos professores, as penas de 
multa maior de vinte mil reis, de suspensão por mais de oito dias e de perda 
de cadeira; 
9º Impôr as ditas penas e bem assim as de suspensão por mais de seis 
mezes e de expulsão aos alumnos do Lyceu e da Eschola Normal, só 
havendo recurso necessário ao Governo, da de perda de cadeira. 
10º Fiscalizar a execução dos Regulamentos por parte do Inspector Geral 
da Instrucção Pública, podendo contra elle representar ao Governo do 
Estado. 
11º Organisar, até o dia 15 de Fevereiro de cada anno, o orçamento da 
Instrucção Publica para ser, por intermédio do Governador e com as 
modificações que este julgar necessárias, apresentado ao Poder 
Legislativo; 
12º Designar o lente do Lyceu que deve substituir o Inspector Geral da 
Instrucção Publica, no caso de licença ou impedimento d´este; designação 
dependente de approvação do Governo. 
13º Designar no caso de licença ou impedimento de algum lente do Lyceu 
ou da Eschola Normal outro lente que o substitua, submettendo sua 
resoluçãoá approvação do Governo; 
14º Indicar ao lente do Lyceu ou da Eschola Normal para cuja cadeira, na 
qual sirva como adjunto; dando disso sciencia ao Governo e ao interessado, 
por intermédio da Inspectoria; 
15º Resolver sobre a necessidade da divisão das cadeiras do Lyceu ou da 
Eschola Normal que forem freqüentadas por mais de oitenta alumnos; 
solicitando do Governo a nomeação interina de pessoa idônea cujo nome 
indicará, na hypothese de não haver lente do Lyceu ou da Eschola Normal 
que queira leccionar a cadeira dividida. 
16º Julgar definitivamente as provas apresentadas pelos professores 
interinos, para que possam continuar no exercício das cadeiras para as 
quaes houverem sido nomeados; 
17º Solicitar do Governo a vitaliciedade dos professores que provarem ter 
cumprido o disposto na lei 47 de 15 de maio de 1893 que lhes concede este 
direito; 
18º Decidir, em grau de recurso, as reclamações dos lenthes e professores 
sobre multa e suspensão impostas pelo Inspector Geral da Instrucção 
Pública, de conformidade com os arts. 53 e seus parágrafos. 
19º Submetter ao Governador do Estado qualquer deliberação referente à 
incompatibilidade de empregos em profissões exercidas pelos professores; 
20º Interpretar as disposições d´este e dos demais regulamentos, deliberar 
sobre os casos n’elles omissos e, em geral, resolver sobre todas as 
matérias concernentes a instrucção publica e submetter, por intermédio do 
Inspector Geral, ao Governo do Estado, as deliberações que necessitarem 
da approvaççao d´este. 
21º Nomear as commisões examinadoras para os exames de madureza do 
Lyceu, art. 51 do Reg. do Lyceu. (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b, p. 
6-8). 

 

Na Congregação Plena dos lenthes do Lyceu Maranhense e Congregação 

da Eschola Normal as atribuições e deveres pedagógicos de seus membros eram 

similares. Juntos deveriam: 
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1º Reunir-se uma vez cada mez, afim de: 
a) Discutir sobre o andamento dos estudos no Lyceu; sobre a ordem e 
disciplina que no estabelecimento devem reinar, representando ao Inspector 
ou ao Conselho, nos casos mais graves, contra os abusos n´elle praticados, 
indicando as medidas que devem ser adoptadas; 
b) Ouvir leitura das notas e medias mensaes obtidas pelos alumnos e 
concertar nos meios a adoptar para a emenda dos que se houerem 
mostrado remissos. 
2º Reunir-se extraordinariamente todas as vezes que, a requerimento 
d´algum lente ou por deliberação do Inspector Geral for por este convocada; 
3º Assistir aos exames de madureza dos alumnos do Lyceu e dos 
candidatos estranhos ao estabelecimento votando n´elles como poder 
competente, para decidir sobre as habilitações dos examinandos; 
4º Assistir aos concursos dos candidatos ao magistério do Lyceu, com o 
mesmo direito, conferido no numero precedente; 
5º Nomear a commissão examinadora dos alumnos do Lyceu e dos 
candidatos ás cadeiras do mesmo estabelecimento; 
6º A commisão examinadora dos alumnos do Lyceu se comporá de 2 
lenthes cathedráticos; a commissão examinadora dos candidatos ás 
cadeiras do mesmo estabelecimento constará de três (3) lenthes também 
cathedráticos; uma e outra sob a presidência do Inspector Geral. 
(MARANHÃO. Regulamento..., 1894b, p. 9-10). 

 

A Sala da Congregação do Lyceu Maranhense possuía um ambiente 

elegante, arejado, bem asseado, com mobiliário adequado para leitura ou 

elaboração de parecer escolar. Em suas paredes claras havia quadros com retratos 

de pessoas ilustres para a instrução pública maranhense, dispostos de tal maneira 

que marcavam sua presença na sala de reuniões. 

Figura 5 – Sala da Congregação do Lyceu Maranhense 

 
Fonte: Cunha (1908). 
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O ambiente interno da Sala da Congregação da Eschola Normal, embora 

mais sóbrio, era espaçoso e arejado. Em suas paredes ficava apenas o retrato do 

diretor deste estabelecimento de ensino em local estratégico e com aparatos 

ornamentais que não o deixavam despercebido. 

Figura 6 – Ambiente Interno da Sala da Congregação da Escola Normal do Maranhão 

 
Fonte: Cunha (1908). 

 

Nos dois ambientes era comum a simplicidade e austeridade em seu 

mobiliário que definia na disposição de cada cadeira a função e valor social de seu 

ocupante. As Congregações eram compostas por professores efetivos dessas 

respectivas escolas, submetidos a um processo de eleição anual. 

Na organização escolar o Inspector Geral da Instrucção Pública, autoridade 

máxima em todos os negócios concernentes ao ensino maranhense, presidente do 

Conselho Superior de Instrucção Pública e responsável por representá-lo perante o 

Governo do Estado e Repartições Públicas, deveria cumprir as seguintes 

atribuições: 
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1º Velar e providenciar por todos os meios apropriados sobre a regularidade 
e exactidão dos trabalhos nas aulas primárias, no Lyceu e na Eschola 
Normal, inspeccionando, fiscalizando e dirigindo os estabelecimentos de 
instrução do Estado e dando expediente a todos os negocios concernentes 
ao ensino;  
2º Sugerir ao Conselho Superior a adopção de medidas tendentes ao maior 
desenvolvimento e progresso do ensino público; 
3º Presidir o Conselho Superior da INstrucção Publica, as Congregações, 
concursos e exames; 
4º Formular, de acordo com os examinadores, os pontos para os exames do 
Lyceu e da Eschola Normal; 
5º Convocar o Conselho Superior e as Congregações todas as vezes que 
elles se houverem de reunir em virtude de disposição expressa do presente 
Reg. Por deliberação sua ou a requerimento de membro do magistério 
publico; 
6º Nomear, de entre o corpo docente da Eschola Normal, um examinador 
que com o lente da cadeira e sob a presidência da Inspectoria, constituam a 
mesa examinadora dos alumnos d’ aquella eschola (art. 22 do Reg. da 
Eschola Normal) e designar de entre os corpos docentes do Lyceu e da 
Eschola Normal quem substitua o lente da cadeira que, por força maior 
provada não poder fazer parte da mesa examinadora. 
7º Regular os concursos e inscripções, para elles mandando publicar 
editaes e annuncios e admittindo os requerentes que se mostrarem 
habilitados; 
8º Dar sobre os concursos o seu parecer, enviando ao Governo copias dos 
termos d´elles, acompanhadas dos documentos e provas escriptas 
apresentados pelos candidatos; 
9º Levar ao conhecimento do governo copia da acta do termo de recurso 
interposto pelos professores para o Conselho e de outros que estejam 
especificados n’ este reg.; 
10º Designar dia e hora para o depoimento das testemunhas nos processos 
instaurados contra os professores; marcar-lhes novo praso, quando, findo o 
primeiro, deixarem de comparecer, e organisar os quesitos a que o 
Conselho tenha de responder; 
11º Remetter, no primeiro dia útil de cada mez, ao Thesouro Publico do 
Estado, a folha organisada pelo Director da Secretaria para pagamento dos 
lentes do Lyceu e da Eschola Normal e dos empregados da Secretaria, 
mencionando n’ ella as faltas, justificadas ou não, que houverem dado; 
12º Conceder aos lentes do Lyceu, Eschola Normal, professores e 
empregados da Secretaria permissão para se ausentarem do serviço até 
oito dias com ordenado e até quinze sem elle, isto duas vezes por anno; 
13º Apresentar todos os annos ao Governo, de 15 de Dezembro a 15 de 
Janeiro, um relatório circumstanciado sobre a Instrucção Publica com todos 
os dados estatísticos que tiver podido obter e, em qualquer tempo, as 
informações que pelo mesmo lhe forem exigidas; 14º Informar sobre os 
recursos interpostos para o Conselho e para o Governo; 
15º Dar posse aos lentes e mais empregados da Instrucção Publica, na 
Capital; 
16º Justificar, si for por motivo rasoavel, atée o numero de três em cada 
mez, as faltas dos lentes do Lyceu, Eschola Normal e empregados da 
Secretaria; 
17º Impor qualquer das penas comminadas neste regulamento aos lentes 
do Lyceu, Eschola Normal e professores públicos, desde que não excedão 
de suspensão por oito dias e multa de vinte mil réis (20$000) e bem assim 
aos alumnos do Lyceu e Eschola Normal as penas a que se referem os arts. 
96 do Reg. do primeiro d’ aqquelles estabelecimentos e 74 do Reg. do 
segundo; 
18º Convocar extraordinariamente, antes da abertura das aulas da Eschola 
Normal, o Conselho Superior da Instrucção Publica para indicar os livros e 
compêndios que se devem adoptar na mesma Eschola; 
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19º Visar os attestados de freqüência que os Inspectores do ensino, as 
Commissões Escholares e os Delegados destas passaraem aos 
professores públicos; 
20º Indicar ao Governador um cidadão que o Juiz de Direito ou o Juiz 
Municipal e o Presidente da Camara constituam a commissão escholar de 
que tratam os números um e dous do art. 32; 
21º Mandar fazer pela imprensa todas as publicações de que tratar o 
presente regulamento e estampar no quadro de honra do Lyceu as notas 
mensaes obtidas pelos alumnos; 
22º Ser o orgam do Conselho e das Congregações perante o Governo e 
Repartições Públicas; 
23º Exercer todos os demais actos que em virtude do presente regulamento 
lhe competirem ou que virtualmente estiverem contidos nas sobrigações do 
seu cargo. (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b, p. 11-13). 

 

Entretanto as atividades de fiscalização direta nas escolas públicas ficaram 

como atribuições de três Inspectores de Ensino na capital e das Commissões 

Escholares no interior do Estado, constituídas nas localidades em que havia 

Comarca. Constituía uma Commissão Escholar o Juiz de Direito da Comarca, o 

presidente da Câmara Municipal e um cidadão nomeado pelo Governador do Estado 

com a indicação do Inspector Geral da Instrucção Publica. Em escolas públicas 

distantes da Comarca, poderia ser nomeado um Delegado da Commissão Escholar 

para executar as tarefas inerentes às atribuições de inspeção escolar. É importante 

listar suas respectivas competências para compreendermos as relações de 

interdependência e de poder hierárquico que expressam as singularidades deste 

processo escolarizador.  

Eram atribuições dos Inspectores de Ensino da capital: 

 

1º Auxiliar o Inspector Geral na inspecção e fiscalização das escholas 
publicas, visitando-as e aconselhando aos professores tudo aquillo que lhes 
parecer mais conveniente para o desenvolvimento e progresso do ensino;  
2º Examinar: 
a) o material da eschola; 
b) o estado e asseio da mesma e suas condições hygienicas; 
c) os processos de ensino; 
d) a execução dos programmas e regimentos; 
e) os livros e materiaes do ensino; 
f) a escripturação dos livros da eschola; 
g) a cnservação do archivo; 
h) a assiduidade, o zelo e procedimento dos professores públicos; 
i) a freqüência e aproveitamento dos alumnos; 
j) tudo mais que possa interessar a boa marcha do ensino; 
3º Attestar o exercícios dos professores  que públicos do Estado (quando os 
houver) declarando o numero dos alumnos matriculados, a respectiva 
freqüência, as faltas que derem os professores e o motivo d´ellas, e bem 
assim as licenças que gosarem; 
4º Visar os mappas mensaes que os professores são obrigados a enviar a 
Secretaria da Instrucçao Publica; 
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5º abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros da escripturação das 
escholas; 
6º Inventariar com o Professor os móveis, utensílios e livros da esclhola, 
lançando no livro competente o respectivo termo e enviando uma cópia d’ 
elle ao Inspector Geral; 
7º Dar o conveniente destino aos moveis e utensílios das escholas vacantes 
ou extinctas, fazendo d’ isto communicação ao Inspector Geral; 
8º Requisitar do Governo por intermédio d’ este funccionário os moveis e 
utensílios necessários as escholas sujeitas á sua jurisdicção; 
9º Conceder, até três dias, dispensa do serviço aos professores, em casos 
urgentes e justificados, sem prejuízo de ordenado; 
10º Communicar ao Inspector Geral o dia em que os professores 
assumirem, deixarem ou reassumirem o exercício das respectivas cadeiras; 
11º Nomear interinamente quem reja a cadeira, si por mais de oito dias 
estiver impedido o respectivo professor, dando d´isso sciencia ao Inspector 
Geral e observando a respeito o disposto sobre o exame de que trata o 
parágrafo 1º do art. 8º do Reg. do ensino primário; 
12º Enviar annualmente, de oito a vinte de Dezembro, ao Inspector Geral, 
um relatório circumstanciado do movimento do ensino, tanto publico como 
particular, com os dados estatísticos necessários; 
13º Presidir os exames finaes dos alumnos do curso primário e nomear a 
commissão examinadora que os deve julgar; 
14º Presidir os exames dos professores interinos, quer de nomeação sua, 
quer de nomeação do Governo remettendo as provas ao Conselho, por 
intermédio do Inspector Geral, para serem definitivamente julgadas; 
15º Fornecer todas e quaesquer informações relativas ao ensino, que lhe 
forem pedidas pelo Conselho ou pelo Inspector Geral da Instrucção Pública; 
16º Cumprir e fazer cumprir todas as ordens emanadas das autoridades 
superiores do ensino; 
17º Receber e remetter ao Inspector Geral as reclamações dos professores, 
informando si são justas ou não; 
18º Dar parte ao Inspector Geral da abertura das aulas particulares, 
remettendo ao mesmo os documentos exigidos no art.10, parágrafos 1º, 2º, 
3º e 4º do Reg.Geral; 
19º Intimar aos proprietários ou directores de estabelecimentos de 
instrucção as multas que elhes forem impostas pelo Conselho em virtude de 
transgressão das disposições dos mesmos parágrafos e bem assim a 
ordem de fechamento do estabelecimento; 
20º Expulsar os alumnos das escholas publicas que por seu comportamento 
não puderem continuar a frequental-as; 
21º Admoestar, em termos, o professor que se tornar remisso ao 
cumprimento de seus deveres ou que exercer profissões incompatíveis com 
seu cargo; 
22º Exercer todos os demais actos que por este regulamento lhe forem 
comettidos ou que estiverem implicitamente contidos nas obrigações de seu 
cargo. (MARANHÃO. Regulamento..., 1894c,  p. 13-15).  

 

As Commissões Escholares, responsáveis pela inspeção do ensino nas 

cidades, vilas e nos povoados, deveriam cumprir as mesmas obrigações que as 

destinadas aos Inspectores de Ensino da Capital (MARANHÃO. Regulamento..., 

1894b). Cada Commissão Escholar era composta por um Juiz de Direito, pelo 

presidente da Câmara Municipal e por um cidadão nomeado pelo governo do 

Estado; não havia a participação dos professores primários. 
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Para suprir eventuais despesas com a instrução pública primária, o governo 

maranhense, pela Lei no 58, de 17 de maio de 1893, criou um Fundo Escolar, para 

ser administrado pelo Conselho Superior da Instrução Pública, mas dependente de 

aprovação do governador e com a finalidade de custear o melhoramento material 

das escholas públicas’ tais como aquisição de materiais didáticos e de expediente, 

enfim, o que fosse necessário ‘ao desenvolvimento e progresso do ensino público 

(MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). Os recursos financeiros destinados a esse 

Fundo Escolar eram provenientes de verbas especiais aprovadas pelo Congresso 

Legislativo do Estado, multas aplicadas pelo não cumprimento das normas e prazos 

estipulados pela Instrucção Pública do Estado, donativos, faltas não justificadas, 

taxas pagas por nomeações, substituições, remoções, licenças, jubilações, 

aposentadorias, matrículas, certificados de exame, diplomas ou qualquer imposto a 

ser lançado. 

A Secretaria Geral da Instrucção Publica do Maranhão ficava aberta ao 

público de segunda à sexta-feira no horário das 9 às 14h, no prédio do Lyceu 

Maranhense, com os seguintes funcionários: o Director, subordinado apenas ao 

Inspector, mas sem direito a voto nas reuniões do Conselho, com as atribuições de 

redigir e ler as atas das Congregações, de concursos e termos de exames de 

professores, lavrar e expedir títulos e diplomas, auxiliar nas tarefas delegadas ao 

Inspector; o Official, auxiliar e substituto do Diretor em sua ausência; o Amanuense, 

auxiliar e substituto do Official em seus impedimentos, responsável pelo arquivo, 

pela escrituração e atualização dos registros dos livros; o Porteiro, auxiliar do 

amanuense nas tarefas de fechar e expedir correspondências registrando em livro 

todos os despachos do Inspector, além de abrir, fechar e cuidar do asseio do prédio, 

sendo responsável pelo extravio de móveis e objetos que nele existirem; o Prefeito, 

para as aulas, substituir o porteiro em seu impedimento, solicitar assinatura dos 

professores no livro de ponto, dar o sinal para o início das aulas; e o Servente 

deveria saber ler e escrever para distribuir a correspondência, zelar pelos bons 

costumes e a limpeza do estabelecimento de ensino (MARANHÃO. Regulamento..., 

1894b). 

O Regulamento da Instrução Pública Primária no Maranhão em 1894 

legitimou a instauração de uma ordem social com vistas à configuração de um 

Estado Moderno. Foi resultado de um entusiasmo político do governador Manuel 

Inácio Belfort Vieira e dos vice-governadores Casemiro Dias Vieira Junior, Alfredo da 
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Cunha Martins e Luis Antonio de Oliveira Junior (MEIRELES, 2001), para estruturar 

a administração pública maranhense imprimindo-lhe o caráter nacional republicano 

e, como unidade federativa, “dar forma ao país amorfo, de transformar os habitantes 

em povo, de vitalizar o organismo nacional, de construir a nação” (CARVALHO, 

1989, p. 9).  

Tal momento normativo (MAGALHÃES, 2004) marcou a soberania do poder 

estatal, tornando-o mais ostensivo com a legislação de normas, deveres e 

obrigatoriedades. A regulação e manutenção normativa do poder púbico na 

instrução pública colaboraram com o fortalecimento de relações sociais particulares 

vinculadas à dependência funcional dos indivíduos e à necessidade de equilíbrio de 

tensões, permitindo sucessivas transformações hegemônicas em sua própria rede 

de dominação (CHARTIER, 1990a; ELIAS, 2011).  

A consolidação do estado do Maranhão como unidade federativa moderna, 

democrática, disposta a promover segurança pública na mesma proporção do 

respeito à propriedade e liberdade individual, direitos invioláveis concedidos pela 

Constituição Política do Estado do Maranhão de 1891, requereu um plano de 

reforma administrativa amplo para reordenar práticas sociais e políticas instituídas 

pela monarquia. Nesse projeto de (re)formação social, a escola pública primária foi 

percebida como importante ramo do serviço público, a vanguarda da civilização dos 

povos, porque ali seria evidenciado o gosto pelas coisas da intelligencia e o prurido 

de conhecer as coisas. (MARANHÃO. Mensagem..., 1893). 

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO INICIAL DO PROCESSO ESCOLARIZADOR 

 

O projeto republicano de instrução popular maranhense, regulamentado em 

12 de novembro de 1894 pelo governador interino Casimiro Dias Vieira Junior, criou 

três tipos de escolas públicas primárias: escolas estaduais primárias para o sexo 

masculino, escolas estaduais primárias para o sexo feminino e as escolas estaduais 

primárias mistas. O ensino primário foi legalmente estabelecido para funcionar em 

escholas primárias subvencionadas pelo Estado; nas escholas mantidas pelas 

municipalidades, e nas escholas particulares (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). 

A instrução primária mantida pelo Estado compreendia um curso elementar 

para as escolas públicas de villas e povoados e curso integral para as escolas 

públicas das cidades. 
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O ensino primário nas villas e povoados, com lições simplificadas, possuía o 

seguinte Programma de Estudos: Leitura e Recitação, Calligraphia, Orthographia, as 

quatro operações fundamentais da Arithmetica, números e frações decimais, 

Grammatica elementar da língua portuguesa; Lições das Cousas; Noções geraes de 

Geographia Geral e especialmente a do Brazil, Noções de História do Brazil, Moral e 

Educação Cívica (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). 

O ensino primário nas cidades oferecia lições mais amplas sobre a realidade 

física e social brasileira. Existia em seu Programma de Estudos todas as disciplinas 

do Curso Elementar citadas anteriormente e as seguintes: Arithmetica prática e 

comercial (cálculo de juros, regra de três, systema métrico decimal, raízes 

quadradas e cúbicas, Geographia e Chorographia do Brazil, Gramática Expositiva da 

Lingua portuguesa, Exercícios de redação e análise dos clássicos, Noções de 

História Natural, Physica e Chimica aplicáveis à indústria, à agricultura e à hygiene, 

Música, Desenho, Gymnastica e, no caso de escolas do sexo feminino ou mixta, 

Costura e Bordados (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). 

A instrução primária era facultativa e as escolas primárias do sexo masculino 

que não conseguissem matrícula de 30 alunos deveriam ser extintas e convertidas 

em mixta com a do sexo feminino existente, sob autorização do Governo. Nas 

escholas mixtas, os meninos e meninas não estudavam na mesma sala, nem no 

mesmo horário, embora o professor tivesse livre arbítrio para aceitar ou não, em 

caso excepcional, a matrícula de ambos os sexos no mesmo turno. As aulas 

funcionavam em duas secções: Manhã – 8 às 11h para alunos do sexo masculino, e 

Tarde – 14 às 17h para alunos do sexo feminino.  

Estavam em condições de serem matriculadas nessas escolas as crianças 

de seis a doze anos de idade que não fossem portadoras de doença contagiosa e 

nem tivessem histórico de falta grave ou expulsão em qualquer outra escola pública 

ou particular. As matrículas deveriam ocorrer no período de 15 de janeiro a 15 de 

março, salvo o caso de mudança domiciliar comprovada. Elas eram realizadas pelo 

professor que registrava no livro de matrícula as seguintes informações: dia, mês e 

ano da matricula; nome, idade, naturalidade e filiação do aluno; nome, naturalidade, 

profissão e residência do pai ou responsável. Entretanto os Planos de Ensino das 

matérias, a indicação dos livros que deveriam ser estudados nas aulas, o horário 

escolar e o regimento interno de cada escola não eram atribuições do professor, 

mas do Conselho Superior da Instrucção Pública. 
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Tanto as escholas públicas para o sexo masculino quanto as escholas 

públicas para o sexo feminino funcionavam de segunda à sexta-feira das 9 às 14h 

com intervalo de uma hora para descanso. Os alunos deveriam frequentar as aulas, 

obrigatoriamente, todos os dias sob pena de cancelamento da matrícula se 

faltassem às aulas por mais de quinze dias sem comunicação escrita dos pais ou 

responsáveis.  

No Regulamento de Ensino de 1894, o castigo corporal foi uma atitude 

pedagógica que continuou abolida e foram instituídos os seguintes meios 

disciplinares: advertência em particular; reprehensão durante os trabalhos da 

eschola; cópia das lições que o alumno não houver sabido ou de qualquer outro 

trabalho; privação de recreio na hora destinada ao descanço dos alunos; privação de 

sahida da eschola, no fim dos trabalhos, não excedente a duas horas (MARANHÃO, 

Regulamento..., 1894b). Também foi proibida a realização de sabatinas em sala de 

aula como meio de promoção dos alunos e instituído dois tipos de exames 

avaliatvos: o de classe e o definitivo.  

No Exame de Classe, que ocorria anualmente no período de 15 a 24 de 

dezembro, os alunos eram arguidos sobre as matérias estudadas durante o anno 

letivo; e o Exame Definitivo, no final do curso primário, ocorria anualmente no 

período de 15 a 24 de dezembro, em data previamente marcada pelo Inspector de 

Ensino, pelas Comissões Escholares ou pelos Delegados Literários. Este exame 

seguia os seguintes trâmites: inicialmente a autoridade de ensino que presidia a 

Banca Examinadora selecionava os temas (conteúdos) a partir do Programa de 

Ensino estabelecido para o ensino primário e marcava o tempo para a realização da 

prova escrita e arguição de cada matéria.  

A nota de cada aluno era lavrada em Termo de Exame com um dos 

seguintes conceitos: Muito boa ou optima (approvação plena com distincção) Boa 

(approvação plena), Soffrivel (aprovação simples), e Má (reprovado) resultante dos 

votos secretos dos membros de uma Banca Examinadora constituída pelo professor 

da Cadeira e por duas pessoas de reconhecida habilitação sob a presidência do 

Inspector de Ensino, de um membro da Commissão Escholar ou de seu delegado. O 

julgamento final era realizado pelo Inspector Geral da Instrução Pública ao receber o 

Termo lavrado com as ocorrências do exame. Somente na condição de 

‘definitivamente aprovado’ o aluno recebia um certificado do exame devidamente 

assinado pela Comissão Examinadora para que pudesse prosseguir seus estudos. 
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O exercício do magistério público primário nessas escolas ficou restrito aos 

professores já nomeados em data anterior a 1893, a candidatos diplomados pela 

Escola Normal ou nomeados interinamente pelo Governo do Estado para ocupar 

Cadeiras vagas no interior por motivo de transferência ou pedido de licença; estes 

últimos deveriam ser aprovados em exame escrito e oral por uma banca 

examinadora. Entre as exigências para o ingresso no magistério estavam: ser 

cidadão brasileiro no gozo de seus direitos civis e políticos, não padecer de 

gagueira, surdez ou doença contagiosa, possuir instrução profissional e ter 

moralidade. Pessoas ébrias, imorais, violentas, divorciadas por crimes de adultério, 

resistentes em cumprir ordens de superiores, condenadas em processo disciplinar 

ou que exercessem outra atividade no horário escolar, estavam impedidas de 

exercer o magistério público, conforme determinação do Regulamento: 

 

Art. 9º - Não podem exercer o magistério público: 
1º As pessoas menores de 21 annos, se forem do sexo masculino, e de 18 
anos se do sexo feminino;  
2º Os ébrios; 
3º Os de costumes notoriamente máos; 
4º Os divorciados spor crimes de adultério; 
5º os que exercerem profissão não compatível com o magistério público; 
6º Os que houverem perdido a cadeira em processo disciplinar 
(MARANHÃO. Regulamento..., 1894b, p. 32). 

 

As penas disciplinares estabelecidas para os professores primários foram: 

Reprehensão: se infringisse o Regulamento de Ensino; uso de compêndios e livros 

não autorizados, não cumprir os prazos estabelecidos para enviar os Mappas de 

Frequência e Aproveitamento dos alunos, exercício de atividade incompatível com 

os deveres do magistério, ausência por mais de três dias das atividades sem licença 

prévia e reincidência em falta pela qual já tenha sido repreendido; Suspensão de oito 

a 21 dias no caso de desrespeitar os superiores; e Perda de Cadeira no caso de 

deixar o exercício da cadeira por mais de um mês, se por sua culpa ficar com 

frequência inferior a vinte e cinco alunos; se for condenado pelos seguintes crimes: 

contra a propriedade, a independência, a integridade da nação, contra a 

Constituição Federal ou o Estado, conspiração, rebelião, embriaguez, insurreição, 

falsidade, homicídio e adultério. 

A remuneração entre os professores públicos variava, conforme Decreto no 

21/1890, contudo as responsabilidades administrativas e pedagógicas eram as 

mesmas para todos. Eram atribuições de caráter administrativo: prestar 
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compromisso legal de cumprimento de suas atribuições perante o Inspector Geral da 

Instruccção Publica, registrar seu título de nomeação no Thesouro do Estado e 

apresentá-lo ao Inspector de Ensino ou da Comissão Escholar cuja jurisdição 

pertencer; estabelecer diálogo oral ou escrito com as autoridades do governo 

somente com conhecimento dos chefes imediatos; informar a data do início das 

aulas ou possíveis impedimentos; inventariar e conservar a mobília, utensílios e 

livros existentes na escola; ter sob sua guarda permanente os livros e materiais de 

ensino; apresentar-se na aula decentemente vestido, obedecer ao programa de 

ensino, ser pontual no início e término do trabalho escolar; registrar diariamente a 

frequência dos alunos, enviar mensalmente os Mappas de Frequência; lecionar 

pelos compêndios indicados pela Inspectoria e obedecer a seu Programma de 

Ensino. Em relação às suas atribuições pedagógicas constavam tarefas como: dirigir 

seus alunos pela razão e pelo coração mais do que por ameaças e castigos; 

trabalhar fielmente para o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos 

inculcando-lhes pela palavra e pelo exemplo princípios de honradez, de patriotismo 

e a prática das virtudes (art. 14); esforçar-se para que os alunos adquiram hábitos 

de ordem, de atividade, de economia, de asseio e de polidez; dar ao ensino caráter 

essencialmente prático, ter sempre em vista as aplicações das necessidades da 

vida, a utilidade direta; e apresentar constantemente exemplo de rigorosa 

pontualidade no cumprimento de seus deveres. Entre as exigências para o ingresso 

no magistério público estava a de possuir imagem pública idônea, sisudez moral, 

obediente submissão às autoridades públicas e abnegação no cumprimento de seus 

deveres. O professor público deveria ser guardião e fiel seguidor das normas 

regulamentadas. 

Nesse documento legislativo não existem citações que expressem alguma 

preocupação pedagógica em saber se o ambiente físico da escola pública era 

adequado para as situações de ensino. Existe apenas a recomendação de que as 

despesas com aluguéis, móveis, materiais de expediente e livros de ensino 

deveriam ser custeadas com a verba do Fundo Escolar, após trâmites burocráticos 

de relatórios e requisições do professor público à Comissão Escholar que se dirigia à 

Inspetoria de Ensino e esta ao governo estadual (MARANHÃO, 

Regulamento...,1894b).  

O mobiliário previsto como necessário ao funcionamento das escolas 

públicas primárias eram: uma mesa, uma cadeira com braços, uma mesa grande 
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para os exercícios de escrita e desenho dos alunos, os bancos que fossem 

necessários aos alunos e um relógio de parede. Depois de inventariados esses 

materiais ficavam sob a guarda do professor que, além de ficar responsável por sua 

preservação, também estava sujeito às sanções no caso de extraviá-los ou danificá-

los. 

Como material de expediente para o registro dos fatos e ocorrências 

especificamente escolar, cada escola primária deveria receber (pela verba do Fundo 

Escolar) os seguintes livros: matrícula, correspondência oficial, termos de exames, 

inventários dos materiais pertencentes à escola, livro de ponto para o registro da 

frequência dos alunos e outro para assinatura de visitas feitas pelas autoridades de 

ensino, além dos seguintes materiais didáticos: livros autorizados para o ensino, 

papel, pennas, tinta e lápis, um quadro negro, giz e esponja, papel e crayon próprios 

para desenho, papel pautado para aulas de música, agulhas, lan, linha e tesouras 

para escolas do sexo feminino e mixta. (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). No 

Capítulo XIV - Sobre material de expediente das Escholas Primárias desse 

documento normativo, existe maior cuidado com a provisão de material e mobiliário 

para o arquivo de correspondência e documentos oficiais como registros de 

frequências, inventários e visitas por autoridades de ensino, do que com os 

utensílios para melhorar a iluminação ou ventilação do ambiente de estudo nas 

residências alugadas e adaptadas em escolas.  

Autoridades políticas e educacionais reconheciam o valor da instrução 

primária para a civilização do povo e pelo progresso social do estado do Maranhão. 

Em 1892 o governador Manoel Ignacio Belfort Vieira leu uma Mensagem ao corpo 

legislativo estadual e referiu-se à instrução pública maranhense como indispensável 

à felicidade dos povos, embora deficiente em seus regulamentos (MARANHÃO. 

Mensagem... 1892b). Em 24 de maio de 1894, o Inspector Geral da Instrucção 

Pública do Estado do Maranhão, Manoel José Ribeiro da Cunha, referiu-se à 

instrução pública primária como factor essencial do progresso e da civilisação, base 

fundamental da prosperidade nacional (MARANHÃO. Relatório 1894b) Em 30 de 

janeiro de 1895, o Inspector Geral da Instrucção Pública João Francisco Correa Leal 

referiu-se à instrução pública primária como maior elemento da civilização, o mais 

enérgico factor de progresso, thermometro do valor moral dos povos, atalaia das 

mais sagradas liberdades (MARANHÃO. Relatório...1895).  Entretanto percebí nos 

relatórios escritos que, apesar de estas autoridades conhecerem a relação de 
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interdependência entre instrução popular x desenvolvimento social, suas ações não 

correspondiam às necessidades das massas populares. 

Após a regulamentação da instrução pública em 1894, aumentou o número 

de escolas públicas primárias na capital e no interior. Tais escolas, antes sob a 

responsabilidade jurídica do Estado, passaram para a municipalidade ou 

Intendências Municipais criadas após a organização administrativa dos municípios 

em 12 de fevereiro de 1890. No município de São Luís, a capital, o Intendente de 

Ensino Joaquim de Sousa Andrade criou 19 escolas públicas primárias municipais 

de um só professor. Mas não foram feitos melhoramentos nas casas das escolas, 

nos seus mobiliários, nas condições do trabalho pedagógico e nos vencimentos dos 

professores. O Inspector Geral da Instrucção Pública João Francisco Correa Leal, 

mesmo considerando que “essa instrucção é uma necessidade absoluta para que o 

cidadão conheça a lei que é o arbitro supremo da vida social” (MARANHÃO, 

Relatório..., 1895, p.1), reconheceu as inadequadas condições do ensino público 

primário, assim se manifestando: 

 

Dos dados anteriormente apresentados é evidente que o movimento do 
professorado foi grande no anno anterior, mostrando a experiência que 
quanto maior é esse movimento mais prejudicial ao ensino público. Parece 
que essa instabilidade, esse vae-e-vem de professores, indica outras 
cousas a lucta que com as difficuldades da vida sustenta o professorado e 
ao mesmo tempo a indifferença que essa lucta lhes há infiltrado no espírito 
que não mantém o apego que as deve affeiçoar e identificar com os deveres 
do magistério. Talvez conviesse fazer menor numero de cadeiras porem 
melhor remuneradas. Realmente manter um grande numero d’ellas sem a 
correspondente retribuição accrescendo que o escasso honorário é sempre 
retardadamente pago; exigir o acreditar que a prescripção do parágrafo 1º 
do art. 122 do Reg. de 22 de junho de 1890 trasladada para o novo 
Regimento seja respeitada e que pessoa verdadeiramente apta nos termos 
das exigências actuaes, se sujeite ás inclemências e agruras que supporta 
um professor primário cujos vencimentos, quase geralmente recebidos por 
procuradores, já lhes chegam ás mãos despauperados pelas commissões; 
querer escholas d’onde se possa exigir e esperar alguma cousa, quando a 
mór parte delas faltam as mais rudimentares condições hygiénicas quer 
com relação aos prédios quer no interior não passam de quartinhos 
acanhados e abafados, quer com relação á mobília na qual se vêem 
creanças sacrificadas em bancos com assento de madeira, sem encosto e 
sem arrimo para os pés – escholas onde de material técnico há apenas 
noticia por tradição, quando o ensino o reclama e a pratica o exige, 
escholas em taes condições só podem produzir effeito negativo, da mesma 
maneira que em moral, uma vez que o dever não esteja na proporção do 
poder não é racional exigir-lhe a observância.(MARANHÃO. Relatório..., 
1895, p. 28-29). 
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As escolas públicas primárias municipais possuíam condições mínimas de 

funcionamento. Elas pertenciam à municipalidade3, mas eram mantidas pelo Estado. 

As rendas exíguas das Intendências Municipais levaram o governo do Estado a 

decretar o custeio das despesas municipais com iluminação pública e instrução 

primária com as arrecadações do imposto da décima urbana4.  

Essas medidas governamentais foram paliativas e não esconderam a 

decadência da instrução pública primária maranhense, apresentada pela Inspectoria 

Geral da Instrucção Pública ao governador interino Casimiro Dias Vieira Junior por 

meio de relatório escrito em 24 de maio de 1894.  

 
Muitas são as causas do estacionamento senão da decadência da 
instrucção entre nós. A indifferença pública á causa da instrucção, a 
negação quasi geral a tudo quanto lhe possa aproveitar, o partidarismo que 
em tudo interfere e que na instrucção é quase sempre de effeito nocivo; a 
carência de informações fundadas em elementos reaes, a insufficiência dos 
meios consignados no orçamento e muito poderosamente a desproporção 
entre os encargos de tão alto mister e a exígua retribuição aos que o 
desempenham; taes fatos a que ainda outros se associam, concorrem de 
maneira muito enérgica para o estado pouco lisongeiro em que entre nós se 
acha o ensino público. Realmente, a indifferença, entimidando as boas 
intenções de uns e os mais magnânimos impulsos de outros, annulla a 
acção do governo, pois que, por mais alto que seja o grau em que esta se 
exerça, só poderia ter efficácia em um meio social onde encontre elementos 
de receptividade e franca disposição a seu desenvolvimento. A falta de 
estatística, ao mesmo tempo que conserva o povo na ignorância de suas 
mais urgentes necessidades, determina o esquecimento das providencias 
necessárias, dos sacrifícios inadiáveis. Taes moveis têm tido como 
conseqüências necessárias o desapego á causa do ensino, o desprestigio 
dos funcionários, o desânimo e desgosto dos funcionários. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1894, p.35). 

                                                           
3
 O poder municipal na capital do estado do Maranhão, a cidade de São Luís, foi exercido em 1890 

por um Conselho de Intendência Municipal, nomeado pelo governador do Estado José Thomaz da 
Porciuncula, composto por sete membros e nas cidades e villas este Conselho de Intendência foi 
composto por cinco membros sendo o presidente deles nomeado pelo governador, conforme Decreto 
n.15, de 12 de fevereiro de 1890. Como a renda das Intendências Municipais eram exíguas, o 
governo do Estado designou pelo decreto n.20, de 5 de abril de 1890, que suas despesas de 
iluminação pública local e instrução primária fossem pagas com a arrecadação do imposto da décima 
urbana (MARANHÃO. Relatório..., 1890a). Segundo o governador interino Alfredo da Cunha Martins, 
o processo eleitoral da organização administrativa dos municípios do estado do Maranhão “correu, 
como sabeis, sem o menor abalo da ordem pública” (MARANHÃO. Mensagem... 1893, p. 9). Em São 
Luis, a capital, o Intendente de Instrucção Municipal eleito foi Joaquim de Sousa Andrade que já havia 
exercido a função de presidente da comissão de preparação do projeto da Constituição Maranhense 
em 1891. Sousândrade, como era conhecido, instituiu algumas reformas na instrução pública 
municipal e incentivou a criação de escolas públicas primarias municipais mistas. Do ano de 1893 a 
1896, foram abertas 19 escolas públicas municipais com um só professor (MARANHÃO. Trabalhos..., 
1922). 
4
 A décima urbana, instituída no Brasil em 1808, era um imposto com pagamento anual para os cofres 

públicos sobre prédios urbanos alocados ou próprios em condições habitáveis dentro dos limites das 
cidades e vilas. O tributo consistia em 10% do rendimento liquido dos prédios, o cálculo tomava por 
base o rendimento líquido dos prédios alocados. No caso do uso dos prédios pelos próprios 
proprietários, tal cálculo seria feito pela renda presumida em arbitramento, e nos prédios aforados, 
pelo foro anual (CAVALCANTI, 2004). 
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O inspetor geral da instrução pública do Maranhão, o Sr. Manuel José 

Ribeiro da Cunha, referiu-se ao direito constitucional do Estado em municipalizar a 

instrução primária e até considerou natural a descentralização das 

responsabilidades do Estado entre os municípios, mas reiterou que o Estado não 

poderia abrir mão do direito soberano de escolher quem pode ensinar o povo das 

camadas populares, determinar o que pode ser ensinado e como (ou em que 

condições) pode ser instruído. 

 

Respeitando a doutrina sobre tal objecto consignada em nossa carta 
constitucional e reconhecendo o papel proeminente que ao município cabe 
em tudo quanto concerne à instrucção pública, máximo quando, de sua 
interferência em tão alto mister procedem as grandes vantagens de 
descentralizar a instrucção e de fazer por ella se interessar o povo, não 
póde esta Inspectoria deixar de pedir vossa atenção para inconvenientes a 
que precisa uma sabia disposição legal obviar. É naturalíssimo que ao 
governo se associe o município nos múltiplos encargos e responsabilidades 
que a instrucção crea; alguns d’êsses encargos, porém, eu considero 
exclusivos do Estado, taes são: escolha e administração do pessoal 
docente, methodos de ensino e adopção de programmas. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1894, p.36). 

 

Assim, considerando as exíguas verbas públicas destinadas à instrução 

pública, sugeriu ao governo do Estado que denominasse as escolas públicas 

primárias municipalizadas como escolas de 1º grau e criasse, a exemplo do que 

havia ocorrido na capital federal, escolas públicas estaduais primárias de 2º grau na 

capital e nas cidades do interior economicamente desenvolvidas com professoras 

normalistas escolhidas em concurso público, alegando que, 

 

Por mais importantes que sejam taes atribuições, outras ainda há não 
menos importantes e honrosas, não menos dignas da máxima attenção que 
rigorosamente entram no domínio das attibuições municipaes. A acquisição 
ou aluguel de prédios, sua conservação, mobiliamento, fornecimento de 
material technico a par da mais rigorosa observância dos preceitos 
hygienicos, constituem, de certo, importantíssima tarefa. Ao que accresce 
que são tão poucos os municípios em condicções de preencher o preceito 
constitucional de inteiro encargo da instrucção primária que maior será a 
exceção que a regra. Mas, como talvez, por ora, não seja exeqüível a 
indicação feita que, no entanto, ficará assim consignada, lembraria a 
conveniência de subsistirem as escholas municipaes taes quaes passaram 
do Estado, mas constituindo o primeiro grau do ensino primário e creando o 
Governo, a exemplo do que na Capital Federal se observa, escholas de 
segundo gráu na capital e nas mais importantes cidades, à proporção que 
os recursos do Estado o permittirem. Creadas as indicadas escholas do 2º 
gráu, a municipalidade transferirá para outros edifícios as três escholas 
quem em próprios do estaduaes funcionam na capital. Mas como quer que 
continuem as escholas primarias estaduaes ou municipaes, as nomeações 
dos professores que tiverem que reger, devem recahir em normalistas 
diplomadas escolhidas pelos meios que a lei estatue. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1894, p.36). 
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Em 1895 o inspector geral da instrução pública João Francisco Correa 

Leal referiu-se às condições das escolas públicas primárias municipalizadas como 

“excluída da attenção, da solicitude e do favor do Estado” (MARANHÃO. Relatório..., 

1895, p. 24) e reiterou a proposta da criação de escolas primárias estaduais, ao 

declarar: 

 

É louvável, muito louvável, que o município tenha tomado na mis justa 
consideração a honrosa incumbência que lhe deu o Estatuto Constitucional; 
o Estado, porém, não deve deixar só ao município essa incumbência; deve 
também cuidar de promover ensino primário, creando escholas para esse 
fim. Em diversos Estados da República, a despeito da Constituição dos 
municípios, o Estado continua a manter as cadeiras que possuía. Basta ver 
que se dá no Paraná onde só na Capital (Curytiba) existem 31 escholas 
primarias estaduaes, para se chegar á evidência da sem-razão com que 
desapareceram as escholas primarias estaduaes da Capital, apenas 
instalado o municipio. (MARANHÃO. Relatório..., 1895, p. 24). 

 

Permanecendo João Francisco Correa Leal no cargo de Inspector Geral da 

Instrucção Pública referiu-se às mudanças que ocorreram na instrução pública 

primária mantida pelo Estado nos Relatórios de 1896, 1897, 1898, 1899 e 1900 

como exigentes reformas com programas de estudos vastos que, na opinião dele, 

tanto o Curso Elementar (com nove disciplinas) como o curso Integral (com oito 

disciplinas) precisavam ser simplificados para alcançar valor e significação. Para o 

governador João Gualberto Torreão da Costa, “a instrução pública primária mantida 

pelo Estado era um “importante ramo do serviço público que não foi possível colher 

frutos compensadores” (MARANHÃO. Mensagem..., 1899, p.15).  

E os exames definitivos da instrução primária mostravam o alto índice de 

retenção dos alunos na escola. Em 1895, havia 160 escolas primárias (93 do sexo 

masculino, 61 do sexo feminino, 4 mistas e 2 particulares, mas subvencionadas pelo 

Estado) frequentadas por 5.762 alumnos (3.666 em escolas do sexo masculino, 

2.096 em escolas do sexo feminino) e não há registro de alunos que prestaram 

exames definitivos do curso elementar ou integral. No ano de 1896, aumentou o 

número de escolas; havia 176 escolas primárias mantidas pelo Estado (97 do sexo 

masculino, 66 do sexo feminino, 13 mistas) freqüentadas por 6.400 alunos (3.814 

em escolas do sexo masculino, 2.287 em escolas do sexo feminino e 308 alunos em 

escolas mistas), e não há registro de alunos que prestaram exames definitivos do 

curso elementar ou integral, apenas um aluno se inscreveu para exames gerais 
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preparatórios (para ingressar em estudos secundários) em três matérias, porém foi 

reprovado em duas e ficou excluído. (MARANHÃO. Relatório..., 1897). 

No ano de 1897, caiu o número de alunos matriculados; havia 174 escolas 

primárias (2 com professoras normalistas, 96 do sexo masculino, 55 do sexo 

feminino, 20 mistas, 1 particular subvencionada pelo Estado) com 4.562 alunos 

matriculados (2.796 do sexo masculino e 1.766 o sexo feminino) e desse universo 

de alunos apenas 11 prestaram exames definitivos (MARANHÃO. Relatório..., 1898). 

Em 1898, havia 198 escolas primárias mantidas pelo Estado (29 em cidades, 85 em 

villas e 84 em povoações) com matrícula total de 7.166 alunos e frequência de 5.704 

alunos. Há registro do recebimento de provas de exames de apenas dez escolas. A 

esse respeito, o inspetor geral da instrução pública do estado do Maranhão João 

Francisco Correa Leal fez o seguinte comentário: 

 

Em um Estado como este que possue tantas cadeiras de ensino primário é 
pouco lisongeiro o número de exames procedidos nas escholas públicas, 
devido, sem dúvida, a pouca assiduidade e nenhum cuidado por parte 
daqueles á quem foi incumbida a missão de ensinar e com os quaes o 
Thesouro despende não pequena verba. (MARANHÃO. Relatório..., 1899, 
p.3). 

 

No ano de 1899, havia 212 escolas primárias mantidas pelo Estado (114 do 

sexo masculino, 71 do sexo feminino, 27 mistas) com 3.874 alunos matriculados, 

mas não há registro de alunos que prestaram exames definitivos. Para o inspetor 

João Francisco Correa Leal, a criação de mais 14 escolas primárias e a legião de 

interinos contratados pelo Estado só fizeram crescer a decadência do ensino 

público. 

Por muito triste que seja a verdade, cumpre não escurecel-a: - o Estado 
mantém um grande número de escolas verdadeiros agentes do descrédito 
do nosso ensino, podendo até os mal intencionados, suggerir a idéa de que 
a instrucção no Maranhão não tem por único objectivo educar a mocidade, 
mas também ministrar meio de vida a muitos desoccupados. E isto porque? 
Porque as Commissões Escolares não lançam vistas cuidadozas, não só 
sobre as nomeações que praticam, como também sobre as escolas de sua 
fiscalização e os professores deixam-se ficar na convicção de que ninguém 
tomará medidas do seu serviço. (MARANHÃO. Relatório da 
Inspectoria...1900b, p. 2-7). 

 

No ano de 1900, foram criadas pela Lei no 248, de 20 de março de 1900, as 

primeiras escolas primárias estaduais com escolas primárias do perímetro urbano da 

capital mantidas pelo Estado, diferenciando-as entre si (de acordo com o local em 

que estavam inseridas) e das preteridas escolas primárias do interior mantidas pelo 
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Estado com o Decreto no 14, de 10 de abril de 1901. O inspector geral da instrução 

pública municipal António Lopes da Cunha, avaliando as escolas primárias 

municipais em 1919 referiu-se à falta de melhoramentos desde 1893 ou seja, 26 

anos sem a menor benevolência, explicitando: 

 

[...] não mereceu ao legislador a compra de material para as escolas 

municipais, em 26 anos, a menor benevolência, pois dos 13 ou 14.000 
contos que rendeu de 1893 pra cá, o município apenas 48 contos gastou na 
compra de material, livros, papel e outros objetos de expediente para as 
escolas, cifra bem eloqüente do abandono em que tem vivido essas casas 
de ensino, algumas das quais trabalham ainda com material adquirido em 
muitos anos remotos. (CUNHA, 1922, p.484). 

 

Em escolas particulares de instrução primária da capital maranhense a 

realidade do mobiliário e dos materiais pedagógicos era muito distinta. Como 

exemplo, pode ser citado o Colégio Nossa Senhora de Nazaré, criado em 1864 por 

D. Rosa Laura Parga Nina, uma escola primária particular para o sexo feminino e 

depois mista que, a pedido dos filhos da fundadora, foi fechada em 1899 e depois 

reaberta com o nome de Instituto Rosa Nina sob a direção pedagógica do dr. Almir 

Nina, auxiliado pelo prof. Joaquim de Oliveira Santos. O Colégio Nossa Senhora de 

Nazaré matriculava anualmente 160 a 170 alunos, e sua freqüência média era de 

120 a 140 alunos. Foram professoras do curso primário: Rosa Laura Parga Nina 

(Lingua Materna), Elpidio Gonçalves Nina (Cálculo), Maria José Lisboa (música e 

bordados), Matilde Leopoldina Gomes (costuras), Luiza Lisboa Parga e Carolina 

Souza, ambas auxiliares (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

Essa escola primária particular também oferecia Curso Complementar para 

alunos aprovados nos exames do curso primário que desejavam aprofundar seus 

conhecimentos antes de enfrentar o exame seletivo para estudos secundários no 

Lyceo Maranhense. Durante sua existência foram professores do curso 

complementar na Cadeira de Português, Luis Carlsos Pereira de Castro, António 

Teles de Berrêdo, Joaquim Teixeira de Souza, Sotero dos Reis Filho e José Augusto 

Corrêa; na Cadeira de Francês, José Luiz dos Santos, Tulio de Gouveia Pimentel 

Belêza e Sebastião de Aragão Neves; na Cadeira de Inglês, Alvaro Godinho e 

Alfredo Bandeira Hall; na Cadeira de Desenho e Pintura, Luiz Tribuzi, José Maria 

Abilio, João Afonso do Nascimento e Amélia Spion Costa; na Cadeira de 

Matemática, Temistocles da Silva Maciel Aranha, Joaquim da Silva Aranha e José 

Parga Nina; na Cadeira de História Universal e Religião, os padres Raimundo 
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Fonseca, Raimundo Gil da Silva Brito e Artur da Rocha; na Cadeira de Caligrafia, 

Elpidio Gonçalves Nina e Francisco Vélez Perdigão; na Cadeira de Italiano, Tibério 

Cesar de Lemos e Almir Parga Nina; na Cadeira de Geografia e Cosmografia, 

Tibério César Lemos e Temístocles Aranha; na Cadeira de Música e Piano, João 

Pedro Ziegler e Raquel Ziegler; na Cadeira de Canto, Margarida Pineli da Costa e 

Antonia Guimarães; auxiliares e depois professoras Ida Parga Nina, Maria da Glória 

Parga Nina, Zenóbia de Melo Alvim, Etéldera da Rocha Borba e Carolina Bastos 

(MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

 Pelo elenco de disciplinas que oferecia e pelo número de alunos 

matriculados anualmente (da capital e do interior), podemos inferir que essa escola 

possuía um bom conceito e credibilidade pedagógica entre as famílias 

maranhenses, mas só ficavam ali os que podiam custear as despesas de estudos. 

Em 1903, uma revista de circulação local - A Revista do Norte - publicou 

alguns registros fotográficos de seus trabalhos pedagógicos, entre eles a Sala 

Froebel do Instituto Rosa Nina, rica em mobiliário e com recursos didáticos de 

tamanhos, texturas e cores variadas. O nome desta sala de aula foi dado em 

homenagem ao educador alemão Friedrich Froebel, precursor da educação infantil, 

que definiu a criança como uma sementinha, o professor, como jardineiro, e a 

escola, solo fértil para seu crescimento saudável. 

 

Figura 7 – Sala Froebel do Instituto Rosa Nina, escola primária particular da Capital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avelar (1903, p. 93). 
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Por este registro fotográfico percebemos que na Sala Froebel a professora 

observava seu tempo de aula (sugerindo que obedecia a um horário escolar), pois o 

relógio de parede está bem visível atrás da mesa da professora, que não ficava em 

um estrado acima do piso da sala e favorecia maior aproximação da professora com 

os alunos; as carteiras não eram individuais, permitindo a comunicação entre os 

alunos dentro do campo de visão da professora; o piano ao lado da mesa da 

professora sugere que a música era valorizada na educação das crianças; do outro 

lado da sala, um mobiliário com vidros que guardava objetos (insetos, folhas ou 

flores), respeitando a altura das crianças e permitindo a observação atenta de seus 

elementos. É possível inferirmos que seja um museu pedagógico. E, apesar de não 

desprezar o quadro de giz (no cavalete), tem em suas paredes quadros que 

apontam lições matemáticas e de primeiras letras que sugerem provocações 

reflexivas ao relacionar o número à sua quantidade, a letra a uma figura. 

Em 1901, existiam no estado do Maranhão várias escolas primárias 

particulares, a maioria delas funcionava na capital, e um fato curioso é que ao 

contrário das escolas públicas, nas escolas particulares predominavam estudantes 

do sexo feminino. As informações sobre o número dessas escolas, suas matrículas 

e frequências não eram enviadas sistematicamente à Inspectoria Geral da 

Instrucção Publica, mas os resultados de seus serviços educacionais foram 

considerados como valiosos ao desenvolvimento da educação no Maranhão, 

conforme relato a seguir: 

 

Nada posso com segurança informar-vos acerca da instrucção particular. 
Os dados que para isto existem na Repartição são também insufficientes, 
contudo direi que tem na Capital 15 estabelecimentos de ensino particular 
freqüentados spor 1026 alumnos, sendo do sexo masculino 390 e do sexo 
feminino 636. 
Confiados á directores e professores illustrados, que muito se recomendão 
pela dedicação com que servem á causa da instrucção, é de justiça que 
fique consignado que esses estabelecimentos, escollas e collegios 
particulares, prestão valiosos serviços e contribuem com um forte 
contingente para o desenvolvimento da educação. (MARANHÃO. 
Relatório... 1902b, p. 2). 

 

Em 1900, a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, possuía 

uma população de 36.798 habitantes (MEIRELES, 2001), estava vivendo um 

período de crescimento urbano e com os registros fotográficos a seguir foi 

apresentada na Exposição Nacional de 1908, que comemorava o 1º centenário da 
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abertura dos portos do Brasil, organizada pelo governo federal na cidade do Rio de 

Janeiro. 

As fotografias trazem sinais da urbanização maranhense no início do século 

XX e o cuidado em apresentá-la como cidade moderna, com uma civilização 

materializada em sua iluminação pública, ramais telegráficos, calçamento das ruas, 

avenidas arborizadas, amplas praças públicas, casarões altos e arejados, uma 

população com hábitos salutares e higiene pública sob controle, adequada para 

receber grandes casas comerciais. 

Figura 8 – Avenida Maranhense, centro da capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

Ruas grandes, largas, limpas, calçamento de pedras com trilhos para 

carruagens com tração animal foram elementos iconográficos utilizados para passar 

uma imagem de cidade limpa com ar puro e saudável. 

 

Figura 9 – Um trecho da Praça João Lisboa, centro da capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 
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Uma cidade urbanizada com consciência sanitária e boas condições de 

hospedagens, como o hotel instalado no prédio que possui dois andares e sacadas 

em suas janelas, ambiente de luxo com escadarias longas onde comerciantes, 

políticos e fazendeiros do interior do Estado se hospedavam. 

 

Figura 10 –  Praça João Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

A capital do estado do Maranhão, a cidade de São Luís, foi apresentada em 

seu potencial comercial com ruas movimentadas, pessoas elegantemente vestidas, 

casarões grandes adequados para grandes estabelecimentos, transportes para o 

traslado de mercadorias comerciais e a presença de postes de iluminação a gás 

para lembrar sua vida noturna ativa. 

 

Figura 11 – Rua Portugal, centro comercial próximo ao portuário marítimo da Capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 
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Como sinalização de que a população possuía bons costumes e praticava a 

fé na religião oficial do Estado, a foto da Igreja Católica São João foi exposta, mas, 

ao mesmo tempo que mostrava a suntuosidade do prédio, apareciam outros sinais 

de desenvolvimento urbano e importância religiosa, como a presença de duas torres 

na Igreja (que significava a presença de um bispado na cidade), o uso moderno do 

relógio em uma de suas torres e dois tipos de postes: um menor, com iluminação 

pública a gás, e outro com ramais telegráficos que ligavam  São Luís a cidades do 

interior, como Caxias e Picos (MARANHÃO. Mensagem..., 1901). 

 

Figura 12 – Igreja São João Batista, localizada à Rua da Paz, centro da Capital 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

Entretanto, registros fotográficos do Álbum do Maranhão de 1908 nos 

permitem verificar que além do potencial industrial e de suas grandes caldeiras, 

existiam crianças e adolescentes em ambiente de trabalho adulto. 
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Figura 13 – Fábrica Industrial na zona periférica da capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Cunha (1908). 

 

A ampliação da fotografia permite-nos identificar melhor as crianças (entre 

os homens e as mulheres operárias) e adolescentes do sexo masculino e feminino 

(do outro lado onde está a pessoa com paletó, gravata, um guarda chuva na mão 

direita e com esta aparência sinaliza ser o proprietário) que parecem ser integrantes 

desse contexto. 

 

Figura 14 – Recorte ampliado da foto panorâmica da Fábrica Industrial localizada na zona periférica 
da capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 
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A presença de crianças e adolescentes em tarefas de serviço coadjuvado 

foi legalizado no estado do Maranhão com Lei no 1.119/1895 e com a expansão 

fabril se tornou comum. Um exemplo é o da fábrica de tecidos em Codó, interior 

maranhense. 

 

Figura 15 – Fábrica de Tecidos em Codó, interior maranhense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

Entre os trabalhadores existiam crianças. É possível ver com mais nitidez na 

imagem recortada e ampliada.  

 

Figura 16 – Recorte ampliado do interior da Fabrica de Tecidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cunha (1908). 
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Convém salientar que o ideal republicano e o desenvolvimento urbano de 

São Luís queriam imprimir uma ordem social com um nível de civilização e uma 

nacionalidade regenerada do trabalho escravo agrário, mas aberta para o trabalho 

livre e urbano-industrial. Todavia, o inconveniente da falta de instrução do povo, o 

freio do progresso, forçaram mudanças na escola pública primária que não 

justificava mais sua existência cultivando seus vícios e resultados. Havia uma ordem 

social invisível e impessoal que exigia uma remodelação e reestruturação do 

aparelho escolar para (re)formar o homem e cultivar nele novos hábitos de trabalho 

disciplinado e produtivo como valor cívico.  

 

3.4 OS TIPOS DE ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS 

 

Para identificar algumas sinalizações da organização inicial da instrução 

pública escolar maranhense, a aplicação de seus métodos de ensino e o tipo de 

relação pedagógica, foi necessário recorrer a duas memórias escritas de 

experiências pessoais de escritores maranhenses e documentos legislativos.  

A primeira memória escrita encontra-se no livro Cazuza no qual constam 

memórias de um adulto sobre sua infância no povoado maranhense chamado 

Pirapemas, à margem do Rio Itapicuru, e foi publicada por Viriato Correia no período 

de dezembro de 1936 a junho de 1937. No prólogo desse livro, o escritor escreveu 

que, dez anos antes de sua edição, um vizinho quarentão lhe entregou os 

manuscritos pedindo-lhe que os lesse e publicasse (CORREA, 2002). Estimo que 

esta justificativa possa ser uma desculpa de Manuel Viriato Corrêa Baima do Lago 

Filho (1884-1967) ou simplesmente Viriato Corrêa, nascido em Pirapemas-MA (a 

mesma do personagem Cazuza) para narrar livremente momentos de sua infância e 

vida escolar no final do século XIX, com a sinceridade de seus sentimentos e 

lembranças, escondendo-se sob a alcunha de Cazuza. Enfim, Viriato Corrêa não se 

referiu ao livro como uma obra de ficção, mas salientou que recebera o manuscrito 

original com o título História verdadeira de um menino de escola, e ao ler para os 

sobrinhos, antes de sua publicação, resolveu mudar o título para o nome do 

personagem principal: Cazuza. Como o livro foi publicado em 1937, e o manuscrito 

já estava há mais de dez anos com Viriato Corrêa, que recebera de um quarentão, 
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estimo que os relatos apresentados sejam do final do século XIX e os primeiros anos 

do século XX.  

O segundo registro de memória escrita foi identificado pelo autor do livro, o 

maranhense Humberto de Campos, como a história de sua vida. Este narra: 

 

[...] a confissão pública de faltas particulares, numa penitência de possíveis 
pecados de egoísmo e de orgulho; e a demonstração de como pode um 
homem, pela simples força de sua vontade, desajudado de todos os 
atributos físicos e morais para a vitória, libertar-se da ignorância absoluta e 
de defeitos aparentemente incorrigíveis, desviando-se dos caminhos que o 
levariam ao crime e à prisão para outros que o poderão conduzir a uma 
poltrona de Academia e uma cadeira de Parlamento (CAMPOS, 1941, p. 8). 

 

Humberto de Campos Veras (1886-1934) nasceu no povoado Miritiba, antiga 

aldeia indígena e povoado histórico do Maranhão porque em suas matas ocorreu a 

Guerra dos Balaios ou Balaiada entre os anos de 1840 e 1841.  O autor dessas 

memórias foi neto de um português e professor de primeiras letras para o sexo 

masculino, o mestre Oliveira Campos, que transmitiu o talhe da sua letra a muitos 

infantes da villa Viana, no norte da Província do Maranhão, e filho de pais 

maranhenses prósperos financeiramente, ficou órfão de pai logo cedo aos seis anos 

de idade. 

 

3.4.1 A escola primária nos povoados 

 

O art. 1º do Regulamento do Ensino Primário de 1894 estabeleceu que nas 

escolas públicas dos povoados o ensino primário seria Elementar, com aluguel da 

casa-escola, mobiliário e ordenado dos professores mantidos pelos cofres públicos 

do estado do Maranhão. Em Cazuza estão lembranças sobre as características de 

um povoado que recebeu autorização para criar uma Escola Elementar para o sexo 

masculino – o Povoado Pirapemas:  

 

Pirapemas, o povoado que eu nasci, era um dos lugarejos mais pobres e 
mais humildes do mundo. Ficava à margem do Itapicuru, no Maranhão, no 
alto da ribanceira do Rio. Uma ruazinha apenas, com vinte ou trinta casas, 
algumas palhoças espalhadas pelos arredores e nada mais. Nem Igreja, 
nem farmácia, nem vigário. De civilização – a escola, apenas. 
[...] A rua e os caminhos tinham mais bichos do que gente. Criava-se tudo à 
solta: as galinhas, os porcos, as cabras, os carneiros e os bois [...] a melhor 
casa de telha era a de minha família, com muitos quartos e largo 
avarandado na frente e atrás. Chamava-lhe a casa-grande por ser 
realmente a maior do povoado (CORREA, 2002, p. 16). 
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O pai de Cazuza era a pessoa de maior influência do povoado porque era 

proprietário dos meios de subsistência local. Possuía duzentas cabeças de gado no 

campo, uma engenhoca de moer cana, uma máquina de descaroçar algodão e um 

armazém. E era naturalmente aceita a troca de generosos favores e hospitalidades  

pelo lugar destacado de autoridade local. 

 

Não havia no lugarejo ninguém mais importante do que meu pai. Era tudo: 
autoridade policial, juiz, conselheiro, até médico. A sua figura inspirava 
respeito, a sua presença serenava discórdias. Se havia uma desordem, mal 
ele chegava a desordem acabava. Bastava que desse razão a uma pessoa, 
para que todo mundo afirmasse que essa pessoa é que estava com a 
razão. Os seus conselhos faziam marido e mulher, desunidos, voltarem a 
viver juntos. Ninguém tomava um remédio sem lhe perguntar que remédio 
devia tomar. Era um homem inculto, mas com uma inteligência tão viva, que 
se acreditava ter ele cursado escolas. E, ao lado disso, uma alma aberta, 
franca, alegre, jovial e generosa, que fazia amigos no primeiro contato. 
Nossa casa vivia cheia de gente. Gente da família, gente do povoado, gente 
de fora. Meus pais eram padrinhos de quase toda a meninada dos 
arredores e o maior prazer de minha mãe era criar. Se uma de suas 
comadres morria, deixando filhos pequeninos, ela, a pretexto de que as 
madrinhas devem ser segundas mães, ia busca-los para que não 
morressem de abandono e de fome. (CORREA, 2002, p. 16-17). 

 

E a generosidade dos favores e hospitalidades era estendida para viajantes 

que por lá passava nos gaiolas (barcos pequenos a vapor de transporte fluvial) com 

a intencionalidade de aumentar a área de influência, ultrapassando as  fronteiras do 

pequeno povoamento. 

 

Os ‘gaiolas’ (vaporezinhos de roda que faziam a navegação do rio) paravam 
no povoado para se abastecer de lenha e para embarcar e desembarcar 
mercadorias e passageiros. Não sei porque, os fazendeiros do sertão, 
quando tinham de tomar passagem para a capital, preferiam aquele porto 
insignificante. Rara era a semana em que não chegava gente de fora à 
povoação. E, como a nossa casa era a maior de todas, era nela que eles se 
hospedavam. (CORREA, 2002, p. 17). 

 

A casa da Escola Elementar no povoado Pirapemas era um casebre de 

palha. Não há indícios que apontem se a casa da escola era alugada pelo professor 

público ou cedida por alguma pessoa da comunidade. 

 
[...] A escola ficava no fim da rua, num casebre de palha com biqueira de 
telhas, caiado por fora. Dentro – unicamente um grande salão, com casas 
de maribondo no teto, o chão batido sem tijolo. Do mobiliário apenas os 
bancos e as mesas estreitas dos alunos, a grande mesa do professor e o 
quadro-negro arrimado ao cavalete. A minha decepção começou logo que 
entrei. (CORREA, 2002, p. 16, p.28). 
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No ambiente interno apenas um grande salão sombrio com uma mesa 

estreita e bancos para os meninos, a cadeira e a mesa do professor e um quadro-

negro no cavalete. Nem um objeto colorido que lembrasse a vida fora da escola, 

nada que desviasse os olhos de uma criança da figura carrancuda do professor. A 

não ser que quisesse olhar “as paredes sem caiação, a mobília polida de preto – 

tudo grave, sombrio e feio, como se a intenção ali fosse entristecer a gente” 

(CORREA, 2002, p. 28). 

As lembranças de Cazuza apresentaram o professor público de primeiras 

letras como uma pessoa cuja presença afligia a alma infantil. 

 

Homem velho, de bigode branco, óculos escuros, pigarro de quem sofre de 
asma. Nunca lhe vi um sorriso no rosto. Vivia sempre zangado, com o ar de 
quem está a ralhar com o mundo, cara amarrada, rugas na testa. Para as 
criancinhas do meu tamanho, representava o papel de lobisomem. 
Tínhamos-lhe um medo louco. Se estávamos a brincar num terreiro e 
percebíamos ao longe, ficávamos silenciosos e quem podia esconder-se – 
escondia-se; quem podia fugir – fugia. Só depois que ele passava e quando 
já não lhe víamos mais a sombra, é que o brinquedo recomeçava. 
(CORREA, 2002, p. 19). 

 

As aulas iniciavam às 8h e à medida que os alunos iam chegando se 

dirigiam à mesa do professor e pediam sua bênção, depois sentavam em seus 

lugares para fazer silenciosamente uma cópia escrita durante o período de trinta 

minutos. Era proibido conversar naquele momento e todos ficavam sob a vigilância 

do olhar atento do professor que, a qualquer instante, poderia usar a régua na 

cabeça e na mão de alguém. 

 

O velho João Ricardo punha-se a passear entre os bancos, de régua na 
mão, fingindo-se desatento, mas, de fato, estava a vigiar a sala através dos 
vidros escuros dos óculos. Se um menino cochichava com outro, se 
segurava mal a caneta, se se distraia a olhar os maribondos do teto, ele, 
imediatamente, lhe vibrava a régua nas mãos e na cabeça. (CORREA, 
2002, p. 32). 

 

Os alunos usavam uma pena para escrever, mas não possuíam o mata-

borrão (papel que absorvia a tinta fresca).  

 
Para enxugar a escrita, ia-se à parede, escavava-se o barro com a ponta da 
caneta e espalhava-se o pó na letra úmida. As paredes furadas pareciam 
respiradouros de formigueiro. Cada buraco tinha o seu dono e, quando 
alguém, por engano ou brincadeira, usava o alheio, o protesto surgia 
infalivelmente. – Esse não, esse é meu! (CORREA, 2002, p. 33).  
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Após o exercício de escrita seguia a leitura da lição do dia.  

 

O estudo era gritado, berrado. Cantava-se a lição o mais alto que se podia, 
numa entoada enfadonha. Um inferno aquela barulheira. Trinta, quarenta, 
cinquenta alunos gritando coisas diferentes, cada qual esforçando-se em 
berrar mais alto. E quando, já cansados, íamos diminuindo a voz, o 
professor reclamava energicamente da sua cadeira: Estudem! E a algazarra 
recrudescia. Aquela mesma coisa, semanas inteiras, meses inteiros. 
(CORREA, 2002, p. 34). 

 

Aulas diferentes normalmente envolviam duas técnicas de ensino: a aposta 

da escrita e a sabatina de tabuada.  

A aposta da escrita ocorria entre par de alunos escolhidos pelo professor. 

Cada dupla copiava o mesmo trecho de prosa, e vencia o aluno que apresentasse 

letra mais bonita. O prêmio ou recompensa era o direito de dar 12 ‘bolos’ de 

palmatória no vencido, e, em caso de empate, ambos recebiam o direito de dar seis 

‘bolos’ para não esquecer a lição. A aplicação deste exercício escrito era para 

melhorar os talhes da letra dos alunos acostumados à tarefa de cobrir letras.  

 

Nas antigas escolas roceiras, os exercícios de caligrafia se aprendiam 
vagarosamente. Levava-se de janeiro a dezembro não fazendo outra coisa 
senão cobrir ‘pauzinhos’ e raramente uma criança conseguia assinar o 
nome em menos de dois anos (CORREA, 2002, p. 50).  

 

Com a realização da aposta da escrita o professor conseguia segurar muitos 

alunos na escola que ficavam à espera do dia em que poderiam apalmatoar 

também.  

Pela sabatina de tabuada, o professor colocava os alunos em fila, conforme 

a ordem da chamada de freqüência, e fazia as perguntas começando pelo menino 

que estava no  início da fila.  

 

O professor chamava quinze, vinte, trinta alunos, colocava-os de pé, em 
fila, conforme a ordem da chamada, e fazia-lhes perguntas. A resposta 
devia ser dada imediatamente, em quatro ou cinco segundos. Se o aluno 
da ponta da fila não respondia acertadamente, o professor, com rapedez, 
passava ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, aos outros. 
Adiante, adiante, adiante, e ia ele dizendo, apressadamente, de indicador 
esticado, apontando menino a menino. 
Quem acertava ia buscar a palmatória em cima da grande mesa e dava um 
bolo em cada companheiro. (CORREA, 2002, p.62-63) 
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igura 17 – Sabatina de Tabuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Correa (2002, p.63). 

 

Os cálculos mentais envolviam as operações matemáticas fundamentais na 

ordem que o professor quisesse. Assim, 

 

As perguntas eram organizadas de propósito para embaraçar: três vezes 
sete, multiplicado por doze, menos cinqüenta e dois, dividido por cinco. Em 
pouco segundos o aluno devia calcular mentalmente: 3 x 7=21, 21 x 12 = 
252, 252 - 52 = 200, 200 : 5 = 40. Quem ficava no começo da fila não tinha 
tempo nenhum para responder. Os cálculos só podiam ser feitos pelos que 
a sorte colocava na extremidade oposta. Quando a pergunta chegava no 
meio do caminho, já os últimos meninos agitavam o indicador da mão 
direita, a dizer nervosamente: - Eu sei, professor, eu sei. Não tive sorte, o 
professor chamou-me em terceiro lugar. As perguntas passavam por mim 
sem que eu tivesse tempo de concluir os cálculos. (CORREA, 2002, p. 63).  

 

O aluno que acertava ia feliz até a mesa do professor, pegava a palmatória e 

saia distribuindo ‘bolos’ em todos aqueles que haviam errado a resposta. Mas, se 

todos errassem, era o professor que corrigia com a palmatória para não esquecerem 

a lição. Os bolos de palmatória eram entendidos pelas famílias como correção 

disciplinar e não apenas um castigo corporal. 
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Essa relação pedagógica internalizava nos alunos sentimentos de 

inferioridade, insegurança e medo. Veja as impressões de Cazuza em seu primeiro 

dia de aula: 

 

Procurei um rosto alegre naqueles rostos. Nenhum. Os meninos pareciam 
condenados: olhos baixos, voz assustada e dolorosa expressão de terror na 
fisionomia. Tentei encarar o professor e um frio esquisito me correu da 
cabeça aos pés. O que eu via era uma criatura incrível, de cara amarrada, 
intratável e feroz. 
Os nossos olhos cruzaram-se. Senti uma vontade louca de fugir dali. 
Pareceu-me estar diante de um carrasco. O Vavá veio sentar-se ao meu 
lado, como se tivesse medo de ficar sozinho no banco, por trás do meu. O 
velho João Ricardo ergueu-se subitamente, agarrou-o pela orelha e levou-o 
de novo ao banco. O movimento foi tão brutal que o Pedrinho, que estava 
perto, se espantou e, com o cotovelo, derramou o tinteiro. O Adão riu. O 
professor vibrou-lhe a régua na cabeça. E, daí por diante não se sentou 
mais. Pôs-se a passear pela sala, de mãos para trás, vigiando-nos através 
dos óculos pretos, com o ar terrível de quem está com vontade de encontrar 
um pretexto para castigos.  
O Hilário cochichou com o Jovino. O professor bateu com a régua na 
cabeça dos dois. O Donato levantou os olhos do livro, acompanhando o vôo 
de um maribondo. A régua cantou-lhe no alto da cabeça. (CORREA, 2002, 
p. 29) 

 

A comunicação em sala de aula ocorria mais através de códigos não 

verbais: pigarros de asmático e tosse significavam que o professor estava 

aborrecido com a demora dos alunos em realizar tarefas. Se o professor pegasse a 

régua e andasse entre os alunos, era como se ele gritasse: Cuidado! não se mexa, 

estou esperando o menor erro seu para lhe aplicar um corretivo; se ele franzisse a 

testa para alguém, sinalizava que este era incapaz de realizar uma tarefa sozinho; e 

se o professor colocasse os óculos na testa era pior, porque isto mostrava que 

estava muito, mas muito mal-humorado com a falta de habilidade do aluno e estava 

decidido a se aproximar para corrigir o erro com rigor disciplinar. 

Embora o castigo físico fosse abolido pela letra da lei, na prática ele 

permanecia. A palmatória saiu da mesa do professor para cumprir a legislação em 

vigor, mas foi para a mão dos alunos através de técnicas de ensino como a 

sabatina. E o professor não ficou com as mãos vazias, ficou com a régua que, 

didaticamente, serviria para chamar a atenção do aluno em algo escrito na lousa (e 

não na cabeça ou mão de aluno). Os erros de aprendizagem não eram perdoados, e 

a punição sofrida variava do ficar de joelho no centro da sala a usar ‘orelhas de 

burro’ feitas de papelão, do colégio até em casa. E a maioria dos alunos morava de 

dois a quatro quilômetros de distância da casa à escola (CORREA, 2002). 
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No encerramento do ano letivo, ocorria uma festa esperada por todos os 

alunos: a Festa da Palmatória. Além de marcar o início das férias, era também o 

momento da vingança em que a ‘danada’, a ‘tirana’, a ‘malvada’, a ‘bandida’ da 

palmatória teria seu castigo com uma ‘festa gaiata, com algazarra e cantoria’. 

Segundo Cazuza, as escolas podiam até não possuir mobiliário adequado, mas “[...] 

uma palmatória, rija, feita de boa madeira, não havia escola que não tivesse” 

(CORREA, 2002, p. 14). 

A festa da palmatória iniciava sempre com um discurso formal do professor, 

às vezes emocionado, mas o mesmo de todos os anos: conselhos para não 

esquecer o que aprenderam e votos de boas férias para renovar o vigor físico e 

retornar no ano seguinte. A palmatória ficava ao lado dele, presa na parede por um 

prego, cheia de laços de fitas coloridas, como se estivesse ouvindo e concordando 

com tudo. Em seguida o professor abençoava os alunos um por um e retirava-se. Aí 

começava a festa, a algazarra e cantoria. 

 

A escola ficava entregue à pequenada. O aluno mais velho tirava a 
palmatória do prego, amarrava-a num cabo de vassoura e empunhava-o 
como se empunha um estandarte. 
As crianças formavam, então, duas a duas, e saíam em passeata pelas ruas 
da povoação ou da vila, gritando ou pulando. No começo – uma ladainha 
triste, cantada em coro, a chorar a morte da palmatória. Depois as 
emboladas, os desafios, as cantigas alegres do sertão. (CORREA, 2002, p. 
15). 

 

E a dor e o sofrimento das apalmatoadas do ano inteiro eram exorcizados 

neste ritual ingênuo e festivo. Não ficava mais rancor nem mágoas guardadas, no 

ano seguinte poderia começar tudo de novo. 

 

3.4.2 A escola primária nas villas 

 

O ensino primário nas villas, garantido como direito de todas as crianças de 

seis a doze anos de idade, foi classificado como Ensino Elementar, conforme 

Regulamento do Ensino Primário de 1894 para as escolas públicas mantidas pelo 

Estado (MARANHÃO. Regulamento..., 1894c). 

As memórias publicadas por Viriato Corrêa registram que o menino Cazuza 

estudou dois anos e meio em uma escola elementar para o sexo masculino na 

povoação Pirapemas-MA, mas a crise financeira que arruinou a fazenda e o 
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engenho de cana de seu pai forçou a mudança da família para a Villa Coroatá e lá 

ele continuou os estudos.  

Aos olhos de Cazuza, a Vila do Coroatá era movimentada, possuía três ou 

quatro ruas com a maioria das casas coberta de telhas e três ou quatro sobradinhos. 

As casas comerciais estavam sempre cheias de mercadorias e de gente; havia uma 

igreja antiga e simples para a missa dominical e a casa da escola, um prédio antigo 

de mais de meio século. A fé católica era muito valorizada socialmente, e a pessoa 

muito influente na localidade era o vigário da Igreja, o Padre Zacarias que morava 

numa casa com a irmã, uma sobrinha e outra mulher encarregada dos serviços 

domésticos. Gozava da amizade e respeito de todas as famílias ‘ricas e remediadas’ 

da vila, sempre visitava algum deles para fazer suas refeições. “O Padre Zacarias 

vivia no coração de toda a gente. Era um velhinho de cara chupada, magro, cabeça 

branca e um ar de bondade que enternecia as criaturas” (CORREA, 2002, p. 96). 

A casa da escola primária na Vila Coroatá era uma antiga residência de mais 

de meio século que possuía salas amplas e um mobiliário velho e maltratado pelos 

anos de uso. Mas a chegada de uma nova professora vinda da capital mudou as 

condições físicas da casa da escola pública. Não trazia auxílio financeiro dos cofres 

públicos, mas, por iniciativa própria, juntou-se à comunidade e, pedindo doações, 

trouxe cor às suas paredes e janelas.  

A professora primária, Dona Janoca, morava na casa da escola primária 

com suas irmãs Neném e Rosinha. Talvez fossem órfãs, sob a responsabilidade da 

irmã mais velha, mas não havia registro sobre isto. Entretanto mudaram até a rotina 

social da comunidade local.  

 

E as três deixaram o povo surpreendido: saíram de casa a pedir auxilio para 
as obras, fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte, tudo 
enfim que pudesse render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a 
novidades viu, com pasmo, Dona Janoca e as irmãs, de broxa e pincel nas 
mãos, caiando e pintando as paredes. (CORREA, 2002, p. 77).  

 

Aos olhos de Cazuza, o prédio em ruínas, ‘ressuscitou como um palácio 

nos contos de fadas’ após o esforço altruísta da professora. 

 

Os salões amplos e claros, abriam-se de um lado e de outro do vasto 
corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas, aqui e ali e 
jarras de flores sobre as mesas. As paredes por si sós, faziam as delícias 
da pequenada. De alto a baixo uma infinidade de quadros, bandeiras, 
mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes 
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homens, coleções de insetos, vistas de cidades, cantos e cantinhos do 
Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às 
vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio, para ficar revendo 
paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha (CORREA, 
2002, p. 77). 

 

Trocar um sisudo professor por alegres e atenciosas professoras trouxe 

alegria para Cazuza.  

 

Eu que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de 
professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era 
diferente da escolinha da povoação como o dia é da noite. (CORREA, 2002, 
p. 76). 

 

Figura 18 – Sala de aula no curso primário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fonte: Correa (2002, p. 79). 

 

Dona Janoca exercia a função de diretora da escola. Era uma senhora de 35 

anos que aprendeu a trabalhar com crianças na capital, provavelmente uma 

normalista. Demonstrava entusiasmo pela profissão e conhecimentos pedagógicos 

com suas atitudes: voz doce, respeitável com as crianças, bons relacionamentos 

com a população da comunidade local, escolha de cores claras e alegres para o 

ambiente de ensino, sensibilidade e criatividade para perceber que as crianças 

pobres não tinham condições de comprar os materiais didáticos necessários aos 
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estudos, iniciativa para aplicação e adaptação de recursos visuais para as aulas, 

entre outras. Suas duas irmãs auxiliavam neste desafio educativo que começou com 

melhorias na estrutura física do prédio, mesmo sem recursos financeiros.  

 

Era uma senhora de trinta e cinco anos, cheia de corpo, simpática, dessas 
simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas 
maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos 
nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que 
mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem 
querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora: ensinava 
meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. (CORREA, 2002, p. 
76-77). 

 

É possível deduzir pelas ações da professora, que tenha aprendido lições 

pedagógicas sobre a Pedagogia Moderna porque buscou para o ambiente escolar 

infantil maior iluminação, ventilação, cor e a exploração de recursos didáticos visuais 

para diminuir a abstração das lições escolares e a fadiga mental dos alunos, 

estimulando a compreensão das lições. Este comportamento didático lembra as 

lições do lenthe da Cadeira de Pedagogia da Escola Normal do Maranhão Antonio 

Baptista Barbosa de Godois, ao advertir suas alunas normalistas em cuidados 

didáticos na instrução pelo método do ensino objetivo: 

 

[...] o livro não basta; o seo emprego exclusivo é mesmo perigoso. O mestre 
não será comprehendido por seos alumnos, senão na parte em que elle 
collocar sob seos olhos os objectos de que falla [...] ensinar a mais sutil das 
artes, a de usar os olhos, porque ha olhos que não vêem, como ha ouvidos 
que não ouvem (GODOIS, 1910, p. 115). 

 

Para alcançar os objetivos educacionais, a professora de Cazuza 

estabeleceu boas relações sociais com os alunos, seus pais e a comunidade da Vila 

Coroatá em geral. 

 

Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe 
levar uma fruta, um biscoito, um remédio. 
Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos 
paupérrimos. Se um pai se recusava mandar o filho à escola, corria a 
convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução 
(CORREA, 2002, p. 77). 

 

Conseguiu sensibilizar a comunidade para perceber o valor social da 

instrução primária no presente e futuro das crianças e, com isso, conquistou 

disposição coletiva para custear despesas com melhorias no prédio e mobiliários da 
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escola pública. Usou a doce ternura para quebrar as resistências e a falta de 

motivação escolar dos alunos e seus pais – uma educação de alma feminina 

(COELHO NETTO, 1928).  

A escola primária da Vila Coroatá era uma escola mista com duas salas de 

aulas, uma para meninas, com a professora Rosinha, outra para meninos, com a 

professora Neném. Na sala de aula de Cazuza frequentavam trinta alunos de ambos 

os sexos, todos filhos de trabalhadores como o telegrafista, o carpinteiro, a 

cozinheira do juiz, o sacristão da Igreja, o coletor, o juiz municipal e comerciantes da 

vila. Os alunos eram muito mais conhecidos por seus apelidos que pelo nome 

próprio. Entre os meninos da classe de Cazuza estavam o Curió, Parafuso, Bentoca, 

Perereca, Bicho-do-coco, Canutinho, Fala-Mole, Biné, Laleco e Antonico. Entre as 

meninas só foi citado o nome de Biluca (CORREA, 2002). 

A professora da classe de Cazuza, D. Neném, conquistava a atenção dos 

alunos para as lições, estabelecendo relações sociais de afetiva amizade, respeito e 

companheirismo. 

 

Era uma criatura doce, delicada, suavíssima. Assim, miudinha, misturada ali 
conosco, podia-se pensar que fosse nossa irmã mais velha. Fazia-se 
respeitar porque se fazia estimar. Não ralhava nunca. Apenas nos olhava 
com aqueles olhos grandes e serenos. Bastava aquilo para que nos 
sentíssemos arrependidos e envergonhados. 
Mas quando a falta era grande, além do olhar, ela nos contava uma história. 
Quase sempre uma fábula ou um apólogo, com um fundo moral que 
mostrava o erro cometido (CORREA, 2002, p. 78). 

 

Explorava didaticamente mensagens de fábulas como O sapato ferrado e a 

sandália de veludo, para instruir sobre o valor social do trabalho; O beija-flor que 

queria ser urubu, para instruir sobre desigualdades sociais e os males da ambição, 

O mosquito e a teia de aranha, para instruir sobre justiça e direito de propriedade, 

para imprimir no caráter das crianças lições de moral e civismo patriótico (CORREA, 

2002). 

Um exemplo ocorreu quando o aluno Canutinho, filho do coletor de 

impostos, trouxe para a escola uma estampa (fotografia impressa) de um menino de 

olhos azuis e ricas roupas que sendo admirado por todos disse orgulhosamente: É o 

filho do Rei. Ao se aproximar, a professora disse que as posições sociais são 

importantes, mas não criavam virtudes em ninguém. E no dia seguinte o exercício da 

escrita foi a fábula do beija-flor que tinha vontade de ser urubu porque estava 
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sempre nas alturas, mas mudou de ideia quando o viu sobre um burro morto 

comendo suas vísceras. 

A presença de recursos didáticos visuais como mapas, bandeiras, 

fotografias, figuras recortadas de revistas, retratos de grandes vultos, a existência de 

uma coleção de insetos, cantos e cantinhos pedagógicos com informações sobre o 

Brasil (CORREA, 2002) para estimular as percepções sensoriais das crianças, a 

exploração da linguagem ligada à observação e o apreço à instrução simultânea 

podem significar uma exploração didática à luz do método pestalozziano, que 

procura instruir pela observação, pelas percepções e pelo desenvolvimento cognitivo 

compreensivo e não pela simples memorização de definições ou conceitos 

abstratos. 

As relações pedagógicas estabelecidas no interior da escola fortaleciam 

suas relações sociais, como se fosse uma continuidade. Se algo ocorresse entre 

eles, como a chegada do circo, a professora logo tomava conhecimento e isso 

passava a fazer parte de conversa na sala de aula, e se fosse algum comportamento 

indisciplinado vinham as fábulas ou os apólogos nas atividades de leitura ou escrita. 

(CORREA, 2002). 

Na vila de Coroatá também existiam adultos analfabetos que não 

valorizavam a instrução primária, nem para si nem para seus filhos. Achavam que 

eles eram mais úteis no trabalho, como o caso do vendedor de chinelas que dizia: 

“não sei ler, não tenho parente que saiba; no entanto nem eu nem os meus parentes 

morremos por isso” (CORREA, 2002, p. 103). Mas Dona Janoca estava ali para 

aconselhar dizendo que a experiência do dia a dia era importante, entretanto estava 

repleta de imperfeições. E motivando as crianças e seus pais a confiarem no saber 

escolar disse: “Negue quem negar. A verdade é que o analfabeto, por mais 

inteligente que seja, não faz nada perfeito” (CORREA, 2002, p. 104). 

Segundo as memórias de Humberto de Campos, a escola primária de uma 

vila era uma gaiola onde ficou preso para “beliscar a alpista graúda do alfabeto” 

(CAMPOS, 1941, p. 95). A Villa Miritiba, onde nasceu em 25 de outubro de 1886, era 

uma localidade simples com três ruas e algumas travessas. Possuía uma igreja sem 

torres e aproximadamente duzentas moradias com trinta ou quarenta casas cobertas 

de telhas. (CAMPOS, 1941). Em 1840, as areias soltas de suas ruas beberam o 

sangue de muitos escravos foragidos, ali foi palco final da Guerra da Balaiada.  
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Insignificante sob o ponto de vista econômico. Miritiba tem seu papel 
importante, vivo e heróico, na história do Maranhão. Na guerra dos balaios, 
em 1840, foi ela tomada e retomada pelos rebeldes, em luta com as fôrças 
legais, sob o comando de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Lima e 
Silva atacou-a e fê-la ocupar pelos Imperiais Marinheiros. Nela teve início a 
monarquia do negro Cosme, velho escravo que fugira para as matas 
circunvizinhas, formando aí uma corte de 2.000 negros foragidos. Tendo 
saqueado uma igreja, Cosme apossou-se das paramentas douradas do 
sacerdote, e era metido nelas que se locomovia no seu reino verde, cercado 
da nobreza africana, defendido por um exército de carapinha, deitado em 
um andor carregado por mulheres de raça. Nela se entregaram a Lima e 
Silva, em janeiro de 1841, 700 rebeldes de Raimundo Gomes e foi 
enforcado Matroá, índio de 120 anos e que nessa idade era ainda um dos 
mais terríveis guerrilheiros balaios. (CAMPOS, 1941, p. 47). 

 

O padre vigário era a pessoa mais influente de Miritiba e suas decisões eram 

aceitas pelos moradores sem reclamações, nem mesmo o fato de ter vários filhos 

influenciou a opinião dos moradores a seu respeito. 

 

Mais importante, porém, que toda essa gente era o Padre Pedro, vigário da 
paróquia.[...] Essa liberdade na organisação familiar tem como fiscal, como 
censor, geralmente, nos lugares pequenos, o vigário da paróquia. Mas o 
vigário era, em Miritiba, o primeiro a dar o exemplo das uniões conjugais 
fora da Igreja, a qual supria, naqueles tempos, a ausência do Estado. Padre 
Pedro, vigário de Miritiba, era, na verdade, o modelo dos chefes civis da 
família. A sua casa, no largo da Igreja, e precisamente em frente a esta, era 
uma das mais confortáveis da vila. Nela moravam o sacerdote, Dona 
Ambrosina e sete ou oito filhos, rapazes e moças distintíssimos que lhe 
davam o tratamento de pai e usavam sem o menor constrangimento o seu 
nome. E a paróquia inteira adorava Padre Pedro, respeitava Dona 
Ambrosina e tinha em grande estima a prole do casal. (CAMPOS, 1941, p. 
60). 

 

Na Villa Miritiba havia uma escola primária do sexo masculino mantida pelo 

Estado. A casa da escola era uma antiga residência feita de barro e só havia um 

professor. Na sala de aula, com pouca ventilação e iluminação, havia um estreito 

banco onde sentavam todos os alunos, a única mesa era a do professor a qual 

ficava sobre um estrado. O lugar de destaque na mesa era da palmatória, chamada 

de Santa Luzia porque ‘ligeirinho abria os olhos dos cegos’. Acerca da sala de aula, 

assim se expressou: 

 

A impressão que tive dessa primeira casa de ensino em que entrei, foi, 
positivamente, a mais ingrata revelação da minha infância. Era uma sala 
escura, pavimentada de barro batido. Colocados uns atrás dos outros, e 
todos na mesma direção, os bancos estreitos, sem encosto, nem apôio para 
os pés. Neles os alunos, gente humilde e amedrontada. E diante dêstes, em 
uma pequena mesa colocada sobre um estrado, o sr. Agostinho Simões. 
Dominando a mesa do sr. Agostinho Simões, a palmatória, a indispensável 
Santa Luzia, terror das mãos infantis. (CAMPOS, 1941, p. 96). 
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O professor público era Agostinho Simões, um homem alto, forte, usava 

óculos, grandes bigodes e nas memórias de Humberto ‘com urro de onça em curral 

de bezerro’. Foi o primeiro encontro de Humberto de Campos com o ambiente 

escolar e ali ele só ficou um dia (CAMPOS, 1941). Ele ainda não havia completado 

sete anos de idade em 1893 quando ficou órfão de pai, e a instabilidadde financeira 

de sua família o levou à Villa Parnaíba no delta maranhense onde teve início sua 

instrução escolar. A Villa Parnaíba, maior que Miritiba pelo intenso movimento 

portuário, não vivia mais seus dias de prosperidade comercial. Suas ruas largas de 

areia solta ainda sustentavam alguns sobrados em ruínas, desabitados e entregues 

aos morcegos (CAMPOS, 1941). 

Humberto de Campos foi então matriculado em escola pública de instrução 

primária que recebia alunos de ambos os sexos na sala de uma casa residencial. A 

escola mista da professora Sinhá Raposo foi “a primeira colméia em que meu 

espírito fabricou, fora de casa, a sua primeira gota de mel” (CAMPOS, 1941, p. 175). 

Possuía uma sala grande, baixa, chão de tijolo, com três janelas abrindo para a 

praça do Mercado de onde exalavam odores de frutas, verduras e peixes 

estragados. 

A mesa da professora ficava em cima de um estrado baixo e em sua frente 

bancos de madeira estreitos e tão altos que, ao sentar-se, o aluno não conseguia 

tocar os pés no chão. O método de ensino aplicado era a cantilena da Carta de ABC 

e da Tabuada. Com a cartilha ou tabuada nas mãos, balançavam os pés e com a 

força dos pulmões gritavam acompanhando a voz da professora: um b com a, b-a-

bá, um b com e, b-e-bé, um b com i, b-i-bi, um b com o, b-o-bó, um b com u, b-u-bú; 

ou, dois e ummmm – três, dois e dôissssssss – quatro e assim seguiam. 

 

Enquanto se, desdobrava essa cantilena, poucos eram porém os que 
olhavam a Carta de ABC ou a tabuada inutilmente suspensa nas mãos: 
estavam todos com os olhos nas janelas, olhando o movimento do mercado, 
um cavaleiro que passeava, um vendedor de lenha ou d’água que guiava o 
seu jumento carregado e preguiçoso, os menores incidentes, enfim, que se 
produziam na praça imunda, em que eram atirados os detritos da casa da 
feira. O livro não tinha importância; o que o aluno procurava era gritar mais 
alto, de modo que a mestra, no interior da casa, lhe distinguisse a voz e o 
considerasse menino estudioso. E de tal modo se disputavam todos esses 
títulos que a duzentos metros da escola, já se escutava o barulho 
ensurdecedor da meninada, a algazarra confusa e fresca de periquitos em 
milharal. (CAMPOS, 1941, p. 177). 
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As aulas ocorriam das 10 às 14h com intervalo ao meio-dia para entoarem 

juntos o Hino dos Lavradores com letra do poeta português Antonio Feliciano de 

Castilho (1800-1875) cujas estrofes fazem alusão à necessidade do trabalho 

agrícola para o desenvolvimento das cidades, a saber: 

 

Trabalhai, meus irmãos, que o trabalho 
Nos dá vida, saúde e vigor. 
E da orquestra da serra e do malho 
Brotam hinos, cidades e amor (CAMPOS, 1941, p. 178). 

 

Sentindo a escola pública como uma obrigação dolorosa, Humberto de 

Campos fez tantas travessuras que sua mãe optou por alfabetizá-lo em casa 

primeiro com a Carta de ABC, depois com o primeiro e segundo livros de leitura de 

Felisberto Pereira Rodrigues de Carvalho.  

 

Figura 19 - Reprodução das Capas de Volumes da Série Meu Livro de Leitura escrita por Felisberto 
de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: UFF (2013). 
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O menino Humberto se afeiçoou à leitura, gostava destes livros de leitura. 

 
Eu tenho, por exemplo, a mais risonha recordação dos livros de Felisberto. 
Eram amplos e claros. As letras, as sílabas, as palavras, não se 
aglomeraram neles, como nos outros autores. E possuía figuras coloridas, 
que emprestavam a cada página a feição de um dever e de um brinquedo. 
Encantando os olhos, disciplinam o espírito. (CAMPOS, 1941, p. 202). 

 

Quando já estava alfabetizado, foi para uma escola particular, mista, onde 

ensinava a professora primária Marocas Lima. Nesta escola primária da villa 

Parnaíba havia aproximadamente cinquenta meninas e doze meninos matriculados 

que se esforçavam para manter boas amizades, mesmo nas horas difíceis das 

leituras individuais em voz alta, ditados corrigidos pelos colegas ou sabatinas de 

tabuada em que havia a divinal correção da Santa Luzia, a palmatória. Segundo 

Humberto de Campos, dessa sala de aula simples do delta maranhense saíram 

meninos que na fase adulta conquistaram altos postos nas ciências, nas letras, na 

política e na administração pública nacional e internacional.  

 

Como explicar, na realidade, que de um colégio em que estudavam setenta 
ou oitenta meninos, nenhum deles conquistasse posição de relevo em 
qualquer dos setores da atividade humana, e que, em uma escola humilde, 
regida por uma senhora obscura, tímida e enfêrma, em que eles eram 
apenas uma dúzia, a maior parte viesse a conseguir altos postos na ciência, 
nas letras, na política e na administração? 
A turma de dez ou doze meninos a que eu pertenci na escola mista de Dona 
Marocas, em que, para uma dúzia de homens havia cinco de mulheres, foi 
generosamente aquinhoada pelo Destino. Basta assinalar que saíram dela: 
um governador de Estado, João de Deus Pires Leal que a Revolução de 
1930 encontrou administrando o Piauí; um diplomata, Frederico Clark, 
ministro do Brasil em diversos países sul-americanos, atualmente em 
Havana; um homem de ciência, Oscar Clark, médico ilustre, docente da 
Faculdade de Medicina e chefe da fundação clínica municipal, que tem o 
seu nome na capital da República; três funcionários da Fazenda: Francisco 
Castelo Branco Nunes, inspetor da alfândega do Rio de Janeiro e José 
Mário de Almeida, hoje falecido; Manuel Osório Sá Antunes, secretário geral 
do Estado do Amazonas; e para aumentar o número sem modificar a 
substância, um homem de letras, membro da Academia Brasileira e antigo 
deputado, que é o autor destas Memórias. (CAMPOS, 1941, p. 219-220). 

 

A Mestra Marocas era uma senhora casada com um homem que a 

maltratava, não tinha filhos, mas “[...] consagrava-se maternalmente aos filhos 

alheios, um dêsses piedosos soldados do ensino primário, angélicos mais inflexíveis 

combatentes na cruzada contra a Ignorância” (CAMPOS, 1941, p. 207), aplicando 

nas aulas técnicas de ensino que favoreciam a compreensão e não o decoreba 

como expõe o relato abaixo: 
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Dona Marocas me chamou: - Vem cá [...]. Traga o seu livro [...] Tomei o meu 
Terceiro Livro de Hilário Ribeiro, e perfilei-me junto à mesa, ao lado da 
professora. Dona Marocas examinou o volume cartonado, abriu-o na 
primeira lição, que era a história de um polichinelo, e ordenou: - Leia aqui 
[...] 
Eu tomei o livro nas mãos e, supondo que ia realizar o mais belo feito do 
mundo, fechei o volume, e, com os olhos no teto, desandei, de memória, a 
toda velocidade: - Era o polichinelo [...] tá [...] tá [...]. 
- Não, senhor [...] não, senhor [...] Espere! – interrompeu Dona Marocas. – 
Não é decorado não. Eu quero é que leia! (CAMPOS, 1941, p. 211). 

 

Humberto de Campos passou por três experiências escolares na Villa 

Parnaíba: a primeira em escola primária mista mantida pelo Estado com uma 

professora quase menina, miúda, gentil, graciosa e que não se preocupava muito 

com os alunos, estava sempre no interior da casa da escola onde residia com sua 

família; a segunda em uma escola primária particular com a Mestra Marocas que 

estimulava os alunos a ler compreensivamente (CAMPOS, 1941); e a terceira como 

aprendiz de ofício na alfaiataria de um judeu de barba grisalha que “falava devagar e 

baixo, movia-se com lentidão e ligeiramente curvado para diante, como se os seus 

antepassados tivessem vivido e morrido sobre balcões de agiotagem, contando 

dinheiro”. (CAMPOS, 1941, p. 269).  

Passar pela experiência de ser aprendiz de ofício foi uma decisão da mãe de 

Humberto de Campos e ocorreu na alfaiataria do sr. Leôncio de Oliveira. 

 

A alfaiataria do sr. Leôncio de Oliveira ficava no centro da cidade à Rua do 
Igarapé, em uma casa de esquina, cercada de portas. Em cada uma dessas 
portas, para aproveitar a claridade, sentavam-se em bancos baixos ou em 
caixas de vinho vazias dois operários, em mangas de camisa, a perna 
cruzada, o novelo de linha atrás da orelha, manejando a agulha, assobiando 
ou cantando em surdina, curvados sobre a costura. No interior da sala, 
estalavam as máquinas, ligando o pano ao pano, ou estrondava o pesado 
ferro de engomar, imprimindo vincos na casimira rebelde. Ao fundo, 
encostado à parede, um banco estreito e comprido, com os aprendizes em 
promiscuidade. [...] a função dos aprendizes dependia da côr e da condição 
de cada um deles. (CAMPOS, 1941, p. 270-271). 

 

Para ser um aprendiz de ofício na alfaiataria, precisava ter aparência 

saudável e uma família de boa reputação na Vila, como Humberto de Campos. Os 

aprendizes eram separados em funções como: soprar o ferro de passar roupa e 

colocar carvão nos fogareiros; os que serviam apenas para ir ao boteco da esquina 

comprar pão ou cachaça para os oficiais; entregar a roupa nas casas dos fregueses; 

passar  o  ferro  de  engomar  em  coletes  e  calças  porque  engomar  os  paletós  e  
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fraques, apregoar botões à mão e à máquina, e chulear as peças talhadas eram 

tarefas entregues apenas para os empregados adultos (CAMPOS, 1941). Cada 

aprendiz ambicionava subir de posição para sair das tarefas trabalhosas e isso 

instaurava conflitos interpessoais sérios. 

O período em que Humberto de Campos passou como aprendiz de ofício de 

alfaiate (três meses) ele não frequentou a escola primária. Em 1897, quando saiu 

dos serviços oficinais (não porque houvesse terminado seu tempo, mas por piedade 

de seus parentes ricos), sua mãe conseguiu matriculá-lo no Externato São José, 

escola primária e secundaria do sexo masculino, localizada na mesma rua da 

alfaiataria. A experiência educativa de três meses como aprendiz de ofício trouxe-lhe 

duras lições como a dor do isolamento social e a frieza do individualismo pela 

ambição de destaque no trabalho. Sair do ambiente da oficina de alfaiataria fez que 

ele recuperasse o ânimo pelos estudos.  

O Externato São José possuía matrícula de oitenta alunos e só um 

professor. O método de ensino era o mútuo: aluno do ensino secundário ‘passava e 

recebia’ lição de alunos do ensino primário, tudo decorado e cantarolado para não 

ter um encontro com ‘Santa Luzia’, a ‘divina’ palmatória. 

 

O colégio de José Serra de Miranda gozava, por êsse tempo, de sólida e 
invejável reputação, e era, por isso, frequentadíssimo. Estavam 
matriculados nele, quando entrei, cêrca de oitenta alunos, de todos os 
cursos. E não possuía outro professor. O seu diretor ensinava português, 
latim, francês, inglês, aritmética, geometria, álgebra, trigonometria, história 
universal, história sagrada e o mais que se quisesse. O ensino dessas 
matérias consistia, é verdade, apenas em passar a lição e tomar a lição. Era 
tudo decorado. As demonstrações tornavam-se desnecessárias. Bastavam, 
porém, os livros exigidos aos pais quando um menino se matriculava para 
que estes se convencessem de que o professor Serra de Miranda era um 
sábio, e que o filho, em pouco tempo, seria outro. Os alunos do curso 
primário eram lecionados pelos do secundário. Quem não aprendera, tinha 
o direito de passar adiante a sua ignorância, e de empregar, 
discricionariamente, a palmatória. Esta era, aliás, no Externato, uma 
divindade doméstica. Os alunos enfeitavam-na com fitas multicores, nas 
festas do colégio, trazendo-a como os santos casamenteiros nos oratórios 
de família que tem muita moça (CAMPOS, 1941, p. 279-280). 

 

O diretor e único professor do externato era o sr. José Serra Miranda, irmão 

da esposa do tio de Humberto de Campos  e ex-seminarista que abandonou a 

carreira eclesiástica em São Luís. Era austero em tudo, gostava de bebedices e de 

falar mal das autoridades eclesiásticas do bispado do Maranhão. 
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Dirigia seu externato como um duchista maneja o jacto d’água, tornando-a 
gelada ou quente sem utilizar temperaturas intermediárias. E a sua centena 
de alunos ria ou tremia de acordo com a cara com que êle penetrava na 
aula. O clima do colégio dependia da sua fisionomia. Se êle entrava 
sorridente, os alunos podiam conversar, podiam rir e as lições eram 
substituídas por uma palestra em que o ‘mestre’ recordava os seus dias de 
seminário, a falta de sinceridade do bispo, o café com pão antes da missa, 
as intrigas da sacristia, as rivalidades entre ex-homens no estreito ambiente 
de um mosteiro fechado. À primeira irritação, porém, a tempestade estalava. 
E a palmatória cantava a tarde inteira, como se tivesse ficado doida, de 
repente (CAMPOS, 1941, p. 283-284). 

 

Em 1898, Humberto de Campos passou pela experiência dos exames finais 

no Colégio Saraiva, uma escola primária particular e mista que abriu na Villa Miritiba 

e tirou muitos alunos do Externato São José. As provas eram orais e escritas, com 

temas sorteados na hora perante alunos, seus familiares e convidados do diretor. 

Havia uma mesa examinadora que aplicava as provas e depois participava da festa 

com pão-de-ló e vinho do Porto, o que menos importava era identificar, de fato, as 

habilidades cognitivas dos alunos. 

 

Creio que meu pavor das provas públicas de capacidade provém, em 
grande parte da infelicidade que me acompanhou nesta primeira 
experiência. No segundo ou terceiro sábado de 1898 a escola encheu-se de 
alunos, de família de alunos e de convidados de Saraiva Leão. Instalou-se a 
mesa, na presidência da qual foi investido o bacharel Olinto Amorim, moço 
de rosto redondo e pálido, olhos redondos à flôr do rosto, bigode negríssimo 
cobrindo a bôca redonda e que se tornava todo redondo no exagêro das 
cortesias. Havia chegado recentemente do Recife e tinha inaugurado no 
diário, já, o fraque preto de formatura. Errando pela casa, repleta, 
apavorado, a roer as unhas nervosamente, aproveitei o direito adquirido 
com o pagamento adiantado dos cinco mil réis de mensalidade e chamei à 
parte, por minha vez, o diretor. 
- Professor – disse-lhe, - eu não posso fazer exame de gramática, nem de 
geografia. Há duas coisas que eu não consegui decorar. 
- Quais foram? 
- Eu não sei conjugar verbo, nem a geografia de Minas Gerais. 
- Não tem importância ... não tenha mêdo não [...] – tranqüilizou-me Saraiva 
Leão, batendo-me carinhosamente no ombro. 
Chega a minha vez. Meto a mão na caixa de sapatos enfeitada de papel 
colorido que servia de urna. E tiro: em português, conjugação de verbos; em 
Geografia, cidades de Minas Gerais! 
Após as provas, foram servidos a convidados e alunos uma chícara de 
canja de galinha, um pedaço de pão-de-ló e um cálice de vinho do Pôrto. 
Era a festa com que Saraiva, na sua pobreza generosa, solenizava o 
encerramento do ano escolar. Embora estivesse absolutamente certo da 
minha reprovação, pelo menos nas duas matérias que eu mais temia, tomei 
o vinho e comí, vingativamente, a canja e o pão-de-ló. Alguns dias depois 
fui, porém, à escola, receber o resultado do tormento que se me impusera. 
A minha prova escrita foi-me devolvida. Era uma folha de papel almaço 
cujos cantos eu tinha ornamentado com alguns cromos coloridos, encapada 
com outra inda mais sobrecarregada de enfeites, e presa por uma fita 
estreita, de cem réis o metro, dessas que os devotos costumavam amarrar 
nos santos milagrosos. Eu havia sido aprovado plenamente em tudo. 
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Mesmo em geografia! [...]. Mesmo em Português! [...]. (CAMPOS, 1941, p. 
301-303). 

 

As escolas das vilas ofereciam lições simples de leitura, cálculo e escrita. O 

ensino resumia-se em ‘passar lição’ e ‘receber lição’, geralmente um aluno 

ensinando outro. “As crianças são colocadas no fluxo do fazer e do dizer e 

aprendem nesse próprio fluxo. Esta situação reforça a evidência das práticas 

efetuadas” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 23). A aprendizagem era imitar e 

devolver letras e palavras escritas que, juntas, não ofereciam significação para seu 

tradutor leitor ou escrevente, implicava apenas a identificação e mímese, com 

distância reflexiva (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). E as famílias dos alunos que 

conseguiam alcançar esta instrução conformavam-se com o que era oferecido sem 

perceber a decadência da instrução; para eles, escola era isso mesmo. 

 

3.4.3 A escola primária na cidade 

 

O Regulamento da Instrucção Pública Primária do Maranhão de 1894 

estabeleceu como gratuita a instrução primária nas cidades e a classificou como 

Ensino Integral, tendo as despesas com aluguéis das casas das escolas, seus 

melhoramentos e mobiliários custeados pelo Thesouro Público do Estado. 

Nas memórias de Cazuza, a capital era diferente de tudo o que ele tinha 

visto antes. A cidade de São Luís encheu os olhos de Cazuza de emoção e chamou-

a de ‘o esplendor das cidades’ pelo seu conjunto de ruas, praças, igrejas e fábricas. 

 

Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante 
dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos 
jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das 
fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música, 
deixavam-me maravilhado no meio da rua. (CORREA, 2002, p.133). 

 

O movimento de pessoas nas ruas era intenso e atraía o olhar de Cazuza de 

minuto a minuto. As ruas movimentadas, o repique dos sinos nas torres das Igrejas, 

o apito das fábricas, os desfiles do Batalhão de Infantaria e da banda de música, 

livrarias que vendiam brinquedos, os grandes relógios e seus pêndulos e os globos 

iluminados dos postes a gás nas ruas eram novidades que enchiam de encanto a 

imaginação infantil.  
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Os pais de Cazuza o enviaram para estudar na capital em regime de 

internato. Ele foi matriculado em uma escola particular bem conceituada que 

oferecia o curso primário sob o regime de internato e externato. Cazuza chamou-a 

de Colégio Timbiras. Embora esta pesquisa não tenha identificado nos livros e 

documentos encontrados, o registro de um colégio particular na capital com este 

nome, estimo que seja o Instituto Rosa Nina criado em 1907 nas antigas instalações 

do Colégio N. S. de Nazaré (extinto em 1899) cuja proprietária, D. Rosa Laura Parga 

Nina, nascera na povoação Pirapemas, a mesma de Cazuza. O proprietário e diretor 

deste Instituto (que dera o nome em homenagem à sua mãe) era o Dr. Almir Nina, 

renomado orador e antigo lenthe da Cadeira de Pedagogia da Escola Normal do 

Maranhão, auxiliado pelo professor Joaquim de Oliveira Santos.  

Outros fatos que assemelham o Colégio Timbiras ao Instituto Rosa Nina é 

que ambos estavam instalados no Largo do Palácio, eram escolas particulares 

tradicionais que ofereciam instrução primária e secundária num casarão com 

escadaria afidalgada sob regime de internato e externato. Os diretores em ambas as 

escolas falavam sempre em tom de discurso, como exímios oradores, e as 

características do professor que auxiliava o diretor Almir Nina se aproximam muito 

daquelas do professor João Câncio, citado por Cazuza como o melhor professor do 

Colégio.  

A casa da escola da capital onde Cazuza estudou era um casarão imenso 

de escadaria afidalgada com a frente voltada para o mar, muitas janelas, muitas 

salas e muitos quartos. O diretor da escola comparava-a com “uma grande árvore 

cheia de ninhos onde pequenos pássaros emplumavam-se para voar” (ibid, p. 169). 

No andar térreo funcionavam as aulas primárias e secundárias, no andar acima 

estava a secretaria, a sala de estudos, o refeitório e o dormitório. O regulamento da 

escola só permitia aos internos andar livremente pela casa e ir às janelas de frente 

para a rua aos domingos. 

O diretor estava com mais de 60 anos e morava no Mirante da casa da 

escola, um ambiente amplo e com grandes janelas que ficava acima do dormitório 

dos meninos. Para Cazuza, talvez fosse o maior colégio da cidade, com 

aproximadamente 50 meninos internos e mais de duzentos externos. Além do diretor 

havia inspetores, vigilantes, contínuos e professores  
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[...] de todos os feitios, os ásperos, os pacientes, os bons, os desleixados, 
os que gostam de dar cascudos e os que não sabiam ensinar senão aos 
berros. Deles todos, o mais curioso era João Câncio. Tipo feio, magro, 
míope, compridão, esquisitão. Morava no próprio colégio, num quartinho 
atulhado de livros. (CORREA, 2002, p. 142).  

 

Dentre os professores, Cazuza destacou como melhor professor do colégio 

o sr. João Câncio, um sujeito alto, magro, compridão, silencioso, distraído, mas 

inteligente e tolerante, andava sempre com um livro na mão e morava num quartinho 

da escola. 

No colégio Timbiras nunca faziam nada sem sinetas, sem solenidade e sem 

discurso (CORREA, 2002). Embora não haja exposição escrita do tipo de método de 

ensino adotado, o texto escrito das memórias de Cazuza apresenta sinais da 

existência de professores enfadonhos, ásperos e desleixados, mas João Câncio foi 

apresentado como tolerante, justo; um professor que sabia como atrair a curiosidade 

infantil para as lições escolares.  

 

O que dizia tinha sempre um tom de novidade. As coisas difíceis tornavam-
se simples depois que ele as explicava. As suas aulas penetravam-nos no 
fundo do entendimento como um raio de sol atravessa uma vidraça 
(CORREA, 2002, p. 142). 

 

No registro sobre suas aulas contêm sinais de um comportamento didático 

que respeitava o aluno em sua individualidade considerando este como um ser 

capaz de fazer construir conhecimentos; estimulava a curiosidade, a reflexão do 

aluno sobre si mesmo e seu ambiente físico e social a fim de tornar mais 

compreensiva a abstração das lições dos livros didáticos; aproveitava o 

conhecimento prévio dos alunos em relação ao tema da aula; valorizava as relações 

interpessoais dentro e fora da classe; não ignorava o valor da exposição didática e 

contextualizada dos conteúdos escolares, utilizando o diálogo para desenvolver 

habilidades cognitivas. Com isso tornava cativa a atenção do aluno que 

compreendia o contexto ensinado e dele podia escrever ou falar. 

Cazuza registrou em suas memórias técnicas de ensino como o ditado, a 

escrita de composição, aula expositiva e conversas livres. Os ditados ocorriam 

sempre com mensagens moralizantes ou patrióticas. Exemplo: os internos primários 

levaram uma queixa ao diretor sobre a cama de um aluno que cheirava mal e 

naquela semana os ditados eram com palavras e frases sobre noções de Hygiene. A 

escrita de composições envolvia a produção textual individual para estimular o 
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pensamento reflexivo. Exemplificando esta atividade de Composição, o professor 

João Câncio deu o tema ‘A Bandeira Nacional’ e disse: 

 

-Não quero frases: quero idéias. Ninguém se preocupe com palavras 
bonitas, preocupe-se, porém, com bonitos pensamentos. Quanto menos 
palavras e quanto mais pensamentos – melhor. A palavra não é laço de fita 
cuja serventia é enfeitar. A única utilidade que ela tem é exprimir o 
pensamento. Não existe palavra feia nem bonita. Todas elas são belas, 
quando vestem belas idéias e todas são feias quando são vazias e nada 
exprimem. (CORREA, 2002, p. 153). 

 

E quando os alunos pensavam ter alcançado êxito ao exaltar o brilho da 

pátria brasileira, a imensidade das matas e a riqueza do solo, o professor exclamou:  

 

Pátria não é natureza, não é território. É o homem. Se o homem é pequeno, 
ela é insignificante; se o homem é grande, ela é grandiosa. [...] O Brasil é 
obra de seus construtores, ou melhor, daqueles que o tiraram do nada 
selvagem e o fizeram terra civilizada (CORREA, 2002, p. 154-155). 

 

Na aula expositiva adotava linguagem simples, aproveitando-se dos fatos 

ocorridos no cotidiano para estimular a compreensão do assunto. A exploração dos 

conteúdos com as práticas sociais favoreciam o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Parecia concordar que “o poder de conhecer, de comprehender, de 

assimilar, necessita de ser guiado de um modo racional e perseverante, para que 

adquira todo vigor e desenvolva no espírito a maior capacidade, para o estudo e 

apreciação das cousas” (GODOIS, 1914, p. 23). Um exemplo da aplicação desse 

conhecimento didático na instrução escolar de Cazuza ocorreu durante uma aula de 

História quando um aluno atrasado em suas tarefas tentou justificar seus erros e 

dificuldades porque era pobre e ajudava a mãe nas tarefas domésticas. O professor 

João Câncio aproveitou a oportunidade para dizer-lhe que estudar não era coisa só 

para ricos e partindo deste fato passou a ensinar um pouco mais sobre a vida do 

abolicionista Luís Gama e relatou: 

 

Entre os pais de Luis Gama havia profundas diferenças. A mãe era uma 
negra quitandeira. O pai, um fidalgo português. Ela trabalhava. Ele, um 
estróina, jogava todo dinheiro que lhe caia nas mãos. O jogo, meus 
meninos, é realmente uma das maiores ruínas do mundo. O homem que 
joga acaba perdendo a própria dignidade. O pai de Luís Gama viciou-se 
tanto no jogo que, para ter com que jogar, passou a cometer todas as 
baixezas. [...] Parecia mentira, mas era verdade. Para ter cem ou duzentos 
mil réis com que pudesse jogar, o pai havia vendido o filho pequenino! 
O negócio fora feito na véspera. Toda aquela história de passeio no mar 
tinha sido inventada para entregar a criança ao comandante do navio. O 
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resto do dia o pequeno não parou de chorar. Atiraram-no depois para o 
convés, no meio dos escravos que iam ser vendidos no Rio de Janeiro. O 
pobrezinho, que só conhecia a doçura dos carinhos da mãe, tremeu diante 
do longo inferno que se desenrolou aos seus olhos. Ao chegar ao Rio de 
Janeiro, levaram-no com os outros escravos para ser vendido no mercado. 
[...] 
- A pobreza, as suas ocupações e as suas dificuldades, ao lado das 
dificuldades, das ocupações e da pobreza de Luís Gama, são gotas d´água 
comparadas com o mar. A sorte algemou Luís Gama de todas as maneiras. 
Deu-lhe aquele pai infame. Deu-lhe a extrema pobreza e a extrema 
humildade. Deu-lhe até a desgraça da escravidão. E, no entanto, Luís 
Gama quebrou todas essas algemas e estudou e instruiu-se. (GODOIS, 
1914, p. 159-162). 

 

Também há registros de Diálogos ou Conversas Informais como técnicas 

de ensino, em que eram utilizadas situações vivenciadas em práticas sociais para 

consolidar lições escolares sobre moralidade e civilidade. Cazuza recebeu várias 

lições educativas dentro e fora da sala de aula. No primeiro exemplo, seu professor 

usou um episódio que ocorrera na saída da Igreja para ensinar sobre direito e 

liberdade individual, qual seja: 

 

Ao entrarmos na avenida que nos levava ao colégio, paramos alguns 
passos adiante. Uma carroça, carregada de fardos, tomava-nos o caminho. 
O burro que a puxava, extenuado pelo peso da carga, havia caído nas 
pedras, arfando. Ao lado, o carroceiro o espancava cruelmente, berrando a 
cada chicotada: - Levanta! Levanta! 
João Câncio avançou até junto da carroça. – Não espanque o animal! Disse 
energicamente ao carroceiro. 
- Como não hei de espancar se ele não quer erguer-se do chão? 
- Não quer, não; não pode! É o peso da carga. 
- Qual carga qual nada! Todos os dias aguenta o dobro. O que ele tem é 
manha! [...] 
No dia seguinte, à hora da aula, o professor Joâo Câncio nos disse: 
- O carroceiro quando ontem discutia comigo, afirmava ter o direito de 
castigar o burro à sua vontade, porque o animal lhe pertencia. Muita gente 
pensa assim. Muita gente imagina que pode fazer o que quer daquilo que 
lhe pertence. É um engano. E continuando: 
- Ninguém tem liberdade de fazer o que quer sem freio e sem ordem. A 
liberdade tem limites. A liberdade de cada individuo acaba onde começa a 
liberdade alheia. [...] Eu sou dono de uma casa, mas não posso tocar fogo 
na casa porque o fogo vai prejudicar os vizinhos. [...] O direito à propriedade 
é um direito sagrado. Mas como todo direito, está dentro do círculo da 
moral. (GODOIS, 1914, p. 175-177). 

 

Outro diálogo educativo, fora da sala de aula, foi explorado para refletir 

sobre os abusos do preconceito racial e a falta de reconhecimento social em relação 

aos verdadeiros heróis brasileiros: 
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E estávamos, à tarde, brincando, quando o professor João Câncio surgiu 
em cima, no patamar, acompanhado duma negra velha. Era uma pobre 
mulher a quem ele costumava dar pequenas esmolas todos os meses. Ela 
começou a descer dificilmente a escada. Em certo momento as suas pernas 
trêmulas não tiveram firmeza para lhe equilibrar o corpo. O professor 
acudiu-lhe com presteza, segurando-a. Deu-lhe depois, o braço e levou-a 
atenciosamente até a porta da rua. Rimo-nos todos. Ele percebeu. Ao 
voltar, parou diante de nós. 
- De que foi que vocês riram? perguntou. acharam graça em eu ter dado o 
braço à pobre velha? Pois, meus meninos, eu assim fiz por vários motivos. 
Em primeiro lugar, tratava-se de uma mulher, ou melhor de uma senhora, e 
os homens devem ser gentis com as damas. Em segundo lugar, tratava-se 
de uma velha e, aos velhos, nós os moços, temos o dever de dar arrimo. 
Outro motivo ainda, é que ela é preta. Fez uma pequena pausa e repetiu: - 
sim, por ela ser uma preta. O seu olhar brilhou, a sua voz aqueceu. E 
prosseguiu: 
- O Brasil deve ter pelo negro uma grande afeição e um grande carinho. 
Porque, se o Brasil é o que é, muita coisa deve ao negro. Para esse 
progresso que aí está, o negro concorreu com o suor de seu rosto, com o 
trabalho de seu braço, com a bondade do seu coração e com o sacrifício de 
sua liberdade.  
Os meninos que brincavam mais longe aproximaram-se. Ficamos todos a 
ouvir silenciosamente.  
– Desde que o Brasil começou a dar os primeiros passos para a frente, o 
negro está ao lado do Brasil. Nos primeiros engenhos de cana-de-açucar, 
no século do descobrimento, lá está o negro trabalhando. Quando é preciso 
repelir os negros da terra pernambucana, da terra maranhense, de quase 
toda a terra nortista, o peito do negro é uma das nossas maiores fortalezas. 
Nas bandeiras que entram pelos sertões a fundo, à procura do ouro, ao lado 
do bandeirante que é o senhor de tudo, está o negro, sempre trabalhador, 
sempre fiel e sempre bom, sem ser senhor de nada. [...] Eu oferecendo o 
braço àquela pobre preta, que foi escrava, que lutou e sofreu, portanto, pela 
grandeza do Brasil, não lhe dei honra nenhuma. Eu é que me honrei com 
isso. (CORREA, 2002, p. 143-144). 

 

Durante o ano letivo, as diferenças sociais eram reproduzidas no interior 

da escola com mais ou menos intensidade, tanto entre os professores como entre os 

alunos. Alguns escamoteavam seus preconceitos distanciando-se com excessos de 

formalidades, cerimônias e burocracias da escola. Outros, como João Câncio e o 

diretor da escola, estavam sempre dispostos a instruir pelo exemplo, mostrando que 

a virtude da generosidade precisava ser conservada em todas as ocasiões. Mesmo 

em situações de desentendimentos entre alunos, eles procuravam mostrar o valor 

de boas relações interpessoais e os perigos do isolamento social. Um dia, ao 

aconselhar dois alunos, instruiu-os da seguinte forma: 

 

- Conserte esse gênio. Você é um porco-espinho, lançando pontas agudas. 
É uma espingarda carregada que a gente tem medo que dispare. Na vida 
devemos ser atenciosos, amáveis, delicados. Sem amigos não há quem 
possa viver e você repele a possibilidade de fazê-los. 
O homem nasceu para viver em sociedade, na companhia amigável dos 
outros homens. E, nesse meio, você quer ser fera. Mas, quando abrir os 
olhos, estarão eles a magoá-lo. É a lei natural. Quando, num lugar, aparece 
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um tigre, todo mundo se previne e procura destruí-lo. Você é um tigre, para 
seus companheiros. Corrija-se, meu filho, senão vai ter uma vida muito 
difícil. (CORREA, 2002, p. 146-147).  

 

Os exames finais e a instrução primária do Colégio Timbiras eram 

compostos por provas orais e escritas mensais com solenidade de premiação e 

entrega de medalhas para quem alcançasse os melhores resultados. Os alunos 

eram julgados por uma mesa examinadora e os prêmios entregues num cerimonial 

nacionalista para evidenciar a função social da escola de civilizar o povo para a 

nação republicana e tornar público que eram os ‘soldados preparados’ para defender 

a pátria brasileira. Como resultado, as diferenças individuais legitimadas na escola 

naturalizavam publicamente as desigualdades sociais. Um modo de socialização 

escolar que não foi criado dentro da escola, mas que surgiu da universalização de 

normas impessoais regulamentadas pelo poder público e se impôs a outros modos 

de socialização (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 

A cidade de São Luís que Humberto de Campos conheceu quando 

desceu do Continente, navio da Companhia Maranhense, em 19 de maio de 1900, 

foi um pouco diferente. Com treze anos de idade e vivendo do favor de parentes, 

olhava a cidade apenas pela janela. “Chegava à porta, olhava o largo do Carmo, o 

ruidoso movimento dos bondes puxados a burro, a passagem nervosa dos 

transeúntes, e subia de novo. A cidade tentava-me lá fora, mas eu não tinha 

coragem para vê-la de perto”. (CAMPOS, 1941, p. 408). E quando teve oportunidade 

para sair às ruas foi para colocar seu plano em ação: encontrar um meio de sustento 

para não voltar mais à vila de onde veio. E o lado da cidade que conheceu foi a do 

trabalho, no bairro comercial chamado Paia Grande. 

 

É a parte baixa da cidade, na qual se acham situados os depósitos das 
fábricas, os armazéns de gêneros, de exportação, os escritórios das 
grandes firmas, cujos interêsses se acham voltados para o mar. Quanto 
mais eu descia até ali, e via aquele movimento de carroças carregadas de 
fardos e sacos, mais vivo era meu desejo de ficar. E uma circunstância 
especial e curiosa fazia aumentar êsse desejo. S. Luiz era, por essa época, 
um dos maiores centros fabris do Brasil, e o primeiro do Norte em 
tecelagem. Os armazéns tinham um cheiro especial, de fazenda nova, de 
algodão engomado, que a falta da circulação do ar tornava mais intenso e 
característico. E aquele cheiro me atraia, me seduzia, me encantava. Era o 
perfume amoroso da Riqueza nas suas núpcias legais com o Trabalho 
(CAMPOS, 1941, p. 411). 
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Humberto de Campos não foi matriculado em escola pública; não podia 

sustentar seus estudos nem a si mesmo. A ‘escola’ que conheceu na capital foi a 

firma de encadernação e tipografia Davi, Rabelo & Cia. Um judeu o aceitou como 

aprendiz, mas com a condição de só acertar o ordenado depois que ele mostrasse 

suas habilidades e aptidões.  

 

Dificilmente se encontraria um lugar mais triste para trabalhar ou para 
sofrer. A oficina não podia ser mais lúgubre, mais escura, mais anti-
higiênica. Três ou quatro compositores e impressores moviam-se no 
ambiente sombrio, aparecendo e desaparecendo por trás das montanhas de 
papel e de caixas, como sombras humanas agitando-se numa penumbra de 
sonho fúnebre. Ninguém falava, ou sorria. Davam mais a impressão de 
condenados, que cumprissem a sua pena do que de operários que 
ganhassem o seu pão. Só se escutava o barulho monótono, e sempre igual, 
dos pequenos prelos, imprimindo faturas, contas, envelopes ou riscando 
folhas de livros comerciais. Ao meio dia, cada um daqueles trabalhadores 
tristes, sem trocar palavra, desembrulhou uma lata de alimentação magra, e 
pôs-se a comer em silêncio. Antes, porém, lavou as mãos em água de 
potassa, que eu, na minha qualidade de aprendiz preparei, e que ficava 
sôbre uma janela, do lado do beco. À medida que a água ficava muito suja, 
eu a renovava. Eu era, ali, o Cristo, com a obrigação, ainda, de lavar as 
mãos de Pilatos. (CORREA, 1941, p. 415-416). 

 

Como aprendiz de ofício, o menino Humberto com treze anos não 

recebeu instrução primária, nem refeição, nem teto para dormir. Tinha que trabalhar 

para sobreviver. Naquele ambiente de trabalho adulto não havia cuidado didático 

para ensinar um aprendiz, só o olhar frio do mestre da oficina. Depois da experiência 

nesta oficina tipográfica Humberto de Campos trabalhou como caixeiro no Armazém 

J.A.Santos & Cia, como tipógrafo do Jornal da Manhã no turno noturno, lavador de 

garrafas e caixeiro da Casa Transmontana no diurno. “Foi assim, que, humilde 

caixeiro do sécuclo XIX, penetrei no século XX” (CAMPOS, 1941, p. 483). 

Em 1900, a instrução pública primária da cidade de São Luís foi oferecida 

na Escola Modelo Benedito Leite, nas Escolas Estaduais, nos Grupos Escolares e 

nas Escolas Municipais.  

Como estabelecimento de ensino próprio para a instrução pública 

primária, a Escola Modelo foi criada através da Lei no 155, em 6 de maio de 1896, e 

anexada à Escola Normal do Maranhão pelo governador Manoel Ignacio Belfort 

Vieira. Sua finalidade era cumprir as exigências da organização inicial do ensino 

público sob a égide republicana, legisladas pela Lei no 56, de 15 de maio de 1893, e 

Lei no 119, de 2 de maio de 1895, oferecendo um curso primário com duração de 

sete anos e servindo como aplicação prática de exercícios didáticos para alumnos-
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mestres da Escola Normal e de aperfeiçoamento didático dos professores públicos 

primários em exercício com métodos de ensino da Pedagogia Moderna. Em 5 de 

junho de 1899, pelo Decreto n. 28, o governador João Gualberto Torreão da Costa 

deu-lhe a denominação de Escola Modelo Benedicto Leite em homenagem a 

Benedicto Pereira Leite, ex-governador do Maranhão e fundador desta instituição 

educacional (MARANHÃO. Mensagem...1900). 

A Escola Modelo Benedicto Leite, embora criada em 1896, iniciou seu 

funcionamento em 14 de março de1900 com 25 alunos de ambos os sexos, 

assistidos pela vigilante nomeada D. Lydia da Silva Castro, sob a jurisdição do 

Director da Escola Normal e a regência interina da professora normalista Henriqueta 

de Freitas Belchior na classe do 1º ano. Respondia interinamente pela Escola 

Normal o Sr. Antonio Baptista Barbosa de Godois, substituindo o Dr. Almir Nina, 

licenciado. (MARANHÃO. Mensagem... 1901). 

O então governador do Maranhão, Dr. João Gualberto Torreão da Costa, 

discursando na Casa Legislativa do Estado, em 13 de fevereiro de 1901, referiu-se à 

Escola Modelo Benedito Leite, após seu primeiro ano letivo, como um 

estabelecimento que promovia um ensino especial cujas vantagens deveriam ser 

divulgadas em todo o Estado, assim se expressando: 

 

No curto período em que tem funcionado este Instituto já se pode conhecer 
os inúmeros benefícios que elle prodigalisará a instrucção primária do 
Estado, pois em algumas visitas que fiz a tão útil estabelecimento tive a 
satisfação de verificar o adiantamento dos alumnos, accentuando-se ainda 
mais no meu espírito como no de todos a convicção de que por esse 
processo especial de ensino, incalculáveis serão as vantagens que auferirá 
a mocidade que lhe cursa as aulas. Asseguro-vos que é empenho especial 
da administração fazer prosperar cada vez mais esta instituição, em tão 
boa hora creada nesta Capital, para o que não poupará esforços, 
procurando divulgal-a o mais possível em todo o Estado (MARANHÃO. 
Mensagem...,1901). 

 

Em seus primeiros anos de existência a Escola Modelo funcionou no prédio 

da Escola Normal, criada em 1890. Não possuía boas condições estruturais, mas 

era uma casa tradicionalmente requintada porque possuía um andar superior, 

varandas, portas e janelas amplas para fazer iluminar e circular o ar, telhado com 

eiras e beiras, um modelo arquitetônico que ainda mostrava imponência no centro 

da cidade. 
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Figura 20 – Prédio onde funcionava a Escola Normal do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

O entusiasmo pedagógico pela instrução pública primária maranhense como 

símbolo de modernidade e progresso social em 1900 foi intenso. Famílias 

maranhenses, a imprensa local e o governo do Estado acolheram com entusiasmo a 

criação da Escola Modelo Benedito Leite, e as matrículas para o primeiro ano se 

esgotaram em poucos dias. Sob a jurisdição e direção da Escola Normal, a 

demanda escolar aumentou e em seu segundo ano letivo foi autorizado através da 

Lei no 304, de 5 de março de 1902, o funcionamento de cadeiras extras que foram 

chamadas Aulas Desdobradas, para atender a alta demanda pública.  

Em 12 de abril de 1902, Antonio Baptista Barbosa de Godois foi efetivado 

no cargo de Diretor da Escola Normal (MARANHÃO. Mensagem..., 1903). 

 e sob sua orientação pedagógica a Escola Modelo Benedicto Leite, entre os 

anos de 1902 a 1905, passou por reajustamentos em seu programa de estudos 

como diminuição do tempo do curso (de sete para seis anos) e do número de alunos 

na sala de aula (de 40 para 30 alunos), aumento de matrículas com aulas 

desdobradas e implantação de aulas práticas de educação physica. 
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A lei n.304, de 5 de março 1902, autoriza a criação de mais uma cadeira, 
em cada uma das aulas da Escola Modêlo. O decreto n.20, de 18 de março 
de 1902 cria uma segunda cadeira na aula do 1º ano. Por decreto n.24, de 
31 de janeiro de 1903, instituiu-se uma 2ª aula no 2º ano. O decreto n.46, de 
27 de fevereiro de 1905, cria uma segunda cadeira no 3º ano. Pelo decreto 
n. 46A, de 13 de abril de 1905 o curso da Escola Modêlo reduz-se a 6 anos, 
reformando-se o seu programa de ensino, sobretudo na parte relativa à 
educação física. Pelo Decreto n.48, da mesma data, estabelece o ensino 
prático da língua francesa do 3º ano em diante. (TEIXEIRA, 1922, p.394). 

 

Para o governador interino Alexandre Collares Moreira Junior, estas ações 

foram necessárias para difundir a educação popular no estado do Maranhão, 

considerando que,  

 

Devido aos concertos a que se estavam procedendo no edifício em que 
funcciona esta escola, não teve lugar a abertura das respectivas aulas no 
dia 1º de Fevereiro, como manda o Regulamento, tendo sido adiada para 22 
do mesmo mez. Como era de prever e foi levado ao conhecimento do 
Congresso em a ultima Mensagem, elevou-se muito o número de alumnos 
do 1º anno do curso da Escola, em conseqüência dos numerosos pedidos 
para admissão á matricula dessa classe. 
Sendo empenho capital do Governo difundir a instrução popular, não lhe foi 
possível deixar de attender a esses pedidos, instituindo, por acto de 21 de 
Fevereiro do anno passado, uma auxiliar para a respectiva professora, 
sendo designada, na mesma data, a professora da 3ª escola estadoal D. 
Genoveva Ribeiro da Cunha, que immediatamente entrou em exercício. 
(MARANHÃO. Mensagem..., 1903, p.14). 

 

A reabertura das aulas em 9 de fevereiro de 1903, após reformas do prédio 

adquirido pelo Estado para o funcionamento desta escola, ocorreu com um grande 

ato público. 

 

No referido dia 9 realizou-se a reabertura das aulas desta Escola e o 
brilhantismo da festa, que então teve lugar, realçado pelo grande concurso 
de famílias que compareceram ao acto e pelo geral contentamento que 
reinou em todas as pessoas que se achavam presentes, é um testemunho 
irrecusável dos progressos d’ essa instituição e do carinho com que a 
acolhe a população desta cidade (MARANHÃO. Mensagem..., 1903, p.15). 

 

O prédio reformado, erguido sob reparos do edifício conhecido como Palácio 

das Lágrimas5, possuía localização geográfica, espaço físico, iluminação e 

                                                           
5
 Conta a lenda maranhense que, há muitos anos, morava um homem de grandes posses e muitos 

escravos neste prédio. Um deles apaixonou-se loucamente por uma escrava, muito linda, que lhe 
recusou o amor. Inconformado, encheu-se de ciúmes o escravo preterido e planejou vingar-se, pondo 
veneno na comida dos dois filhos do patrão e escondendo os restos do veneno entre os pertences da 
escrava.  Acusada de homicídio a escrava reclamou inocência, mas foi condenada à forca. 
Desesperada, chorava muito e suas lágrimas molhavam o chão da casa. Ela pedia para a mulher de 
seu senhor compaixão e misericórdia, mas não foi atendida. Enquanto era arrastada para a forca 
suas lágrimas molharam os degraus da escadaria então rogou uma praga para aquele lugar dizendo 
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condições sanitárias adequadas para o ensino por classes, seguindo a orientação de 

hygiene pedagógica proposta pelo diretor da Escola Normal em 1902 e publicadas 

em 1910. 

 

A escola, como todo lugar em que há agglomeração de indivíduos, deve 
offerecer a máxima segurança de uma hygiene irreprehensivel. É o mesmo 
que dizer – que ella, e principalmente ella, que se ache de posse da 
confiança das famílias que lhe entregam os filhos para serem educados, 
deve apresentar as melhores condições sanitárias. A essas condições 
juntam-se outras de ordem propriamente pedagógica e que, tanto como 
ellas, devem ser rigorosamente observadas. Do conjunto dessas 
circunstâncias, conclui-se que a escola, na sua situação, construcção e 
funccionamento deve observar todas as condições impostas pela hygiene e 
pela pedagogia. 
E assim, consoante a lição dos mestres, ella deve ser edificada em lugar 
salubre, sem pântanos perto, nem qualquer outro foco de infecção, longe de 
hospitaes, num logar alto, bem ventilado e com luz abundante; distante de 
quartéis, de fabricas, mercados e de tudo mais que, pelo rumor, possa 
pertubar o trabalho escolar ou distrahir a attenção dos alumnos; estar 
isolada, sendo possível, para melhores condições de ar e luz, e, não o 
sendo, achar-se fora da projecção da sombra de prédios altos; possuir no 
mesmo edifício tudo que seja preciso para as suas necessidades, como 
lavatório, o depósito de água potável, dejectorios etc, ter um páteo, sala 
espaçosa de espera para os alumnos, salão para os jogos e outros 
exercícios de educação physica, um jardim como condição hygiênica  e 
para o estudo objectivo de botânica, salão para o trabalho manual e um 
gabinete ou sala para a recepção de visitas e das auctoridades.  
A sala de aula deve atender a capacidade conveniente para a quantidade 
de alumnos, que lhe é determinada, e estar de accordo com as prescripções 
scientificas, quanto á sua orientação, de modo a poder cada alumno ter pelo 
menos 5 metros cúbicos de ar, facilmente renovável. Dada a lotação de 40 
alumnos, que é a consagrada, geralmente, para cada classe, como na 
Noruega, a capacidade da sala não deve exceder em extensão a 10 metros, 
para que todos os alumnos possam ler, sem esforço, o que o mestre 
escrever no quadro negro, ouvir distinctamente as explicações e ser por elle 
ouvidos, sem haver necessidade de alteração, de parte a parte, no metal de 
voz ordinário, nem de apurar a audição. A largura é limitada a 7 metros, 
para que a luz não chegue fraca demais aos alumnos collocados no lado 
opposto ao em que entrar a maior claridade, nem haja difficuldade na 
inspecção de toda a classe, por occasião dos exercícios. 
A altura é computada em 4,50m para que se tenha sufficiente quantidade de 
ar puro e não se produza o echo na sala. A essas razões junta-se nos 
países frios a facilidade do aquecimento na estação do inverno. 
A forma da sala de aula deve-se approximar a de um rectângulo, tendo os 
ângulos ligeiramente arredondados, para que o ar circule mais facilmente; 
as paredes não devem ser alvas, mas sim de cor rosa ou amarelladas, sem 
todavia ser esta cor carregada. Evita-se por esta maneira a pertubação da 
visão, resultante do reflexo da lux exterior. Na pintura, a que deva se 
proceder nas paredes, portas, janelas, etc, será imprudência empregarem-
se tintas impregnadas de tóxico. A orientação do prédio obedece igualmente 
a regras: Ella é deduzida das condições metereológicas. Prescreve-se na 

                                                                                                                                                                                     
que as lagrimas que derramara e molhara o chão daquela casa não secariam até que o verdadeiro 
culpado fosse descoberto. Assim se viu: por mais que se tentasse enxugar a escada, sempre os 
degraus se mantinham molhados e mesmos se lhe pondo novas lajes também elas nunca estavam 
enxutas. Por fim, o criminoso confessou o crime, mas o sobrado permaneceu mal assombrado, foi 
abandonado, seu último dono ficou louco e, em ruínas, foi comprado pelo Estado. (LIMA, 2006). 
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Europa que a frente do edifício escolar fique para o sudeste nos paizes 
septentrionaes e para o nordeste nos meridionaes, provindo uma e outra 
prescripção da necessidade de evitarem-se resfriamentos e moléstias 
pulmonares. Entre nós outra deve ser a prescripção. Nós não temos a evitar 
o grande frio e fortes ventos da Europa; pelo contrário, devemos procurar a 
direcção dos ventos e a acção saneadora da luz. A escola deve ser, pois, 
voltada para o nascente. A luz, deve ser proporcionalmente diffusa, 
regullada por cortinas ou venezianas, conforme as circunstancias de 
occasião e vir de cima para baixo. O ponto inferior da incidência lateral deve 
cair na altura da carteira do alumno e a situação da escola deve ser tal que 
se divise da classe uma parte do CEO, isto é, que os prédios vizinhos á 
escola, quando os haja, não lhe sejam superiores. A superfície da 
illuminação orça por um quarto ou um quinto do pavimento. É de rigor a luz 
pela esquerda, para que não seja prejudicada a vista do alumno, com o 
esforço diário de visão, occasionado pela projecção da sombra do seo 
braço ou do tronco, o que se dará, vindo a luz pela direita ou por traz, ou 
offuscamento com a intensidade da luz, vindo esta de frente. A myopia que 
pode ter varias causas na escola é muitas vezes a conseqüência da 
transgressão d’este preceito, que pode ser sempre obedecido, mediante 
uma conveniente disposição das carteiras e cadeiras dos alumnos, voltadas 
para um ou outro extremo da sala e a collocação da cadeira do mestre de 
accordo com a necessidade da collocação das dos discípulos. (GODOIS, 
1910, p. 160-162). 

 

Além de cumprir as normas de higiene escolar detalhadamente orientadas 

por Antonio Baptista Barbosa de Godois, o prédio em que funcionava Escola Modelo 

Benedito Leite recebia brisa marítima e estava localizado em frente a Igreja São 

João, no centro da cidade, um local público que não aceitava qualquer prática ou 

costume considerado profano pelo catolicismo, a religião oficial do Estado. 

 

Figura 21 – Antigo Palácio das Lágrimas e prédio onde funcionava a Escola Modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Álbum do Maranhão (1923). 
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Na planta projetada para a fachada desta escola, podemos observar o 

cuidado arquitetônico de exaltar o símbolo do estado do Maranhão em sua torre 

mais alta e principal, apresentar em suas altas janelas o símbolo nacional (do lado 

esquerdo, o lado do coração) e estadual (do lado direito) com cores de suas 

respectivas bandeiras, complementando-se, em menor dimensão, no desenho da 

porta principal de duas folhas. A escadaria afidalgada complementava a fachada da 

escola com suntuosidade.  

A linguagem arquitetônica da planta da fachada da Escola Modelo Benedicto 

Leite comunicava sua identidade como unidade federativa da nação republicana. As 

pessoas que entrassem pela porta principal imediatamente teriam ativadas 

lembranças de que estavam em solo pátrio sagrado e deveriam colocar-se em 

posição de veneração. E quem pela rua passasse poderia imaginar que de um lado 

a nação brasileira e de outro lado o estado do Maranhão, estavam unidos, sem 

medir esforços financeiros para melhorar a instrução pública primária, abrindo uma 

porta de civilização, entrada para o progresso. 

 

 
Figura 22 – Planta da Fachada da Escola Modelo Benedicto Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Oliveira (2013). 
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Figura 23 – Desenho das janelas direita e esquerda da Escola Modelo Benedicto Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2013). 

 

Os detalhes das janelas foram ampliados para melhor observação dos 

símbolos pátrios ali existentes, ornamentados com um serviço de engenharia bem 

elaborado. 

A Escola Modelo Benedito Leite recebeu um espaço físico com arquitetura 

apropriada para o ensino primário por classes. As salas de aulas eram amplas, 

iluminadas, arejadas e foram adaptadas para receber os alunos do curso primário 

com muitos recursos didáticos e carteiras individuais, fugindo do formato tradicional 

de bancos escolares para dois alunos, como orientara o diretor da Escola Normal 

Antonio Baptista Barbosa de Godois. 
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Figura 24 – Sala de Aula do 2º Ano da Escola Modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Álbum do Maranhão (1923). 

 

Neste ambiente didático estavam presentes o relógio de parede para 

controlar o tempo de aula e cumprir o horário escolar, acima da mesa da professora; 

em local privilegiado, as bandeiras do Brasil e a do Maranhão, cartazes, mapas e 

outros recursos visuais para favorecer as situações de ensino compreensivo. 

 

Figura 25 – Sala de Aula do 6º Ano da Escola Modelo 

 

Fonte: Álbum do Maranhão (1923). 
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O Programa de Estudos desta escola primária rompeu com o habitual 

costume das escolas públicas de um só professor que aceitavam na mesma sala 

alunos em diferentes níveis de instrução instruídos com lições do método sintético e 

adotou um sistema de ensino por classes ou ensino graduado (MARANHÃO. 

Regulamento..., 1905). Também introduziu o método analítico na leitura elementar e 

o método intuitivo na exploração dos recursos didáticos disponíveis.  

 

Uma leitura, por mais rápida do programma da nossa Escola Modelo, põe 
em evidência quanto ella se acha de accordo com o ideal moderno de 
esclarecer-se o espírito do alumno, dotando-o de uma certa somma de 
noções applicaveis às differentes profissões (GODOIS, 1910, p. 116).  

 

A renovação pedagógica em sala de aula pela aplicação do método analítico 

no ato de ler e a organização dos alunos em classes foram inicialmente 

experimentados no Estado do Maranhão por esta comunidade escolar e isto a 

diferenciou das outras escolas públicas primárias do Estado e fora dele.  

Uma das visitas ilustres que a Escola Modelo Benedito Leite recebeu foi a do 

professor paulista J. Higgins, e parte de seu relatório publicado em São Paulo com o 

tema Impressões de Viagem foi transcrito por Antonio Baptista Barbosa de Godois, 

apresentando sinalizações de uma escola pública primária com organização 

pedagógica moderna, o que podemos constatar no seguinte texto: 

 

Com o pouco que se fez, o Estado ganhou em instrucção pública e mesmo 
em prestígio fóra d’aqui, e não por louvaminhas convencionaes de 
interesseiros, mas pela observação de competentes que visitaram aquelles 
institutos de ensino e tiveram occasião de lhes asistir os exercícios. D’um 
desses visitantes, o Sr. J. Higgins, que tem viajado por diversas capitães do 
velho e novo mundo, lemos nas suas ‘Impressões de Viagem’ publicadas 
em S. Paulo, Estado onde reside, referencias honrosas á nossa Escola 
Modelo, em que elle se demorara algumas horas, quando esteve de passeio 
no Maranhão. Extractamos dellas os seguintes tópicos, eliminando a parte 
em que se refere á nossa pessôa: ‘Visitei a Escola Modelo. Fiquei 
simplesmente enthusiasmado! Essa escola não se envergonharia de se 
achar em qualquer centro civilisado do mundo! Lembrei-me das escolas 
americanas, da High School dos Estados Unidos. Nada lhe falta, a não ser 
um edifício mais amplo e mais apropriado, onde se exponham mais 
comodamente suas numerosas colleções de zoologia, mineralogia, botânica 
e onde se arrumem, com mais fácil acesso, seos engenhosos aparelhos 
destinados a concretisar o ensino de desenho, das mathemathicas e da 
astronomia. 
O edifício possue, porém, boas condições hygiênicas. As salas em que 
funccionam os differentes annos são replectas de ar e de luz e cada menino 
ou menina tem sua vasilha individual e numerada para beber água, 
evitando-se assim moléstias transmissíveis. As creanças, de rosto feliz, 
respondiam promta e acertadamente as perguntas dos mestres e á hora do 
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rercreio, bandos garrulhos merendavam alegremente, saudando-nos, 
prasenteiramente, á passagem. 
No bello salão de honra, uma bandeira brasileira, cuidadosamente ageitada 
á parede, ostentava em suas dobras as vivas cores pátrias e pensamos que 
seria um meio excellente de incutir na infância o amor de sua terra, pondo 
deante de seus olhos, em todas as de aula, o emblema de nossa 
nacionalidade’ (GODOIS, 1910, p. 128-129). 

 

Ainda nesse Relatório consta que o professor paulista J. Higgins definiu a 

Escola Modelo Benedito Leite como “a flor que viceja em São Luiz do Maranhão’. 

Depois de sua visita (e do elogio à iniciativa de se colocar em emblemas pátrios no 

salão de honra), foram colocadas em cada sala de aula as bandeiras do Brasil e do 

Maranhão, formando um trophea, em cujo centro destaca-se o busto da República 

(GODOIS, 1910). 

O diretor interino da Escola Modelo, Antonio Baptista Barbosa de Godois, 

também visitou a Escola Normal e a Escola Modelo paulista no ano de 1904, a 

pedido do governador do Estado Alexandre Collares Moreira Junior. Barbosa de 

Godois já conhecia sua organização pedagógica, mas foi comissionado para 

observar os efeitos da sua aplicação. 

 

Commissionado pelo Governo do Estado para ir observar os methodos de 
ensino seguidos na Escola Normal e Modelo de S. Paulo, cumpro o dever 
de transmitti-vos a impressão que recebi, assistindo ás aulas d’aquelles dois 
importantes institutos. Confesso-vos que penetrei no edifício em que 
funcionam essas Escolas, sentindo um recolhimento psychologico igual ao 
do crente, ao entrar no templo da sua fé. 
A brilhante nomeada da instrucção publica de S. Paulo e a imponência do 
edifício em que se achão as duas Escholas, eram factos que não podiam 
deixar de influir no meu espírito. Conhecia a organisação pedagogica 
paulista e os methodos que a movimentavam e nem fora commissionado 
propriamente para estudal-os, mas sim para observar a sua execução e 
effeitos. [...] Com effeito, a terra paulista tivera tudo quanto se tornava mister 
para dar á instrucção popular um desenvolvimento enorme, sobre a solida 
base das idéas e processos pedagógicos modernos. Dispuzera de recursos 
monetários vastos, da orientação suuperior do seu governo, no tocante á 
grandesa local, tendo como um dos principaes factores a instrucção publica 
sob os novos moldes, fisera desembaraçadamente a acquisição de quem a 
pudesse guiar nos primeiros passos, pelo menos, na vereda em que 
pretendia entrar e n’ellla, dentro em pouco, attrahira a atenção dos outros 
Estados, pelo alargamento do numero de suas Escolas, organisação nova a 
que as submetteo, construcção dos edifícios vistosos em que algumas 
d’ellas funccionavam  e resultados excellentes colhidos d’essa política 
magnânima. Tudo isso eu conhecia  e, ao entrar na Escola Normal de São 
Paulo, tinha como certo que ante os meos olhos, affeitos aliás ao 
desdobramento do ensino primário e secundário, sob a inspiração luminosa 
dos princípios modernos, ia passar um dos mais bellos espectaculos: a 
cconcretisação dos preceitos pedagógicos, realisada com segurança por 
verdadeiros e experimentados apóstolos do ensino. 
Uma circumstancia especial avultou-me avultou-me ainda mais essa Idea. 
Ao chegar ao estabelecimento, tive a fortuna de vir ao meo encontro e 
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servir-me de guia um dos mais brilhantes ornamentos do professorado 
paulista, o Sr. Arnaldo d’Oliveira Barreto. Auctor de differentes trabalhos 
didacticos de apreço e auxiliar do Director da Escola Normal. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1905a, p. 1-2). 

 

Acompanhado pelo professor Arnaldo d’Oliveira Barreto, auxliar do diretor da 

Escola Normal paulista, o professor maranhense Antonio Baptista Barbosa de 

Godois observou aulas nas classes da Escola Modelo de São Paulo, seus 

respectivos exercícios didáticos e estranhou a quantidade excessiva de alunos por 

classe que variava entre 42 a 60 alunos matriculados. 

 

Em penhorante cortezia á minha visita, foram em todas ellas realisados 
exercícios do programma respectivo e, tive o prazer de verificar da parte 
dos alumnos argüidos um aproveitamento real, traduzido na firmeza, 
pronptidão e desembaraço das respostas, e na interpretação ou explicação 
dos textos lidos. Com pequenas variantes, os processos de ensino das 
Escolas Normal e Modelo de S. Paulo são os mesmos estabelecimentos 
congêneres do Maranhão, seguindo ambos os Estados, n’essa parte, a 
mesma orientação em geral. Demorando a attenção sobre as differenças 
que notava na Escola Modelo, e procurando estudar-lhe as causas, 
pareceo-me descortinal-as na Escola de S. Paulo, na quantidade excessiva 
de alumnos das suas classes e nas freqüentes reformas que ali tem 
soffrido, sem que n’ellas se attendesse devidamente á índole e exigências 
dos methodos e processos de ensino e talvez sem ter-se o espírito 
compenetrado, por maduro estudo, da excellencia das alterações 
projectadas. Ainda em abril de 1904 foi ella reformada e já em Agosto era 
auctorisada por lei uma outra reforma, que está para ser decretada, a qual é 
de receiar desfira um golpe tão rude n’esse estabelecimento e nos Grupos 
Escolares que os reduza a instituições que dificilmente lembrem o que 
foram. Estas reformas sucessivas que era de crer já se não fizessem mais, 
em vista do numero de annos que consta o movimento escolar de S. Paulo, 
não podem ser favoráveis ao ensino que necessita de uma relativa 
estabilidade nos seus programmas para firmar-se nas differentes classes. A 
reforma de Abril teve de ser suspensa, por ser impraticável, segundo uma 
referencia da ‘Revista do Ensino’ de Outubro ultimo, e creio que o mesmo 
succederá á que tiver de ser feita, em obediência á lei de Agosto, a menos 
que a organisação pedagógica primaria paulista tenha de passar por um 
tremendo eclypse. 
A Escola Modelo, assim como os Grupos Escolares, tem o seu curso 
dividido em cinco annos, que vão ser convertidos em 4, nos termos da nova 
lei cuja execução estava sendo regulamentada. A matricula do primeiro 
d’esses institutos no anno próximo findo, foi numerosa demais, para que em 
algumas aulas, ao menos, podesse haver um ensino regular, completo, do 
programma pelos methodos modernos. [...] Da simples inspecção destes 
dados evidencia-se a impraticabilidade da observância restricta dos novos 
processos de ensino, relativamente a algumas disciplinas, em que elles só 
podem ser empregados com efficacia, havendo na classe um numero de 
alumnos muito inferior a esse. (MARANHÃO. Relatório..., 1905a, p. 2-3) 

 

Para Barbosa de Godois, o método de ensino da língua materna utilizado 

pela Escola Modelo Caetano de Campos sugeria processos longos, mecânicos, 

incompatíveis com o número de alunos matriculados nas classes, divididos em 
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grupos, sob a responsabilidade de alunos monitores ou normalistas não diplomadas. 

Para ele, 

 

Os exercícios de língua materna, por exemplo, pelo methodo de 
sentenciação, o calculo rudimentar, pelo de Calkins e o desenho natural, 
que exigem do professor uma attenção mais demorada e um esforço maior 
para obter apreciáveis resultados, são de todo ponto incompatíveis com 
uma tão grande matricula, salvo sendo por elles preterido o 
desenvolvimento de outras disciplinas. E é naturalmente por essa causa 
que na Escola Modelo de S. Paulo estão em uso, simultaneamente, no 1º 
anno, no estudo da língua materna, os methodos de sylabação e 
palavração, no de cálculo as taboas de Parker, com um processo todo 
mechanico e no de desenho e imitação de figuras, por meio de traços, 
unindo pontos que debuxão o desenho que tem de ser feito. 
Sobre estas materias a nossa marcha é outra, como sabeis; na primeira, 
seguimos o methodo de sentenciação, no segundo o processo de Calkins e 
na terceira o desenho do natural, recommendado pelos pedagogistas de 
maior competência. 
Tambem não recorremos a monitores, nem dividimos as classes, confiando 
parte d’ellas a alumno mais adeantado ou normalista não diplomada, como 
tive occasião de ver em relação a um dos annos do curso preliminar em S. 
Paulo. (MARANHÃO. Relatório..., 1905a, p. 3-4). 

 

De um modo geral, as opiniões de Barbosa de Godois sobre os métodos de 

ensino aplicados na Escola Modelo Caetano de Campos foram boas, mas relatou ao 

governador do Maranhão que o inspetor de ensino paulista escreveu em Relatório 

no ano de 1903 que o programa de estudos desta escola, por ser prolixo, não era 

cumprido. 

 

Os exercícios que assisti na Escola Modelo Caetano de Campos deixaram-
me excellente impressão. Não foram completos quanto ao programma, nem 
podião sel-o. Para isso ser-me-hia necessário passar grande parte do anno 
n’esse estabelecimento, assistindo o desdobramento do seo programma 
escolar e ser todo este selecionado. Visitante como eu era, não tinha o 
drireito de exigir que fosse feita em minha presença, durante a minha 
estada na capital paulista, uma repetição do curso, abrangendo toda a 
matéria que compõe. Tinha de satisfaser-me com o que era mandado 
executar e que inevitavelmente só poderia corresponder a uma pequena 
parte do programma. [...] Encontram-se, porém, em peça official referencias 
pouco lisonjeiras em relação á execução do respectivo programma, tanto 
n’esse intituto, como nos Grupos Escolares. 
No Relatório apresentado em 1903, pelo Inspector Geral do Ensino ao Dr. 
Bento Bueno, secretario, n’essa data, do interior e justiça, a par da defesa 
d’um curso mais reduzido em annos na Escola Modelo e Grupos Escolares 
e de considerações sobre a diminuição do desenvolvimento de algumas 
matérias nas escolas primarias e reorganisação das Escolas Normal e 
Complementares, lêem-se os trechos que se seguem: ‘o que ahi está 
adoptado como programma para ensino do curso preliminar, não é 
ensinado, não pode ser totalmente ensinado. Quase que posso afirmar 
serem os diplomas dados a alumnos do curso preliminar, como as notáveis 
exposições escolares do fim do anno, apenas reflexo da bôa vontade e 
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esforço dos professores, porém longe de representar verdadeiro preparo, 
verdadeiro trabalho do alumno.  
O actual programma preliminar, exagerado como é, não é exeqüível dentro 
de um horário rasoavel’. Estas expressões desconsoladoras, escriptas por 
pessoas auctorisadas, como o chefe da instrucção publica paulista, são de 
tal gravidade que a impressão recolhida nas visitas da Escola Modelo fica 
sensivelmente alterada. (MARANHÃO. Relatório..., 1905a, p. 6). 

 

Referindo-se aos males que a redução do ensino primário para quatro anos 

poderia causar ao ensino primário da Escola Modelo Benedito Leite escreveu que  

 

[...] retirar do estudo primário as noções ou parte das noções que 
constituem o ensino integral das escolas d’essa categoria e mutilal-o e 
deixar de proporcionar á infância a vantagem pratica que resulta d’aquelles 
conhecimentos, para a vida ordinária, e qualquer carreira ou profissão mais 
tarde (MARANHÃO. Relatório..., 1905a, p.7).  

 

Em 1905, quando foi estabelecido o Regulamento da Escola Modelo 

Benedicto Leite, a instrução primária nesta casa de ensino foi apresentada com 

duração de cinco anos (MARANHÃO. Regulamento..., 1905). O dia letivo iniciava às 

9 e encerrava às 13h, e cada classe poderia matricular até 40 alunos. O horário 

escolar, observando norteamentos do método de ensino objetivo, foi organizado em 

duas seções separadas por atividade recreativa de trinta minutos, assim disposto: 

 

Art. 11 – entre as differentes disciplinas haverá intervallos de recreio, 
durante 10 minutos, sempre que qualquer d’ellas tiver a duração de mais de 
meia hora. 
§ Único. Em hypothese alguma o trabalho mental dos alumnos irá além 
d’uma hora, sem a interrupção d’aquelle intervallo.  
Art. 12 – Os 50 minutos de occupação serão nos annos inferiores 
applicados a duas matérias diversas, sempre que for possível, separadas 
por cantos escolares com movimento, durante cinco minutos. (MARANHÃO. 
Regulamento... 1905, p. 41). 

 

As aulas eram planejadas para serem desenvolvidas com atividades 

didáticas que partiam do concreto para o abstrato, do simples para o complexo. A 

sala de aula precisava ter a delicadeza das flores na mesa da professora, o pontual 

cumprimento do tempo de estudo marcado pelo relógio de parede, carteiras 

individuais fixas e diversos recursos didáticos visuais fixados nas paredes para 

suprir a falta de museus pedagógicos.  

 

O material didáctico de que se achão providas nossas escolas regidas por 
normalistas, suppre em grande parte a falta de museos pedgógicos, e, por 
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essa razão, sem se arredarem da escola, podem os alunos fazer um estudo 
concretisado proficuo (GODOIS, 1910, p. 143). 

 

Seguindo a tendência pedagógica moderna de ensino intuitivo e prático para 

formar ‘um ser intelligente’, o Programa de Estudos da Escola Modelo Benedicto 

Leite, elaborado pelo Diretor da Escola Normal do Maranhão, inspirou-se no 

pensamento pedagógico do educador francês Gabriel Compayré, registrado em sua 

obra L'Évolution intellectuelle et morale de l'enfant, e apresentou o valor educativo 

da cultura da observação, a reflexão e a livre discussão como técnicas de ensino 

porque se ajustam com facilidade ao cérebro infantil. Também advertiu que a 

espontaneidade intelectual da criança se desenvolvesse na presença de realidades 

concretas. “Isto terá como conseqüência ensinar a mais útil das artes, a de usar os 

olhos, porque há olhos que não vêem, como há ouvidos que não ouvem” (GODOIS, 

1910, p. 115).  

Guiado por esse pensamento pedagógico, Antonio Baptista Barbosa de 

Godois operacionalizou inovações pedagógicas na Escola Modelo Benedito Leite, 

como o cumprimento obrigatório do horário escolar, a realização de aulas práticas 

de educação física escolar (Decreto nº 27/1903), aulas práticas da Língua Francesa 

no 3º, 4º, 5º e 6º ano primário (Decreto nº 48/1905), além de orientar a aplicação de 

atividades pedagógicas em marcha pausada, sem aligeiramentos, como respeito ao 

espírito infantil. Pois, para ele, 

 

O espirito da creança, como o do adulto, requer intermittência, repetição e 
variedade na aprendizagem das disciplinas, para que não as repugne, nem 
as oblitere e, si queremos que o ensino seja profícuo e racional, é 
necessário que elle siga cautelosamente uma marcha pausada e seja 
ministrado em pequenas doses, coordenando-se as suas diversas partes. 
Correr, contentando-se com um ligeiro ensinamento, em qualquer matéria, é 
perder o tempo e prejudicar o alumno. Este muito pouco lucrará e o mestre 
terá uma decepção, quando procurar o resultado dos seos esforços, 
despendidos sem observância das exigências do espírito infantil. Não se 
deve perder de vista que, por mais disciplinado e estudioso que seja o 
alumno, elle se fadiga e não pode supportar uma tensão de espírito superior 
às forças de sua idade. Em tal caso a naturesa, desconhecida pelo mestre, 
vem em auxilio da creança com a válvula da desattenção, conforme a 
expressão de Angelo Mosso e perde-se um tempo que poderia ser 
vantajosamente applicado a outras disciplinas. (GODOIS, 1910, p.122). 

 

Os exercícios didáticos de instrução primária na Escola Modelo Benedito 

Leite faziam parte de um programa de estudos no qual se alertava para os perigos 
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da preterição da intelligencia que a fadiga mental poderia trazer ao ser intelligente - 

a força social do futuro. Por isso, nele foi enfatizado: 

 

Para que o ensino primário integral seja efficaz é necessário que seja 
pausado, lento, dado aos poucos, sem soffreguidão, frequentemente 
revisto, em ligeiras sabatinas parciaes, por occasião do leccionamento das 
respectivas disciplinas, sendo, a propósito, utilisados sempre os apparelhos 
correspondentes. D’outro modo, quando muito, sobrecarregar-se-hia a 
memória do alumno com preterição da intelligencia, o que não pode 
conciliar-se com o ensino moderno que, antes de tudo, visa fazer da 
creança uma força social no futuro, educando-lhe harmonicamente as 
faculdades e tratando-a como um ser intelligente, a quem é preciso fazer 
conhecer o próprio valor e dar a consciência da própria personalidade, 
consciência que elle só adquirirá, compenetrando-se gradualmente do que 
sabe, pela convicção de estar de posse da matéria ensinada (GODOIS, 
1910, p. 123). 

 

Registros fotográficos do primeiro e terceiro grupos de alunos da Escola 

Normal Benedicto Leite ilustraram o texto O Theatro que comentou a Commedia de 

Moliere As Sabichonas, no ano de 1902 (ESCOLA NORMAL BENEDICTO LEITE, 

1902). Percebemos um número grande de alunos promovidos com idade e altura 

menores que os da escola pública de Picos (foto anterior) sugerindo que os alunos 

da zona rural entravam mais tarde no ambiente escolar.  

 

Figura 26 – Alunos do 1º  Grupo da Escola Modelo Benedicto Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Escola Normal Benedicto Leite (1902). 
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Figura 27 – Alunos do 3º Grupo da Escola Modelo Benedicto Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Escola Normal Benedicto Leite (1902). 

 

Entretanto as promoções dos alunos da instrução primária na Escola Modelo 

Benedicto Leite na sua primeira década de existência eram maiores no Curso 

Graduado do que nas Aulas Desdobradas abertas em 1902, devido à demanda 

escolar, tal que do ano de 1902 a 1911 foram matriculados 917 alunos. Em 1912 

foram extintas as Aulas Desdobradas dessa escola e criadas as Escolas Isoladas, 

mistas, com curso primário de seis anos e um só professor (TEIXEIRA, 1920, p. 395 

apud MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

O quadro abaixo detalhou os resultados desta organização escolar. 
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Quadro 2 – Mapa Estatístico da Escola Modelo Benedito Leite (1900-1920) 

ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE 
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T
O

T
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1900 40 - - - - -   40 - - - - - - - - -  40 - - - 

1901 40 33 - - - -   73 - - - - - - - - -  73 - - - 

1902 42 33 30 - - - 105 30 - - -   30 - - - - 135 - - - 

1903 43 30 25 27 - - 125 44 25 - -   69 - - - - 194 - - - 

1904 44 38 33 29 27 - 171 49 40 - -   89 - - - - 260 - - - 

1905 52 32 26 35 23 24 192 49 27 28 - 104 - - - - 296 20 - 20 

1906 51 38 26 31 30 18 194 46 33 25 - 104 - - - - 298 14 - 14 

1907 48 30 27 37 32 18 192 43 33 26 - 102 - - - - 294 12 - 12 

1908 49 24 28 35 29 22 187 42 24 23 -   89 - - - - 276 11 - 11 

1909 46 24 23 30 30 26 179 52 27 22 - 101 - - - - 280   9 -   9 

1910 48 31 26 34 24 26 189 48 29 26 - 103 - - - - 292 15 - 15 

1911 50 29 28 36 33 16 192 46 31 31 18 126 - - - - 318 25 - 25 

1912 48 37 35 34 31 27 212 - - - - - 45 44 43 132 344 23   5 28 

1913 54 43 42 28 36 23 226 - - - - - 55 54 36 145 371 13 16 29 

1914 52 52 36 42 22 23 227 - - - - - - 50 60 110 337 14 19 33 

1915 47 55 43 45 33 20 243 - - - - - - 58 55 113 356 14   6 20 

1916 46 47 41 33 38 23 228 - - - - - - 55 55 110 338 11 15 26 

1917 39 54 42 39 36 39 249 - - - - - - 54 43   97 346 25 18 43 

1918 52 42 42 33 42 34 245 - - - - - - - - -- 245 14 - 14 

1919 53 54 42 40 38 44 271 - - - - - - - - - 271 20 - 20 

1920 44 65 41 40 41 44 275 - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 988 791 636 628 545 427 4015 449 269 181 18 917 100 315 292 707 5364 240 79 319 

Fonte: Teixeira (1922, p. 408). 
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Por estes dados estatísticos, podemos identificar que no Curso Graduado a 

retenção dos alunos durante o ano letivo era mínima, aproximadamente 10%, 

diferente do ensino oferecido nas Aulas Desdobradas que variava de 40% a 50%. 

Quando as Aulas Desdobradas deixaram de ser oferecidas em 1912 (ano em que foi 

retirado do diretor da Escola Normal a jurisdição das escolas estaduais e dos grupos 

escolares da capital) e foram substituídas pelas Escolas Isoladas da Escola Modelo 

Benedito Leite, tendo aumentado o índice dos alunos retidos por ano letivo.  

Os que conseguiram ter acesso ao diploma de instrução primária foram 

menos de 10%. Ao contrário do ensino graduado que diplomava de 90% a 95% dos 

alunos que frequentavam o último ano da instrução primária. Isto pode significar que, 

embora o Programa de Estudos fosse o mesmo, a aplicação didática das lições não 

era equivalente. 

A influência pedagógica da Escola Modelo Benedito Leite também alcançou 

escolas primárias particulares. O Instituto Rosa Nina, dirigido pelo ex-diretor da 

Escola Normal Almir Nina, além de oferecer instrução primária particular em regime 

de internato, semi-internato e externato, abriu pela primeira vez no estado do 

Maranhão um Jardim de Infância6 (provavelmente criado em 1903).  

 

Com a criação dêstes cursos, o dr. Almir Nina tinha em mira tornar 
conhecidos os nóvos métodos de ensino e fazer praticá-los pelas suas 
discípulas da Escola Normal, visto não poder agir como desejava, naquele 
estabelecimento, por encontrar uma tenaz resistência aos seus intuitos 
remodeladores (CAMPOS, 1920, apud MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, p. 
380).  

 

Em 1903, uma revista de circulação local A Revista do Norte publicou 

fotografia da Sala Froebel do Instituto Rosa Nina, rica em mobiliário e com recursos 

didáticos de tamanhos, texturas e cores variadas. O nome desta sala de aula foi 

dado em homenagem ao educador alemão Friedrich Froebel, precursor da educação 

                                                           
6
 Foram professoras do Jardim de Infância do Instituto Rosa Nina as normalistas Maria da Glória 

Parga Nina, Maria Regina Parga Nina, Lucilia Fernandes, Maria Julia de Souza, Maria Santos, Maria 
A. Torreão Ribeiro, Raimunda Torres, Elda Nina e Maria J. Andrade de Sousa. E foram professoras 
do curso primário (entre os anos de 1907 a 1919) as normalistas Páscoa Advincula, Hermelinda 
Souza Martins, Maria do Carmo Neves, Raimunda P. Leite de Meireles, Odila dos Santos Pinho, 
Lucilia Fernandes, Maria José Fernandes, Hermelinda Maramaldo, Rosa Castro, Benedita 
Guimarães, Maria Julia Henriques, Francisca Correa, Beatriz Veiga, Júlia Cruz, Olinda Desterro, Zoé 
Cerveira, Maria Helena Rocha, Elizabete Kerte, Zila Páis, Zelinda Machado, Leonor Moniz, Mariêta 
Fortuna, Ana Berredo Lisboa e trabalhos de agulhas e flores com Adalgiza Coelho, Telezila Coêlho, 
Maria de Azevedo Teles, Clementina Santana e Albertina Viveiros. (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, 
p. 378). 
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infantil que definiu a criança como uma sementinha, o professor como jardineiro e a 

escola solo fértil para seu crescimento saudável. 

 

Figura 28 – Mobiliário e Recursos Didáticos da Sala Froebel do Instituto Rosa Nina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: Avelar (1903, p.93). 

 

Eis registros fotográficos que remetem à orientação didática moderna de 

ensino intuitivo pela exploração de recursos visuais na escola primária particular 

Instituto Rosa Nina, publicados entre o texto A carteira de um neurasthenico escrito 

por Jaime de Avelar (1903).  

 

Figura 29 – Galeria Cívico-histórica do Instituto Rosa Nina 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Avelar (1903, p.91). 
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Figura 30 – Museu Escolar do Instituto Rosa Nina 

 
Fonte: Avelar (1903, p.92). 

 

Um contraste com a simplicidade da estrutura física de escolas estaduais 

como a do 2º grupo escolar no centro da capital maranhense em 1904. 

 

Figura 31 – Prédio do 2º Grupo Escolar localizado à Rua do Sol no centro da Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cunha (1908). 
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Ou de casas residenciais adaptadas para escolas primárias no interior do 

Estado, como a escola pública primária de Picos-MA, que optou por fazer seu 

registro fotográfico na parte externa. 

 

Figura 32 – Professora e alunos da escola pública primária de Picos-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Album do Maranhão (1923). 

 

Sem prédio próprio, as escolas públicas mantidas pelo Estado eram 

instaladas em casas residenciais alugadas ou cedidas por famílias abastadas da 

comunidade. O registro fotográfico da escola estadual primária de Porto Franco, 

interior maranhense, revelou sinais de adaptação de uma casa residencial em casa 

de ensino. Esta escola primária com paredes de barro caiadas, teto com telhas, 

pouca ventilação e iluminação, sem condições sanitárias para atender as 

necessidades fisiológicas dos alunos, dividia o espaço físico com outras casas 

residenciais. O que a diferenciava das outras casas da comunidade era a placa 

colocada próximo à porta principal com o nome de Escola Estadual. 
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Figura 33 – Escola Pública instalada em casa residencial adaptada na cidade de Porto Franco-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Azoubel et al. (1950). 

 

Excetuando duas escolas públicas da capital que funcionavam em prédios 

de propriedade do Estado, todas iniciaram o processo escolarizador republicano 

com graves inadequações no ambiente físico e pedagógico, embora todas as 

professoras fossem normalistas. 

 

A excepção da 1ª e 2ª Escolas, que funccionam nos próprios do Estado das 
ruas do Sol e Grande, as outras, pela impropriedade dos edifícios, tornam 
por demais embaraçosa a missão das respectivas professoras, na 
inspecção e direcção simultâneas de serviços de ordem diversa. Escolas há 
em que os alumnos, pelo seu numero crescido, se localisam na sala, quarto 
e varanda do prédio, tendo, entretanto, de ser o seu trabalho dirigido e 
inspeccionado pela mesma professora e estando todos elles na mesma 
occasião entregues a vários exercícios. Este inconveniente que é grande 
juntam-se os de falta de luz e ventilação suficiente; impossibilidade de uma 
separação dos alumnos por classes, em vista das proporções acanhadas 
dos edifícios, que não permittem attender-se a este principio de ordem; 
ausência de lugar apropriado para recreio e exercícios gymnasticos. 
Por sua vez a mobília escolar muito deixa a desejar, acrescendo ao facto de 
sua impropriedade achar-se toda Ella necessitada de reparos. 
(MARANHÃO. Relatório... 1902a, p. 16). 

 

As condições físicas e pedagógicas das escolas primárias municipais sob a 

jurisdição da Inspectoria da Instrucção Pública Municipal no período de 1890 a 1912 

foram apresentadas em Relatório Official de 20 de dezembro de 1919 dirigido ao 
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Prefeito Municipal como ‘‘precariamente fundada, e na qual, infelizmente, fora 

insincero avançar que algum progresso considerável se haja introduzido.” (CUNHA, 

1922, p. 475). Conforme o relator, o Inspector Municipal Antonio Lopes da Cunha 

“[...] nem a freqüência, nem a sinceridade com que os factos eram expostos 

contribuíram para ao menos atenuar-se a gravidade do estado das escolas” 

(CUNHA, 1922, p. 476).  

Em relação às instalações físicas das casas de ensino primário identificou-as 

como em estado de indigência escolar, ou seja: 

 

O estado de nossas instalações escolares pede a palavra – saneamento -. 
É, na realidade, o mais precário possível. Dificilmente se encontraria uma 
colectividade menos aparelhada para as funções educativas do que a nossa 
comuna. As instalações escolares de S. Luiz só encontram símile nas dos 
povos mais atrasados. São uma das maiores vergonhas da nossa 
democracia. Dificilmente haverá uma cidade de população igual à de S. 
Luiz, que de mais a mais é a capital de um Estado com piores escolas 
públicas. (CUNHA, 1922, p. 476-477). 

 

O Inspetor avaliou-as como casas (ou salas) impróprias para o ensino desde 

quando foram abertas em 1890 e prejudicial à saúde das crianças por serem 

úmidas, baixas, escuras, de difícil asseio higiênico (paredes de barro, chão de 

tijolos) e não ofereciam às crianças nem água potável nem condições sanitárias 

apropriadas, o que é corroborado no texto a seguir: 

 

Funcionam as actuais escolas do município em casas impróprias, mal 
arejadas, desprovidas de aparelhos higiênicos para serventia da população 
que as freqüenta, baixas, húmidas, escuras, acanhadas e de asseio nada 
satisfatório, umas em relação aos fins a que se destinam, outras do ponto 
de vista geral. Quase sempre o professor habita essas casas com a sua 
família, reservando, se se trata de meia-morada, uma sala única para o 
funcionamento das aulas e, se se trata de morada-inteira, uma sala e uma 
alcova sem luz diréta isto é, um lado da casa. Água e mais serventias são 
promiscuas. (CUNHA, 1922, p. 477). 

 

A casa de ensino municipal limitava-se a uma ou duas salas de 25 m2 com 

até 40 crianças estudando, resistindo a doenças contagiosas e escolioses. Para o 

Inspector Antonio Lopes da Cunha, a entrada tardia das crianças na escola primária 

(mais de dez anos) era o que, por vezes, as salvavam dos maiores agravos de 

moléstias peculiares, conforme o seguinte relato: 
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Por via de regra, nessa sala de 5 x 5 metros de área, aglomeram-se 20, 30 
e até 40 crianças. Os inconvenientes de tal aglomeração, do ponto de vista 
higiênico, são bem conhecidos. Falar em escoliose, em contágio das 
moléstias peculiares á criança seria supérfluo. Compreende-se que uma 
população que tivesse idéa dêsses males não mandaria os seus filhos a 
escolas tais, se de outras pudesse principalmente dispòr. Há um fatòr que, 
por felicidade, atenua esse aspèto sombrio: apesar do que dizem teóricos 
do estado das populações nortistas, a resistência da criança das nossas 
classes populares que são as que mais procuram as escolas municipais, é 
incalculavelmente grande. Atestam-no, dia a dia, as observações dos que 
lidam com ela. Trinta por cento, aproximadamente, dessa população 
escolar, tem a vantagem de entrar para a escola com dez anos ou mais, a 
espinha dorsal segura e uma defesa orgânica, geral, desenvolvida. Esses, 
que a idade aparelha para a luta contra a prosmicuidade em escolas más, 
resistem melhor. O que é um mal social – esse retardamento de educação 
escolar – vem a ser, no caso, uma verdadeira providencia para a 
colectividade, num território sem gente. (CUNHA, 1922, p. 477-478). 

 

Diante dos desafios estruturais e higiênicos das escolas municipais que já 

duravam mais de duas décadas, o Inspector Municipal Antonio Lopes da Cunha, 

utilizando palavras ditas em 1917 por Moncorvo Filho, Intendente de Ensino do 

governo brasileiro, explicou que a insalubridade das instalações físicas tornou-se 

problema de saúde pública, de caráter pediátrico, que exigia socorro urgente porque 

a pátria se prepara na escola (CUNHA, 1922). Assim aconselhou as municipalidades 

a melhorar as condições do ensino primário tirando a escola municipal da casa do 

professor, isto é, tomando para si os custos do aluguel da casa da escola, alegando 

ainda que, 

 

Por mais que se esforce, a inspectoria não póde tomar medidas eficazes 
contra èsse estado de coisas, não sendo lícito exigir o èxodo das famílias 
dos mestres para as casas das vizinhanças, nem mandá-las espulsar para 
as ruas durante as horas de aula. Aliás, nem uma, nem outra coisa 
resolveria o problema. Se se perguntar porque se não providenciou afim de 
que dessas casas alugadas com a verba que o orçamento municipal 
destina, ás escolas, dividindo-a entre os mestres, a melhor parte seja 
reservada ás aulas, surge um impossível na própria distribuição da verba 
entre os professores. O que tóca a cada professor, da aludida verba, é uma 
ninharia de sessenta mil réis (60$000), e com isto só se podem alugar, hoje 
em dia, nesta capital, casas muitíssimo ordinárias e acanhadas. O professor 
nunca aluga as casas, mesmo más, em que funcionam as escolas, por tal 
preço: aluga-as por oitenta mil réis ou noventa e mais, contribuindo ainda 
com uma parte de seus vencimentos. Ora exigir que um professor que 
recebe de vencimentos cento e trinta réis (130$000) mensais e sessenta mil 
réis (60$000) para aluguel de casa, possa alugar prédios para morar com a 
sua família e ainda obter meio de reservar boas acomodações á éscola, fora 
iníquo. A própria municipalidade, se se dispuzesse a fazer a injustiça de 
retirar ao professor, que tão pouco percebe, os sessenta mil réis para 
aluguel de casa, reduzindo-o a viver com cento e trinta mil réis mensais, não 
alugaria, com sessenta mil réis casa nenhuma capaz de acomodar uma 
escola, por menor que fôsse a sua frequéncia. (CUNHA, 1922, p. 478-479). 
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Era comum existir na mesma sala de aula alunos de duas ou quatro classes 

diferentes e um só professor desde a criação das escolas municipais pela 

Intendência de Ensino Municipal em 1890. Depois de 28 anos, em 1919, a realidade 

escolar permanecia inalterável. 

 

Em resumo há nas escolas municipais uma superlotação capaz de 
impressionar o mais desprevenido observador. Um grande pèle-mèle é a 
impressão que se colhe ao penetrar nessas salas de aula pouco higiênicas.  
Basta dizer que, nas escolas de maior lotação (duas salas), trabalham em 
cada sala acanhada duas classes e nas de menor lotação (uma sala) quatro 
classes, no único compartimento reservado às aulas. O aproveitamento das 
lições é, nestas condições, mínimo. Uma enorme perda de atenção é o que 
resulta, quando essa faculdade não deve ser anarquizada, mas educada na 
escola. Ali mesmo permanecem as crianças de uma ou mais classes, 
enquanto o professor faz a lição de outra. Prejudicial a atenção, isso o é 
também a disciplina. Leciona o professor uma classe e exerce ao mesmo 
tempo vigilância sobre a outra quando não sobre duas ou mais. A ordem 
reinante numa escola assim policiada é nula. [...] A criança que sái do 
ambiente moral dessa população, que vive em prosmicuidade nos cortiços e 
baixos de sobrado desta velha capital devia oferecer-se meio mais higiénico 
e menos anárquico do que as escolas actuais de educação primária: esta 
não aparêlha tanto o individuo de conhecimentos como o educa, 
aperfeiçoando-lhe os instintos e inculcando-lhe hábitos desejáveis de corpo 
e de espírito (CUNHA, 1922, p. 479-480). 

 

Em relação ao mobiliário escolar, material pedagógico e de expediente das 

escolas municipais não houve registros de melhoramentos ou investimentos. 

 

[...] vê-se que não mereceu ao legislador a compra de material para as 
escolas municipais, em 26 anos, a menor benevolência, pois dos 13 ou 
14.000 contos, que rendeu, de 1893 pra cá, o município apenas 48 contos 
se gastaram na compra de material, livros, papel e outros objetos de 
expediente para as escolas, cifra bem eloqüente do abandono em que tem 
vivido essas casas de ensino, algumas das quais trabalham ainda com 
material adquirido em tempos remotos.  
Ainda naquela cifra, incluem-se as reparações feitas, durante 27 anos, no 
mobiliário das escolas. Em suma: fundadas em 1890 por iniciativa de 
Joaquim Sousandrade, tem as escolas municipais atravessado uma 
existência muito precária e já é tempo de as remodelar, fazendo a obra 
cívica de que necessitam e pela qual vem clamando em balde os seus 
enormes serviços á população da cidade. (CUNHA, 1922, p. 484). 

 

Por um mapa de dados estatísticos com o número de escolas municipais e 

seus funcionários desde 1893, verifiquei que só existiam escolas primárias de um só 

professor até 1900 quando ocorreu o ingresso de professores adjuntos. Contudo, a 

existência de professores adjuntos não significou dois professores na mesma 

escola, porque estes, muitas vezes, apenas substituíam professores licenciados ou 

ocupavam temporariamente cadeiras vagas de professores demitidos. Uma melhoria 
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relevante ocorreu em 1912 quando passou a existir mais de um professor primário 

em algumas escolas municipais.  

 

Quadro 3 – Mapa Estatístico das Escolas Municipais da cidade de São Luis, a Capital (1893-1919) 

ANOS ESCOLAS PROFESSORES ADJUNTOS PROFESSORES 
SUBVENCIONADOS 

INSPECTORES 
ESCOLARES 

INSPECTOR 
GERAL 

1893-6 19 19 0 0 0  

1897 18 18 0 1 1  

1898 18 18 0 2 1  

1899 18 18 0 2 1  

1900 18 18 8 2 2  

1901 18 18 8 0 2  

1902-3 18 18 8 3 2  

1904 18 18 7 3 2  

1905-8 18 18 7 4 2  

1909 18 18 7 3 2  

1910 19 19 12 3 2  

1911 19 19 13 3 2  

1912 20 21 15 3 3  

1913 24 28 15 3 3  

1914 24 28 15 4 3  

1915-16 24 29 14 3 1  

1917-18 24 29 14 6 1 1 

1919 25 31 15 4 1 1 

Fonte: Cunha (1922). 

 

Os professores das escolas municipais e os adjuntos (criados desde 1900), 

em sua maioria, eram leigos, com vencimentos exíguos e péssimas condições de 

trabalho. O ensino ministrado era mecânico e aligeirado “[...] sem fim in se; prepara 

apenas para a ulterior obra escolar” (CUNHA, 1922, p. 489). Enfim, eram mínimas as 

percentagens de alunos que concluíam o curso primário, “[...] procurado de 

preferência pelas classes proletárias e pobres, cujos filhos devem deixar os estudos 

para ganhar o pão muito cêdo, o que convém é um curso rápido” (CUNHA, 1922, p. 

490).  

Seis escolas de instrução primária do perímetro urbano da capital, mantidas 

pelo Estado, excetuando a Escola Modelo Benedicto Leite, foram oficializadas como 

Escolas Estaduais pelo Decreto no 14, de 10 de abril de 1901, e diferenciadas em 

seus nomes para distingui-las entre si e nas comunicações oficiais com o Estado. A 

primeira escola primária que funcionava na Rua do Sol foi transformada em Primeira 

Escola Estadoal; a segunda escola primária, que funcionava na Rua Grande, passou 

a ser Segunda Escola Estadoal; a escola mista do bairro da Curupira, Terceira 
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Escola Estadoal ; a escola mista do bairro de São Pantaleão, Quarta Escola 

Estadoal; a escola mista do bairro do Desterro, Quinta Escola Estadoal  e a escola 

mista do Parque 15 de novembro, a Sexta Escola Estadoal. As duas primeiras 

escolas primárias estaduais, exclusivas para o sexo feminino e localizadas no centro 

da cidade, funcionavam em prédio próprio do Estado e as outras escolas públicas da 

periferia da cidade, autorizadas para receber alunos de ambos os sexos, 

funcionavam em casas alugadas pelo professor responsável (MARANHÃO. 

Decreto..., 1901b). 

O Regimento Interno dessas escolas estaduais, aprovado com o Decreto no 

16, de 4 de maio de 1901, tinha a finalidade de uniformizar a instrução pública 

primária na capital, obrigatória para alunos de 7 a 12 anos. O dia letivo iniciava às 9h 

com uma inspeção sobre a condição de asseio dos alunos e em seguida cantavam 

um cântico à escolha da mestre e seguiam para suas respectivas classes para 

realizar exercícios escolares com roteiro e tempo de aula determinado pelo diretor 

da Escola Normal e responsável pela fiscalização pedagógico-administrativa das 

escolas primárias estaduais da capital. Consta como deveres dos alunos a 

obrigatoriedade de frequência assídua, pontualidade, o silêncio durante as aulas e 

disciplina em todas as tarefas sob pena de admoestação, privação parcial do 

recreio, cópia de lições, repreensão durante a aula ou, dependendo da gravidade, a 

expulsão da escola. 

O curso primário para as escolas estaduais compreendia estudos em quatro 

classes: na 1ª classe ficavam os que necessitavam dos primeiros rudimentos do 

ensino; na 2ª classe, aqueles que tendo cursado a primeira classe eram 

considerados habilitados no ensino a ela relativo; eram promovidos para a 3ª classe 

os que estivessem em condições de receber o ensino que constituia a média da 

cultura do curso da escola; e na 4ª classe os que possuíssem condições de concluir 

o Programa de Ensino da Escola (MARANHÃO. Decreto..., 1901b). 

A instrução pública primária maranhense, obrigatória desde a Lei no 

119/1895, não possuía caráter classificatório. No ato da matrícula a aprovação ou 

não do aluno no ano anterior era um dado preterido; o mais importante era observar 

sua idade, a marca da vacina no braço e a ausência de sinais de moléstias 

contagiosas. 

De acordo com o Regimento, 
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Art. 5º - As creanças que tiverem frequentado as escolas até a data do 
encerramento no anno anterior e não houverem concluído o curso, serão 
inscriptas (automaticamente) na matricula do anno seguinte, 
independentemente de novo pedido nesse sentido, a menos que tenham 
sido as professoras scientificadas por pessoa competente da não condição 
das mesmas creanças na aula. (MARANHÃO, Regimento..., 1901, grifo 
nosso). 

 

Quanto à passagem de uma classe para outra tanto poderia ocorrer durante 

o ano letivo, atestado pela professora, como em seu final através dos exames 

regulares, conforme segue. 

 

Art.11 – a passagem de uma para outra classe effectuar-se-há no correr do 
anno lectivo, de accordo com os progressos do alumno, por simples acto da 
respectiva professora, ou no fim do anno, mediante o reconhecimento em 
exame, de possuir ele a precisa habilitação para ser promovido á classe 
immediata. (MARANHÃO. Decreto..., 1901b). 

 

Entre as atividades pedagógicas foram introduzidos exercícios físicos tais 

como: marchas e exercícios gymnasticos a serem aplicadas de acordo com a classe: 

na 1ª classe: marchas e contramarchas com movimentos fáceis de serem 

executadas pelos alunos; os exercícios da 2ª classe eram movimentos em vários 

tempos com e sem flexão dos membros, desacompanhados de instrumentos; na 3ª 

classe os mesmos exercícios da 2ª classe, mas com o uso de instrumentos; e na 4ª 

classe exercícios com barras de extremidades esféricas, barra fixa, aparelhos 

giratórios. 

A obrigatoriedade da Educação Physica, nas escolas primárias estaduais, 

escolas municipais e na Escola Modelo Benedicto Leite, foi estabelecida pelo 

Decreto no 27, de 27 de maio de 1903, e para tal fim foi contratado um profissional 

como Diretor Técnico dos exercícios e jogos gymnasticos de todas as escolas 

primárias sob a jurisdição do diretor da Escola Normal. Eram responsabilidades do 

Diretor Técnico a distribuição dos alunos por grupos de exercícios e a organização 

dos horários de aulas semanais que não deveriam exceder sessenta minutos, 

ficando assim estabelecido: 

 

 

 

 

 



173 

Quadro 4 – Horário Escolar para aulas de Educação Physica nas escolas primárias municipais, 
estaduais, Escola Modelo Benedicto Leite, Escola Normal e Lyceu Maranhense em 1903 

DIAS 9 ás 10 10 ás 11 1 ás 2 3 ás 4 

Segunda-
Feira 

Esc. Modelo Esc. Modelo Esc. 
Municipaes 

Esc. Normal 

Terça-Feira Esc. 
Estadoaes 

Esc. 
Municipaes 

Esc. 
Municipaes 

Lyceu 

Quarta-Feira Esc. 
Municipaes 

Esc. 
Municipaes 

Esc. 
Municipaes 

Esc. Normal 

Quinta-Feira Esc. 
Estadoaes 

Esc. 
Estadoaes 

Esc. Modelo Esc. Normal 

Sexta-Feira Esc. Modelo Esc. Modelo Esc. 
Municipaes 

Lyceu 

Sábbado  Esc. 
Municipaes 

Esc. 
Municipaes 

Esc. 
Municipaes 

Esc. Normal 

Fonte: Maranhão. Decreto... (1903). 

 

O diretor do Serviço de Educação Physica, Miguel Hoerhann, recebeu a 

atribuição de treinar os professores públicos primários para se tornarem aptos na 

voz de comando e execução correta dos exercícios prescritos na ‘gymnastica 

pedagógica’ e anotar as faltas dos alunos e professores que não compareciam aos 

exercícios de gymnastica, enviando-as imediatamente ao diretor da respectiva 

escola.  

Referindo-se ao ano letivo de 1903, Miguel Hoerhann, diretor e professor de 

educação physica na Escola Normal, Lyceu Maranhense, Escola Modelo Benedicto 

Leite, Escolas Estaduaes e Escolas Municipais da capital, relatou que o 

aproveitamento dos 1.699 alunos matrculados em todos os estabelecimentos 

escolares de instrução pública primária da capital, com frequência real um pouco 

inferior ao número da matrícula em sua disciplina, foi bastante satisfatório, de acordo 

com o seguinte relato:  

 

Em bem verdade, cumpre-me salientar que entre todas as Escolas 
distinguiram-se os alumnos da Escola Modelo pela sua disciplina e boa 
ordem em geral. As Exm.

as
 Sr.

as
 professoras deste estabelecimento 

sobresahiram pela applicação á matéria de educação physica, de maneira 
tal, que já no mez de Agosto estas Exm.

as
 Sr.

as 
professoras tiveram a 

capacidade de dirirgirem pessoalmente a aula de gymnastica, reservando 
para mim a direção superior deste ensino, dirigindo pessoalmente apenas 
para ensaiar novos exercícios. Na Escola Normal, o aproveitamento foi 
satisfatório apezar das muitas faltas que notei na freqüência. Com muita 
satisfação declaro que das três alumnas do 4º anno, duas delas prestaram 
exame de gymnastica tão bem, que considero-as, nesta matéria, bôas 
professoras. Cumpro um dever declarando a V.Ex.

a  
que o Director das 

Escolas Normal e Modelo, o Sr. Dr. Antonio Baptista Barbosa de Godois, 
dispensou-me sempre o seu mais franco apoio, o que muito contribuio para 
o bom êxito obtido nestas Escolas. Quanto ao Lyceu, as primeiras lições 
foram dadas no próprio estabelecimento. Como porém as salas grandes do 
dito estabelecimento não offerecem segurança, pedi ao respectivo Director 
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licença para eu dar as aulas na Escola de Gymnstica á rua do Sol. A 
freqüência por parte destes alumnos vacillou entre 30 a 64. Estes números 
demonstram uma sensível irregularidade na freqüência desta matéria, de 
forma que, os que assiduamente freqüentaram as aulas, tiveram optimo 
aproveitamento ao passo que outros que esporadicamente compareceram, 
pouco aproveitaram. Não posso deixar de observar que a educação Ethica 
e Moral não é bastante cuidada nas nossas Escolas, falta esta que reverte 
em grave prejuízo para a Nação quanto mais sendo commum em quase 
todas as Escolas da nossa grande Republica. 
Os alumnos das Escolas Estadoaes também tiveram aproveitamento 
regular, empenhando-me para que as professoras das ditas Escolas 
alcançassem dirigir a Aula de Gymnastica, o que por enquanto, não lhes foi 
possível conseguir. 
A freqüência das Escolas Municipaes realizou-se sempre com a maior 
pontualidade, sendo digno de menção a boa ordem e disciplina que 
sustentaram as professoras das referidas escolas, nas occasiões de 
marcharem com seus discípulos destas para a Escola de Gymnastica e vice 
versa. O depauperamento physico que geralmente se nota na nossa 
infância é mais pronunciado na maior parte destes alumnos, estado este 
que desapparecerá com a continuação methodica dos exercícios physicos. 
Assim mesmo o aproveitamento dos alumnos destas Escolas, foi bastante 
satisfatório (MARANHÃO. Relatório..., 1904b, p. 2). 

 

As aulas da Escola de Gymnastica, para ambos os sexos, eram realizadas 

em um salão na Rua do Sol, centro da capital, reformado às custas do governo 

municipal na pessoa do Intendente Municipal Coronel Nuno Alvares de Pinho. Os 

exercícios physicos buscavam desenvolver nos alunos, além do vigor físico, “a 

individualidade e a independência de caráter para alcançar coragem cívica, a 

probidade e a energia para o trabalho” (MARANHÃO. Relatório..., 1904b, p. 3). O 

professor Miguel Hoerhann, procurado por membros da comunidade local, ainda 

abriu uma aula particular noturna para adultos do sexo masculino que alcançou 

matrícula de 96 distintos cidadãos da capital (MARANHÃO. Relatório..., 1904b). 

Sobre as aulas de educação physica Miguel Hoerhann relatou que “não há 

capital brasileira alguma que, em matéria de educação physica possa comparar-se 

com a do Maranhão” (MARANHÃO. Relatório..., 1904b, p.3). E tecendo elogios para 

suas alumnas do sexo feminino ressaltou os perigos da tirania dos espartilhos 

apertados, botinas de saltos altos e os benefícios estéticos desenvolvidos com os 

exercícios physicos. 

 

Quanto ao sexo feminino, si quizermos influir nas gerações vindouras, não 
poderemos desprezar a educação physica da mulher. É aqui que a vida 
sedentária e a tyrania das modas faz mais estragos. Há muito que os 
hygienistas apontam os males incalculáveis causados pelos espartilhos, 
pelas botinas apertadas e saltos exagerados e a guerra feita a estas 
relíquias do barbarismo está produzindo, pelo menos em outros paizes, o 
desejado effeito.  
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O exemplo dado nesta Capital em breve demonstrará, como se tem 
demonstrado na Europa e nos Estados Unidos, que é da gymnastica que 
devemos esperar a reforma dos hábitos inactivos impostos á mulher pelos 
preconceitos sociaes. A saúde perfeita do corpo, a firmeza e elasticidade de 
tecidos musculares, a acção perfeita do coração e dos pulmões, resultados 
todos do desenvolvimento physico promovido por estes exercícios hão de 
reagir forçosamente no moral, dando á índole mais suavidade e ao caracter 
mais independência. Quanto as qualidades mais delicadesa se admiram no 
sexo feminino, a modéstia, a dedicação, a paciência, só podem reforçar-se 
em sendo desembaraçadas dos estorvos da má saúde. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1904b, p. 4). 

 

As aulas de educação physica passaram a ser ministradas nos próprios 

estabelecimentos públicos de ensino com o Decreto no 35, de 16 de maio de 1904. 

Entretanto as condições estruturais das escolas primárias estaduais, excetuando a 

1ª e 2ª escolas que possuíam prédios próprios, foram consideradas inadequadas 

para aplicar os mesmos exercícios physicos que os da Escola Modelo Benedito 

Leite.  

O diretor da Escola Normal, Antonio Baptista Barbosa de Godois, 

apresentou em Relatório ao governador do Maranhão a situação de insalubridade 

das escolas estaduais: ambiente físico com fraca iluminação e ventilação, falta de 

material didático adequado ao ensino e de mobília escolar, inexistência de espaço 

para separar os alunos por classe e uma professora normalista com muita 

dificuldade para orientar e acompanhar os alunos em lições e exercícios distintos. 

 

Escolas ha em que os alumnos, pelo seu numero crescido, se localizam na 
sala, quarto e varanda do prédio, tendo, entretanto, de ser o seu trabalho 
dirigido e inspeccionado pela mesma professora e estando todos elles na 
mesma occasião entregues a vários exercícios.  
A este inconveniente, que é grande, juntam-se os de falta de luz e 
ventilação suficiente; impossibilidade de uma separação dos mesmos por 
classes em vista das proporções acanhadas dos edifícios que não 
permittem attender-se a este principio de ordem; ausência de lugar 
apropriado para recreio e exercicios gymnasticos. 
Por sua vez a mobília escolar deixa a desejar, accrescendo ao facto de sua 
impropriedade achar-se toda ella necessitada de reparos. (MARANHÃO, 
Relatório..., 1902a, p.16). 

 

Eis um quadro que apresenta o rendimento das escolas estaduais em 

1901, seu primeiro ano letivo, no qual consta reduzida frequência dos alunos e de 

seu aproveitamento escolar. 
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Quadro 5 – Mapa Estatístico com índices de frequência e aproveitamento das Escolas Estaduais 
Primárias em 1901 

 
ESCOLA PÚBLICA PRIMÁRIA 

ALUNOS  
MATRICULADOS 

MÉDIA DA 
 

FREQUENCIA 

ALUMNOS 
APROVADOS 

Primeira Escola Estadual 84 48 27 

Segunda Escola Estadual 48 30 28 

Terceira Escola Estadual 91 53 52 

Quarta Escola Estadual 60 42 18 

Quinta Escola Estadual 88 42 23 

Sexta Escola Estadual 82 55 65 

Fonte: Maranhão. Relatório... (1902a, p.18-22). 

 

Nessa ocasião, as professoras da 3ª e 6ª escolas receberam destacados 

elogios do diretor da Escola Normal e de comissários designados pelo ‘esforço fora 

do commum’ e competência de louvável qualidade que proporcionaram alto 

aproveitamento escolar de seus alunos. Ou seja, o aumento do índice de aprovação 

nessas escolas ocorreu pela sobrecarga de sacrificial empenho das professoras 

normalistas, não das condições de trabalho a que eram submetidas.  

No início do ano letivo de 1903, as matrículas das Escolas Estaduaes 

diminuíram sensivelmente, e os fatores mencionados pelo diretor da Escola Normal 

que as tinham sob jurisdição foram: período curto para matricular os alunos (20 

dias), aversão às aulas de gymnastica, exigências sobre a pontualidade no horário 

de entrada e saída dos alunos acostumados a entrar e sair da escola sem proibições 

e a abertura da 2ª aula de 1º ano na Escola Modelo Benedito Leite que atraiu muitos 

pais de alunos por ser uma escola rica em recursos didáticos. (MARANHÃO. 

Relatório ..., 1904). 

Esvaziadas de alunos as seis Escolas Estaduais foram convertidas em 

Grupos Escolares pelo governador interino Alexandre Collares Moreira Junior 

através da Lei no 323, de 26 de março de 1903, e do Decreto no 36, de 1o de julho de 

1904. Foram criados dois grupos escolares, cada um deles com um grupo de três 

escolas estaduais agora chamadas de 1ª, 2ª, e 3ª Cadeiras do grupo escolar com 

regimento interno organizado pelo diretor da Escola Normal e autorizado pelo 

Decreto no 38, de 19 de julho de 1904. Eram professoras do primeiro grupo escolar, 

localizado na Rua do Sol, centro da cidade: na Primeira Cadeira, a professora da 

Quinta Escola Estadoal, D. Maria de Albuquerque Coqueiro de Almeida; Segunda 

Cadeira, a professora da Primeira Escola Estadoal, D. Neomenia da Cruz Gandra; e 
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Terceira Cadeira, a professora da Sexta Escola Estadual D. Corina Cardoso Maya. 

Eram professoras do segundo grupo escolar, localizado na Rua Grande, centro da 

cidade: na Primeira Cadeira, a professora da Terceira Escola Estadoal, D. Anna 

Rocha de Oliveira Barroso; Segunda Cadeira, a professora da Segunda Escola 

Estadoal, D. Ritta Florestal de Souza Lima LIsbôa; Terceira Cadeira, a professora da 

Quarta Escola Estadual, D. Joaquina Amena de Souza Pereira Lima (MARANHÃO. 

Mensagem...,1905). 

O prédio do 1º Grupo Escolar do Maranhão, apesar de sua localização no 

centro da cidade, com janelas altas que possibilitavam ventilação mínima, não 

oferecia a iluminação e o ar puro de que os alunos, distribuídos em várias turmas, 

necessitavam. Como a escola pública localizava-se entre duas ruas movimentadas, 

podemos inferir que suas janelas ficassem, a maior parte do tempo, fechadas ou 

entreabertas para não dividir a atenção dos alunos com o intenso movimento 

urbano. 

 

Figura 34 - Prédio do 1º Grupo Escolar do Maranhão localizado à Rua Grande, no centro da capital 

 
Fonte: Álbum do Maranhão (1908). 

 

As Escolas Estaduais não foram extintas com a criação dos Grupos 

Escolares. Ainda em 1o de julho de 1904, com o Decreto no 37, o governador interino 

Alexandre Collares Moreira Junior abriu duas novas Escolas Estaduais de instrução 

primária na capital, sob jurisdição do diretor da Escola Normal, com a atribuição de 

seguir o mesmo método de ensino dos Grupos Escolares. Na Primeira Escola 

Estadual, localizada no bairro Sant’Aninha, foi nomeada a professora normalista 
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Paschoa Galvão Advincula. Para a Segunda Escola Estadual, localizada no bairro 

São Pantaleão, foi nomeada a professora normalista Zila Angela Paes 

(MARANHÃO. Mensagem...,1905). 

Os Grupos Escolares, funcionando em prédios próprios do Estado, 

ofereciam instrução primária, em regime misto, a crianças na faixa etária entre 6 a 

12 anos de idade, sob a jurisdição do diretor da Escola Normal. Seu Programa de 

Estudos seguia a orientação metodológica do ensino intuitivo e prático aplicado na 

Escola Modelo Benedicto Leite para formar um ser intelligente e foi organizado em 

três classes: Elementar, Médio e Superior.  

O Curso Elementar ou primeira classe foi composto das seguintes matérias: 

Língua Materna: iniciação da leitura pelo método analítico, leitura corrente em 

fábulas escolhidas ou poesias simples, lidas primeiro pelo professor para que pela 

compreensão o aluno lesse com a expressão requerida pelo assunto, correção dos 

vícios de linguagem dos alunos, entre outros); Exercícios Oraes: descrição de 

imagens para aumentar o vocabulário, resumo de pequenos contos, fábulas ou 

lendas, lidos pelo professor, memorização de hinos domésticos e patrióticos, 

descrição de paisagens ou uma simples narração espontânea, entre outros; 

Exercícios Gráficos: escrita por imitação com traçado indicado pelo professor, 

resumo escrito de contos ouvidos, ditados de pequenas sentenças, escrita de 

poesias memorizadas; Cálculo – problemas mentais com dados retirados do 

cotidiano do aluno envolvendo a adição e subtração, leitura e escrita de números; 

Forma: classificação espontânea de objetos conhecidos segundo sua forma e 

relacioná-los segundo a forma dos sólidos geométricos, um estudo experimental das 

propriedades geométricas dos objetos; Tamanho: exercícios sobre medidas de 

comprimento, superfície e volume; Lugar: orientação e representação oral e escrita 

de objetos dentro e fora da sala de aula segundo a orientação vulgar (direita, 

esquerda, atrás, adiante, acima, abaixo), passagem da orientação vulgar para os 

pontos do horizonte (norte, sul, leste, oeste) e sua representação com gestos, oral e 

gráfica preparando o aluno para a leitura de mapas; Ensino Objetivo – lições 

intuitivas sobre os fenômenos naturais e os reinos animal, vegetal e mineral, suas 

espécies, hábitos e utilidades; Instrução Cívica – lições gerais sobre a pátria 

brasileira, o povo, o governo, a divisão política, a Constituição, os direitos e deveres 

do cidadão; Música – educação do ouvido pela audição de músicas cujas letras já 

foram decoradas; Desenho – cópia de elementos naturais, reprodução, ampliação 
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ou redução de imagens isoladas memorizadas; Educação Física – jogos e exercícios 

gymnasticos leves (MARANHÃO. Regulamento..., 1904). 

O Curso Médio ou segunda classe possuía as seguintes matérias: Língua 

Materna: leitura corrente com vocábulos menos frequentes e sem preceder leitura 

feita pelo professor, lições sobre as classes gramaticais; Exercícios oraes:  como na 

classe anterior, mas estimulando a  leitura de prosa com substituição de vocábulos e 

a leitura extra-classe e sua comunicação na escola, tendo respeitada a 

espontaneidade para habituar a sinceridade nas suas manifestações, porém sem 

deixar de corrigir os vícios de linguagem; Exercícios gráficos: composições e 

exercícios de redação indicados pelo professor; Cálculo:  cálculos de multiplicação e 

divisão envolvendo as operações de adição e subtração, a memorização da 

tabuada, lições com cálculos fracionários e sistema métrico; Formas: 

desenvolvimento e aplicação da matéria da classe anterior; Logar: lições sobre a 

organização das cidades, municípios, estados, país e continente; Ensino Objetivo: 

lições sobre as constelações visíveis a olho nu, leis gerais da gravidade e seus 

efeitos, lições intuitivas sobre os organismos animais, vegetais e minerais; 

Instrucção Cívica:  desenvolvimento da matéria da classe anterior e os fatos 

históricos da Independência do Brasil; Música:  como na classe anterior, e iniciação 

na teoria musical com leitura e entonação; Desenho: como na classe anterior, 

insistindo na reprodução de memória e estimulando modificações espontâneas na 

reprodução dos objetos desenhados individualmente ou em grupo; Educação Física: 

jogos e exercícios gymnasticos com exercícios moderados e graduados conforme a 

idade e condição física dos alunos, acrescidos de trabalhos manuais e de agulhas 

para as meninas (MARANHÃO. Regulamento..., 1904). 

O Curso Superior ou terceira classe foi composto das matérias: Língua 

Materna: lições com maior desenvolvimento dos exercícios gramaticais, leitura 

escrita da classe anterior para estimular o aperfeiçoamento da comunicação de 

modo a assegurar a assimilação e expressão do pensamento próprio e alheio; 

Cálculo: lições sobre cálculo algébrico, raízes, potências, progressão aritmética e 

logarítimos; Geographia: os continentes e os mares, a terra e o universo, a geografia 

do Maranhão; Ensino Objetivo: revisão do curso anterior acrescido de calor, luz, 

eletricidade, magnetismo, anatomia fisiológica dos vegetais e animais; Instrucção 

Cívica: aprofundamento dos estudos anteriores acrescidos de lições sobre a História 

do Maranhão e a descoberta e povoamento das Américas; Desenho: 
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desenvolvimento dos estudos anteriores e elaboração de composições espontâneas; 

Música: aperfeiçoamento dos estudos anteriores e canto coral com duas ou mais 

vozes; e Educação Física: jogos e exercícios gymnasticos com exercícios 

moderados e graduados conforme a idade e condição física dos alunos, acrescidos 

de trabalhos manuais e de agulhas para as meninas (MARANHÃO. Regulamento..., 

1904). 

Foram estabelecidas como responsabilidades imediatas do diretor da Escola 

Normal em relação aos Grupos Escolares: a organização do horário escolar e o 

roteiro de ensino dos grupos escolares; a elaboração de seu Regulamento Interno 

com normas para o serviço das aulas, escrituração, deveres e penalidades para 

professores e alunos; a instrução didática para as professoras nos novos processos 

de ensino com duas assistências mensais na Escola Modelo, até que soubessem 

aplicar satisfatoriamente os exercícios didáticos em sua sala de aula; e comissionar 

professores da Escola Normal para fiscalizar, orientar ou advertir em dias 

indeterminados nos grupos escolares o cumprimento do horário escolar, a aplicação 

do método de ensino e a escrituração do serviço escolar. 

A instrução primária nestes estabelecimentos de ensino foi legislada como 

obrigatória e classificatória; o ingresso de alunos da comunidade não era acessível 

na segunda e terceira classes e a progressão dos estudos de uma classe para outra 

só ocorreria se o aluno obtivesse aprovação em todas as matérias do programa. 

Porém as transferências de alunos e professores entre os grupos escolares, com a 

anuência do governo, foram permitidas. Os alunos foram distribuídos em classes e 

cada uma delas com turmas distintas em graus de conhecimentos. A promoção de 

uma turma para a outra, na mesma classe, era feita pela professora tendo em vista o 

progresso manifestado pelo aluno ou quando ele obtivesse aprovação nos exames 

de fim de ano. 

Na Primeira Classe ficava a turma dos alunos que necessitassem de 

aprender os primeiros rudimentos do ensino equivalentes ao programa do 1º ano da 

Escola Modelo e a turma de alunos em condições de aprender as matérias relativas 

ao 2º ano da Escola Modelo. Na Segunda Classe estava a turma de alunos 

promovidos da Primeira Classe que estavam em condições de estudar as matérias 

equivalentes ao 3º ano da Escola Modelo e a turma de alunos em condições de 

estudar as matérias do programa de ensino do 4º ano da Escola Modelo. Na 

Terceira Classe ficava a turma de alunos promovidos da Segunda Classe no ano 
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anterior e que por isso estavam aptos a estudar as matérias do 5º ano da Escola 

Modelo, a turma de alunos cujo estado de adiantamento permitia estudar o 

programa do 6º ano da Escola Modelo e a turma dos alunos habilitados no programa 

de estudo das turmas anteriores e que por esta razão estavam em condições de 

estudar as matérias equivalentes ao 7º ano da Escola Modelo. 

O dia letivo iniciava às 9h com a entrada dos alunos enfileirados, guiados 

por vigilantes ou professores e quando entravam em suas respectivas classes a 

professora fazia a chamada, seguida de um canto para iniciar a aula. As matérias e 

seu tempo de aula foram distribuídas em um horário escolar que deveria ser 

rigorosamente seguido. O não cumprimento do horário escolar poderia ocasionar 

penalidades sérias para a professora normalista. Em cada sala de aula havia um 

relógio de parede para o controle do tempo de aula, do intervalo entre as matérias e 

do recreio dos alunos. O horário do início e fim do recreio era o mesmo para todas 

as turmas, que obedeciam prontamente ao toque da sineta. Findo o dia letivo às 13h 

a professora registrava, diariamente, o rendimento dos alunos nas lições em uma 

escala avaliativa de 0 a 10 para, no final do mês, extrair a média mensal.  Eis o 

quadro de horário das aulas:  

 

Quadro 6 – Horário das Aulas dos Grupos Escolares 
Primeira Classe 

Horário da 
aula 

2ª e 4ª feira 
 

Horário da 
aula 

6ª feira 
Horário da 

aula 
3ª, 5ª, e sábados 

9:00 às   9:15 
9:15 às 10:15 
10:15 às 10:25 
10:25 às 10:40 
10:40 às 10:55 
10:55 às 11:05 
11:05 às 11:25 
11:25 às 11:55 
11:55 às 12:25 
12:25 às 12:35 
12:35 às 12:50 
12:50 às 13:00 

Entrada, 
inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Descanso 
Instrucção Civica 
Exercícios Oraes 
Descanso 
Lugar 
Recreio 
Exercícios 
gráficos 
Canto 
Cântico, 
despedida 

  9:00 às  
10:00 
 10:00 às 
10:25 
10:25 às 
10:55 
10:55 às 
11:05 
11:05 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 
 

Educação 
Physica 
Transito e 
descanso 
Língua 
Materna 
Descanso 
Cálculo 
Recreio 
Exercícios 
Gráphicos 
Canto 
Forma 
Cântico, 
despedida 

9:00 às   
9:15 

9:15 às 
10:15 
10:15 às 
10:25 
10:25 às 
10:40 
10:40 às 
11:00 
11:00 às 
11:10 
11:10 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 
 
 

Entrada, inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Descanso 
Cálculo 
Desenho 
Descanso 
Tamanho 
Recreio 
Exercícios gráficos 
Ensino objetivo 
Cântico, despedida 
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Segunda Classe 

Horário da 
aula 

2ª, 4ª e  6ª  feira 
 

Horário da 
aula 

3ª feira Horário da 
aula 

5ª  e sábados 

9:00 às   9:15 
9:15 às 9:45 
9:45 às 10:15 
10:15 às 10:25 
10:25 às 10:55 
10:55 às 11:05 
11:05 às 11:25 
11:25 às 11:55 
11:55 às 12:25 
12:25 às 12:35 
12:35 às 12:50 
12:50 às 13:00 

Entrada, 
inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Desenho 
Descanso 
Cálculo 
Descanso 
Ensino Objetivo 
Recreio 
Exercícios 
Gráficos 
Lugar 
Cântico, 
despedida 

  9:00 às  
9:15 
 9:15 às 
10:00 
10:00 às 
10:25 
10:25 às 
11:00 
11:00 às 
11:10 
11:10 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 

Entrada, 
inspecção  
Educação 
Physica 
Transito e 
descanso 
Língua 
Materna 
Descanso 
Forma 
Recreio 
Exercícios 
Gráphicos 
Canto 
Instrução 
Civica 
Cântico, 
despedida 

9:00 às 9:15 
9:15 às 9:45 
9:45 às 
10:15 

10:15 às 
10:25 
10:25 às 
11:00 
11:00 às 
11:10 
11:10 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 

Entrada, inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Exercícios Oraes 
Descanso 
Cálculo 
Descanso 
Forma 
Recreio 
Exercícios gráficos 
Instrucção Civica 
Cântico, despedida 

Terceira Classe 

Horário da 
aula 

2ª e 4ª e 6ª feira 
 

Horário da 
aula 

3ª feira Horário da 
aula 

 5ª, e sábados 

9:00 às 9:15 
9:15 às 9:45 
9:45 às 10:15 
10:15 às 10:25 
10:25 às 10:55 
10:55 às 11:05 
11:05 às 11:25 
11:25 às 11:55 
11:55 às 12:25 
12:25 às 12:35 
12:35 às 12:50 
12:50 às 13:00 

Entrada, 
inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Desenho 
Descanso 
Cálculo 
Descanso 
Ensino Objetivo 
Recreio 
Exercícios 
gráficos 
Canto 
Lugar 
Cântico, 
despedida 

9:00 às  
10:00 
10:00 às 
10:25 
10:25 às 
11:00 
11:00 às 
11:10 
11:10 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 
 

Educação 
Physica 
Transito e 
descanso 
Língua 
Materna 
Descanso 
Ensino 
Objetivo 
Recreio 
Exercícios 
Gráphicos 
Canto 
Lugar 
Cântico, 
despedida 

9:00 às 9:15 
9:15 às 9:45 
9:45 às 
10:15 

10:15 às 
10:25 
10:25 às 
11:00 
11:00 às 
11:10 
11:10 às 
11:25 
11:25 às 
11:55 
11:55 às 
12:25 
12:25 às 
12:35 
12:35 às 
12:50 
12:50 às 
13:00 

Entrada, inspecção e 
cântico 
Língua Materna 
Desenho 
Descanso 
Instrucção Civica 
Descanso 
Ensino Objetivo 
Recreio 
Exercícios gráficos 
Canto 
Theoria Musical 
Cântico, despedida 

Fonte: MARANHÃO. Regimento Interno dos Grupos Escolares, 1904. 

 

Os exames finais eram realizados por matéria, as provas escritas aplicadas 

simultaneamente e as provas orais em grupos de 10 alunos. O resultado final do 

exame era a média extraída de todas as provas: quem alcançasse a média 10 era 

aprovado com distinção; com a média de 7 a 9 conseguiam ser aprovados 

plenamente, com a média de 4 a 6 recebiam o conceito de aprovados e média de 1 

a 3, reprovação. A média anual deste aproveitamento escolar poderia ser utilizada 
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para promover o aluno de uma turma para outra, independente de exames. 

(MARANHÃO. Regulamento..., 1904).  

No interior do Estado, os Grupos Escolares começaram a ser criados a partir 

da Lei no 363, de 31 de março de 1905, seguindo a mesma orientação pedagógica 

que os da capital. Posteriormente foi autorizado o funcionamento de Externatos 

destinados ao ensino primário para o sexo masculino também no interior do Estado 

a partir da Lei no 379, de 24 de abril de 1905. No Album do Maranhão, organizado 

em 1950 pelo jornalista profissional Miecio de Miranda Jorge, está o registro 

fotográfico de uma Escola Agrupada que sinalizou a ação do governo do Estado de 

agregar escolas isoladas de instrução primária com um professor em um Grupo 

Escolar. 

 
Figura 35 – Escola Agrupada localizada no antigo povoado Urubu, no interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Azoubel et al. (1950). 

 

Esta Escola Agrupada, criada em Monte Alegre antigo povoado Urubu e 

município de Codó, cidade maranhense próspera no setor industrial, obedecia ao 

formato escolar decretado pela Lei no 363/1905, dois anos após a criação de Grupos 

Escolares na capital. Esta legislação autorizou a criação de grupos escolares no 

interior do Estado, modelando-os pelos da capital. O diferencial era que nos Grupos 

Escolares da capital as classes de alunos e seus respectivos professores ficavam no 

mesmo ambiente escolar e, no interior, um Grupo Escolar era formado por três 

escolas públicas que possuía, entre si, relativa distância geográfica e de 

comunicação. Isso nos leva a inferir que o distanciamento entre as Escolas 

Agrupadas deixava os grupos escolares do interior em mínimas condições de 

organização pedagógica para cumprir o Programa de Estudos e Horário Escolar 
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determinados a partir dos exercícios didáticos aplicados na Escola Modelo Benedito 

Leite, na capital. 

Nos três tipos de escolas públicas primárias maranhenses (povoados, villas 

e cidades), o penhor de igualdade ou a garantia da educação como um direito social 

foi uma quimera. A escola popular de instrução primária oferecia condições 

desiguais tanto no acesso como na continuidade dos estudos. E a forma de 

aprender também era distinta.  

Na escola pública do povoado, aprender relacionava-se a fazer leituras de 

uma linguagem de códigos não verbais (pigarros, olhar atravessado, a mensagem 

muda da palmatória pendurada na parede) e correspondê-la com brevidade e 

disciplina. “A escola pública era em geral a penitenciária dos alunos e o ganha-pão 

do mestre” (CARVALHO, 1989, p. 24-25)  

Nessas escolas os alunos não aprendiam lições cívicas nem estudos que os 

ajudassem a satisfazer suas futuras necessidades sócio-econômicas ou a 

prosseguirem estudos secundários, antes aprendiam a obedecer a sinais quase 

imperceptíveis de adultos, perigosos comandos usados como meios de dominação 

 

[...] num espaço fechado e totalmente ordenado para a realização, por cada 
um, de seus deveres, num tempo tão cuidadosamente regulado que não 
pode deixar nenhum espaço a um movimento imprevisto, cada um submete 
sua atividade aos princípios ou regras que a regem (VINCENT; LAHIRE; 
THIN, 2001, p.15).  

 

Sob a forma de lições escolares instruíam crianças para serem adultos 

submissos, obedientes, não questionadores e atentos para obedecerem aos 

comandos das civilidades ou regras sociais constituídas  em  relações  pedagógicas,  

mas posteriormente ampliadas nas práticas sociais  

Na escola pública da Vila, aprendia-se que existia um ritmo e uma ordem 

universal no ambiente escolar que não podiam ser mudados, apenas seguidos. 

Neste tipo de escola os alunos aprendiam a reprimir sua espontaneidade infantil 

segundo as proibições orais e escritas do professor e das normas escolares. Tais 

mudanças de comportamento e emoções na infância faziam parte das 

transformações sociais mais amplas para a vida adulta nas classes populares. 

Portanto, 
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Fica claro que a mudança do comportamento à mesa é parte de uma 
transformação muito extensa por que passam sentimentos e atitudes 
humanas. Também se vê em que grau as forças motivadoras desse 
fenômeno se originam na estrutura social, na maneira como as pessoas 
estão ligadas entre si. Vemos com mais clareza como círculos relativamente 
pequenos iniciam o movimento e como o processo, aos poucos, se 
transmite a segmentos maiores. Esta difusão, porém, pressupõe contatos 
muitos específicos e, por conseguinte, uma estrutura bem definida da 
sociedade. Além do mais, ela certamente não poderia ter ocorrido se não 
houvessem para classes mais amplas, e não apenas para os círculos que 
criaram o modelo, condições de vida – ou, em outras palavras, uma 
situação social – que tornassem possível e necessária uma transformação 
gradual das emoções e do comportamento, um avanço no patamar do 
embaraço (ELIAS, 2011, p. 119). 

 

Nas escolas públicas da cidade, aprendia-se que existia uma linguagem 

culta padronizada e para se apropriar dela era preciso conformar-se às suas 

formalidades burocráticas e impessoais. As aprendizagens eram distintas, de similar 

apenas o modo de apropriação do saber: aplicar todos os sentidos na evocação de 

percepções e mimeses. No ambiente intraescolar ocorriam relações sociais ou uma 

socialização especificamente escolar vinculada aos interesses de práticas sociais 

amplas ou à realidade social de conjunto e só tornadas possíveis numa sociedade 

democrática moderna pela imposição de civilidades da/na cultura escolar. É que 

 

[...] a constituição do Estado Moderno, a progressiva autonomização de 
campos de práticas heterogêneas, a generalização da alfabetização e da 
forma escolar (lugar específico separado, baseado na objetivação-
codificação-acumulação dos saberes), assim como a construção de uma 
relação distanciada da linguagem e do mundo (relação escritural- escolar 
com a linguagem e com o mundo) devem ser pensadas como modalidades 
específicas de uma realidade social de conjunto, caracterizada pela 
generalização de formas sociais escriturais, isto é, de formas de relações 
sociais tramadas por práticas de escrita e/ou tornadas possíveis pelas 
praticas de escrita e pela relação com a linguagem e com o mundo que lhes 
é indissociável. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001,p. 18). 

 

Nesse processo inicial de escolarização primária com identidade 

republicana, o princípio de engendramento ou sua forma escolar possuía os 

seguintes elementos constitutivos: a supressão de autoridade pessoal; manifestação 

de uma razão universal impessoalizada; desnaturalização dos saberes incorporados 

e a idealização de um padrão moral e intelectual só possível de ser apropriado por 

quem se submetesse a ele sem reservas (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). Esses 

elementos constitutivos de sua forma escolar, ao longo dos anos letivos, 

alimentaram a configuração de um processo civilizatório de costumes e 

comportamentos individuais com distintos e previsiveis destinos sociais, porém 
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vinculados à consolidação e configuração da nova ordem pública, republicana e 

federativa que torna hipócrita o penhor de igualdade na escola para crianças e 

jovens das camadas populares. 
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Esclarecer, pois, o povo em semelhante governo, não é só o desencargo de um dever, 
é ainda uma condição de sua exstência. Se a segurança das monarchias está nas 
trevas, a segurança das repúblicas está na luz.  

Antonio de Almeida Oliveira 
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4 ESCOLA PRIMÁRIA MARANHENSE: SOL DA LIBERDADE? 

 

4.1 A CONFIGURAÇÃO ESCOLAR DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA MARANHENSE 

 

Envilecido o trabalho pela escravidão devíamos rehhabilital-o pelo 
desenvolvimento intellectual dos povos (OLIVEIRA, 1874, p. 11). 

 

No final da primeira década republicana, o governador do estado do 

Maranhão, Manoel Ignacio Belfort Vieira, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 

primário com a Lei no 119, de 2 de maio de 1895, e autorizou seu funcionamento na 

casa da família do menor; em estabelecimentos comerciais em que o menor 

estivesse empregado; nas escolas particulares e nas escolas públicas municipais e 

estaduais. No entanto, esta obrigatoriedade do Estado não alcançava as crianças 

pobres das camadas populares silenciadas pelo analfabetismo, aquelas que mais 

precisavam de instrução escolar para sobreviver no mundo urbano republicano que 

privilegiava a linguagem escrita. 

 

Todo o menor de oito a dose annos que residir nas Cidades, villas ou 
povoações, onde estiver escola pública do Estado, será obrigado a 
frequental-a salvo si:  
a) estiver sendo leccionado na casa da família, tutor, protector ou no 

estabelecimento em que trabalhar; 
b) for aluno de alguma escola ou estabelecimento particular ou de escola 

municipal; 
Paragrafo Único – Não será obrigado a freqüentar a escola do Estado, nem 
tão pouco a municipal ou a particular, o menor que tiver incapacidade 
physica ou mental, soffrer e moléstia contagiosa ou for tão indigente que 
não tenha meios de preparar-se para freqüentar a aula ainda pelo modo 
mais modesto. (MARANHÃO. Lei..., 1895a, p.2). 

 

A instrução pública primária foi legislada para ser oferecida em cinco 

ambientes distintos que determinariam destinos sociais igualmente distintos. O 

ingresso ou matrícula na escola pública era privilégio dos não indigentes e esta 

condição social era para poucos das camadas populares. E aos não indigentes, o 

Estado garantia apenas o seu direito de matrícula na escola pública, mas não a sua 

permanência e continuidade de estudos. 

Para o ambiente público, a Lei no119/1895 estabeleceu caminhos diferentes 

para a aquisição da instrução primária que se distinguiam no acesso e na finalidade 

educativa. Havia as casas de ensino oficinal na capital com instrução primária: para 

o sexo masculino, Escola Agrícola (criada a partir da Lei no 231/1899 para 
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aprendizes de técnicas agrícolas); Escola de Aprendizes Artífices (exigida pelo 

governo federal e criada através do Decreto no 7.556/1909 na capital); e Escola de 

Aprendizes Marinheiros (criada pelo Decreto no 2.725/1861 para aprendizes do 

trabalho marítimo). Para o sexo feminino havia o Asilo Santa Teresa (criado pela Lei  

no 367/1854 para aprendizes de trabalhos domésticos na capital). E havia casas de 

ensino que ofereciam instrução primária: Escola Modelo Benedito Leite (escola de 

aplicação da Escola Normal criada pela Lei no 155/1896 na capital); Escolas 

Estadoaes (criadas em 1901 na capital); Escolas Municipais (criadas em 1890 na 

capital); Cadeiras ou Escolas Públicas mantidas pelo Estado (no interior).  

Nos estabelecimentos públicos de ensino oficinal com instrução primária, 

além da Escola de Educandos Artífices (com oficinas de sapateiro, alfaiate, ferreiro, 

marceneiro), a Escola de Aprendizes Marinheiros (com instrução mecânica naval), o 

Asilo Santa Teresa (com instrução para serviços domésticos) havia uma escola 

pública de instrução primária com práticas agrícolas criada pela Lei no 231, de 17 de 

abril de 1899, em regime de internato (exceto nos dois primeiros anos de seu 

funcionamento).  

O curso de instrução agrícola com instrução primária, criado pela Lei no 

231/1899 sancionada pelo governador João Gualberto Torreão da Costa, possuía a 

duração de três anos e um horário escolar de doze horas diárias, com os seguintes 

fins: preparar operários para a indústria agrícola; ministrar o ensino agrícola prático; 

estudar práticas para melhorar a cultura das plantas alimentícias, industriais e 

forraginosas do solo brasileiro e aclimatar as plantas estrangeiras economicamente 

vantajosas; e melhorar as raças dos animais existentes com métodos zootécnicos 

para melhor aproveitamento de suas aptidões. No documento legislativo de sua 

criação, o governo do Maranhão se propôs contratar os seguintes profissionais: um 

professor de agricultura que acumularia a função de diretor da escola e das aulas 

práticas; um químico agrícola responsável pelo laboratório da estação de análises; 

um professor de instrução primária; um mestre de campos; e serventes para auxiliar 

o trabalho. As aulas elementares de primeiras letras e introdução às operações 

fundamentais de Aritmérica deveriam ocorrer através de estudos simplificados, 

suficientes apenas para a leitura de rótulos de produtos ou medição de terras. 

Para estimular a matrícula inicial, garantiram uma refeição diária e três 

mudas de roupa por ano para 20 alunos comprovadamente indigentes ou desvalidos 

e, no final do curso, um diploma conferindo sua habilitação, uma área de 10 (dez) 
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hectares em terras devolutas (à escolha do beneficiado) e uma pequena quantia em 

dinheiro resultante de sua quota de participação no Fundo Escolar, constituído de 

20% da receita líquida do estabelecimento. Também foram estabelecidos como 

atribuições do governo: construir uma estação de análises para o exame de 

terrenos, comprar novas máquinas agrícolas, adubos, instrumentos metereológicos, 

campos para cultivo de plantas e custear professores para aulas de instrução 

primária e técnicas de ensino agrícola. (MARANHÃO. Lei..., 1899b). Esta escola 

pública de ensino agrícola com instrução primária, mesmo estimulada 

financeiramente pelo governo federal, fracassou em suas proposições de preparar 

trabalhadores rurais e tratadores de animais. Perseverando neste intento, o governo 

baixou o Decreto no 28, de 22 de dezembro de 1916, e abriu na zona rural do 

município da capital o Aprendizado Agrícola Christino Cruz, desta vez sob a 

jurisdição da Secretaria Estadual do Interior, oferecendo lições de agricultura e 

zootecnia elementar para adolescentes maiores de 16 anos que sabiam ler, escrever 

e realizar as operações matemáticas fundamentais. O Aprendizado Agrícola 

Christino Cruz, instalado no Sítio São Bartholomeu (em Mayobinha, zona rural de 

São Luís, a capital), foi uma via escolar pública que recebia muitos jovens excluídos 

do acesso regular de estudos primários. 

 

Figura 36 – Vista Geral do Aprendizado Agrícola Christino Cruz, zona rural maranhense 

 
 

 

 

No Diário Official do Estado do Maranhão, publicado em 16 de janeiro de 

1920, encontra-se um Edital de Matrícula do Aprendizado Agrícola Christino Cruz ao 

Fonte: Album do Maranhão (1923). 
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lado de outros chamados públicos para matrículas nos Grupos Escolares da capital, 

com estes termos: 

 

APRENDIZADO AGRICOLA “CHRISTINO CRUZ” 
EDITAL 
Faço publico que estão abertas neste Aprendizado. Até o dia 31 do mez 
corrente, as matriculas para o 1º anno do curso do estabelecimento. 
O candidato deverá juntar ao seu requerimento, dirigido ao director do 
aprendizado: 
- certidão ou documento que a substitua, provando ter no mínimo 16 annos 
de idade; 
- attestado médico, provando não soffrer de moléstia contagiosa e ser 
vaccinado contra varíola; 
- attestado duma escola estadual qualquer, provando que sabe ler e 
escrever correctamente e que sabe sommar, multiplicar e dividir. 
O candidato que não apresentar este último documento se sujeitará a um 
exame de sufficiencia. Faço publico outrosim, que as aulas se reabrirão no 
próximo dia 1º de fevereiro. Em 10 de janeiro de 1920. F.Ribeiro Viegas, 
diretor. (MARANHÃO. Edital, 1920). 

 

Na organização pedagógica do Aprendizado Agrícola prevaleciam aulas 

práticas com a finalidade educativa de formar Feitores Agrícolas, Trabalhadores 

Ruraes e Tratadores de Animaes, conforme a opção de habilitação do aprendiz.  

 

O Aprendizado Agrícola Christiano Cruz continua a prestar bons serviços. 
As suas terras, no anno findo, foram cultivadas, como nos anteriores, 
durante o meu governo, por presos, sob a direcção de um official da Fôrça 
Pública. 
Nas officinas desse estabelecimento foi montada uma nova caldeira para 
attender ao desenvolvimento do serviço. Todas as suas dependências, 
inclusive a casa onde funcciona a escola publica, foram convenientemente 
reparadas. A producção dos cereaes do Aprendizado, na última colheita, foi 
ainda maior do que a dos annos anteriores, attingindo as seguintes cifras: 
25000 kilos de arros, 5800 kilos de farinha, 12000 kilos de feijão, 9500 kilos 
de milho. Foi também abundante a colheita de fructas e legumes. Toda a 
producção foi destinada á Fôrça Publica e ao próprio custeieo do 
estabelecimento, que de nenhum modo figurou no orçamento do Estado. No 
anno findo, como em quase todo o período do meu governo, o Aprendizado 
concorreu para reduzir os dispêndios correntes pelas verbas da Fôrça 
Publica e para sanear a cidade com a retracção de elementos indesejaveis, 
cujos serviços, como os dos presos da Penitenciária, foram sempre 
aproveitados com vantagem. (MARANHÃO, Mensagem... 1930). 

 

E o prêmio para os alunos que conseguiam completar os três anos de aulas 

no Aprendizado Agricola Cristhiano Cruz era a oportunidade de continuar os estudos 

com uma especialização de um ano nas áreas de Horticultura, Pomicultura, 

Avicultura ou Escripturação Agrícola. (Regulamento do Aprendizado..., 1916). No 

final da Primeira República, este Aprendizado Agrícola foi transformado em espaço 
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de ressocialização de jovens considerados socialmente como elementos 

indesejáveis e adultos prisioneiros da Penitenciária do Estado com penas brandas. 

Todavia, paralelo ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino oficinal 

com instrução primária, foi sistematizada a rede de instrução primária escolar do 

estado do Maranhão. As principais vias de acesso à escolarização primária se 

concretizavam através de Escolas Particulares, sob regime de internato, semi-

internato e externato; Escola Modelo Benedito Leite, Escolas Estaduais e Grupos 

Escolares sob a jurisdicção do diretor da Escola Normal do Maranhão; Escolas 

Públicas de um professor da zona periférica da capital e do interior mantidas pelo 

Estado sob a jurisdição da Inspector Geral da Instrucção Pública; Escolas Municipais 

sob a jurisdição do Intendente Municipal de Ensino e Aulas Noturnas propostas por 

profissionais liberais para adultos operários, sob a égide de sociedades filantrópicas 

ou iniciativas individuais de profissionais liberais. 

As escolas primárias particulares do Maranhão que ofereciam instrução 

primária sob regime de internato, semi-internato e externato não possuíam a 

obrigatoriedade legal de enviar Mapas Mensais de seus movimentos à Inspectoria 

Geral da Instrucção Púbblica e por isso são poucos os registros escritos que 

especifiquem suas atividades.  

Para o Inspector Geral da Instrucção Pública do Estado do Maranhão, no 

início do século XX, as escolas particulares de instrução primária cresciam em larga 

escala tanto na capital como no interior, embora não houvesse regular registro 

estatístico de suas atividades e resultados escolares. Em 1900 existiam na capital 

do Maranhão 15 estabelecimentos particulares que ofereciam instrução primária 

para mais de mil alunos regularmente matriculados. 

 

Não posso com segurança informa-vos acerca da instrucção particular. Os 
dados que para isto existem na Repartição são também insufficientes, 
contudo direi que tem na Capital 15 estabelecimentos de ensino particular 
freqüentados por 1026 alumnos, sendo do sexo masculino 390 e do sexo 
feminino 636. Confiados á directores e professores illustrados, que muito se 
recomendão pela dedicação com que servem á causa da instrucção, é de 
justiça que fique consignado que esses estabelecimentos, escolas e 
collégios particulares, prestão valiosos serviços e contribuem com um forte 
contingente para o desenvolvimento da educação. (MARANHÃO. 
Relatório..., 1900b, p.9). 

 

As escolas particulares que ofereciam instrução primária na periferia da 

capital e no interior do Estado geralmente resumiam-se a um professor leigo que, 
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em condições precárias e improvisadas, realizava sua tarefa pedagógica em um 

cômodo de sua residência, muitas vezes cedida por um religioso ou representante 

político da localidade (CAMPOS, 1941). As escolas particulares que ofereciam 

instrução primária na capital recebiam alunos de famílias abastadas (da capital e do 

interior), possuíam instalações destinadas ao uso exclusivo do trabalho pedagógico, 

professores de reconhecida competência didática e programas de estudos 

orientados pela Escola Modelo Benedito Leite, como o Colégio S.Francisco de Paula 

aberto em 1908 na cidade de São Luis (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). 

As escolas particulares da capital, em sua maioria, dispunham de espaço 

físico e materiais didáticos adequados à introdução dos alunos em situações 

didáticas do ensino intuitivo, exigências do novo contexto educacional republicano. A 

maioria dos professores eram normalistas, ou seja, tinham formação pedgógica para 

instruir e disciplinar o arredio ou agitado comportamento infantil com regras fixas 

(GODOIS, 1910), civilizadoras de condutas e codificadas em normas dos 

Regulamentos de Ensino elaborados para a instrução primária ou nos livros 

didáticos adotados. O Colégio S. Francisco de Paula adotou os seguintes 

compêndios didáticos para a instrução primária: 

 

Os compêndios adotados são os seguintes: Curso Infantil: Novos Princípios 
de Leitura pela Cartilha F.T.D.; Guia da Infância, segundo livro de leitura, 
idem; cálculo, operações e problemas, idem; Quadros Parietais para 
principiantes, idem. No curso elementar: Antologia, terceiro livro de leitura, 
de F.T.D.; língua portuguesa, idem; cálculo operações e problemas, idem; 
geografia-atlas, idem; História do Brasil, por perguntas e respostas, idem. 
No curso médio: História Bíblica por D. Antonio de Macedo Costa; Antologia 
Nacional, quarto livro de leitura de F.T.D.; língua portuguesa, idem; cálculo 
e operações de problemas, idem; História do Brail por perguntas e 
respostas, idem. No curso complementar, quarto ano, addotam estes livros: 
Antologia da Língua Nacional, quarto livro de leitura por F.T.D.; noções de 
sciencias físicas, químicas e naturais, idem; geografia-atlas, idem; História 
do Brasil por perguntas e respostas, idem (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, 
p. 431-432). 

 

Os livros didáticos que circulavam ofereciam linguagem simples e narravam 

fatos do cotidiano infantil. Percebí que havia o cuidado de evitar leituras mecânicas 

nos textos escritos dos livros didáticos, buscando um contexto compreensivo para 

explicar o assunto. E no final de cada texto era sempre apresentada uma mensagem 

de caráter moralizante e civilizatória. 

Era o caso do Livro de Nina, um livro didático com 94 páginas escrito pela 

professora primária Eponina de Oliveira Condurú Serra, publicado no Maranhão em 
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1883 como livro de primeiras leituras. Foi aprovado pelo Conselho Superior da 

Instrucção Pública do Estado do Pará em 1898 para suas escolas públicas 

primárias. Sua vendagem foi expressiva: em 20 anos este livro de leitura para a 

instrução primária passou por quatro edições. Mas no estado do Maranhão não foi 

adotado nas escolas públicas, foi mais utilizado em escolas particulares 

especialmente no Colégio de Nossa Senhora de Nazaré. Estimo que tenha havido 

divergências políticas, pois a autora desde livro havia feito uma manifestação pública 

lembrando o descaso do governo provincial em relação a seu pai Felipe Benicio de 

Oliveira Condurú, o jovem enviado à França em 1838 para aprender o método 

lencastrino e abrir uma Escola Normal em seu retorno (PACHECO, 1938 apud 

CONDURÚ, [1900?]). 

O Livro de Nina era de  

 

[...] estilo simples, claro, adaptado às inteligências infantis; variedade de 
assuntos, deleitáveis quanto instrutivo; pureza de sentimentos; nobreza de 
espírito bem cultivado na sã moral são tantos outros conceitos que o tornam 
ainda mais recomendável (PACHECO, 1938 apud CONDURÚ, [1900?], p. 
128).  

 

Em vinte anos passou por quatro edições e suas lições nos levam a inferir 

que se desejava desenvolver o intelecto infantil com lições contextualizadas, 

interdisciplinares, simplificadas e que não exigiam operações cognitivas complexas, 

mas que imprimiam preceitos de uma Moral Universal. O Delegado Literário da 1ª 

freguesia da capital, em 8 de novembro de 1883, chegou a emitir seu parecer sobre 

o Livro de Nina ao Inspector da Instrução Pública, solicitando sua adoção para as 

escolas primárias públicas, sem sucesso. Entretanto seu relato ajuda compreender a 

finalidade e conteúdo deste livro didático. 

 

O intuito da obra é pôr ao alcance da compreensão das crianças de tenra 
idade, sem fatigar-lhes o entendimento, noções claras dos fenômenos que 
em primeiro lugar despertam sua quase instintiva curiosidade. Ainda que de 
um modo empírico, o único capaz de produzir o desejado resultado, o Livro 
de Nina procura explicar fenômenos da natureza física e preceitos de Moral 
Universal. Tendo por principais interlocutores duas meninas menores e oito 
anos e sua extremosa mãe, a ação do livro desenvolve-se em estreito 
cenário, o lar doméstico; mas a mãe preceptora explora admiravelmente os 
acontecimentos que aí se dão, ora para despertar um sentimento elevado, 
ora para promover uma ação nobre, que avigore o espírito e conforte o 
coração. Delegacia Literaria da 1ª freguesia da Capital, 8 de novembro de 
1883 ao Inspector da Instrução Publica. (PACHECO, 1938 apud 
CONDURÚ, [1900?], p. 132) 
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Para exemplificar o ritmo e estilo de comunicação didática com que as 

professores normalistas ensinavam as crianças da instrução primária, seguem dois 

textos do Livro de Nina, ‘A lã’ e “Parasita’. 

 

A lã  
- Escuta Calu: o Juca estava penteando  o seu carneiro branco e disse-me 
que aquelas meadas de lã encarnada com que Joanica está bordando são 
feitas de lã de carneiro. – Será verdade? Eu nunca vi carneiro encarnado! 
Vamos perguntar ao papai. – É verdade, papai, o que o Juca está dizendo? 
É minhas filhas. Lavam-se e penteiam-se os carneiros todos os dias, o que 
faz a lã crescer muito.  
Quando está crescida, corta-se, bate-se e faz-se, á mão ou em máquinas, 
côo se faz ao algodão. Depois, tinge-se de encarnado ou de outra qualquer 
cor.  
Já vêem que o Juca não mentiu. Mentir é muito feio, e um menino bem 
educado não mente. 
Aquele que mente em criança, mesmo por brincadeira, habitua-se a esse 
vício e, quando homem, não o pode mais deixar.  
Passa, então, pelo desgosto de não acreditarem os outros em coisa alguma 
que disser.  
[...] 
Parasita  
Chiquinho, de volta de um longo passeio que dera pela manhã, entra em 
uma casa muito alegre, vermelho e suado. Traz uma bonita palma de flores 
de linda cor-de-rosa. 
- As meninas correm a ele. 
- Que linda palma! Onde apanhaste essas flores tão bonitas, Chiquinho? 
- Foi ali na chapada, onde estive passeando. Tirei-a no olho de uma 
carnaubeira. Trouxe também este leque de carnaúba. Meu tio me disse que 
este epó que cobre as folhas da pindoba derrete-se ao fogo e serve para 
fazer velas, chamadas de carnaúba. Eu quero experimentar se as sei fazer. 
Com a pindoba tecem-se cestas, esteiras; fazem-se vassouras e muitos 
outros objetos úteis. 
Diversos de nossos estados possuem esta preciosa palmeira; mas 
principalmente o Ceará há em abundância. 
- Mas, como se chamam essas flores, Chiquinho? 
- Disseram-me que esta espécie de planta chama-se parasita, porque não 
nasce na terra. 
- Então, onde nasce ela? 
- Nasce e enrola-se em outras plantas ou árvores, de cuja seiva se nutre. 
- E o que vem a ser a seiva? 
- Seiva é o leite ou suco, que alimenta as plantas e que para elas é o 
mesmo que o sangue para os animais. 
Também existem homens, aos quais se dá o nome de parasitas, porque 
vivem somente à custa do trabalho alheio. 
Eu quero aprender a trabalhar; pois não quero que me chamem de parasita. 
(PACHECO, 1938 apud CONDURÚ, [1900?], p. 130-136). 

 

A intencionalidade metodológica aplicada voltava-se para o ensino 

compreensivo, contextualizado, dialogal, mas, sobretudo, suscitava o apego à terra 

brasileira, às virtudes cristãs e ao trabalho, elementos da identidade republicana. 

Este estilo literário foi o mesmo utilizado para o Livro de Lucia com 146 páginas, 

escrito pela professora normalista e diretora da Escola Normal Primária do 
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Maranhão, a sra. Rosa Castro, publicado em 1924 pela Typogravura Teixeira em 

São Luís-MA e imediatamente adotado para as escolas primárias públicas. Em 1933 

já estava em sua 5ª edição.  

A preocupação didática com os livros de leitura para os infantes 

maranhenses ultrapassava os limites da escola pública. O diretor da Biblioteca 

Pública Benedito Leite, o Sr. Domingos de Castro Perdigão, sistematizou um plano 

de leitura para a infância com os livros ali existentes, publicado em 1922, e chamou-

o de Plano Geral do Vade-Mecum bibliográfico para a infância, classificando as 

leituras em três fases: 1ª phase: Leituras Preparatórias (8 a 12 anos); 2ª phase: 

Leituras educativas (12 a 15 anos); e 2ª phase Leituras ilustrativas (15 a 18 anos). 

No plano de leitura existem advertências para os pais e professores 

normalistas de crianças em idade escolar primária; estas deveriam ler, inicialmente, 

as cartilhas escolares e, em seguida, autores da terra para conhecer melhor sua 

gente, sua terra. Ou seja: 

 

Devem ler em primeiro logar livros de escriptores patrícios, sobre assumptos 
locaes e de fácil comprehensão, depois ler, no mesmo gênero, todos os 
escriptores nacionais.  
É necessário conhecerdes, primeiramente, tudo o que vos cerca, os vossos 
aposentos, a vossa casa, o vosso quintal, o vosso jardim, a rua em que está 
ella colocada, a cidade, villa ou povoação, o paiz em que nascestes, a 
vossa cara pátria. (PERDIGÃO, 1922, p. 9). 

 

A lista de livros a seguir refere-se à sua indicação para leituras 

preparatórias, próprias para crianças de 8 a 12 anos em idade escolar primária. 

Suponho que alguns destes livros foram indicados para professores e alunos tanto 

de escolas particulares quanto de escolas públicas da capital. 

Domingos Perdigão iniciou sua listagem com livros de escritores 

maranhenses, publicados no Estado. São eles: Livro do Povo, do maranhense Dr. 

Antonio Marques Rodrigues, Inspector da Instrução Pública; Joãosinho, escrito pelo 

francês Charles Jeannel e traduzido pelo Dr. Antonio Rego; Selecta Nacional, 

organizada pelo Pe. Raimundo Alves da Fonseca, diretor da escola particular 

Collegio Imaculada Conceição e professor de Philosophia do Lyceu Maranhense; e 

Selecta Escolar, organizada pelo Pe. Dr. J.S.Castello Branco, professor de francês 

do Lyceu Maranhense. 

Contrário à leitura de fábulas inverossímeis e incentivador da leitura de livros 

com histórias verdadeiras na primeira infância, Domingos Perdigão (1922) advertiu 
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sobre os males de livros que contam mentiras para um leitor iniciante e sugeriu livros 

de leitura fácil e instrutivo como: América e Alma, escritos por Coelho Neto; Contos 

Pátrios; Pátria Brazileira, Theatro Infantil, escritos por Coelho Neto e Olavo Bilac; e 

Contos Infantis, escrito por João Quadros. 

Como livro didático adotado nacionalmente pelas escolas brasileiras 

recomendou a leitura do Segundo e Terceiros Livros de Leitura, escritos por Dr. 

Abilio Cesar Borges, livros instrutivos/recreativos adotados em quase todas as 

escolas brasileiras; Collecção Hilario Ribeiro: 2º livro – Scenario Infantil, 3º livro – Na 

terra, no mar, no espaço, 4º livro – Conhece-te a ti mesmo ou Pátria e Dever; 

Collecção Galhardo (3 volumes) escrito por Thomaz Galhardo; - Collecção Felisberto 

de Carvalho (5 volumes); Collecção Arnaldo e Puiggari Barreto (4 volumes) escrito 

pelos profs. Arnaldo Barreto e Romão Puiggari; Collecção Mario Bulcão (4 volumes), 

1º livro – Vida Infantil; Noções de Civilidade, 2º livro – Hygiene e Educação Civica; 

Noções de Agricultura, Zootechnic e Educação Civica, 3º livro – Viagem Imaginária 

pelos Estados do Brasil, 4º livro – Tipos e Costumes do Brasil; Collecção Ferreira da 

Rosa (3 volumes) escrito por Francisco da Rosa; Collecção João Kopke (5 volumes);  

Collecção F.T.D. (4 volumes) Guia da Infância; Collecção Francisco Viana (4 

volumes) Leituras Infantis, escrito pelo prof. Francisco Viana do Gymnásio de 

Campinas no Estado de São Paulo; Collecção Macedo Barreto (4 volumes); 

Corações de Crianças, escrito pela profa. Rita de Macedo Barreto;  Collecção Maria 

Rosa M. Ribeiro (3 volumes); Collecção Pinto e Silva: Meus Deveres; e Leituras 

Nacionais; Collecção Maria Guilhermina (3 volumes) escrito pela educadora Maria 

Guilhermina Loureiro de Andrade; Collecção Arnaldo Barreto, inspector das escolas 

modelos paulistas: Primeiras Leituras, e Leituras Moraes; Collecção Castro Osorio, 

escrito pela profa . Anna de Castro Osorio: Alma Infantil, As boas creanças, Os 

animaes, Lendo e aprendendo, Comedias, Monólogos e Recitativos; e a Collecção 

Braga (3 volumes). 

Como leitura de livros não escolares ou que não circulavam nas escolas por 

terem um foco mais lúdico que educativo, escritos especialmente para a infância 

brasileira, apresentou Contos de História do Brasil (Viriato Correa); Histórias da 

Nossa Terra (Viriato Correa); Contos Infantis, escrito por Julia Lopes de Almeida; A 

árvore, escrito por Julia Lopes de Almeida; Contos Infantis em verso, escrito por 

Julia Lopes de Almeida e D. Adelina Lopes Vieira; Porque me ufano do meu paiz, 

escrito por Affonso Celso; Nossa Pátria (Rocha Pombo); Minha Terra e Minha Gente, 
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escrito por Afranio Peixoto; e Mário, escrito por Paulo Tavares, membro do Conselho 

Superior de Instrucção Pública e secretário do Externato do antigo Gymnásio 

Nacional. 

Domingos Perdigão (1922) recomendou livros que despertavam os 

sentimentos patrióticos das crianças, tais como: Leituras Militares (Osório Duque 

Estrada); Sciencias Naturaes e Physicas, escrito pelo Dr. Felicissimo Rodrigues 

Fernandes; Sciencias Naturaes em Contos, escrito por Rodolpho Theophilo; 

Tradições Nacionaes, escrito por Carlos A. Gomes Cardim; Quadros da História 

Pátria, escrito por Max Fleiuss e Basilio de Magalhães; Páginas Infantis, escrito por 

Maximo de Oliveira; Escola Pittoresca, escrito pelo paraibano Carlos D. Fernandes; 

Cousas Brasileiras, escrito por Romão Puiggari; Atravez do Brasil, escrito por Olavo 

Bilac e Manoel Bonfim; Providência, escrito por Othelo de Souza Reis; Páginas 

Infantis, escrito por Mariano de Oliveira; Pequenos Trechos, escrito por Octaviano de 

Mello; Florilegio Contemporâneo, escrito por Rangel Pestana; Livro de Nina, escrito 

pela educadora maranhense Eponina de Oliveira Conduru Serra; Escola, família e 

pátria, escrito pelo paraense Augusto Ramos Pinheiro; As grandes invenções, 

antigas e modernas (versão portuguesa de Liuz Figueiro). 

E as obras clássicas de Educação Cívica, como Elementos de Educação 

Cívica, escrito por Adolpho Franck, prefaciado por Ennes de Souza; Instrucção 

Cívica, impresso no Maranhão e escrito por Antonio Baptista Barbosa de Godois; 

Política para os jovens americanos, distribuído nas escolas maranhenses e escrito 

por Francisco Guimarães; Breviário Cívico, escrito por Coelho Neto; Educação 

Cívica, escrito pelo professor paulista Mario Bulcão; Instrucção Moral e Cívica, 

escrito por Felisberto de Carvalho; Constituição dos Estados Unidos do Brasil para a 

infância, escrito por João Justo Barbalho; Festas Nacionaes, escrito por Rodrigo 

Octavio; Elementos de Educação Moral e Cívica, escrito por Hilario Ribeiro; 

Cathecissmo Cívico, escrito por José Agostinho dos Reis; e O que o cidadão deve 

saber, escrito por A. de Sampaio Dória. 

Para meninas indicou a leitura de Alma, escrito por Coelho Neto; Histórias 

da Nossa Terra, escrito por Julia Lopes de Almeida; Coração, escrito por Edmundo 

de Amicis; O lar doméstico, escrito por Vera A. Cleser; Noções de vida doméstica, 

escrito por Felix Ferreira; A dona de casa, escrito por Combes; e O lar, escrito por 

Miguel Milano. 
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Estimulando conhecimentos religiosos na infância a manter a fé católica, 

sugeriu Biblia das Escolas Catholicas, escrito por Thiago Ecker, tradução de D. 

Francisco de Paula e Silva, bispo do Maranhão; Minha história sagrada, escrito por 

Carlos de Laet, presidente da Academia Brasileira de Letras e Director do Collegio 

Pedro II; História Bíblica, escrito por D. Antônio de Macêdo Costa, arcebispo da 

Bahia; História Bíblica (2 volumes) escrita por D. João, arcebispo de Porto Alegre; e 

História Santa, escrito pelo professor maranhense Antonio Augusto Rodrigues. 

Buscando desenvolver o hábito de ler recreativamente, propôs a leitura de 

Jornais e Revistas Infantis do tipo “O Tico-Tico”; Contos Populares do Brasil, escrito 

por Sylvio Romero; Era uma vez, escrito por João do Rio e Viriato Correa; Viagens 

de Gulliver; Aventuras do Barão de Monck Ausem; e Aventuras de Robson Crosué.  

Neste plano de leitura a educação física não foi preterida. Domingos 

Perdigão elencou os seguintes livros traduzidos: Gymnastica Sueca, escrito por G. 

Kumlien; Gymnastica Respiratória, escrito pelo Dr. Saimbraum; Sports Atlheticos, 

escrito por E. Weber; Gymnastica de Quarto, escrito por A. de Castro; O meu 

Systema, escrito por J. P. Müller, tradução de Ardisson Ferreira; A vida ao ar livre, 

escrito por J. P. Müller, tradução de Ardisson Ferreira; Manual do Escoteiro, 

tradução de Hermano Neves; Coração, escrito por Edmundo de Amicis e tradução 

do filólogo João Ribeiro; Esgrima de Bayoneta, impresso no Maranhão e escrito por 

Miguel Hoerhann; e Pela Raça, escrito pelo maranhense Benjamin Mello.  

Também foram recomendados aos pais e professores livros de leitura 

enciclopédica como Noções de Vida Pratica, escrito por Felix Ferreira; Lições de 

Cousas, escrito pelo Dr. Saffray e traduzido por B. Alves Carneiro; Contos para a 

Infância, escrito pelo português Guerra Junqueiro; Contos para crianças, escrito por 

Eça de Queiroz; Pão Nosso (3 volumes), escrito pelo português Trindade Coelho; 

Manual Encyclopédico, escrito pelo português Emilio Achilles Monteverde com lições 

de moral, religião, civilidade, adotado em escolas portuguesas e brasileiras; e Casa 

dos Pais Escola dos Filhos, escrito pelo português Agostinho Campos. 

A Biblioteca Pública Benedito Leite foi (e ainda hoje é) um importante espaço 

cultural da sociedade maranhense, recomendada pelos professores públicos para 

complementação de estudos primários e secundários. Abrigou muitas Conversas e 

Conferências Públicas em seu Salão Nobre, dentre elas a Conferência As Crianças, 

realizada pela professora normalista Laura Rosa em 4 de dezembro de 1909 para 

um público feminino, mães de alunos da escola primária, com a finalidade de “[...] 
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mostrar às sras. mães de família o que já foi a educação infantil e o que deve ser.” 

(ROSA, 1909, p. 11).  

Nessa Conferência, as mães de famílias foram advertidas sobre os perigos 

de não enviar seus filhos à escola para adquirir habilidades intelectuais desde a 

mais tenra idade. Esta professora primária apresentou as diferenças entre educação 

na família, na sociedade e na escola, mostrando que nesta última a criança se 

aperfeiçoa e se completa, tendo em vista o equilíbrio entre sua vocação e os ideais 

de um povo (civilidade). Pelo texto, a autora tentou sensibilizar as mães ali 

presentes sobre o valor de civilizar as crianças em costumes, hábitos, disciplinas e 

tradições para alcançar progresso social. Com isso ela procurava conseguir, no 

mínimo, a presença regular do aluno na escola, ao declarar: 

 

Não me occuparei da educação moderna porque seria falar, então, uma 
noite inteira. Occupar-me-ei, apenas, muito ligeiramente, da educação 
original e interessante adoptada entre os povos mais antigos, notáveis pelos 
seus hábitos, suas tradições e civilisação conforme colhi nas prelecções 
pedagógicas feitas nas aulas pelos illustres professores drs. Antonio B. de 
Godois e Almir Nina, estudadas por elles essas noções pedagógicas nos 
livros de Dominice e outros célebres pedagogistas (ROSA, 1909, p. 11). 

 

Podemos identificar nesse contexto, a tentativa de conquistar a adesão 

dos pais dos alunos para enfrentar os desafios da tarefa educativa pelo método 

intuitivo e, com isso, operacionalizar os fins metodológicos e normativos dos 

Regulamentos de Ensino para a instrução primária republicana.  Na forma escolar 

popular constituída, procuraram estreitar relações sociais com a família dos alunos 

para imprimir com mais intensidade sua influência no espírito infantil. As medidas 

aplicadas fora do contexto escolar também foram estratégias pedagógicas porque  

 

[...] para poder agir com tanta força sobre as profundezas da alma, é 
necessário, naturalmente, que as diversas influências às quais a criança é 
submetida, não se dispersem em direções divergentes, mas sim que sejam, 
ao contrario, energicamente concentradas para uma mesma meta. 
(DURKHEIM, 1995, p. 35). 

 

O desenvolvimento de atividades peri-escolares foram medidas legitimadas 

pelas autoridades governamentais como tática estratégica para aproximar as 

familias das camadas populares ao mundo escolar, fragilizando suas percepções 

sobre si mesma e elevando a importância social da educação escolar. Com isso 
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estimularam a ocupação sistemática das crianças na escola, preservando--as da 

influência educativa de suas próprias famílias (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 

Nas escolas públicas de instrução primária na periferia da capital e no 

interior mantidas pelo Estado, sob a jurisdição do Inspector Geral da Instrução 

Pública do Maranhão, geralmente escola de um professor, as orientações didáticas 

que possuíam era a do Regimento Interno organizado pelo diretor da Escola Normal 

desde 8 de fevereiro de 1896 que, além de estar desvinculado das práticas sociais 

do contexto rural, muitos professores não conheciam suas diretrizes por seu 

isolamento pedagógico. Estes trabalhavam mais por deduções ou improvisações, 

como foi exemplificado anteriormente com as memórias de Cazuza (CORREA, 

2002) e do menino Humberto (CAMPOS, 1941).  

No interior maranhense, eram poucas e esparsas as escolas públicas 

mantidas pelo Estado, grande parte delas (61 escolas) preenchidas por professores 

interinos. No ano letivo de 1904 havia 168 cadeiras de instrução pública primária 

com 2.953 alunos matrculados, assim distribuídos: 

 

Quadro 7 – Distribuição dos professores públicos em escolas primárias do interior maranhense em 
1904 

ESCOLAS DO SEXO 
MASCULINO 

ESCOLAS DO SEXO 
FEMININO 

ESCOLAS MIXTAS 

  Preenchidas por 
normalista 

1   

Preenchidas por professores 
de concurso 

13 Preenchidas por 
professores de 
concurso 

17 Preenchidas por 
professores de 
concurso 

5 

Preenchidas por professores 
interinos 

25 Preenchidas por 
professores interinos 

22 Preenchidas por 
professores interinos 

14 

Preenchidas por professores 
de exame de sufficiência 

5 Preenchidas por 
professores de exame 
de sufficiência 

2 Preenchidas por 
professores de exame 
de sufficiência 

2 

Preenchidas por professores 
vitalicios 

6 Preenchidas por 
professores vitalicios 

5 Preenchidas por 
professores vitalícios 

3 

Preenchidas por professores 
provisórios 

24 Preenchidas por 
professores 
provisórios 

5 Preenchidas por 
professores provisórios 

5 

Vagas 4 Vagas 2 Vagas 6 

Fonte: Adaptado de MARANHÃO. Relatório... (1904a). 

 

Embora existissem escolas particulares (de um professor) para amenizar 

o índice de analfabetismo entre as crianças nas povoações, suas condições de 

ensino precárias não conseguiam suprir os estudos necessários à instrução 

primária.  

 



202 

Na zona sertaneja permanece o deficientismo. Enquanto cresce o número 
de habitantes diminui o das casas de ensino público. A escola particular, 
insulada, não dá resultado, devido á situação dos edifícios, quanto ás 
distancias de uma para outra. Parece que a escola ambulanate produziria 
muito mais efeito. A falta de recenseamento inibe-nos de nos ocuparmos, 
como queríamos, do nosso sertão.  
O sertanejo, no sentido restrito da palavra é a vitima inconsciente do meio 
que o cérca, transformando-se num estòrvo, ou vai, pouco a pouco, 
enfraquecendo a raça.  
Desprotegido, sem estradas férreas com uma estreita porção de estradas 
de rodagem, utiliando-se muito mais das verèdas que èle rompe com uma 
constància èstra de navegante das selvas, o sertanejo vê-se na 
impossibilidade de mandar o filho á escola. Acontece o contrário com o 
sertanejo rico, o qual, quebrando afétos paternais, envia os filhos para 
internatos ou os entrega aos cuidados de pessoas amigas, nos centros mais 
adiantados. (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922, p.513-514). 

 

A falta de recenseamento para identificar o número de crianças fora da 

escola e a demora das Colectorias em informar o número de crianças matriculadas 

com o mapa de movimento escolar, propositalmente ou não, justificavam e 

naturalizavam a não intervenção das autoridades municipais e estaduais. Mas as 

crianças de famílias mais abastadas não viviam o mesmo destino social. Eram 

encaminhadas para internatos ou externatos da capital. 

A instrução primária com aulas noturnas para jovens e adultos analfabetos 

ocorria na capital através de iniciativas particulares temporárias e por iniciativa do 

poder público. Sua organização didática era assistemática, os alunos recebiam 

noções rudimentares de leitura, escrita e operações aritméticas e, em algumas 

delas, conhecimentos preliminares a uma profissão, como a sociedade maranhense 

Centro Caixeiral do Maranhão que em 2 de março de 1891, no prédio no 8 da Rua da 

Palma, centro da capital maranhense, abriu uma aula noturna para a classe caixeiral 

com os professores, dr. Henrique Alvares Pereira,  Raimundo Alves Tribuzi, dr. 

Nestor Nina Rosa, capitão Arthur Ed. Pereira, drs. Justo Jansen Ferreira, Antonio 

José de Almeida e Manoel Jansen Ferreira que ensinavam gratuitamente (sob a 

égide da filantropia) lições de português, francês, inglês, aritmética, geografia, 

escrituração mercantil e direito comercial. Em 1918 a aula noturna passou a ser 

subvencionada pelo Estado e em 1920 abriu uma cadeira de português primário que 

denominou Curso para adultos analfabetos (MARANHÃO, 1922 apud; 

FERNANDES, 2003).  

No setor público, a Lei no 398, de 28 de abril de 1905, autorizou o governo a 

abrir aulas noturnas de instrução primária podendo aproveitar qualquer professor 

normalista em exercício de suas funções na capital (FERNANDES, 2003). 
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Também foi autorizada a criação de quatro aulas públicas noturnas para o 

sexo masculino na cidade de São Luís pela Lei no 573, em 6 de abril de 1911, e o 

governador Luiz A. Domingues da Silva estabeleceu, pelo Decreto no 130, de 21 de 

junho de 1911, que duas delas (a do 3º e 4º distritos municipais da capital) fossem 

convertidas em escolas mistas para alfabetizar mulheres operárias que trabalhavam 

no diurno em fabricas existentes na capital (MARANHÃO. Decreto..., 1911c). 

A instrução pública primária para operários e seus filhos em 

estabelecimentos industriais passou a ser permitida pelo estado do Maranhão 

através da Lei no 1.306, de 7 de abril de 1928, em todos estabelecimentos com mais 

de cem operários. O estado do Maranhão firmou uma parceria com as indústrias e 

se comprometeu a nomear e custear os vencimentos de professores para o diurno 

(ensinando os filhos dos operários) e noturno (ensinando os operários), ficando as 

outras despesas sob a responsabildade da companhia ou fábrica parceira. 

Determinava a Lei: 

 

Art. 1º - Todo estabelecimento industrial, que no Estado se exerça com mais 
de cem operários, poderá manter uma escola annexa ao mesmo, que 
funccionará em horário diurno para os filhos de operários e em horário 
nocturno par operários adultos. 
Paragrafo Único – O governo nomeará os professores ou professoras que 
se fizerem precisos, observada a Lei 1.290 de 29 de fevereiro de 1928 e 
custeará as despezas decorrentes do pagamento dos seus vencimentos, de 
accordo com a tabella da lei 1.242 de 11 de abril de 1925 e pela verba 
respectiva, correndo por conta do estabelecimento industrial as demais 
despezas (MARANHÃO. Lei..., 1928b). 

 

Nos estabelecimentos públicos de instrução primária havia duas redes de 

organização escolar que funcionavam paralelas, e seus representantes tinham 

acesso livre e direto ao governo do Estado.  

Na primeira rede escolar, no interior maranhense e na zona periférica da 

capital ficaram as escolas públicas primárias mantidas pelo Estado, sob a jurisdição 

da Inspectoria Geral da Instrucção Pública do Estado do Maranhão, auxiliada por 

três inspetores escolares na zona periférica da capital e no interior do Estado por 

Commissões Escolares ou Delegados Literários (normalmente constituída por 

autoridades locais ou representantes políticos).  

Na segunda rede escolar, na área urbano-central da Capital, sob a jurisdição 

do diretor da Escola Normal do Maranhão, auxiliado por professores comissionados 

da Escola Normal, ficaram as escolas públicas primárias Escola Modelo Benedito 
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Leite, Escolas Estaduais e os Grupos Escolares (MARANHÃO. Decreto..., 1901a, 

1901b). Ainda havia uma terceira rede escolar formada pelas escolas municipais 

primárias, mas estas estavam sob a jurisdição da Intendência Municipal desde 1890 

quando foram criadas pelo Intendente de Ensino Municipal Joaquim Sousandrade 

(CUNHA, 1922).  

A escola pública primária maranhense foi organizada para oferecer três tipos 

de instrução primária: instrução simplificada de primeiras letras; instrução 

sistemática de matérias elementares com vistas à continuação de estudos; e 

instrução oficinal com rudimentos de leitura, escrita e cálculos matemáticos, 

conforme relação de interdependência funcional exposta no diagrama a seguir. 

 

Figura 37 – Configuração da instrução pública primária em 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

A mais sistematizada rede escolar de acesso à instrução pública primária 

maranhense foi a organizada em 1901 pelo diretor interino da Escola Normal do 

Maranhão, Antonio Baptista Barbosa de Godois que, além de estabelecer as bases 
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pedagógicas para a formação do professor primário, ainda tinha sob sua jurisdição 

administrativa e pedagógica professores e alunos das escolas públicas primárias do 

perímetro urbano da capital. 

Em cumprimento ao Decreto no 11A, de 20 de fevereiro de 1901, assinado 

pelo governador João Gualberto Torreão da Costa que colocou sob a jurisdição do 

diretor da Escola Normal as escolas primárias estaduais existentes na Capital e 

autorizou continuar sob a jurisdição do Inspector Geral da Instrucção Pública as 

escolas públicas primárias do interior, foram criados Districtos Escolares para 

efetivar um plano de visitas e fiscalização escolar para acompanhar o cumprimento 

dos novos métodos de ensino que compreendia sair das lições sintéticas para as 

reflexões analíticas do ensino intuitivo (MARANHÃO. Decreto..., 1901a). E esta 

conduta metodológica compreendia o cerne da renovação pedagógica proposta para 

a instrução pública primária popular e republicana no estado do Maranhão 

(GODOIS, 1910).  

O diretor interino da Escola Normal do Maranhão, Antonio Baptista Barbosa 

de Godois, recebeu autorização de livre acesso e comunicação direta com o 

governo do Estado, sem depender da autoridade da Inspectoria Geral da Instrução 

Pública do Maranhão. A ele foram concedidos amplos poderes para fiscalização e 

orientação pedagógica nas escolas públicas primárias da área urbana da capital, 

elaboração de Regimento Interno dessas escolas e criação de mecanismo regular 

de inspeção escolar, atribuições antes concedidas ao Inspector Geral da Instrucção 

Pública (MARANHÃO. Regulamento..., 1894b). Além disso, foi autorizado 

comissionar, semanalmente, um professor da Escola Normal para visitar em dia 

indeterminado as escolas públicas primárias da capital, verificando a média de 

frequência dos alunos, os métodos de ensino adotados e outras informações que 

achasse conveniente (MARANHÃO. Decreto..., 1901a). 

O governador do Maranhão João Gualberto Torreão da Costa exigiu do 

Diretor da Escola Normal a elaboração de um Horário Escolar e um Roteiro de 

Ensino, segundo a metodologia aplicada na Escola Modelo Benedito Leite (dirigida 

pelo referido diretor), para ser aplicado nas escolas públicas primárias da capital. As 

professoras públicas de instrução primária da capital ficaram obrigadas a aprender 

os exercícios didáticos na Escola Modelo Benedito Leite para posterior aplicação em 

sua própria sala de aula (MARANHÃO. Decreto..., 1901a), com a advertência de que 

estariam sujeitas a multas de 10$000 a 50$000 e até perda de Cadeira se 
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deixassem de cumprir as ordens e orientações pedagógicas do diretor da Escola 

Normal (MARANHÃO. Decreto..., 1901d). 

Neste conjunto de medidas havia uma diferenciação entre a fiscalização 

das escolas públicas da capital e as do interior do Estado. No primeiro caso, a visita 

de fiscalização pelo professor comissionado era semanal; todas as professoras 

normalistas das escolas primárias estaduais deveriam assistir na Escola Modelo, 

pelo menos duas vezes, por mês, à prática de seus exercícios escolares em data 

previamente combinada entre o diretor da Escola Modelo e o diretor da Escola 

Normal (que eram a mesma pessoa), e os exames finais deveriam ocorrer sob o 

olhar atento do professor comissionado, responsável para informar ao diretor da 

Escola Normal sem firulas ou simulações, através de relatório anual, o desempenho 

dos alunos, dos professores e das escolas. Entretanto, quanto à fiscalização das 

escolas públicas primárias do interior do Estado, distribuídas em Districtos 

Escolares, o rigor foi menor, ficando estabelecido que as visitas da comissão de 

fiscalização nestas escolas seriam semestrais. 

Tais medidas legisladas não trouxeram, porém, os resultados esperados, 

pelo menos nas desassistidas escolas primárias do interior maranhense. Para 

Antonio Baptista Barbosa de Godois, foi uma imprudência das Commissões 

Escholares deixarem estas escolas públicas de um professor sem orientações 

pedagógicas, sem apoio didático. Em sua opinião, o professor não resistiria às 

dificuldades da mudança do método de ensino e cairia na omissão rotineira. Assim, 

a fiscalização escolar só traria resultados positivos se fosse realizada por pessoas 

portadoras de conhecimentos didáticos para diferenciar dois aspectos: o técnico 

(pedagógico) e o material (administrativo), capaz de controlar as oposições naturais 

e inerentes ao momento de transição didática na escola primária. 

 

Por mais competente, porem, que seja o mestre e por mais que elle seja 
esforçado no cumprimento do dever é imprudente deixal-o inteiramente 
sobre si, sem uma fiscalização, que lhe impeça a possivel transgressão 
d’essa norma e o contenha nos devidos limites, quando elle, pelo habito de 
não ser fiscalizado, se deixe levar pelos ímpetos de momento.  
Essa questão está suspensa entre nós, relativamente aos estabelecimentos 
primários, excepção feita da Escola Modelo. Não é que não haja disposição 
legal regulando-a, mas porque esta não dera os resultados previstos. 
Si tratamos de plantar um novo systema de ensino, reformando a velharia 
das escolas de ensino de leitura pelo methodo synthetico e do de 
grammatica e arithmetica pelo trabalho mnemônico; si as novas escolas 
damos um programma vasto, que tem que ser leccionado de accordo com 
os methodos e processos de ensino n’elle prescriptos, não devemos limitar-
nos á fiscalização material; é preciso ir mais adeante, é preciso chegarmos 
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á fiscalisação technica. O mestre, em face d’uma difficuldade fora do 
commum, para tornar proveitoso o seo esforço pode, em desespero de 
causa, resvalar para a rotina, contando com a complacência e mesmo o 
applauso dos paes dos alumnos, que ainda hoje, em numero crescido, não 
se resignam de bom grado a um ensino sem a memorisação de regras e um 
farrancho de livros, que a creança leva horas inteiras estudando, sem nada 
comprehender. 
Em muitas localidades, os professores passão por um verdadeiro supplicio, 
supportando frequentemente as reclamações e exigências que a ignorância 
lhes apresenta, insistindo para que ponha de lado os novos methodos e 
processos e entre na vida escolar antiga, a começar pela applicação das 
palmatoadas. 
Em meio social de tal natureza, comprehende-se o perigo, para o novo 
ensino, de dar-se á fiscalização ordinária a attribuição de invadir o domínio 
pedagógico. 
Comquanto, ordinariamente, não haja quem se não julgue no caso de 
doutrinar sobre matéria de ensino primário, a verdade é que a sua esphera 
é uma das mais diffficeis para uma orientação regular e uma das mais latas. 
A primeira vista parece das mais fáceis e é assim que até os analphabetos 
não hesitão, algumas vezes em emitir juízo sobre pontos didacticos e 
programmas. Quanto mais se a estuda, porem, descortina-se-lhe mais e 
mais largo o horisonte, reconhece-se a sua complexidade e quanto deve 
estar o mestre preparado para sahir-se bem, nas diversas emergências a 
que o seo mister o prende. (GODOIS, 1910, p. 134-135). 

 

Na percepção de Barbosa de Godois, era pretenciosa a autoridade de 

uma Commissão Escholar (composta por juízes e cidadãos da comarca na qual 

estava localizada a escola pública) que não conseguia discernir nos fatos ocorrentes 

o lado cientifico que eles encerravam como ocorria com frequência entre os entes 

comissionados para a fiscalização escolar das escolas primárias públicas do interior 

do Estado e da zona periférica da capital. 

 

Scindida então, de facto, a inspectoria geral da instrucção publica entre o 
titular d’esse cargo e o director da Escola Normal, com a passagem de 
todas as escolas primárias por normalistas, para a jurisdicção d’este ultimo 
funccionario foram tomadas duas medidas: uma a attribuição da fiscalização 
technica e material das escolas da capital (todas regidas por normalistas) 
por professores da Escola Normal que, mediante detalhe da directoria, 
deveriam fiscalisal-as semanalmente, em dia indeterminado, revesando-se 
n’essas visitas; a outra – a instituição de inspectores escolares, a quem 
eram determinadas certas zonas, em que, para esse edifício, foi o Estado 
dividido, os quaes, devidamente remunerados, tinham o dever de velar pela 
observância dos methodos de ensino, nas escolas de sua circumscripção 
(GODOIS, 1910, p. 136-137). 

 

Para o diretor interino da Escola Normal do Maranhão, não havia disposição 

pedagógica para fiscalizar a aplicação ou não das mudanças explícitas no Roteiro 

de Estudo e Horário Escolar elaborados segundo os trabalhos pedagógicos 

aplicados na Escola Modelo Benedito Leite. As Commissões Escholares se 
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restringiam a controlar a presença do professor e dos alunos dentro da escola e não 

os resultados obtidos. 

 

As commissões escolares, compostas do juiz de direito ou seo substituto, 
do presidente da camara e de um terceiro membro de livre nomeação do 
governo, e que hoje é o promotor publico, continuariam, no interior, a 
exercer as suas funcções que ficavam ipso facto restrictas á fiscalização 
ordinária. 
A primeira d’essas medidas foi praticada durante alguns annos até ser 
nomeado um inspector escolar para a capital, cargo que, dois annos 
depois, foi supprimido; a segunda nunca chegou a ser executada. 
D’est’arte temos na capital a fiscalisação exclusiva e impraticável do 
Inspector da Instrucção Publica e Director do Lyceo, que, estando 
occupado n’este estabelecimento, durante as horas do funcionamento das 
Escolas Estaduaes e Grupos Escolares, não pode, sem preterição de 
outros deveres, effectuar a fiscalisação d’estes institutos. No interior, temos 
as commissões escolares e os inspectores escolares de povoações e villas 
que não forem municípios, os quaes se mostram, no geral, desinteressados 
por essa funcção e não possuindo conhecimentos especiaes de pedagogia, 
nada conscientemtne poderiam fazer de útil para o ensino, na parte 
didactica, caso se resolvessem a volver a attenção para as escolas que 
tem por dever fiscalisar. (GODOIS, 1910, p. 137). 

 

Como o objetivo da fiscalização escolar era, essencialmente, cercear a 

ação pedagógica ou estar atento ao que o professor fazia na escola primária para 

impedi-lo de afastar-se do ordenamento das leis e dos regulamentos de ensino, o 

diretor da Escola Normal colocou como exigência do Regulamento da Instrução 

Pública de 1905 (MARANHÃO. Regulamento..., 1905) a aplicação de um 

instrumento de controle indireto: a Caderneta Escolar – um thermometro para ajuizar 

condutas de professores e alunos. 

 

Acham-se instituídas cadernetas semanaes na Escola Modelo, 
estabelecendo correspondência entre a Escola e a familia, sobre a conducta 
e o aproveitamento dos alumnos; faltão ellas, porém, nos Grupos Escolares 
e nas escolas isoladas, de modo que n’estes institutos as respectivas 
professoras ficam desajudadas da cooperação dos Paes e protectores das 
creanças, sob sua regência. 
[...] 
Se é certo que, como acontece na Escola Modelo, alguns d’elles receberiam 
com enfado as cadernetas, em que teriam de por o visto ou sciente, 
adeante das notas, e assignal-o, é certo igualamente que o maior numero 
teria procedimento diverso e estimaria ter esse thermometro constante para 
ajuizar do modo como os seos filhos se portavam na aaula e do proveito 
que iam colhendo, para intervir, em casa, com as suas admoestações e 
conselhos, quando se tornassem necessários.  
Esta correspondência é um meio auxiliar da disciplina, de que a Escola 
serve e uma conta que esta vae prestando á sociedade, representada nos 
paes e interessados pelos alumnos, do resultado dos esforços que emprega 
no cumprimento do seu dever. (GODOIS, 1910, p. 138). 
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De acordo com o pensamento pedagógico de Antonio Baptista Barbosa de 

Godois (1914), a instrução pública primária deveria promover o desenvolvimento 

integral das crianças em seus aspectos físico, moral, intelectual e emocional.  

Para a educação physica, advertiu que esta instrução deveria estar 

fundamentada no parâmetro de que “todo órgão fortifica-se pelo exercício e 

enfraquece e atrophia-se, por vezes, pela inércia” (GODÓIS, 1914, p. 1) com a 

finalidade de “fortalecer o organismo e dar-lhe destreza, resistência, energia, saúde 

e, com esses predicados, imprimir no individuo um bom porte e attitudes correctas”. 

Uma instrução que desenvolveria corpo e mente “[...] como salutar medida de 

hygiene e inspirando-se, nessa conformidade, nas leis d´essa sciencia, da 

physiologia e anatomia humana“ (GODÓIS, 1914, p. 2).  

As atividades físicas escolares, compreendidas como thermometros do 

desenvolvimento physico, intellectual, moral e esthetico dos alunos deveriam ser 

realizadas de acordo com sua idade, sexo, temperamento e saúde, da mesma forma 

que eram estabelecidas as atividades intelectuais. Apoiado no pensamento 

pedagógico do educador francês Fernand La Grange (1845-1909), Barbosa de 

Godois (1914, p.2) lembrou que a escola primária “[...] deveria estabelecer graus da 

educação physica, do mesmo modo que os estabelece na educação intellectual”, 

considerando as atividades físicas “[...] não uma justificação artificial de quaesquer 

exercícios, nem uma combinação de movimentos de phantasia, mas uma selecção 

de meios de aperfeiçoamento, n´uma ordem logica.” (GODÓIS, 1914, p. 2), como 

doutrinava o educador físico francês Georges Démeny7 (1850-1917). Entre outros 

conhecimentos pedagógicos, Antonio Baptista Barbosa de Godois sugeriu que o 

professor público de instrução primária deveria conhecer a anatomia do corpo 

humano (matéria ensinada na Escola Normal) para estimular as funções do cérebro 

da criança enquanto exercitaria seu sistema nervoso e muscular. Assim, nos 

exercícios de destreza e agilidade, o professor primário saberia que o trabalho do 

cérebro deveria ser maior que o dos músculos e ossos, considerados apenas como 

fatores acessórios.  

                                                           
7
 George Demeny (1850-1917) e Fernand La Grange (1845-1909) lançaram as bases para a 

educação física francesa realizada através de movimentos completos, arredondados e contínuos, 
dentro da máxima economia de forças, uma metodologia que considerava os preceitos higienistas e 
que foi ponto de partida para a Educação Física brasileira.  
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Nessas condições de ensino moderno e vinculado à vida da criança, corpo e 

espírito seriam estimulados sem exageros numa prática educativa orientada por um 

mestre instruído nos princípios higienistas, considerando que 

 

O mestre deve conhecer a estructura do corpo humano, os phenomenos 
que acompanham o seu crescimento, a relatividade do vigor do systema 
nervoso e do muscular, as consequências que decorrem do exercício 
violento ou exagerado, em duração, a influência da idade, o genero de 
exercício, a hora em que elle deve ser feito, quando se ou não deve fazer e 
os perigos a que expõe os educandos, conforme a phase de crescimento, 
em que se acha, seu estado de saúde, a influencia hereditária de que se 
resintam e muitas outras circumstancias que os hygienistas mandam que se 
respeite. (GODOIS, 1914, p. 5). 

 

Junto com os conteúdos escolares os alunos deveriam ser instruídos em 

uma educação moral em que as virtudes e comportamentos individuais não fossem 

apenas imitados, mas compreendidos em práticas sociais reais e contextualizadas, 

pois entendia que 

 

[...] a criança d’hoje e adulto d’amanhã tem de desenvolver-se num meio 
que vae progressivamente alargando, passando da família á escola e desta 
a uma esphera mais vasta, em que o choque dos interesses e as paixões 
que d’elles emanam, envolvem, a cada passo, os indivíduos que a 
constituem. (GODÓIS, 1914, p. 10).  

 

As finalidades desta educação moral eram: 

 

Infundir na criança a noção clara e precisa do bem, por todos os meios 

adequados, que ocorram para gravar-lhe essa comprehensão; incutir-lhe 
os bons costumes e fazer com que os cultive de modo a se lhe tornarem 
um habito; criar nella (na criança) a repugnância pelo vicio, sob qualquer 
das suas formas; moderar-lhe os instictos e nobilitar-lhe os affectos e 
desejos; communicar-lhe energia moral, capaz de fazel-a triumphar, 
seguindo o bem, em qualquer collisão que se lhe offereça; formar-lhe o 
caracter nobre, digno, elevado; e fazel-a amar e praticar a virtude; 
(GODOIS, 1914, p. 9-10). 

 

Em qualquer situação de ensino os alunos deveriam aprender o bem (ações 

para promover benefícios individuais e coletivos sem prejuízos a outros) e o dever 

(ações necessárias para cumprir as exigências do bem). Para alcançar as mudanças 

comportamentais requeridas, foram propostos procedimentos didáticos com 

atividades experimentais como: observação constante de bons hábitos morais, 

exercícios que demandassem a ação enérgica da vontade (volição disciplinada), 

pureza no proceder e firmeza no querer, estimulando a inteligência e sensibilidade 
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da criança. Uma educação do querer que exercitava qualidades morais para a 

criança repugnar os vícios, “[...] nobilitar-lhe a vontade e traçar-lhe a regra de 

conducta (GODÓIS, 1914, p. 10)” colocando o dever acima de tudo e agindo nas 

relações sociais de conformidade com ele. O ambiente de aprendizagem para este 

processo educativo (e civilizatório) deveria ser organizado pedagogicamente para 

fazer interagir inteligência infantil x hábitos morais pelo poder do controle da volição 

e com a energia moral de virtudes fundamentais como a justiça, prudência e 

benevolência, sem os vícios da mentira, teimosia, egoísmo, dissimulação, hipocrisia, 

roubo e preguiça. 

Para a tarefa de educar a inteligência da criança, Antonio Baptista Barbosa 

de Godois (1914, p.23) advertiu que  

 

o poder de conhecer, de comprehender, de assimilar, necessita de ser 
guiado, de um modo racional e perseverante, para que adquira todo o vigor 
e desenvolva no espírito a maior capacidade, para o estudo e apreciação 
das cousas.  

 

As diretrizes pedagógicas desta educação intellectual privilegiavam a 

intuição, concretização e objetividade (a chamada lição das cousas). Pela instrução 

o professor normalista deveria  

 

dar-lhe ordem e disciplina, habitual-a a ver nas cousas mais do que a 
exterioridade que apresentam, leval-a a estabelecer relações entre factos, 
pela formação clara dos juízos e raciocínios e pelo emprego criterioso da 
abstracção e generalisação e habilital-a á elaboração dos conceitos 
(GODÓIS, 1914, p. 23-24). 

 

Contrário à atitude contemplativa da criança em relação a seu próprio 

processo de construção de conhecimentos, propôs atividades didáticas em que o 

aluno pudesse interagir com o objeto de estudo, alegando que 

 

È indispensável que, n’esse processo, o aprendiz não seja um ente passivo, 
inerte, sem iniciativa, mas, pelo contrário, um observador attento, que entre 
com a sua contribuição para a educação da sua intelligencia, 
desenvolvendo-a e tomando o precioso predicado da ordem e disciplina. [...] 
Dimana destas considerações que não basta partir-se do concreto para o 
abstracto; deve-se procedendo dessa maneira, segir do simples para o 
composto, do fácil para o difícil, conforme a prescripção do methodo 
moderno (GODOIS, 1914, p. 25). 
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A educação intellectual promoveria estudo attrahente e comprehensivo se 

fosse aplicada em situações didáticas que respeitassem o limite da força intelectual 

do espírito infantil, sem sobrecargas de trabalho mental excessivo. E com a 

educação emocional ensinaria o autocontrole de sentimentos e emoções, a 

internalização de energia para as variações do estado d’alma e a elevação do 

espírito “a uma esphera só attingivel pela intelligência educada na contemplação e 

apreço dos grandes feitos e virtudes” (GODÓIS, 1914, p. 36).  

A cada ano letivo era ampliada a influência administrativa e pedagógica de 

Antonio Baptista Barbosa de Godois entre as escolas públicas primárias, antes 

restritas às escolas do perímetro urbano da capital. Além de diretor da Escola 

Normal do Maranhão, exercia a direção da Escola Modelo Benedito Leite e, 

indiretamente, pela fiscalização escolar, controlava o movimento pedagógico das 

escolas estaduais e dos grupos escolares da capital. Em 1904, ele já indicava quais 

professoras públicas podiam reger aulas nos Grupos Escolares ou alguma cadeira 

pública que estivesse vaga (MARANHÃO. Decreto..., 1904c), dava posse a 

professores normalistas (MARANHÃO. Regulamento..., 1905), emitia parecer sobre 

livros didáticos que deveriam ser adotados nas escolas públicas primárias, nomeava 

normalistas para compor comissões de inspeção escolar, descontava ou justificava 

falta de professores, elaborava o horário escolar das escolas públicas primárias da 

capital, estabelecia os métodos de ensino, escolhia o tempo de aula, os conteúdos 

escolares e o nível de profundidade do que seria estudado nas escolas, entre outras 

atribuições.  

E à medida que as porfessoras normalistas começavam a reger escolas 

públicas do interior do Estado, eram submetidas a ensinar pelos processos de 

ensino, programa e horário das escolas estaduais da capital, cumprindo 

integralmente o Regimento jurisdicionado pelo diretor da Escola Normal 

(MARANHÃO. Decreto..., 1905e). O diretor da Escola Normal assumiu 

responsabilidades administrativo-pedagógicas mais amplas que as do Inspector 

Geral da Instrucção Publica do Maranhão, com autoridade para fazer escolhas e 

tomar decisões sem o consentimento deste, submetendo-se apenas à autoridade do 

governador do Estado. 
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Art. 1º A proporção que forem sendo regidas por normalistas, serão as 
escolas públicas primárias do interior do Estado submettidas aos processos 
de ensino, programma e horário das Escolas Estadoaes da Capital, bem 
como ao seu Regimento e jurisdicionadas pelo Director da Escola Normal. 
Art.2º As comissões escolares darão ciência ao Director da Escola Normal, 
das infracções do Regimento, programma e horário, praticadas pelos 
professores, assim como das medidas ao seu alcance, que, por esses 
factos, tiverem tomado. 
Art. 3º É lícito aos referidos professores recorrerem para o governo dos 
actos das commissões escolares, devendo fazel-o, porém, por intermédio 
do Director da Escola Normal, que fará seguir o recurso, acompanahando-o 
da informação do que constar na repartição sobre a matéria de que se 
tratar. 
Art. 4º A decisão do recurso será communicada pelo Governo ao Director da 
Escola Normal que della dará conhecimento tanto à commissão escolar, a 
que interessar a questão, como ao professor que houver interposto o 
recurso. 
Art 5º - De todas as ordens e instrucções que dirigir aos mencionados 
professores, o Director da Escola Normal scientificará as commissões 
escolares para que velem pela sua observância nas localidades. 
(MARANHÃO. Decreto..., 1905). 

 

Havia poucos professores normalistas no Maranhão. Em sua primeira 

década de existência, a Escola Normal formou apenas 25 professores. Eis o quadro 

de matrícula: 

 

Quadro 8 – Quadro de Matrícula da Escola Normal do Maranhão (1890-1899) 

 
ANNOS DE MATRICULA 

ANNOS DO 
CURSO 

 
TOTAL 

1º 2º 3º 

Alumnas matriculadas em 1890 16   16 

Alumnas matriculadas em 1891 24 5  29 

Alumnas matriculadas em 1892 15 12 4 31 

Alumnas matriculadas em 1893 6 8 2 16 

Alumnas matriculadas em 1894 9 2 3 14 

Alumnas matriculadas em 1895 5 3  8 

Alumnas matriculadas em 1896 12 1 3 16 

Alumnas matriculadas em 1897 19 1 1 21 

Alumnas matriculadas em 1898 18 10 2 30 

Alumnas matriculadas em 1899 19 17 10 46 
Fonte: Maranhão. Relatório... (1900a) 

 

Contudo, a participação político-pedagógica da Escola Normal como 

instituição de orientação pedagógica para a instrução pública primária colaborou 

com a renovação da confiança da comunidade na escola pública maranhense e 

aumentou o número de matrículas tanto na Escola Normal como nas escolas regidas 

por normalistas. A Escola Normal do Maranhão, através do seu diretor Antonio 

Baptista Barbosa de Godois, estabelecia quais e quantos conhecimentos 

pedagógicos seriam formados os professores primários e determinava quais e 
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quantos conteúdos escolares os alunos aprenderiam com a instrução primária, ou 

seja,conseguia controlar os modos de apropriação e distribuição do saber escolar 

primário. 

O Programma Didactico para a Cadeira de Pedagogia da Escola Normal 

cujo professor em 1906 era o maranhense Almir Parga Nina, na época membro da 

Associazione Pedagogica de Roma e da Ligue pour I’Hygiene Scolaire de Paris (e 

isso explica, em parte, a influência pedagógica de educadores italianos e franceses 

nos programas de estudos da Escola Normal e nas escolas primárias) foi elaborado 

para ser desenvolvido em três anos. A aplicação prática dos conhecimentos teóricos 

exigiam um lugar específico, cuidadosamente planejado e organizado com carteiras 

individuais. 

 

Figura 38 – Sala de Aula de Chimica da Escola Normal do Maranhão 

 

Fonte: Cunha (1908). 

 

A sala para as aulas de Desenho mostram valorização didática de recursos 

visuais para a aplicação dos exercícios práticos da pedagogia experimental 

proposta. Pelo registro fotográfico abaixo, podemos deduzir que havia prática de 

lições individuais sobre vários estilos de esculturas (busto, corpo inteiro) e   pinturas 

de elementos da natureza e de pessoas.  
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Figura 39 – Sala de Aula de Desenho da Escola Normal do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Cunha (1908). 

 

É oportuno também examinar a estrutura organizacional do Programa de 

Estudos da Cadeira de Pedagogia que formava as professoras normalistas. Ele 

priorizou estudos teóricos como a função social da escola e sua organização 

administrativo-pedagógica, análise psicológica do comportamento infantil, novas 

tendências pedagógicas, meios disciplinares e técnicas de exame escolar num 

ambiente escolar difícil de ser encontrado nas casas de ensino público, lúgubres, 

despidas de mobiliários e recursos didáticos, mas aprovadas pelo governo para 

educar as massas populares. 

 

Cadeira de Pedagogia – Programma Official 
1º anno de Pedagogia (2º anno da Escola Normal) 
A PEDAGOGIA 
A educação. 
A sociedade e a escola: relação entre a escola popular e a família, a Igreja e 
o Estado. 
A CREANÇA – O EDUCANDO 
Anatomia e physiologia infantis 
Anthropologia pedagógica 
Psychologia pedagógica 
A educação nos diversos períodos infantis 
Orthophrenia – pedagogia reparadora 
HISTORIA DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA 
Noções summarias sobre a educação no Oriente 
A ANTIGUIDADE CLASSICA 
A educação na Grécia: Sparta e Athenas 
Os educadores gregos 
A educação em Roma 
Os educadores romanos 
A PEDAGOGIA NA IDADE MEDIA 
A RENASCENÇA – O HUMANISMO 
A reforma protestante e  a contra-reforma catholica 
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Complemento da edagogia do século 16º  
A PEDAGOGIA DO SECULO 17º  
Bacon, Ratcke, Comenius e Milton 
Locke 
O pietismo 
A PEDAGOGIA DO SECULO 18º  
Rousseau 
O philanthropismo: Basedow, Campe e Salzmann 
A REVOLUÇÃO FRANCEZA E A ESCOLA 
Pestalozzi 
Froebel 
Herbart 
Horacio Mann 
AS NOVAS TENDENCIAS DA PEDAGOGIA – Pedagogia Experimental 
2º Anno de Pedagogia (3º anno da Escola Normal) 
A ESCOLA: suas diversas espécies 
Institutos pré-escolares – Instituições meta-escolares 
ORGANISAÇÃO MATERIAL DA ESCOLA 
O edifício escolar: ubicação, orientação, divisão etc. 
A sala de aula: forma, cubagem, ventilação, illuminação, pavimento, 
paredes etc 
Vestiário, refeitório, depósitos e vasilhas para água potável, lavatórios, 
dejectórios etc. 
Material escolar, mobiliário: o banco-carteira. Mecanismo da estação 
sentada. Denominação das diversas partes do banco. Principaes medidas 
do banco. 
Material didático: quadro-negro, quadros, cartas muraes, collecções e 
apparelhos, livros, cadernos, tinta, lápis, pennas, etc. 
ORGANISAÇÃO PEDAGÓGICA 
Programmas officiaes, programmas didacticos (roteiros), classes, horários, 
recreio, promoções, exames, férias. 
GOVERNO DA ESCOLA: suas diversas formas. 
A DISCIPLINA: penas e recompensas. 
PATHOLOGIA ESCOLAR: molestias escolares propriamente ditas, 
molestias que a escola não determina, mas que no meio escolar pode 
aggravar, moléstias que a escola pode difundir e propagar, moléstias 
devidas á má organisação pedagógica. 
Desvios e incurvações da columna vertebral: escolioses, cyphose, lordose. 
Myopia. 
Tuberculose, sua etiologia, concepção do tubérculo. Diversas formas de 
tuberculose infantil, tuberculose pulmonar, tuberculose óssea (mal de Pott), 
tuberculose meningéa, principalmente nos seus siymptomas iniciaes, 
tuberculose das articulações, tuberculose do peritoneo, tuberculose 
ganglionar, tuberculose da pelle. 
Anemias – Rachitismo: estigmas rachiticos 
Hydrocephalia em suas relações com o desenvolvimento das faculdades 
psychicas. 
Paralysia infantil – Epilepsia; estado mental dos epilépticos, crianças 
epilépticas na escola. 
Paludismo, especialmente nas escolas ruraes. O hematozoario de Laveran, 
sua vehiculação pelos mosquitos. 
Molestias infecciosas agudas: micro-organismos, vias de propagação; 
varíola, sarampão, escarlatina, diphteria, parotidite, coqueluche, dysenteria 
etc. 
Moléstia da pelle e do couro cabelludo: sarna, linhas etc. 
Opthtalmias. 
Freqüência das otites e otorrheas (escorrimento pelos ouvidos) nas 
creanças; sua influencia na audição. 
Cansaço cerebral – surmenage escolar 
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HYGIENE ESCOLAR – prophylaxia das molestias propriamente escolares. 
Prophylaxia da tuberculose, da malaria, das moléstias infecciosas em geral. 
Desinfecção – desinfectantes, aparelhos de desinfecção. 
Água potável – filtração, ebulição – cuidados hygienicos das vasilhas – 
apparelhos especiaes. 
Inspecção sanitária das escolas. 
Lições complementares: Puericultura – propaganda contra a tuberculose e o 
alcoolismo. 
METHODOLOGIA 
Methodos e processos de ensino 
Modos de ensino 
Formas de ensno a lição 
A gymnastica e o seu methodo de ensino 
O trabalho manual e o seu methodo de ensino 
O desenho e o seu methodo de ensino 
O canto e o seu methodo de ensino 
A leitura e a escrita e o seu methodo de ensino 
Língua materna (linguagem) e o seu methodo de ensino 
A geographia e o seu methodo de ensino 
Mathematicas e o seu methodo de ensino 
A história e o seu methodo de ensino 
Methodologia do ensino objetivo 
Methodologia do ensino moral e cívico 
A coordenação das matérias de ensino na escola 
Leis do processo didactico 
Meios auxiliares do ensino – Litteratura escolar 
3º Anno de Pedagogia (4º ano da Escola Normal) 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS MESTRES: Escolas Normaes e 
Seminarios ou Institutos Pedagogicos. 
Laboratórios de Pedagogia Experimental 
TIROCINIO, seu conceito. Erro dos que suppõem  que os exercícios de 
tirocinio se reduzem simplesmente a exercícios de Methodica. 
As aulas de tirocínio ou de aplicação são para as Escolas Normaes o que 
as clinicas hospitalares são para as Escolas de Medicina. 
EXAME ANAMNSTICO DAS CRIANÇAS 
EXAME ANTHROPOLOGICO DAS CRIANÇAS: anthropometria 
Technica de exame da estatura 
Technica do exame da cabeça: cephaloscopia, cephalometria, 
prosoposcopia, prosopometria. 
Technica do exame do tronco: thorax e abdômen 
Technica dos exames dos membros 
Technica do exame da pelle e seus appendices 
EXAME PSYCOLOGICO DAS CRIANÇAS. Psychoscopia. 
EXERCICIOS DE OBSERVAÇÃO E CRITICA sobre edifício escolar, sala de 
aula, materiala escolar, material didático. 
EXERCÍCIO DE HYGIENE – prática de cuidados de asseio e desinfecção 
das diversas partes do edifício da escola. 
ESTUDO DOS PROGRAMAS – pratica de organisação de roteiros e de 
diários de classe. 
Pratica e critica sobre a forma da lição. 
Pratica de organisação de horário 
Estudo de legislação escolar: exercícios correlativos principalmente sobre 
inscripções de matricula. 
Pratica de escrituração escolar. 
Prática de correspondência official 
Exercício de critica de governo de escola: pratica de governo escolar. 
Exercícios de critica sobre os defeitos geraes do ensino 
Prática de ensino de cada disciplina da escola 
Nota: a crítica de que trata este Programma deve ser entendida na boa 
acepção da palavra, quer no sentido geral, quer no sentido pedagógico e 
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nos exercícios a Ella referentes a cadeira permittirá inteira liberdade aos 
alumnos-mestres, para habitua-los á franqueza e á sinceridade nas suas 
opiniões, aconselhando-lhes, porém, sempre  o acatamento e o respeito a 
pessoa dos Mestres da Escola de Applicação, os quaes, por seu turno, não 
deverão ver na critica dos alumnos-mestres attentado á sua competência 
profissional, mas apenas o exercício do livre exame e a pratica necessária 
para firmar no espírito d’estes os conhecimentos que adquiriram no Curso 
Theorico de Pedagogia. (NINA, 1906, p. 5-9). 

 

As professoras normalistas aprenderam a ensinar neste (e para este) 

ambiente didático organizado para a Cadeira de Pedagogia da Escola Normal do 

Maranhão, com saberes pedagógicos que só existiam em seu estado incorporado (o 

que era aprendido pelo corpo, fazendo) e imanente às situações de sua efetivação. 

E assim também seria (re)transmitido o saber na escola primária pela futura 

professora normalista. Este modo de apropriação do saber ocorria na e pela prática 

(mimese), pelo ver/fazer; supõe um saber nunca separado do corpo que o indivíduo 

carrega e só pode ser restituído por evocação ligada ao seu contexto específico de 

uso (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 

A aplicação prática desta formação didática exigia espaço, recursos 

didáticos e mobiliários muito distantes da realidade escolar na instrução pública 

primária oferecida às massas populares. Os professores normalistas adquiriam um 

saber-fazer para ser aplicado através de técnicas e exercícios que demandavam 

espaço físico didaticamente adequado, laboratórios, mobiliários e meios auxiliares 

de ensino disponíveis para a operacionalização dos objetivos da pedagogia 

experimental. Um saber-fazer de difícil operacionalização em escolas públicas do 

interior maranhense.  

As professoras normalistas aprenderam na Escola Normal do Maranhão que 

os princípios fundamentais da civilização moderna eram a liberdade civil e a 

liberdade política conquistada com o regime político republicano; também 

aprenderam que o exercício dessa liberdade exigia instrução escolar para “avigorar 

o patriotismo no cidadão” (GODOIS, 1900, p. 5). Com tal otimismo pedagógico 

algumas delas organizaram seu trabalho didático, trazendo como eixo condutor o 

dever social da escola pública de triumphar pelo esclarecimento das massas 

populares (OLIVEIRA, 1874) ou seja, pela instrução que as professoras primárias 

ofereceriam no ambiente escolar como elemento indispensável à cidadania 

brasileira.  Exemplificando, a professora normalista Laura Rosa, ao reunir pais de 

alunos na conferência pública As Crianças, além de indicar a educação na infância 
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como “um facto de solidariedade natural e necessária pela qual o homem, no 

período de seu desenvolvimento, se aperfeiçoa e se completa, de accordo com a 

expontaneidade de sua natureza, com o meio em que vive” (ROSA, 1909, p.10), 

salientou que a via de aquisição de seu aperfeiçoamento e/ou completude seria pela 

escola pública na “[...] acção directa do adulto sobre a criança, tendo em vista os 

ideaes de um povo, a humanidade e a sua própria personalidade e vocação”. 

Nas décadas de 20 e 30 do século XX ainda havia a idéia pedagógica de 

formar no espírito infantil um abnegado sentimento patrício (começando pela terra 

natal) em lições contextualizadas ensinavam que “[...] os homens são civilizados 

quando cultivam as letras, as artes e as sciencias e sabem applicar os seus 

conhecimentos em cousas de utilidade” (CASTRO, 1933, p. 28-29). Lições expostas 

pela normalista Rosa Castro no livro didático de leitura escolar primária, Livro de 

Lúcia, apresentam a intencionalidade didática de infundir no espírito infantil lições 

compreensivas para a vida cotidiana, exaltando virtudes abnegadas, cultuando 

personalidades como heróis da terra e repudiando o ócio, a exemplo do Livro de 

Nina, escrito em 1893 pela professora normalista Eponina C.O.Condurú.  

O Livro de Lúcia possuía uma personagem central (a menina Lúcia) que 

narrava fatos sobre o contexto maranhense em seus aspectos sociais, políticos, 

cívicos, econômicos, ambientais e escolares com lições ilustradas. No final de cada 

lição, havia mensagens de glorificação à pátria e a seus heróis ou exaltação de 

virtudes cristãs para civilizar sentimentos e costumes desde a infância. 

Exemplificando, com a lição Duas Palmeiras Úteis, a autora exaltou dois 

maranhenses escrevendo que  

 

Foi a palmeira que inspirou a Alberto de Oliveira, o primoroso poeta 
brasileiro, estes belíssimos e encantadores versos [...] Foi ainda a palmeira 
a inspiradora do nosso genial Gonçalves Dias na sua mimosa Canção do 
Exílio que todos nós já aprendemos. (CASTRO, 1933, p. 61).  

 

Ou a lição O Trabalho apresentado como uma necessidade humana e a 

escola como local para extinguir vícios de ociosidade. 

 

Trabalhar é uma das necessidades da vida. Quem não ama o trabalho, não 
é digno de consideração dos homens, nem da protecção de Deus, o creador 
e bem-feitor do mundo. Todo trabalho é uma bençam, e nem um deshonra a 
quem o pratica com dedicação e amor. Si vires o humilde trabalhador dos 
campos empunhando a sua enxada ou a sua foice, e com ellas revolvendo 
e beneficiando a terra, olha-o com o mesmo respeito e admiração com que 
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saúdas o engenheiro, o médico ou o professor, que, ao serviço de sua 
profissão, despendem o melhor do seu esforço e da sua intelligencia. 
Ninguem pode viver sem trabalhar, mesmo que as circumstancias da vida, 
favorecendo a ociosidade, dispensem os ricos de tirar do seu trabalho o 
necessário á sua subsistência e de sua família. O ocioso é um ente inútil e a 
sua convivência, um elemento pernicioso á sociedade. O espírito daquelles 
que não trabalham é como uma casa abandonada em meio de uma floresta. 
Si esta, sempre aberta, pois não possue dono para fechá-la, é o abrigo das 
feras e dos malfeitores que por ali transitam, aquelle é o repositório do mal, 
dos vícios e da maledicência. 
Por mais folgada e venturosa que seja a nossa condição, nunca devemos 
deixar de procurar um trabalho que nos honre e engrandeça.  
E na escola que se adquire o habito do trabalho e o alumno que estuda com 
methodo, attenção e obediência, nunca será ocioso. 
Há uma espécie vegetal que vive á custa das plantas laboriosas que, pelo 
esforço, adquirem seiva e vida própria. A estas se enroscam e se apegam e 
de tal modo se prendem á arvore criadora, que ás vezes lhe occasionam a 
morte – são as parasitas, o terror dos lavradores. 
Também os preguiçosos, aquelles que nada querem fazer por si e aos 
outros se encostam para conseguir o sustento ou as posições, são uns 
parasitas uns parasitas sociaes, de cujo contacto devemos fugir. 
Amanhecer no trabalho e nelle anoitecer, tendo apenas nesse espaço de 
tempo os minutos necessários a um reconfortante repouso, deve ser 
sempre a preocupação de todos os que, aspirando á eterna 
bemaventurança, desejam sobretudo a paz da consciencia. Trabalhar é um 
grande bem, além de ser um dever honrso e digno! (CASTRO, 1933, p. 64-
66). 

 

A lição Alguns deveres de civilidade expõe uma intencionalidade didática de 

imprimir comportamentos civilizados nas práticas sociais que ocorriam dentro e fora 

do perímetro escolar. 

 

Alguns deveres de civilidade 
Já estamos a terminar os nosssos estudos deste anno, disse-nos a mestra, 
e ainda não falámos sobre um assumpto importante e que a todos interessa 
grandemente – algumas noções de civilidade, indispensáveis a todas as 
pessoas que se querem tornar bem educadas. 
Deu-nos a ler, então, commentando minuciosamente algumas phrases de 
uma distincta escriptora francesa. São estas: “Pela sua superioridade 
intellectual, pelo seu valor profissional e pela autoridade que lhe é 
concedida pelos Paes dos seus discípulos, o professor tem o direito de ser 
respeitado. 
A melhor maneira de testemunhar respeito pelo professor é mostrar-se 
attento a todas as suas explicações e procurar saber sempre bem as lições. 
O menino não deve fazer esperar o professor, quando por excepção tenha 
de fazê-lo, deve, em seguida, desculpar-se delicadamente. 
Deve ouvir com attenção as palavras do professor. Não brincar nem 
mostrar-se distrahido emquanto elle fala. Essa distracção será considerada 
cmo falta de respeito e melindrará o mestre.  
Deve apresentar-se sempre com correcção perante todos, principalmente o 
seu professor, que na escola ou em casa. 
A pobreza não impede a decência e não pode servir de desculpa para as 
crianças se apresentarem rôtas ou com trajo incompleto, nem manifestando 
desasseio. 
É gentil e delicado escrever ao professor durante as férias. Prova assim o 
discípulo o seu affecto e a sua deferência por aquelle a quem deve o saber. 
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A criança deve ser meiga, franca e respeitosa para com os Paes. De 
manhã, ao vê-los, deve beijá-los, e dar-lhes os bons dias, e á noite não se 
deve retirar sem lhes dar as boas noites e sem com elles trocar uma palavra 
affectuosa. Esse hábito nunca se deve perder. 
Aos avós deve a criança o mesmo carinho e respeito que aos seus paes, e 
para com os seus irmãos deve ser meiga e affectuosa, nunca os 
accusando, antes procurando desculpá-los.” Deu-nos ainda a boa mestra 
bons conselhos, incitando-nos a segui-los rigorosamente, afim de nos 
tornarmos sempre queridos e respeitados. 
Disse-nos, por exemplo, que nunca se deve, por inadvertência ou maldade, 
riscar, furar ou de qualquer forma procurar estragar qualquer objecto, 
principalmente do mobiliário da escola ou da nossa casa, nem consentir que 
os outros o façam. Revelará o que assim proceder os mesmos instinctos 
maus do verdadeiro autor do mau feito. 
O menino que escreve nas paredes ou as risca, mostra ter a alma 
semelhante a um pântano, de onde só saem impurezas ou exhalações 
pestilenciaes. 
Promettemos a nós mesmos, pois a nossa própria dignidade isso nos 
impõe, cumprir todos esses salutares deveres, sobre os quaes assentam as 
verdadeiras bases da Moral, como nos disse também a professora. 
(CASTRO, 1933, p. 116-118). 

 

Leituras simples com mensagens que apontavam caminhos e referências 

sociais para a infância encontravam legitimidade no espaço de escolas primárias da 

capital. Outro exemplo peculiar é o livro Breviário Civico, escrito pelo maranhense 

Henrique Maximiano Coelho Neto, colega de Olavo Bilac em alguns movimentos 

literários cariocas, aglutinava lições sobre patriotismo (como um sentimento de 

abnegado amor pela terra natal) e civismo (como veneração e zelo pela harmonia 

social): 

 

Patriotismo é o sentimento radical pelo qual o homem prende-se, para todo 
o sempre, á terra em que nasceu, devotando-se-lhe pelo trabalho, que a 
melhora e engrandece e sacrificando-se por Ella incondicionalmente, desde 
a renúncia aos confortos da vida até a morte, se tanto for necessário para 
defendê-la e honra-la.  
Civismo é a attitude moral, o procedimento honesto do verdadeiro patriota e 
consiste, não só no cumprimento exacto dos deveres que a lei impõe e a 
sociedade exige na cortezia recíproca entre os homens, como também no 
de prestigiar a Patria não seu nome augusto e nos symbolos que a 
representam, zelar pela puresa do idioma e dos costumes herdados, 
venerar as relíquias do Passado, manter a ordem, concorrer para a 
disciplina e bôa harmonia social, correspondendo a todo o appello que se 
lhe faça em obediência a deveres cívicos (COELHO NETTO, 1921, p. 11-
12). 

 

As lições traziam a ideia de que o impedimento para a conquista da 

felicidade e do progresso social era o indivíduo inútil, não civilizado, não instruido, 

que não se submetia à dinâmica social constituída e nem assumia sua função, antes 
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se entregava voluntariamente à inércia (miséria social). Consomia sem compensar, 

como uma úlcera num corpo limpo – uma chaga social. 

 

Como os órgãos dispostos no corpo concorrem harmoniosamente para a 
vida, o homem na sociedade deve contribuir para o progresso e aquelle que 
se entrega ao vício ou se relaxa em inercia torna-se, mais do que inútil, 
prejudicial, nocivo porque consome sem compensar e ainda inficiona como 
a ulcera de um corpo. [...] Os povos prosperam pelo esforço combinado de 
todos os seus homens, cada qual no exercício da função em que é apto; e a 
somma do trabalho colectivo faz a grandeza e a fortuna das nações, que 
são organaismos em tudo iguaes ao corpo humano, regidos por leis que são 
para a sociedade o que é a hygiene para ao individuo (COELHO NETTO, 
1921, p. 40-41). 

 

Entre as páginas deste livro de leitura também estão recomendações para o 

obediente cumprimento dos deveres sociais regidos por leis invariáveis, impessoais 

e coercitivas.  

 

Nada mais livre do que a natureza e, todavia, é regida por leis invariáveis. O 
que regula a vida é a obediência ao rythmo, a harmonia das funcções 
orgânicas. Aquelle que, insubordinando-se salta por cima das leis a pretexto 
de buscar a liberdade, só encontra tropeços no seu caminho e, por muito 
querer andar solto, acaba sempre encarcerado (COELHO NETO, 1921, p. 
51). 

 

A lição Mandamentos Cívicos é a sinalização mais completa dos conteúdos 

cívicos ensinados no interior da escola pública primária maranhense e que atrelava 

a fortuna das nações à fidelidade e entrega incondicional do cidadão ao trabalho e 

às leis constituídas, a instrução escolar como caminho para a liberdade individual e 

ascensão social, a doação abnegada e generosa do vigor da juventude para o 

trabalho em nome de um amor impessoal – a terra natal.  

 

- Honra a Deus amando a Patria sobre todas as coisas por no-la haver Elle 
dado por berço, com tudo o que nella existe de esplendor no céu e de 
belleza e fortuna na terra. 
- Considera a bandeira como a imagem viva da Pátria, prestando-lhe o culto 
do teu amor e servindo-a com todas as forças do teu coração. 
- Honra a pátria no passado sobre os túmulos dos heróes; glorifica-a no 
presente com a virtude e o trabalho; impulsiona-a para o futuro com a 
dedicação que é a força da fé; 
- Instrue-te, para que possas andar por teu passo na vida e transmitte aos 
teus filhos a instrução, que é dote que se não gosta, direito que não se 
perde, liberdade que não se limita; 
- Pugna pelos direitos que te confere a Lei, respeitando-a em todos os teus 
princípios, porque da obediência que se lhe presta resulta a ordem, que é a 
força suave que mantém os homens em harmonia; 
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- Ouve e obedece os teus superiores, porque sem disciplina não póde haver 
equilíbrio. Quando sentires o tentador, refugia-te no trabalho, como quem se 
defende do demônio na fortaleza do altar; 
- Previne-te na mocidade economizando para a velhice, que assim 
prepararás de dia a alampada que te ha de alumiar á noite; 
- Acolhe o hospede com agasalho, offerecendo-lhe a terra, a água e o fogo, 
sempre, porem, como senhor da casa: nem com arrogância que affronte, 
nem com submissão que te humilhe, mas serenamente sobranceiro.  
- Ouve os teus, que têm interesse no que lhes é próprio, reservando-te com 
os de fora. Quem sussura segredos é porque não póde falar alto, e as 
palavras cochichadas na treva são sempre rebuços de idéias que se não 
ousam manifestar ao sol; 
- Ama a terra em que nascestes e á qual reverterás na morte. O que pó ela 
fizeres por ti mesmo farás, que és terra, e a tua memória viverá na gratidão 
dos que te succederem (COELHO NETTO, 1921, p.149). 

 

Estas lições cívicas na escola pública primária maranhense cumpriam o 

Decreto no 47, de 13 de abril de 1905, que estabeleceu o ensino de História do 

Maranhão como matéria obrigatória do Programa de Estudos da Escola Normal, 

Escola Modelo Benedito Leite, Grupos Escolares, 1ª e 2ª Escolas Estaduais, com ‘o 

objectivo especial de despertar e avigorar o mais possível o sentimento patriótico’, 

conforme segue: 

 

Art.2º - o ensino de História do Maranhão na Escola Normal, Escola Modelo, 
Grupos Escolares, Primeira e Segunda Escolas Estadoaes abrangerá todo 
o período desde a conquista do Maranhão até a sua adhesão á República, 
sendo graduada a sua intensidade, de accordo com a categoria desses 
institutos. Na Escola Normal, principalmente, terá como o de Noções de 
História Universal, de História dos Povos Americanos e História do Brazil, o 
objectivo especial de despertar e avigorar o mais possível o sentimento 
patriótico, sendo apreciados os acontecimentos mediante o estudo de suas 
causas e da influência que tiveram na civilisação local e destacados os 
personagens que concorreram para o engrandecimento e progresso do 
Maranhão. (MARANHÃO. Decreto..., 1905b). 

 

A atenção pedagógica voltava-se mais para as escolas públicas da capital 

que as do interior do Estado. Com isso aumentaram as reclamações sobre as 

condições estruturais das escolas públicas do interior mantidas pelo Estado, 

denúncias de professores que não davam aulas, Comissões Escolares que davam 

atestados falsos de frequência de professor “que nem sequer tem a compostura de ir 

ao local das aulas” (MARANHÃO. Decreto..., 1910c) e gerou uma crise política.  

Ao assumir o governo do estado do Maranhão, o dr. Luis A. Domingues da 

Silva decretou amplas mudanças organizacionais na instrução pública. Com a Lei no 

554, de 14 de abril de 1910, autorizou reformas no serviço público e pelo Decreto no 

95, de 23 de julho de 1910, fez uma nova composição das Comissões Escolares 
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criadas pela Lei no 363/1905 antes compostas pelo Juiz Municipal, Presidente da 

Câmara Municipal e cidadão idôneo nomeado pelo governo. Mas com este Decreto 

passou a ser composta pelo Juiz Municipal, Intendente Municipal e Promotor 

Público. 

O governador Luis A. Domingues da Silva não concordava a forma 

organizacional da instrução pública do Maranhão assim estruturada: 

 

Figura 40 – Estrutura Organizacional da Instrução Pública Primária do Estado do Maranhão em 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

Uma estrutura organizacional em que o Inspector da Instrução Pública do 

Estado do Maranhão somente exercia jurisdição sobre os professores desprovidos 

de diplomas da Escola Normal. Assim, pelo Decreto no 99, de 1 de outubro de 1910, 

reestruturou este formato. 
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O governador do Estado, advertido pelas reclamações que de continuo 
recebe de quase todos os Municipios contra a falta de instrução primária do 
interior, procurou indagar a causa do mal, que assim, pelo testemunho 
pode-se dizer, unânime do povo, se affirmava incontrastável. E n’essa tarefa 
logo lhe impressionou o espírito o demasiado preparo dos alumnos na 
Capital, em desolador contraste com a incompetência da grnde maioria dos 
professores no interior, aggravada pela condescendência ou pelo desleixo 
das Commissões Escolares. E, tocado pela anomalia do caso, logo 
assentou de diligenciar a substituição dos professores menos idôneos e de 
exercer uma inspecção mais vigilante e menos disforme sobre as escolas 
em geral. 
Mas nem a substituição do professor seria profícua sem prévio preparo do 
substituto, nem efficaz a vigilância sem a Inspectoria da Instrucção Pública, 
não fraccionada, como existe senão inteira pela superintendência do ensino 
em todas as suas modalidades, pois que o Estado lhe não pode ser 
indifferente onde quer que seja ministrado e como e por quem quer que o 
seja. 
Actualmente, além da indifferença do Estado pelo ensino nos 
estabelecimentos particulares, está a dar-se aqui esta estravagância: o 
Inspector da Instrucção Pública somente exerce jurisdicção sobre os 
professores desprovidos do diploma pela Escola Normal. Os diplomados, 
quer dizer, os que o Estado reconhece e proclama os mais capazes para o 
magistério, lhe escapam por completo á auctoridade, continuando sujeitos á 
do Director da Eschola Normal, de que naturalmente se desligam pelo 
diploma, quando passam de aprendizes a mestres. 
Folga o Governador do Estado de reconhecer no actual Director da Escola 
Normal excepcional competência para dirigir esse Estabelecimento, porém 
sendo o caso de princípios e não de pessoas, nada explica que, uma vez 
diplomado o alumno, escape no magistério á jurisdicção da Inspectoria da 
Instrucção Pública. (MARANHÃO. Decreto..., 1910d). 

 

Em suas atribuições legais, o governador do Maranhão decretou mudanças 

estruturais na Inspectoria da Instrucção Pública que passou a ser Inspectoria Geral 

da Instrucção Pública, nomeou dois diretores para o Lyceu Maranhense e equiparou 

seus vencimentos aos do diretor da Escola Normal e da Escola Modelo Benedito 

Leite, o sr. Antonio Baptista Barbosa de Godois, e estabeleceu que um dos diretores 

do Lyceu Maranhense, à escolha do governador, exerceria o cargo de Inspector 

Geral da Instrucção Pública do Maranhão com uma gratificação em seus 

vencimentos de cem mil réis. E ampliou suas atribuições que passaram a ser: 

 

Art. 1º - O Inspector da Instrucção Pública que passa a denominar-se 
Inspector Geral da Instrucção Pública, além das actuaes attribuições, é 
investido das seguintes: 
a) de exercer jurisdicção sobre todas as escolas de ensino primário, seja 

qual fôr a sua organização e o titulo dos professores; 
b) de exercer a superintendência em todos os estabelecimentos de 

instrucção primaria, secundária e superior, sejam ou não mantidas pelo 
Estado; 

c) de despachar, com recurso para o Governador, todos os requerimentos 
e reclamações dos professores e alumnos das escolas sob sua 
jurisdicção; 
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d) de responder ás consultas dos professores sobre o ensino e a educação 
n’essas escolas; 

e) de designar, antes da abertura das aulas, cada anno, e de accôrdo com 
o Director do Lyceu e da Escola Normal e Modêlo e o professor da 
respectiva cadeira os compêndios de ensino de cada disciplina, os 
quaes, uma vez assim designados, não poderão ser substituídos durante 
todo o anno lectivo, sem a previa aquiescência do Governador; 

f) de propôr ao Governo a creação de escolas, bem como a remodelação, 
transferência e extincção das existentes, qualquer que seja seu molde; 

g) mandar abrir concurso para o provimento das cadeiras novas e das 
existentes que não estejam providas a titulo effectivo ou vitalício, no 
ensino primário; 

h) de designar, mediante approvação do Governo, os examinadores para o 
concurso d’essas cadeiras; 

i) de propôr ao Governo as nomeações para todas as cadeiras que ainda 
não sejam providas a titulo effectivo ou vitalício, no ensino primário; 

j) de assistir a todos os exames e concursos que se effectuem nos 
estabelecimentos de ensino, em geral; 

k) de transmittir ao Governo as medidas que a pratica e a pedagogia forem 
suggerindo no sentido de mais e melhor diffundir a instrucção; 

l) de participar ao Governo todos os casos de incompatibilidade dos 
professores com os cargos; 

m) de interpretar os regulamentos de ensino, de modo a manter uniforme 
sua observância nas escolas, sujeitando á approvação do Governo, logo 
em seguida, a intelligencia que lhes der; 

n) de apresentar ao Governo, todo anno, entre 15 de dezembro e 15 de 
janeiro, um relatório circumstanciado do que haja occorrido no anno 
lectivo com a instrucção, as escolas, os professores e os alumnos; 

o) de praticar todos os demais actos que implicitamente se contenham na 
sua funcção de Inspector Geral da Instrucção Publica e decorrram das 
attribuições que agora lhe são conferidas. (MARANHÃO. Decreto..., 
1910d). 

 

Por este documento legislativo saiu da jurisdição do diretor da Escola 

Normal, Antonio Baptista Barbosa de Godois, não apenas a administração, mas toda 

oportunidade de escolha ou influência pedagógica nas escolas públicas primárias 

maranhenses, inclusive a superintendência das escolas de que era Diretor. Nem 

mesmo a escolha dos compêndios de ensino foi-lhe designada, apenas foi-lhe 

autorizada a participação como membro de uma equipe formada pelo Inspector 

Geral da Instrucção Pública e o professor da disciplina. Ao novo Inspector Geral da 

Instrucção Pública passou a ser dirigida toda comunicação ou reclamação de 

diretores e estabelecimentos de ensino de qualquer natureza, a decisão de criar, 

extinguir ou reformar escolas, abrir concurso para o provimento de cadeiras e 

manter uniformes as práticas de ensino evitando o retorno de antigos vícios ou 

privilégios (MARANHÃO. Decreto..., 1910d). 

A Escola Normal do Maranhão e seu diretor sofreram severas críticas do 

governador Luiz A. Domingues da Silva porque as exigências de seu programa de 

ensino estavam distantes da realidade escolar do interior do Estado; o ensino ali 
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produzido, segundo ele, preparavam normalistas para um ambiente escolar como os 

da capital e formava poucos professores, insuficientes para atender a demanda do 

Estado. Com isso nomeou Fran Paxeco e Antonio Lobo para acompanharem o 

diretor da Escola Normal, Antonio Baptista Barbosa de Godois, e, juntos, 

reorganizarem este estabelecimento de ensino para preparar professores para o 

ensino primário, também em villas e povoações. 

 

O Governador do Estado, considerando que o ensino em Maranhão esta 

quase circumscrito á Capital, pois que na generosidade dos Municipios há 

falta de professores e, onde não a de professores, a de ensino: 

- que entretanto, a titulo de instrucção pública (é como está na lei, dispende 

o Estado todo anno quantia approximada de quatrocentos contos de réis, á 

evidencia sobeja a manter uma escola em cada cidade, Villa e povoação; 

- que situação assim contristadora e deprimente das tradições litterarias do 

Maranhão e dos próprios créditos do Poder Publico, vem de uma dupla 

causa, de que uma é a falta de escrúpulos com que se prestam 

Commissões Escolares a assignar attestados falsos de matricula e de 

freqüência a professores que nem siquer deram um dia de aula no mez e 

até no anno inteiro, o está a outra no facto de não corresponder a Escola 

Normal aos intuitos e ás esperanças de sua creação; 

- que os males provenientes d’aquella primeira causa podem ser e de facto 

serão de prompto conjurados pelo Governo, não assim os que decorrem da 

actual organização da Escola Normal; 

- que essa Escola, como instituto estadoal, só se justifica e mesmo somente 

pode ser mantida, á custa de todos os contribuintes do Estado, como 

manancial de professores para todo o Estado; 

- que, ao envez, porém, d’esse préstimo, d’ella apenas tem provindo um 

grupo de diplomados, de sciencia tocando á encyclopedia, mas em verdade 

refractário ao ensino ou, melhor, á vida no interior do Estado; 

- que o interesse público, no entanto, reclama que menor seja o numero dos 

lettrados para uso tão só da Capital e de uma ou outra Villa ou cidade de 

approximado conforto ou goso, e maior o numero de professores, para uso 

de todas as cidades, villas e povoações; 

- que tal resultado póde ser obtido pela reducção das matérias do 

programma de ensino, e com ella a dos annos do curso da Escola Normal, 

de modo a se lhe tirar a feição de Academia, só acessível á gente da 

Capital, e talvez a se levar mesmo o regimen da liberdade até a concessão 

de diplomas, com a mesma igualdade de proventos, a todos quantos 

perante a Congregação da Escola, dêem prova de competência para o 

magistério e muitos há, em taes condições no interior; 

- que, finalmente, é este um problema que sobre todos interessa ao Poder 

Publico e que pela própria relevância deve ser commettido á meditação dos 

profissionais para lhe darem a melhor solução, resolve nomear uma 

Commissão composta dos Srs. Dr. Antonio Baptista Barbosa de Godois, 

como presidente e Antonio Lobo e Fran Paxeco, para rever a organização 

da Escola Normal n’esse objectivo de preparar e proporcionar ao Estado 

professores o bastante habilitados para o ensino primário em todas as 

cidades, villas e povoados. (MARANHÃO. Mensagem..., 1911, p.10-11). 
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A Escola Normal do Maranhão passou a oferecer seu curso em cinco anos, 

porém havia duas propostas de habilitação ao magistério: professores normalistas 

graduados e professores normalistas de curso integrado. A primeira com duração de 

três anos com estágio semanal na Escola Modelo Benedicto Leite no último 

semestre letivo, e a segunda habilitação para aqueles que completassem todas as 

matérias do curso em cinco anos. Em ambas a exigência para a admissão ou a 

entrega da habilitação no final do curso era atingir média mínima de seis pontos nos 

exames. Para estimular a matrícula, foram isentos dos exames de admissão na 

Escola Normal os alunos diplomados em escolas estaduais regidas por normlistas, 

privilégio antes restrito aos alunos da Escola Modelo Benedicto Leite (MARANHÃO. 

Mensagem..., 1913). As vantagens do magistério público primário foram assim 

estabelecidas: o professor normalista de curso integrado tinha a preferência de 

assumir uma cadeira de ensino primário em relação ao professor graduado, mas 

ambos tinham o direito de ocupar qualquer cadeira (da capital e do interior) de 

instrução primária não ocupada por professor normalista (MARANHÃO. Decreto..., 

1913).  

Através desse conjunto de medidas governamentais, Luiz Domingues 

nomeou setenta professores para povoar as escolas de instrução primária no interior 

do Estado (MARANHÃO. Decreto..., 1912c) e, dividindo o Estado em três zonas, 

nomeou três inspetores de ensino (um por zona) sob a jurisdição do Inspector Geral 

da Instrucção Pública, com as seguintes atribuições: 

 

Art. 2º - Ao inspector seccional cumpre:  
a) percorrer continuamente todas as escolas de sua zona: 
b) promover por todos os modos a drequência d’essas escolas, 

especialmente pelas conferências públicas em todos os centros de 
habitação; 

c) corrigir o methodo de ensino dos professores não titulados de modo a 
aharmonizar quanto possível esse methodo com o dos normalistas; 

d) propor a substituição de professores incompetentes por pessoa idônea 
de seu conhecimento pessoal; 

e) corresponder-se por todo correio com o Inspector Geral da Instrucção 
Pública, communicando-lhe a situação do ensino no local em que se 
achar; 

f) remetter, todos os trimestres, ao Inspector Geral da Instrucção Pública 
relatório circumstanciado de suas visitas ás escolas e das providencias 
por elle tomadas e das que devam ser tomadas pelo Governo a bem do 
ensino. (MARANHÃO. Decreto..., 1911d). 
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A mais ousada mudança administrativo-pedagógica do governo, nesse 

período, foi a que ocorreu na Escola Modelo Benedicto Leite e transformou a 

estrutura organizacional da instrução pública primária maranhense. As reclamações 

que justificaram a reforma e retirada de Antonio Baptista Barbosa de Godois deste 

estabelecimento de ensino primário concentram-se no fato de ele ter sido criado 

para aprendizagem técnica dos futuros professores primários e oferecer formação 

pedagógica divorciada da realidade da maioria das escolas públicas primárias de um 

só mestre, mantidas pelo Estado. 

 

O Governador do Estado, considerando que a Escola Modelo Benedicto 
Leite, já pelo caracter específico dos institutos de tal natureza, já por 
dispsosição expressa de lei, é uma escola de applicação, destinada á 
aprendizagem technica dos futuros professores primários do Estado; 
- que em taes condições deverá a mesma Escola fornecer aos alumnos-
mestres que a freqüentem, todos os elementos necessários á pratica 
integral do tirocínio escolar, que um notável pedagogista contemporâneo 
considera a parte mais seria de toda obra educativa profissional das escolas 
normaes; 
- que esse tirocínio não deve visar exclusivamente o preparo pratico do que 
se destina ao magistério em escola primaria organizada de accordo com o 
typo reputado, pelos competentes, o mais perfeito, porém de preferência 
satisfazer as exigências da organização escolar compatível com a região 
servida pela Escola Normal, de cujo programma faz parte, seja qual for a 
feição theorica ou pratica que a essa organização se possa conferir; 
- que certamente a Escola Modelo Benedicto Leite têm até hoje vivido, em 
grande parte, divorciada d’esses intuitos, pois que apenas adestra os 
alumnos-mestres no ensino primário de escolas graduadas; 
- que, entretanto, no Estado semelhantes escolas onstita excepção e as 
escolas de um só mestre a regra; 
- que o governo do Estado, reconhecendo e proclamando a superioridade 
d’aquelle tipo de organisação escolar sobre est’outro, se vê, por outro lado, 
forçado também a reconhecer a absoluta impossibilidade de agir na pratica 
de accôrdo com aquella sua convicção em theoria, visto como as condições 
actuaes do Maranhão lhe não permittem manter em todo o Estado, nem 
mesmo nas suas principaes cidades, escolas graduadas do actual typo da 
Escola Modelo Benedicto Leite; 
- que o exercício do magistério nas escolas de um só mestre, acarreta taes 
difficuldades de ordem didactica, que só pelo amparo efficaz de um prévio 
tirocínio escolar especial, poderão vencel-as os respectivos professores, 
segundo affirmam os pedagogistas contemporâneos; 
- que semelhante situação grandemente tem prejudicado o ensino publico 
primário no Estado; 
- que d’esta nova organisação da Escola Modelo, resalta palpitante a 
necessidade de se lhe dar direcção própria, porquanto, por maior que seja a 
solicitude do Director da Escola Normal, não lhe deixam tempo os affazeres 
para dirigir outro instituto de programma differente; (MARANHÃO. 
Decreto..., 1912c). 

 

A Escola Modelo Benedicto Leite passou a ser uma escola graduada com 

instrução primária de seis anos, integrada a três escolas de um só mestre, ambas de 

regime misto. Foram suprimidas as cadeiras desdobradas que a Escola Modelo 
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oferecia e aproveitadas as professoras nas escolas primárias de um só mestre 

criadas por esta legislação (Decreto n. 140/1912). A direção da Escola Modelo foi 

confiada a uma professora da Escola Normal, supervisionada pelo Inspector Geral 

da Instrucção Pública que recebeu a atribuição de reformular os programas de 

ensino com os professores desta casa.  

Na direção da Escola Modelo, desde 17 de maio de 1900, Antonio Baptista 

Barbosa de Godois deixou o cargo em 16 de fevereiro de 1912, assumindo a direção 

deste estabelecimento de ensino a professora Maria da Glória Parga Nina, 

professora da Cadeira de Caligrafia da Escola Normal do Maranhão e da Cadeira de 

Desenho no Lyceu Maranhense (filha do primeiro diretor desta escola, o Dr. Almir 

Parga Nina, médico da cidade e professor da Cadeira de Pedagogia da Escola 

Normal) em 17 de fevereiro de 1912 (MARANHÃO. Trabalhos..., 1922).  

Em 1914, com a troca de pessoas na cadeira do executivo, ocorreram outras 

transformações na instrução pública do Estado com a Lei no 666, de 28 de abril de 

1914, sancionada por Herculano Nina Parga. As escolas primárias, exceto a Escola 

Modelo Benedicto Leite, voltaram à antiga classificação de escolas públicas de 1º e 

2º grau. O Estado foi dividido em duas circumscripções escolares, sendo a 1ª 

circumscripção composta por escolas públicas primárias de 1º grau em cidades, 

villas e povoações do interior do Estado e a 2ª circumscripção, as escolas públicas 

de 2º grau em villas e cidades mais próximas da capital. O prosseguimento de 

estudos secundários para estes alunos foi diferenciado. Aos primeiros permitiram 

matricula avulsa em qualquer disciplina do Lyceu Maranhense; aos alunos da 2ª 

circumscripção permitiram matrícula no curso integral de quatro anos. (MARANHÃO. 

Lei..., 1914). Fugindo da normalidade de nomear pessoas do sexo masculino para 

cargos de destaque na instrução pública maranhense, uma mulher foi nomeada para 

a função de inspetor de ensino. A professora Henriqueta de Freitas Belchior, 

professora do 1º ano da Escola Modelo Benedicto Leite, nomeada em 3 de julho de 

1914, para inspecionar as escolas primárias no interior da ilha de São Luís. 

(MARANHÃO. Trabalhos..., 1922). Seria um retorno às práticas administrativo-

pedagógicas anteriores? Existem muitas similaridades. 
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4.2 OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA FORMA ESCOLAR PRIMÁRIA NO 

MARANHÃO 

 

Os desiguais caminhos de acesso à instrução pública primária maranhense 

configuram sua forma escolar como uma massa escolar com estruturas 

heterogêneas (uma ramificação com escolaridade mínima e acesso a estudos 

secundários e outra ramificação com escolaridade longa sem prolongar a 

escolaridade mínima) e um tronco comum: um programa de estudos com foco na 

homogeneização cultural difundindo a ilusão laica de que existe uma educação 

escolar neutra acima das desigualdades sociais (BAUDELOT; ESTABLET, 1971). É 

possível identificar o prolongamento da escolaridade mínima (1ª ramificação) e uma 

escolaridade mínima longa (2ª ramificação) que legitimou a divisão das massas 

escolares, porque, com o aumento de tempo na escola, aumentou também o tempo 

de espera de qualificação profissional e agravaram-se as diferenças sociais nas 

camadas populares. Foram ações pedagógicas processuais que cristalizaram a 

contenção ou moderação da vontade e razão dos infantes maranhenses. 

 

Esse tecido básico, resultante de muitos planos e ações e ações isoladas, 
pode dar origem a mudanças e modelos que nenhuma pessoa isolada 
planejou ou criou. Dessa interdependência de pessoas surge uma ordem 
sui generis, uma ordem mais irresistível e mais forte do que a vontade e a 
razão das pessoas isoladas que a compõem. É essa ordem de impulsos e 
anelos humanos entrelaçados, essa ordem social, que determina o curso da 
mudança histórica e que subjaz ao processo civilizador. (ELIAS, 1993, p. 
194). 

 

Um exemplo de ação pedagógica que resultou em prolongamento da 

escolarização mínima foi a decisão de aplicar o Programa de Ensino da Escola 

Modelo Benedicto Leite, da Capital, na instrução primária das escolas públicas 

primárias de povoações e villas do interior do Estado sem as adequações didáticas 

necessárias (MARANHÃO. Decreto..., 1901d).  

Os conteúdos escolares ficaram mais abstratos e sem utilidade prática, 

afastando (ou retendo por longo período) os alunos da apropriação da linguagem 

escrita que os auxiliaria na superação das situações de exclusão do mundo social 

urbano. E a escola pública tornou-se uma escola de ausências na ambiência do 

mundo rural onde a cultura escrita assaltava em contraponto (SOUZA, 2009).  



232 

O princípio de engendramento desta forma escolar residiu na ação de 

desincorporação do saber-fazer (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001) com um saber-

escolar desvinculado da apropriação de suas aplicações.  

Um escritor sob a alcunha de Rabelais Junior escreveu um peça teatral em 

três atos com o título A escola velha e a escola nova, publicado em A Revista do 

Norte no 34, de 16 de janeiro de 1903, de alta circulação na cidade de São Luís, e ali 

consta, conforme ele mesmo relatou, uma história encenada no contexto de dois 

tipos de escolas primárias existentes no estado do Maranhão, ambas públicas. 

Embora seja uma obra de ficção, por sua riqueza de detalhes assemelhou-se com 

relatos de quem conheceu de perto a escola pública primária maranhense. 

A escola velha, definida como açougues de innocencia e talhos de anjos, 

fazendo referência ao processo de desincorporação dos saberes que as crianças 

carregavam ou possuíam. 

 

Isto? Escolas! Que indecência!  
Escolas, esta farçada! São açougues de innocencia, 
São talhos de anjos, mais nada (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 95). 

 

A casa da escola foi caracterizada como imprópria à tarefa de ensinar e sem 

condições sanitárias para abrigar muitas pessoas. 

 

Uma casa estreita, humida, sem conforto e sem hygiene. Dentro uma sala 
escura, quente, ar confinado, atmosphera sobrecarregada com os productos 
da respiração de uma centena de crianças. As paredes, de uma brancura 
duvidosa, esperavam de ha muito nova camada de cal, que viesse lavar-lhe 
as manchas e o caruncho. O soalho de tijolos, quando a vassoura vinha 
visitá-lo aos sabbados, deixava levantar nuvens de um pó fino e penetrante, 
trazendo de envolta o detricto dos escarros e muita vez o bacillo homicida. 
No quintal, área estreita e limitada, mal cabiam um poço de água nem 
sempre potável e a fossa fixa, guardando os dejectos de algumas gerações, 
infiltrando o terreno e exhalando ao sol as emanações que infectavam a 
casa. Mobilia – alguns bancos largos, sem espaldar, pintados de negro e 
outras tantas mezas compridas, altura uniforme para todos os talhes e todas 
as estaturas. (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 94). 

 

Os métodos de ensino consistiam na reprodução do talho (traço) de letras e 

soletração de palavras e frases decoradas em textos mal impressos, com 

mensagens abstratas e fora das práticas sociais de crianças que tinham medo de 

pensar diferente do professor e sofrer punições maiores que o de viver num 

ambiente escolar insalubre e com mobiliários inadequados, mais propício às 

gibosidades (desvio grave na coluna vertebral) na infância. 
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A um lado da sala o mestre, figura adamastórica, com a barba esquálida e 
algumas vezes os dentes amarellos, sentava-se em frente à meza, que 
tinha por únicos ornatos um tinteiro e uma palmatória. E vinham vindo, uns 
após outros, num rosário que nem sempre havia tempo para desfiar num só 
dia, as crianças para a lição de leitura. 
Ora a soletração monótona de syllabas descomunaes, ora a leitura 
mecânica e inintelligente de quatro ou seis páginas do ‘Iris Classico’ ou da 
‘Vida de D. João de Castro’ muitas vezes num livro mal impresso, typo 
miúdo, criando lentamente a myopia nas crianças, que os garranchos do 
Manuscripto vinham depois firmar para sempre. 
Após surgia a hora da escripta, e nas taes mezas de altura uniforme e nos 
bancos sem espaldar, ao lado do menino robusto, alto, vigoroso, a 
criancinha pequenina, franzina, com o nariz sobre o caderno, levantava 
desmesuradamente o braço direito e, numa contração asymetrica, 
exagerada de um dos lados da musculatura do rachis, ia todos os dias, 
lentamente, linha a linha, deformando a columna vertebral, criando as 
gibosidades para as  quaes o rachitismo já a predispuzera. [...]. 
Duas vezes por semana variava o programa  eram os dias de lição de cór. 
O mestre, com o livro aberto, era de pasmar, e os alumnos vinham desfiar 
páginas inteiras das grammaticas de Pedro Leal ou de Pedro de Souza 
Guimarães ou então as perguntas e respostas das Lições de Moral de 
Antonio José Rodrigues. E no fim do anno podiam não saber escrever um 
simples bilhete, mas em compensação, se alguém lhes perguntasse ‘o que 
é verbo?’ ouviria na ponta da língua – ‘verbo é o nexo ou copula que une o 
attributo ao sujeito. E que suprema ventura do pai cuja filha já dá 
grammatica. (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 94). 

 

No final do ano letivo, os alunos encontravam-se ensimesmados, 

anemiados, míopes, gibosos e com marcas de todas as lições morais que a 

palmatória fosse capaz de imprimir. E o professor, na superioridade de sua cadeira 

com descanso para os braços, saía de férias com o sentimento de dever cumprido - 

e sem culpas. 

 

Feito no fim do anno um balanço que se apurava? 
Educação physica – crianças pálidas, anemiadas pelo ar contaminado, 
languidas pelo sedentariedade prolongada, myopes pela falta de luz, pelos 
livros mal impresos, pela proximidade dos olhos aos cadernos, gibosas pelo 
rachitismo e pela impropriedade da mobília. 
Educação Intellectual – mens isana in corpore insano, a memória 
hypertrophiada esmagando as demais actividades intellectuaes. 
Educação Moral – a obra inteira da palmatória completada pelas orelhas de 
burro, pelas escriptas amarradas na testa, e – ultima ratio - posição de 
joelhos sobre grãos de milho, com os braços abertos, num canto da sala. 
Chegava o fim do anno e o mestre ia gozar das férias legaes com a 
consciência tranqüila do dever cumprido, elle, que a lei e os Paes haviam 
encarregado de preparar as futuras esperanças da Pátria! (RABELAIS 
JUNIOR, 1903, p. 94-95). 

 

O contraponto foi descrito por Rabelais Junior como a Escola Nova, 

moderna, alegre. Citando o humanista italiano do século XV, Victorino de Feltre, o 

texto descreveu a casa da escola como casa gioiosa. Sem o requinte dos grandes 
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arquitetos escolares, mas higiênica e pedagogicamente adequada para a instrução 

de crianças. 

 

Nem sempre os palácios escolares que o requinte da architectura escolar e 
a riqueza das nações tem mandado exigir em muitas cidades da Europa e 
dos Estados-Unidos, mas sempre a casa hygienica e pedagogicamente 
apropriada, construída em terreno seco e salubre, separada de outras 
habitações, cercada de jardins de vegetação abundante, purificando a 
athmosphera em que teem  de respirar os pulmões das criancinhas em 
franco período de desenvolvimento e que por isso mesmo se resentem com 
grande actividade dos elementos bons ou dos elementos maus que se lhes 
proporcionam. (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 95). 

 

Sob influência do pensamento pedagógico moderno do ensino intuitivo, o 

texto descreveu a casa da escola nova com espaços físicos bem iluminados, 

arejados com muito ar fresco, mobiliários de fácil antissepsia e adaptados à estatura 

infantil, assim como o diretor e professor da Escola Normal Antonio Baptista Barbosa 

de Godóis ensinava suas alunas normalistas (GODOIS, 1910). 

 

A sala de aula, de forma rectangular, com dimensões apropriadas ao 
numero de alumnos, 30 e pouco mais ou menos, bem ventilada, com luz, 
muita luz, mas illuminação unilateral esquerda, para não perturbar os 
trabalhos escolares e não damnificar a visão; pavimento estanque, não 
poeirento, de fácil lavagem, sem conservar humidade; latrinas higiênicas, 
abundancia d’água; pateos abertos para exercícios ás horas livres. Mobília 
escolar de accordo com as prescripções sanitárias, adaptadas ao talhe de 
cada criança; material didactico – livros, cartas muraes bem nítidas, em 
caracteres legíveis a distancia. As paredes bem caiadas ou pintadas com 
tintas inócuas, de fácil antisepsia, ornadas de quadros bem feitos, alegrando 
a vista e desenvolvendo o senso esthetico. (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 
95). 

 

A finalidade da ação pedagógica foi expressa como o cumprimento de um 

programa de ensino pedagogicamente harmonioso com os ramos da educação 

física, intelectual, emocional e moral para formar o futuro cidadão integralmente 

desenvolvido. 

 

A criança não mais o sacco que se enche de conhecimentos mais ou menos 
são, o papagaio que repete sem comprehender, mas sim o organismo cuja 
espontaneidade se respeita, cuja actividade se dirige e encaminha; e 
finalmente, quanto á meta a alcançar – não mais o menino prodígio, 
sabichão e rachitico, letrado e myope, mas ao envez, o organismo 
harmônico e integralmente desenvolvido, o futuro cidadão cultivado no 
gérmen, a obra social da escola completa e inteira. Programmas 
pedagogicamente organisados, onde se alternam as disciplinas que exigem 
maior esforço intellectual com que as demandam mais trabalho physico; a 
gynastica e o canto desenvolvendo o corpo e alegrando a aula, a moral em 
exemplo. (RABELAIS JUNIOR, 1903, p. 95). 
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Fora da ficção, o saber escolar desvinculado de suas situações de 

aplicações ou não compreensivo na instrução pública primária maranhense também 

foi objeto de reflexão pedagógica com o texto Ensino da Geoographia, escrito pelo 

Dr. Justo Jansen, professor da Escola Normal do Maranhão, nesta mesma revista. 

Contrário à aprendizagem de definições abstratas e nomenclaturas extensas, propôs 

para a instrução primária um ensino de Geographia Fisica pelo método intuitivo com 

um princípio pedagógico moderno de Methodologia Geographica – aprender para a 

vida e, neste caso, aprender geografia para melhor compreender as povoações, as 

cidades, enfim, o mundo natural local e global. 

 

Certamente esse principio citado não deve exigir, como já disse, que cada 
alumno de geographia percorra todo o globo para bem conhece-la, o que 
seria difficil até mesmo na actualidade, em que as grandes distancias são 
facilmente vencidas, no mar, pelos enormes transatlânticos, em terra pelos 
possantes locomotivas que abraçam os continentes em todas as direcções, 
a ponto de um habitante do Havre poder ir a Vladivostock, situada no 
extremo oriente da Asia em 20 dias. É sufficiente realisarmos uma pequena 
viajem, para que nos convençamos da utilidade do principio referido; basta 
que mostremos ao alumno um rio, um lago, uma montanha, um mar, uma 
povoação, uma cidade etc, para que faça idéa exacta do que sejam os 
outros rios, os outros lagos, s outras montanhas, as outras cidades etc, do 
nosso globo. A idéa principal elle adquiriu com a pequena viajem que 
praticou; a questão da forma e da grandeza será facilmente resolvida com o 
auxílio dos commentários que o professor deve fazer adequadamente a 
cada accidente, provocando assim o desenvolvimento da imaginação e do 
raciocínio do alumno. (JANSEN, 1903, p. 93). 

 

No texto didático escrito pelo Dr. Justo Jansen existem advertências aos 

professores primários para perceberem que a aprendizagem seria mais efetiva em 

sala de aula se as explicações dos conteúdos partissem do que o aluno já conhecia 

pessoalmente ou por algum recurso visual. Ou seja, pelas representações mentais 

do objeto em estudo o aluno faria relações ou associações com situações de seu 

cotidiano e consolidaria seus conhecimentos, sem ferulas (vara ou palmatória). 

 

Com, quanto nem sempre seja possível realizar-se mesmo a pequena 
viajem a que me acabo de referir, ainda assim é possível seguir-se o 
methodo de Rousseau, na própria aula, ensinando sempre com o auxilio 
dos mappas muraes, das gravuras, dos panoramas geographicos, dos 
globos simples e outros elementos valiosos de que dispomos para 
representar ou formar no cérebro infantil a imagem, embora reduzida, dos 
accidentes naturaes. [...] Como bem doutrina Levasseur, o ensino intuitivo 
da geographia physica, administrativa e econômica de uma região 
determinada e pouco extensa, conhecida e habitada pelos alumnos, 
prepara-lhes o espírito para a comprehensão geral de toda a Geographia. 
Acompanhando as nações mais adiantadas do globo que, a exemplo da 
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Allemanha, já adoptaram o ensino intuitivo ou da observação como o mais 
racional, desejo que todos os professores maranhenses abandonem 
completamente o abominável methodo que só procurava desenvolver a 
memória do alumno, sobrecarregando-a de definições abstractas e de 
nomeclaturas extensas; condemnem esse systema como inteiramente 
improductivo, eliminem-o das nossas escolas com a mesma perseverança 
com que procederam acerca do uso da ferula. (JANSEN, 1903, p. 94). 

 

Ensinar, no contexto das duas escolas públicas, consistia em cumprir 

normas regidas pelos Regulamentos de Ensino em matérias e horários rígidos que, 

por sua complexidade e abstração, causavam dispersão tanto ao processo de 

ensino quanto ao processo de aprendizagem. A distinção consistia em que na 

‘escola velha’ ensinava-se por mimeses e na ‘escola nova’ por contemplação e 

identificação, mas em ambas havia uma unidade didática - distância reflexiva 

legítima que não supõe o esforço consciente de saber agir individualmente no 

contexto específico de seu uso (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). Por esta unidade 

didática foram desapossados de sua liberdade de expressão, competências e 

prerrogativas, os infantes maranhenses (dentro da escola) e suas famílias (fora da 

escola). 

Emile Durkheim (1995) explicou que as instituições, como organismo vivo, 

contêm em si uma contradição interna derivada do primeiro germe do qual saíram. 

No caso das instituições escolares que possuem a função de educar, elas podem 

produzir, em seu interior, esvaziamentos culturais lentos sob uma pressão gradual e 

impessoal para desnaturalizar saberes incorporados, explicados numa concentração 

de ensinamentos que intencionalmente se juntam, mas ignoram-se mutuamente. 

 

Como defender, salvaguardar a fé, como o exigia a missão que os jesuítas 
haviam-se dado, fazendo-se ao mesmo tempo os apologistas e exegetas da 
literatura pagã? O único meio para resolver essa antinomia, de acordo com 
as propias palavras do Pe. de Jouvency, era o de explicar os escritores 
antigos de maneira tal ‘que se tornassem, embora pagãos e profanos, os 
panegíricos da fé’. Fazer o paganismo servir à glorificação, à propagação da 
moral cristã, era um empreendimento ousado e, ao que parece, 
singularmente difícil; e, no entanto, os Jesuitas tiveram confiança em sua 
habilidade o bastante para tentá-lo e ter sucesso. Só que para isso, era 
preciso desnaturar propositadamente o mundo antigo; era preciso mostrar 
os autores da Antiguidade, os homens tais como são e que eles nos 
descrevem, de maneira a deixar na sombra tudo quanto têm de realmente 
pagão, tudo quanto faz deles homens de tal cidade, de tal época, para 
ressaltar apenas os lados pelos quais são simplesmente homens de todos 
os tempos e de todos os países.Todas as lendas, todas as tradições, todas 
as concepções religiosas de Roma e da Grécia eram interpretadas nesse 
espírito, de maneira a dar-lhes um significado que todo o bom cristão 
pudesse aceitar. Assim o meio greco-romano no qual se fazia viver as 
crianças era esvaziado de tudo quanto tinha de grego e de romano para 
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tornar-se uma espécie de meio irreal, ideal, povoado, é certo, de 
personagens que existiram na história mas que, apresentados assim, não 
tinham por assim dizer, nada mais de histórico. Não eram mais senão 
figuras emblemáticas das virtudes, dos vícios, de todas as grandes paixões 
da humanidade. Aquiles é a coragem; Ulisses é a cautela avisada; Numa é 
o rei piedoso por excelência; César é o ambicioso; Augusto é o monarca 
poderoso e amigo das letras etc. Tipos tão gerais, tão indeterminados 
podiam servir facilmente para exemplificar os preceitos da moral cristã 
(DURKHEIM, 1995, p. 233-234). 

 

Em configuração pedagógica similar, foi instaurada na organização inicial da 

instrução primária do estado do Maranhão uma nova ordem pública que foi 

pedagogizada e aplicada através da Escola Modelo Benedicto Leite para transfigurar 

a realidade social existente, pelo esvaziamento e enfraquecimento da linguagem e 

saberes nativos (saber imanente das práticas sociais) de professores, alunos e suas 

famílias com leis impessoais universalizadas. Vincent, Lahire e Thin (2001) explicam 

que no processo pelo qual a forma escolar se constitui um novo modo de 

socialização escolar se impõe aos modos de socialização existentes para modificar 

ou pedagogizar certos elementos de formas antigas.  

Com isso, a nova e a antiga forma, embora antagônicas, se justapõem 

constituindo uma unidade com natureza heterogênea num processo não 

necessariamente imediato à ação. 

 

A pedagogia institucional não consigna apenas à instituição enuanto espaço 
físico, caracterizado por uma determinada arquitetura; alarga-se ao grupo e 
às representações que subjazem aos intervenientes na relação educativa, 
bem como aos projetos de vida que a relação dos sujeitos com a instituição 
permitiu idealizar e tornar realidade. A identidade dos sujeitos, suas 
memórias, destinos e projetos, como a memória e a representação da 
instituição, cruzam-se e fecundam-se, mutuamente enquanto construção 
histórica. A apropriação é, por conseqüência, o resultado da ação, por parte 
dos sujeitos – um processo não forçosamente imediato à ação. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 66). 

 

As escolas públicas primárias do estado do Maranhão não foram, portanto, 

organizadas para transmitir duas culturas, mas para ensinar os segmentos sociais 

de formas opostas e na relação pedagógica formar, de um lado, alunos socialmente 

ativos, acostumados ao trabalho intelectual e preparados para os desafios dos 

estudos secundários e, de outro lado, alunos alheios, acostumados a reprodução de 

tarefas manuais e condicionados submissos a comandos verbais ou não verbais de 

pessoas ou normas hieraquicamente constituídas.  
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Nesta teia de ações individuais e grupais, ocorreu a desnaturalização dos 

saberes constituídos das massas populares (incluindo professores e alunos) que, 

resistentes à autoridade pessoal, aceitaram com naturalidade as normas impessoais 

de Regulamentos de Ensino e Regimentos Internos, submissas e até partidárias da 

instauração das novas relações e formação social, como exemplificado a seguir: 

 

Figura 41 - Processo de desapossamento cultural coletivo das massas populares nas escolas 
primárias maranhenses 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

Desse modo, ocorreu um processo de desapossamento cultural coletivo das 

massas populares pela relação pedagógica que cristalizou a nova ordem e cultura 

social, não como uma imposição exterior, mas como manifestação de uma razão e 

cultura universais (imposição interior) que padronizaram a linguagem escrita. “A 

forma escolar não é somente um efeito, uma consequência, mas participa dessa 

nova ordem” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 14) quando aprisiona a voz do 

aluno num mundo cultural complexo e abstrato, levando-o a seguir um tráfego de 

vias previamente ‘conformes’ e com regras que se impõe a todos, inviabilizando 

outros destinos senão o determinado. E se algum dia puder conhecer ou exercer os 

direitos de sua cidadania, será sempre aluno. 

 

Esse controle externo, porém, baseia-se na suposição de que todos os 
indivíduos estão regulando seu comportamento com a maior exatidão, de 
acordo com as necessidades dessa rede. O principal perigo que uma 
pessoa representa para a outra nessa agitação toda é perder o 
autocontrole. Uma regulação constante e altamente diferenciada do próprio 
comportamento é necessária para o indivíduo seguir seu caminho pelo 
trafego. Se a tensão deste autocontrole constante torna-se grande demais 
para ele, isso é suficiente para colocar os demais em perigo mortal. [...] A 
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 
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efeito, todos esses são distintos aspectos da mesma transformação de 
conduta, que necessariamente ocorre com a monopolização da violência 
física e a extensão das cadeias a ação e interdependência social. Ocorre 
uma mudança civilizadora do comportamento. (ELIAS, 1993 p. 196-198). 

 

As novas configurações sóciopolíticas não mudaram a forma escolar, 

apenas reformularam os sujeitos das relações pedagógicas em suas ações de 

desapossamento cultural. Os novos elementos constitutivos da forma escolar não 

excluíram os antigos, mas cristalizaram sua existência. Assim, a nova e a antiga 

forma, embora antagônicas, foram justapostas, constituindo uma unidade de 

natureza heterogênea (DURKHEIM, 1995; VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001), como 

demonstra o diagrama a seguir. 

 

Figura 42 - Forma escolar primária do estado do Maranhão 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

Em sua natureza pedagógica, a forma da escola pública primária 

maranhense foi se constituindo com e pela objetivação do capital cultural (distinto 

modo de dominação), apesar das resistências, conflitos e da exclusão social. O 

saber escrito padronizado e separado de suas situações de uso despersonalizou 

CIDADÃO, sempre aluno, com 
os saberes incorporados 
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sujeitos e o saber-fazer de suas práticas sociais (professores e alunos) ao mesmo 

tempo que os uniformizava em um novo saber incorporado com linguagens 

normatizadas, mas com graus de objetivação distintos, para garantir o 

prolongamento (aprisionamento) ou exclusão escolar das massas populares e, em 

consequência, legimitimar publicamente seus destinos sociais. 

Nesse processo de objetivação cultural, ocorreram escolhas preferenciais e 

centralização de saberes e saber-fazer em Programas de Ensino padronizados de 

norma culta padrão (linguagem escrita) com normas suprapessoais para nenhum 

indivíduo da comunidade intraescolar encarnar ou deter a autoridade que lhe 

permitisse ter uma chance de ser obedecido por si mesmo. E, para se manter vivo e 

dominante, contraditoriamente, alimentou-se e alimentava outros de si mesmo ou da 

regulação de sua própria objetivação cultural que também era a sua função social.  

No entanto, o referente educacional da escola primária maranhense não foi 

apenas uma mudança padronizada e objetivada com base em expectativas e ações 

de sujeitos. 

 

A instituição educativa, como a norma, (pre)existem à relação educativa, em 
projeto e como condição de desequilíbrio e fomento de necessidades e de 
uma procura educacional, mas é na ação, envolvendo representação e 
apropriação por parte dos sujeitos humanos, ou seja, na subjetivação, que a 
instituição e a norma se reificam, se atualizam e se revestem de um sentido 
evolutivo (MAGALHÃES, 2004, p. 54). 

 

A seleção e padronização dos saberes e práticas escolares tornaram 

possível a sistematização da instrução pública primária maranhense com suas 

formações escriturais-escolares (VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001), mas foi seu 

caráter seletivo que promoveu distanciamentos (com saberes não duráveis) ou 

aproximações (com saberes duráveis) entre o aluno e seu mundo social, com os 

efeitos civilizantes da relação pedagógica e conforme o padrão universalizado. 

Os elementos constitutivos da relação pedagógica foram: desincorporação 

do saber existente, desvinculamento do saber cultural objetivado de suas situações 

de uso, deslocamento dos usos e costumes nativos para uma nova ordem social que 

privilegiava as civilidades com normas suprapessoais, mas imanentes aos sujeitos e 

às situações que as produziram e selecionaram, como exemplifica o diagrama a 

seguir. 
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Figura 43 - Elementos constitutivos da forma escolar primária do estado do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2014).  

 

As escolas primárias maranhenses recebiam alunos que aprendiam em 

práticas sociais cotidianas, e seus saberes nativos eram adquiridos em situações 

indissociáveis das situações de sua efetivação. “As crianças são colocadas no fluxo 

do fazer e do dizer e ‘aprendem’ nesse próprio fluxo” (VINCENT, LAHIRE, THIN, 

2001, p. 23). Neste estado incorporado “os saberes e saber-fazer não existem senão 

acionados em situações sempre particulares de uso. A aprendizagem se opera na e 

pela prática, de situação em situação, de geração em geração; aprendizagem pelo 

fazer, perlo ver fazer, que não necessita de explicações e não passa 

necessariamente pela linguagem verbal” (p. 23). Porém, o saber da instrução 

escolar primária foi um saber não incorporado (saber sem o corpo presente ou 

distanciado das situações de suas aplicações) para legitimar sua função social e 

razão de sua existência (instruir cidadãos civis para a nação republicana)  e 

promoveu deslocamentos de valores sociais, privilegiando a linguagem escrita num 

universo populacional predominantemente analfabeto.  
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A desincorporação e o desvinculamento foram ações simultâneas, 

interdependentes, porém antagônicas. Um momento instituinte e de conversão 

porque os alunos sofriam transformações profundas para modificar as percepções 

sobre usos e costumes nativos. No momento instituinte do desvinculamento não 

houve dispersões divergentes porque a imposição de proibições escolares, deveres 

civis, sociais e religiosos, aliados à despersonalização (escolar) do próprio aluno 

como sujeito social pensante, deixou-os plasmados. Tal situação justificava 

socialmente a distribuição, em graus, dos saberes culturais objetivados e aceitos 

socialmente como saber da civilização moderna – a deslocalização que 

retroalimentava e reencenava a ação pedagógica e sua prolongada escolarização 

mínima. 

Os efeitos desse processo civilizante nas escolas públicas foram 

publicados no impresso A escola em 10 de março de 1902, assinado sob a alcunha 

Palmatória. 

 

Quantos moços sahem das escolas primarias e não podem mais freqüentar 
casas de ensino?! Se não receberem na escola primaria um pouco de 
instrucção solida e segura, estão incapazes de exercer qualquer emprego, 
por mais elementares que sejam os conhecimentos exigidos. [...] Sahe um 
menino de uma escola primaria com o seu certificado de exame; um 
Camões debaixo do braço, uma grammatica de 3º anno de J. Ribeiro, uma 
arithmetica de Serrasqueiro e outros livros á vista dos quaes a nossa 
primeira impressão é de estar muito desenvolvida a instrucção em nossa 
terra. Mas terrível desillusão! Tudo aquillo é mera phantasia! E sabeis qual é 
a realidade? Eil-a: - a creança não sabe ler direito e mal escreve. Não sabe 
sommar nem diminuir (PALMATÓRIA, 1902, p. 1). 

 

Essa situação de mascaramentos era comum a alunos e professores 

primários. Ambos saíam da escola com um saber e saber-fazer ‘debaixo do braço’ 

que não resistiam às demandas da realidade social. Restou-lhes o aprisionamento 

de sua criatividade, o silenciamento de suas reflexões e a submissão ao mimetismo 

social condicionado, resultado da socialização escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A configuração da instrução primária republicana no estado do Maranhão 

constituiu-se sob uma dinâmica que requeria alterações nas relações sociais de 

indivíduos e grupos das massas populares para a organização da sociedade em 

cadeias de interdependências, sob a forma de unidade federativa. O eixo condutor 

de sua legislação e normalização foi o interesse de instaurar uma ordem escolar 

para formar o cidadão que o Maranhão, em grave crise econômico-financeira, 

precisava para alcançar o progresso e a condição de estado civilizado e moderno. E 

os infantes maranhenses, em sua maioria analfabetos de letras e ofícios, 

denunciados nesta condição como freio ou impedimento ao desenvolvimento 

urbano-industrial desde o final do período imperial, viram-se direcionados com a Lei 

no 119/1895 a uma rede de instrução pública primária que, embora obrigatória, 

justificava a não escolarização de infantes pobres ou desvalidos que não podiam 

custear seus estudos.   

A organização das escolas públicas primárias que o Estado recebeu em 

1889, com a Proclamação da República, consistia em um aglomerado de aulas 

públicas de primeiras letras em escolas primárias, preferencialmente dirigidas para 

estudantes do sexo masculino, com ou sem estudos oficinais. Seus regimentos e 

regulamentos de ensino voltavam-se para o estabelecimento de regras que 

uniformizavam as condutas das pessoas no interior das escolas, distribuídas em 

funções específicas, hierárquicas e interdependentes. Os programas de ensino 

preteriam orientações didáticas aos professores primários e estes, leigos e isolados 

em seu espaço físico escolar, escolhiam arbitrariamente a quantidade e o tipo de 

lições escolares, apesar dos instrumentos criados para a notificação do desempenho 

e frequência de professores e alunos nas escolas públicas. Dessa organização 

escolar saíram os seguintes tipos de alunos: alguns aprendizes, com noções simples 

de leitura, escrita e cálculo aritmético, aprendizes de um ofício, aprendizes com 

conhecimentos gerais e aptos para prosseguirem seus estudos, e os alunos 

desistentes (em maior quantidade) porque não se adaptavam nem à disciplina nem 

à linguagem e ritmos escolares. 

A configuração escolar primária do Maranhão não sofreu grandes 

transformações na primeira década do novo regime político, apesar do interesse 

estatal de inferir uma dinâmica social em direção bastante específica: crescimento 
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urbano-industrial como símbolo de modernidade e progresso sócioeconômico. A 

crescente divisão e demanda de trabalho nas casas comerciais, bancárias e 

indústrias implantadas na capital e no interior desse estado, acrescidas da 

ampliação das formas materiais de comunicação e circulação de propagandas, 

publicidades e notícias nacionais e internacionais pela linguagem escrita, criaram o 

ambiente social adequado para o governo propor instrução elementar como 

interesse público de trazer ao povo maranhense as luzes da civilização com a 

universalização e difusão da escola primária. Entretanto, para garantir a regulação 

constante e diferenciada das massas populares com os comportamentos desejáveis 

de uma sociedade capitalista democrática, redimensionaram a organização das 

escolas públicas na direção de sua monopolização pelo governador do Estado e não 

pelo Estado (instituição) do Maranhão. Esta reconfiguração escolar primária não 

aboliu a antiga, apenas readaptou (movimento de mascaramento) os antigos 

elementos instituídos e fragilizados com as novas demandas socioeconômicas e 

políticas. 

As mudanças de maior visibilidade social ocorreram com a reforma da 

instrução pública, realizada pelo governador João Gualberto Torreão da Costa 

através do Decreto no 11A/1901, que estabeleceu a separação administrativa entre 

as escolas públicas primárias da capital e as do interior do Estado, e a transferência 

de jurisdição do Inspetor da Instrução Publica sobre as escolas primárias do 

perímetro urbano da capital para o diretor da Escola Normal, o professor Antonio 

Baptista Barbosa de Godois, que recebeu atribuições administrativo-pedagógicas 

amplas, mais relevantes que as da Inspectoria da Instrucção Pública do Maranhão, 

órgão público criado com esse fim. Pelo Decreto no 11A/1901, a organização das 

escolas públicas primárias (excetuando as escolas primárias municipais) ocasionou 

a sua divisão em duas redes de acesso, justapostas, diferenciadas, sem 

comunicação entre si, mas ambas com seus representantes relacionando-se 

diretamente com o governador do Estado.  

A primeira rede constituiu-se de escolas públicas primárias do perímetro 

urbano da capital e sob a jurisdição do diretor da Escola Normal, vinculadas a um 

Regulamento de Ensino, programa de estudos e horário escolar comuns, 

didaticamente sistematizadas para oferecer instrução escolar requerida e valorizada 

pelo meio urbano-industrial crescente. A segunda rede, formada por um aglomerado 

de escolas públicas primárias do interior maranhense sob a jurisdição do Inspetor da 
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Instrução Pública, de Comissões Escolares e Delegados Literários que em meio a 

ambientes isolados e inadequados à tarefa de ensinar, preteriam auxílio didático 

satisfazendo-se com a presença de um adulto leigo instruindo crianças da localidade 

rural através de condutas pedagógicas que prolongavam a escolarização mínima e 

disciplinava-os para ocupar um lugar social infantilizado, reativo e inferiorizado.  

Por esses caminhos o governador do estado do Maranhão, Luiz A. 

Domingues da Silva, uniformizou a instrução primária republicana e sua forma 

escolar configurando-a como uma cultura escolar dual (e não duas culturas 

diferentes), com relações pedagógicas homogeneizantes que tornavam mais 

evidentes as diferenças individuais e justificavam publicamente a seleção e 

distribuição dos alunos entre as herdades da norma culta padrão (cultura escrita) 

pela reflexão contextualizada em práticas sociais simples (em escolas primárias da 

capital) ou nas veredas causticantes da mimese com distância reflexiva (em escolas 

primárias do interior do Estado). 

A rede primária urbana e preferencial, composta pela Escola Modelo 

Benedicto Leite como unidade de referência escolar primária, os Grupos Escolares e 

Escolas Estaduais do perímetro urbano da Capital, disseminou referências e valores 

sociais vinculados às relações pedagógicas que exploravam a competição e 

meritocracia a serviço da homogeneização cultural das massas populares e como 

meio de distinção social nos processos de mobilidade social, fazendo cumprir o 

direito democrático da igualdade de todos perante a lei. Sua unidade e supremacia 

pedagógica foram decorrentes de autoridade legal com livre arbítrio didático 

(dependente apenas da autoridade do governador do Estado) atribuído pelos 

Decretos nos 11A/1901, 16/1901, 38/1904, 47/1905 a Antonio Baptista Barbosa de 

Godois, diretor da Escola Normal do Maranhão, que interligou, paralelamente, o 

Programa de Ensino para formar o professor primário a um ambiente pedagógico 

para consolidar suas lições didáticas, tanto pelas professorandas normalistas quanto 

pelos professores primários da capital, em serviço.  

Essa forma escolar que legitimou a soberania das escolas públicas primárias 

da capital e a eficácia de sua escolarização mínima com o prosseguimento de 

estudos secundários ignorou a qualidade do trabalho pedagógico das escolas 

públicas primárias no interior do Estado pela não equiparação de sua escolarização 

mínima, assistemática, prolongada e com alta distorção idade/série. Vale ressaltar 

que a monopolização da instrução pública primária na capital pelo diretor da Escola 
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Normal, com apoio estatal, não se caracterizou apenas pelo estabelecimento de 

novas relações de autoridade pedagógica e isolamento das escolas primárias 

existentes no interior maranhense, mas pelos dispositivos de controle presentes na 

escolha, distribuição e nomeação de pessoas nas escolas públicas em posições 

hierárquicas, determinação de atribuições e deveres individuais e coletivos, 

programação não-flexivel de matérias, calendários, horários e outras regras 

previstas em Regulamentos e Regimentos Escolares para garantir seu cumprimento.  

Essa dinâmica de regulação e democratização funcional impessoal, 

controlada e universalizada, efetivou pelas relações pedagógicas (dentro e fora da 

rede primária preferencial) resultados diferenciados expressos nos índices de alunos 

que não conseguiam terminar o curso primário. O exemplo disso revelou-se com a 

Escola Modelo Benedicto Leite, localizada na capital sob a jurisdição do diretor da 

Escola Normal, estabelecida oficialmente como unidade de referência e difusão 

pedagógica de métodos e programas de ensino para as escolas primárias da capital. 

Esta escola pública primária alcançou destaque social e resultados pedagógicos 

satisfatórios maiores que os outros tipos de escolas públicas primárias do estado do 

Maranhão regidas pelo mesmo Programa de Ensino, inclusive sobre suas próprias 

Aulas Desdobradas cujos índices de alunos diplomados foram reduzidíssimos até 

sua extinção. Este programa escolar primário universalizado, com foco na 

homogeneização cultural, distribuído em ambientes educativos com recursos 

pedagógicos e estruturais desiguais contribuiu, com sua aplicação ou rejeição, para 

esvaziar o valor real dos conteúdos escolares, veicular informações sem contexto 

específico de uso, condicionar respostas comportamentais baseadas na meritocracia 

e prolongar os anos de escolarização mínima com a retenção (reprovação ou 

evasão) dos alunos na escola, alimentando desiguais resultados escolares dentro de 

sua própria estrutura para conservar sua supremacia pedagógica e, na mesma 

proporção, tornando definitivas as diferenças sociais iniciais ou pré-escolares. Os 

elementos constituintes da organização didática da Escola Modelo Benedicto Leite 

foram processualmente instituídos nas escolas públicas primárias da capital e estas 

se tornaram dependentes de sua regulação e controle.  

A sujeição ao tecido da cadeia de ações que moldavam a forma escolar 

primária em graus de escolaridade controlada para as massas populares foram 

condições de sobrevivência para cada escola primária republicana criada no 

Maranhão e consolidou o controle estatal neste segmento populacional, apesar da 
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ampliação do ensino popular. A institucionalização de normas civilizadoras na 

instrução pública primária com a regularidade de ações pedagógicas 

homogeneizantes, como ação de desapossamento coletivo dos saberes nativos 

subjetivados, associados à organização da sociedade capitalista sob a forma de 

Estado, alteraram os habituais códigos e referências de comportamentos sociais 

aceitáveis, com a materialização de regras de civilidades universalizadas, uniformes 

e escolarizadas que tornavam previsíveis, portanto controláveis, as ações e destinos 

dos sujeitos constituídos, justificando os recorrentes processos de inclusão social 

diferenciada. 

Nesse contexto, a forma da escola pública primária maranhense foi 

configurada com dispositivos de escolaridade que promoviam – sistematicamente e 

simultaneamente, mas em graus distintos dependendo das condições 

socioeconômicas da localidade onde a escola primária estava inserida - a 

desincorporação, o desvinculamento e o deslocamento dos usos, costumes e 

saberes nativos para um saber cultural padronizado, mas imanente aos sujeitos 

constituídos e às situações que os produziram, (re)formando o cidadão republicano 

com saberes reincorporados para um destino social específico: as prisões 

psicossociais do iletrismo. 

Essa forma escolar sistematicamente padronizada e programada com 

normas em que a autoridade pessoal não aparecia ampliou, paulatinamente, dentro 

e fora das escolas primárias, relações sociais pedagogizadas ou relações sociais em 

contínua dependência funcional, cultural e escolar (retroalimentando-a). Resistiu 

com esta dinâmica estrutural por mais de uma década, todavia sucessivos conflitos 

e tensões sociopolíticas aliadas à insatisfação das massas populares pela 

contenção do acesso à instrução pública elementar (não pela escolarização em si, 

mas pelas oportunidades de inclusão social que poderia oferecer) romperam a 

configuração criada pelo diretor da Escola Normal para as escolas públicas 

primárias do Maranhão – mas não a forma escolar. 

Sua estrutura organizacional foi quebrada com a retirada da jurisdição 

administrativo-pedagógica do diretor da Escola Normal, o Sr. Antonio Baptista 

Barbosa de Godois, sobre as escolas públicas primárias do perímetro urbano da 

capital; a reintegração e ampliação das atribuições administrativo-pedagógicas 

relativas às escolas anteriormente citadas e à Inspetoria Geral da Instrução Pública 

do Estado do Maranhão; o deslocamento de investimentos financeiros e 
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pedagógicos para todo o Estado (antes predominante nas escolas da capital) com a 

expansão de professores normalistas para o interior; a simplificação do Programa de 

Ensino da Escola Normal para facilitar o acesso e agilizar a diplomação de 

professores instruídos em saberes pedagógicos adequados à instrução pública 

primária em vilas e povoados; o aproveitamento do diploma de curso primário de 

outras escolas públicas para o acesso aos estudos na Escola Normal; e a 

suspensão da articulação pedagógica da Escola Modelo Benedicto Leite, 

enfraquecendo-a com a criação de Escolas Isoladas e extinção de suas aulas 

desdobradas, que significou diminuição de alunos matriculados.  

Em meio a essas mudanças, com fortes tensões sociais, a nova 

configuração escolar primária emergiu com os Decretos nos 99/1910; 3/1912; 

140/1912 estabelecidos pelo governador do estado do Maranhão, Luiz A. 

Domingues da Silva, para reestruturar a instrução pública primária que antes estava 

sob a administração de seus adversários político-partidários. Seguiu o movimento e 

interesse político do governo do Estado que imprimiu com documentos legislativos 

novas relações de autoridade na configuração escolar remodelada com o aumento e 

divisão de funções hierarquizadas em dependência funcional, modernizada com a 

aceitação de mulheres normalistas em cargos públicos da instrução pública com 

destaque social, além da aparência de popularizada, face a ágil democratização do 

acesso à escola pública primária (em todo o território maranhense e não apenas na 

capital) em muitas delas com o magistério público exercido por professores 

normalistas.  

A configuração escolar primária maranhense foi 

desestruturada/reestruturada em 1910, mas não transformou a forma escolar 

primária instituída. Na nova configuração, os dispositivos escolares permaneceram 

os mesmos nos regulamentos e programas de ensino, e a superioridade pedagógica 

das escolas da capital continuou, embora menos evidente porque estavam sob a 

jurisdição de uma só pessoa, o Inspetor Geral da Instrução Publica do Maranhão.  

Mudaram os sujeitos constituintes, mas o interesse político-civilizador seguiu com a 

mesma direção específica: manter o cidadão das massas populares aprisionado em 

prolongada escolaridade mínima e em estratos funcionais desiguais para tornar 

previsíveis suas ações e programados seus destinos sociais. 
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Resolve sobre a denominação de diversas escolas publicas da Capital. São Luis, 
1911e. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 136, de 19 de janeiro de 1912. 
Converte em mixta a escola nocturna do 1º Distrito do município da Capital. São 
Luis, 1912a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 137, de 25 de janeiro de 1912. Crêa 
lugares de adjunto do professor da cidade de Vianna e da professora do 2º Distrito 
de Caxias. São Luis, 1912b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo 
do Estado do Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 14 de 10 de abril de 1901. Dá nova 
denominação ás escolas estadoaes existentes na Capital e estabelece o local em 
que as mesmas devem funccionar. São Luis, 1901b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 140, de 3 de fevereiro de 1912. 
Reorganiza a Escola Modelo Benedito Leite e o ensino primário no Estado. São Luis, 
1912c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 15 , de abril de 1901. Expede 
regulamento para a Escola de Musica creada na Capital pela lei n. 280 de 10 de abril 
de 1901. São Luis, 1901c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo 
do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 159, de 17 de julho de 1912. 
Considera extinctos, desde o dia 1º de julho de 1912 os cargos de Inspectores 
Seccionaes da Instrucção Publica, creados pelo Decreto 132 de 8 de agosto de 
1911. São Luis, 1912d. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do 
Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 16, de 4 de maio de 1901. Approva o 
Regimento Interno para as escolas estadoaes existentes na Capital, organizado pelo 
Director da Escola Normal e dá outras providencias. São Luis, 1901d. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 164, de 31 de maio de 1919. 
Considera feriado nas escolas primarias do Estado o período de 1 a 30 de junho. 
São Luis, 1919a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado 
do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 182, de 28 de junho de 1919. 
Reforma o ensino primário. São Luis, 1919b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 190, de 2 de julho de 1919. Nomeia 
representantes junto ao sexto Congresso Brasileiro de Geographia. São Luis, 1919c. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 191, de 2 de julho de 1919. Crêa um 
externato na cidade de São Bento. São Luis, 1919d. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 194, de 23 de setembro de 1913. 
Estabelece as categorias de professor normalista graduado e professor normalista 
de curso integrado. São Luis, 1913. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 202, de 10 de julho de 1919. Abre o 
crédito de 15.000$000 para ocorrer as despesas necessárias com a representação 
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do Estado no Congresso Brasileiro de Geographia, a reunir-se em Bello Horizonte. 
São Luis, 1919e. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado 
do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 205, de 15 de janeiro de 1914. Dá 
regulamento ao Internato de Educando Artifices. São Luis, 1914a. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 206, de 12 de julho de 1919. Expede 
Regulamento para o ensino primário do Estado. São Luis, 1919f. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 209, de 17 de julho de 1919. Crêa 
um Grupo Escolar na cidade de Caxias, com a denominação de João Lisboa. São 
Luis, 1919g. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 21, de 15 de abril de 1890. 
Reorganiza o ensino público do Estado. São Luis, 1890a. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 216, de 23 de março de 1914. 
Extingue o Internato de Educando Artifices. São Luis, 1914b. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 236, de 2 de abril de 1937. Crêa o 
Curso de Especialização para as professoras da Instrucção Publica Municipal e dá 
outras providências. São Luis, 1937a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 254, de 13 de maio de 1937. Crêa 
dezoito escolas rurais e manda construir vinte edifícios escolares. São Luis, 1937b. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 264, de 13 de dezembro de 1919. 
Suprime o externato de ensino primário da Villa de Mirador. São Luis, 1919h. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 27, de 27 de maio de 1903. Institui a 
educação physica com caracter obrigatório em todos os estabelecimentos de 
instrucção publica existentes na Capital. São Luis, 1903. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 28, de 22 de novembro de 1916. 
Crêa no município da Capital um Aprendizado Agricola. São Luis, 1916a. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 29 de 15 de dezembro de 1916. 
Expede regulamento para o Aprendizado Agricola Christino Cruz. São Luis, 1916b. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 3, de 9 de junho de 1914. Crêa 
externatos para o ensino primário em diversas localidades do interior do Estado e 
marca vencimentos aos respectivos diretores. São Luis, 1914c. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 30, de 29 de setembro de 1890. 
Extingue o Conselho Superior de Instrucção Publica. São Luis, 1890b. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 31, de 25 de maio de 1917. Expede 
instruções para a execução da Lei 750 de 13 de abril de 1917 que consagra á 
criança maranhense o dia 1º de junho. São Luis, 1917a. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 311, de 21 de junho de 1920. 
Approva o regulamento para o Aprendizado Agricola Christino Cruz. São Luis, 
1920a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 326, de 17 de julho de 1920. Abre o 
crédito de 50.000$000 para despender com um laboratório chimico e biológico a ser 
fundado como dependência do Aprendizado Agricola Christino Cruz. São Luis, 
1920b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 327, de 17 de julho de 1920. Abre 
credito de 50.000$000 para atender ás despesas, com a construção do Aprendizado 
Agricola Christino Cruz de acordo com a Lei 913 de 30 de março de 1920. São Luis, 
1920c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 35, de 16 de maio de 1904. Regula o 
serviço de educação physica nos Institutos Estaduaes de ensino publico existentes 
no perímetro da Capital. São Luis, 1904a. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 36, de 1 de julho de 1904. Crêa dois 
Grupos Escolares na Capital e regula o seu funcionamento. São Luis, 1904b. São 
Luis, 1890. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 363, de 8 de novembro de 1920. 
Approva o projecto e orçamento na importância de 188.735$923 para construção do 
edifício destinado á Escola Modelo Benedito Leite. São Luis, 1920d. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 377, de 23 de novembro de 1920. 
Faz a distribuição provisória das escolas publicas no interior do Estado. São Luis, 
1920e. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 38, de 19 de julho de 1904. Approva 
o Regimento Interno para os Grupos Escolares existentes na Capital e dá outras 
providências. São Luis, 1904c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 44, de 24 de outubro de 1917. 
Equipara o curso da Escola Normal Primaria e Instituto Rosa Nina ao Lyceu 
Maranhense. São Luis, 1917b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 46, de 23 de fevereiro de 1931. 
Aprova novo regulamento para a instrucção publica do Estado. São Luis, 1931a. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 47, de 13 de abril de 1905. 
Estabelece várias modificações nas Escolas Normal, Modelo, Grupos Escolares e 
Escolas Estadoaes da Capital. São Luis, 1905b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 48, de 13 de abril de 1905. 
Estabelece o ensino pratico da língua franceza nas aulas do 1º anno em diante da 
Escola Modelo Benedicto Leite. São Luis, 1905c. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 49, de 13 de abril de 1905. Crêa, 
nesta capital, um curso annexo a Escola Modelo, comprehendendo o estudo 
complementar da língua portugueza, revisão do curso de mathematicas, ensino 
pratico da língua franceza e prendas femininas. São Luis, 1905d. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 50, de 14 de abril de 1905. Dá 
melhor organização pedagógica aos institutos de ensino publico primário no interior 
do Estado, que forem sendo regidas por normalistas. São Luis, 1905e. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 54, de 30 de dezembro de 1890. 
Trata da Instrucção Publica. São Luis, 1890c. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 55, de 27 de junho de 1905. 
Estabelece novo Regulamento para as Escola Normal, Escola Modelo Benedito 
Leite, Curso Annexo a esta escola, Grupos Escolares e escolas primarias regidas 
por normalistas. São Luis, 1905f. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 55, de 4 de fevereiro de 1918. 
Expede regulamento para as escolas primarias do Estado. São Luis, 1918a. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 57, de 16 de abril de 1918. Crêa no 
curso profissional a cadeira de Physica, Chimica, Historia Natural e Hygiene. São 
Luis, 1918b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 59, de 26 de fevereiro de 1906. Crêa 
um Grupo Escolar na Villa do Rosario e ouro na cidade de São Bento. São Luis, 
1906. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 59, Republica dos Estados-Unidos 
do Brazil. São Luis, 1918c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo 
do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 60 de 11 de janeiro de 1891. 
Promulga a Constituição do Estado. São Luis, 1891a. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 616, de 15 de fevereiro de 1923. 
Aprova o Regulamento para os estabelecimentos de instrucção publica do Estado. 
São Luis, 1923a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado 
do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 66, de 6 de maio de 1907. 
Restabelece o 2º Grupo Escolar da Capital. São Luis, 1907. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 68, de 31 de março de 1931. 
Estabelece alterações na reforma do ensino. São Luis, 1931b. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 688, de 28 de junho de 1923. 
Equipara á Escola Modelo Bene dito Leite o curso primário da Escola Normal 
Primaria. São Luis, 1923b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo 
do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 812, de 3 de março de 1924. 
Equipara á Escola Modelo Benedito Leite o curso primário do Instituto Raimundo 
Cerveira. São Luis, 1924a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo 
do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 843, de 31 de maio de 1924. Entrega 
á Sociedade Fundadora da Escola Superior de Agricultura o Aprendizado Agricola 
Christino Cruz. São Luis, 1924b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 866, de 1 de outubro de 1924. 
Extingue os cargos de inspectores de ensino e crêa os de fiscais de ensino. São 
Luis, 1924c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 93, de 12 de julho de 1910. Modifica 
o Regulamento do Lyceu Maranhense. São Luis, 1910a. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 94, de 1 de setembro de 1891. 
Reorganiza o ensino público do Estado. São Luis, 1891b. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 94, de 19 de julho de 1910. Separa, 
na Escola Normal, a cadeira de Geographia da de Historia Natural. São Luis, 1910b. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 945, de 1 de julho de 1925. Crêa três 
escolas proletárias nocturnas de ensino primário no município de Bacabal. São Luis, 
1925. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 95, de 23 de julho de 1910. 
Discrimina os membros das Commissões Escolares e as suas funções. São Luis, 
1910c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Decreto nº 99, de 1 de outubro de 1910. Manda 
que o Inspector da Instrucção Pública passe a denominar-se Inspector Geral da 
Instrucção Publica, prescreve suas atribuições e equipara os vencimentos do Diretor 
do Lyceu Maranhense aos do Director da Escola Normal e Modelo. São Luis, 1910d. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1051, de 5 de abril de 1923. Crêa o 
serviço de assistência dentaria nas escolas publicas estaduais. São Luis, 1923a. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1088, de 30 de abril de 1923. Auctorisa a 
equiparação de estabelecimentos de ensino primário. São Luis, 1923b. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 11, de 28 de dezembro de 1894. Organisa 
o ensino publico no município da Capital do Maranhão. São Luis, 1894. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 11, de 3 de janeiro de 1893. Organisa o 
ensino publico municipal.  São Luis, 1893. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 119, de 2 de maio de 1895. Reorganiza a 
Instrucção Publica do Estado. São Luis, 1895a. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1222, de 4 de abril de 1925. Auctorisa o 
governo a creae escolas de Artifices e Officios para os sexos masculino e feminino 
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no interior do Estado. São Luis, 1925a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções 
do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1242, de 11 de abril de 1925. Crêa no 
Estado a assistência proletária. São Luis, 1925b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1274, de 25 de março de 1927. Dá 
preferência para provimento nas cadeiras das escolas proletárias ás professoras 
filhas de operários. São Luis, 1927a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1282, de 30 de março de 1927. 
Estabelece nova lei orgânica para os municípios. São Luis, 1927b. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1284, de 31 de março de 1927. Cria a 
Directoria Geral da Instrucção Publica e dispõe sobre alguns casos de licença. São 
Luis, 1927c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1290, de 23 de fevereiro de 1928. Dispõe 
sobre as escolas proletárias nocturnas e eleva a importância destinada ao 
fornecimento de medicamentos a que se refere a Lei 1242 de 11 de abril de 1925. 
São Luis, 1928a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado 
do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1306 de 7 de abril de 1928. Dispõe sobre 
assistência ao proletariado. São Luis, 1928b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1317, de 11 de abril de 1928. Estabelece 
condições para nomeação de funcionários públicos e dá outras providências. São 
Luis, 1928c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 1378, de 1 de abril de 1930. Dispõe sobre 
o serviço de sanidade escolar no município da Capital. São Luis, 1930. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 155, de 6 de maio de 1896. Crêa uma 
escola modelo anexa á Escola Normal do Estado. São Luis, 1896. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 217, de 10 de abril de 1899. Estabelece 
Auxilio a alunos da Escola Normal reconhecidamente pobres e domiciliados fora do 
município da capital. São Luis, 1899a. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do 
Governo do Estado do Maranhão). 
 



269 

MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 231, de 17 de abril de 1899. Cria um 
estabelecimento de ensino agrícola. São Luis, 1899b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 323, de 26 de março de 1903. Auctorisa a 
conversão, em Grupos Escolares, das escolas estadoaes. São Luis, 1903. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 363, de 31 de março de 1905. Auctorisa o 
governo a crear Grupos Escolares no interior do Estado e dá outras providencias 
sobre instrucção publica. São Luis, 1905a. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 398, de 28 de abril de 1905. Auctorisa o 
governo a contractar uma professora de piano para a Escola Normal e Escola 
Modelo e dá outras sprovidencias sobre instrucção publica. São Luis, 1905b. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 464, de 13 de abril de 1907. Auctorisa o 
governo a restabelecer o 2º Grupo Escolar desta Capaital e dá outras providencias. 
São Luis, 1907b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado 
do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 475, de 21 de março de 1908. Auctorisa o 
governo a mandar imprimir duas obras didacticas do Dr. Almir Parga Nina e prof. 
Joaquim de Oliveira Santos. São Luis, 1908. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 524, de 31 de março de 1910. Cria, na 
Barra do Corda, um externato de ensino primário. São Luis, 1910a. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 528, de 1 de abril de 1910. Cria cadeiras 
de ensino primário em diversas localidades do Estado. São Luis, 1910b. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão).] 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 543, de 7 de abril de 1910. Cria um 
externato do sexo masculino em Caxias. São Luis, 1910c. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 56, de 15 de maio de 1895. Reorganiza a 
instrucção publica do Estado. São Luis, 1895b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 564, de 30 de março de 1911. Crea um 
externato na Villa de Pastos Bons. São Luis, 1911a. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
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MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 568, de 1 de abril de 1911. Crea um 
Externato na cidade de Codó. São Luis, 1911b. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 570, de 4 de abril de 1911. Crea diversas 
escolas primarias no interior do Estado. São Luis, 1911c. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 585, de 27 de abril de 1911. Auctorisa o 
governo a crear na Capital um Internato de Educando Artifices. São Luis, 1911d. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 618, de 14 de abril de 1912. Suprime, na 
Capital as escolas de frequência inferior á média de 25 alumnos e o Grupo Escolar e 
a escola do sexo masculino do Rosário creando nessa localidade duas escolas, uma 
do sexo masculino e outra do sexo feminino. São Luis, 1912. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 64, de 30 de março de 1901. Reorganisa 
o serviço da Instrucção Publica costeada pelo município. São Luis, 1901. (Collecção 
de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 666, de 28 de abril de 1914. Reforma a 
Instrucção Publica do Estado. São Luis, 1914. (Collecção de Decretos, Leis e 
Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 750, de 13 de abril de 1917. Consagra á 
criança maranhense o dia 1 de junho e dá outras providencias. São Luis, 1917. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 834, de 21 de março de 1919. Considera 
de utilidade publica a Faculdade de Direito do Maranhão. São Luis, 1919a. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 849, de 31 de março de 1919. Autorisa a 
impressão de diversas obras maranhenses na Imprensa Official do Estado. São 
Luis, 1919b. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 883, de 14 de fevereiro de 1920. Crêa a 
cadeira de Francez Pratico na Escola Modelo Benedito Leite. São Luis, 1920a. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 891, de 30 de março de 1920. Auctorisa o 
Presidente do Estado a desenvolver o curso da Escola Normal. São Luis, 1920b. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 913, de 3 de março de 1920. Autorisa o 
governo a elevar a 150 o numero de alunos gratuitos do Aprendizado Agricola 
Christino Cruz e a tomar outras providencias sobre o ensino agrícola. São Luis, 
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1920c. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 918, de 1 de abril de 1920. Auctorisa o 
governo a reformar a instrucção publica do Estado. São Luis, 1920d. (Collecção de 
Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 956, de 30 de março de 1921. Regula o 
exercício simultâneo de cargos públicos. São Luis, 1921a. (Collecção de Decretos, 
Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Lei nº 963, de 4 de abril de 1921. Considera 
validos em todo o território do Estado, os diplomas de bacharel em Direito expedidos 
pela Faculdade de Direito do Maranhão e dá outras providencias. São Luis, 1921. 
(Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do Maranhão). 
 
MARANHÃO. Governo do Estado. Republica dos Estados-Unidos do Brazil. São 
Luis, 1928l. (Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do Estado do 
Maranhão). 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 10 de 
fevereiro de 1902 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, 
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1902. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 11 de 
fevereiro de 1903 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º 
vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1903. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 11 de 
fevereiro de 1909 pelo Exm. Sr. Dr. Arthur Quadros Collares Moreira, 2º vice-
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1909. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 12 de 
fevereiro de 1911 pelo Exm. Sr. Dr. Luiz A. Domingues da Silva. Maranhão: Typ 
a vapor dos Frias, 1911. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 13 de 
fevereiro de 1901 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, 
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1901. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 15 de 
fevereiro de 1899 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, 
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1899. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 15 de 
fevereiro de 1900 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, 
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1900. 
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MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 16 de 
fevereiro de 1905 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º 
vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1905. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 28 de 
fevereiro de 1904 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º 
vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1904. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de 
fevereiro de 1910 pelo Exm. Sr. Americo Vespucio dos Reis. Maranhão: Typ a 
vapor dos Frias, 1910. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de 
fevereiro de 1913 pelo Exm. Sr. Dr. Luiz A. Domingues da Silva. Maranhão: Typ 
a vapor dos Frias, 1913. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de 
fevereiro de 1914 pelo Exm. Sr. Dr. Luiz A. Domingues da Silva. Maranhão: Typ 
a vapor dos Frias, 1914. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de 
fevereiro de 1915 pelo Exm. Sr. Dr. Herculano Nina Parga. Maranhão: Typ a 
vapor dos Frias, 1915. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de 
fevereiro de 1930 pelo Exm. Sr. J. Magalhães de Almeida. Maranhão: Typ a vapor 
dos Frias, 1930. 
 
MARANHÃO. Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de março 
de 1912 pelo Exm. Sr. Dr. Luiz A. Domingues da Silva. Maranhão: Typ a vapor 
dos Frias, 1912. 
 
MARANHÃO. Mensagem de 21 de março de 1907. Trata da supressão de um dos 
dous Grupos Escolares desta Capital, mantendo-o enquanto o município puder 
auxilial-o. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1907. 
 
MARANHÃO. Mensagem dirigida pelo Exm. Snr. Vice-Governador Dr. Alfredo 
da Cunha Martins ao Congresso do Estado do Maranhão em 22 de fevereiro de 
1893. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1893. 
 
MARANHÃO. Mensagem dirigida pelo Exmo. Sr. Dr. Governador 
CapitãoTenente Manoel Ignacio Belfort Vieira ao Congresso do Estado do 
Maranhão em 6 de agosto de 1892. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1892a. 
 
MARANHÃO. Mensagem lida perante o Congresso Constituinte do Estado do 
Maranhão pelo Governador, o Capitão-Tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira no 
dia 11 de junho de 1892. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1892b. 
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MARANHÃO. Mensagem que o Exm. Sr. 1º vice-governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Casimiro Dias Vieira Junior ao Congresso do Estado em 5 de 
junho de 1894. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1894. 
 
MARANHÃO. Officio de 15 de fevereiro de 1903. Manda admitir nas escolas 
estadoaes o trabalho manual. Palacio do Governo do Estado do Maranhão. João 
Gualberto Torreão da Costa. São Luis, 1903b. 
 
MARANHÃO. Officio de 24 de janeiro de 1905. Manda matricular na Escola de 
Aprendizes Marinheiros jovens de 13 a 16 anos que não possua defeito físico que o 
inabilite para o serviço de armada. Governador Alexandre Collares Moreira Junior ao 
Promotor Publico da Comarca de Tutoia. São Luis, 1905b. 
 
MARANHÃO. Officio de 19 de outubro de 1910. Autoriza á Directoria da Escola 
Normal o lançamento da Nota LAUREADO nos diplomas de alunos e professores 
normalistas que se acharem nas condições do oficio da mesma Directoria, de 29 de 
setembro de 1910 e a colocação dos retratos desses alunos e professores no salão 
de honra da Escola. São Luis, 1910a. 
 
MARANHÃO. Officio de 12 de agosto de 1910. Recomendando á Inspectoria da 
Instrucção Publica providencias para os funcionários da Inspectoria Agricola do 2º 
Districto em serviço do ensino técnico, ser permitido fazerem palestras nos edifícios 
das escolas publicas do interior. São Luis, 1910b. 
 
MARANHÃO. Officio de 5 de Maio de 1910. Manda que seja desocupada a casa 
onde funciona o Grupo Escolar da Villa do Rosario. São Luis, 1910c. 
 
MARANHÃO. Portaria 19 de abril de 1909. Crea na Villa da Victoria do Baixo 
Mearim um externato destinado ao ensino primário do sexo masculino. São Luis, 
1909b. 
 
MARANHÃO. Portaria de 2 de janeiro de 1908. Extingue o logar de Inspector 
Escolar. São Luis, 1908a. 
 
MARANHÃO. Portaria de 21 de maio de 1908. Resolve crear na cidade de Codó a 
primeira cadeira de um Grupo Escolar. São Luis, 1908b. 
 
MARANHÃO. Portaria de 9 de maio de 1908. Resolve fundar na povoação de 
Macapá um externato de ensino primário. São Luis, 1908c. 
 
MARANHÃO. Regimento da Secretaria de Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão. Maranhão: Typ. Frias, 1890. 
 
MARANHÃO. Regulamento da Eschola Normal em 24 de Novembro de 1894. 
Maranhão: Typ dos Frias, 1894. In: Regulamento da Instrucção Publica do 
Maranhão, 1894. Maranhão: Typ. dos Frias, 1894a. 
 
MARANHÃO. Regulamento da Instrucção Publica do Maranhão em 1894. 
Maranhão: Typ dos Frias, 1894b. 
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MARANHÃO. Regulamento do Ensino Primário de 24 de novembro de 1894. 
Maranhão: Typ dos Frias, 1894. In: Regulamento da Instrucção Publica do 
Maranhão, 1894. Maranhão: Typ. dos Frias, 1894c. 
 
MARANHÃO. Regulamento Interno dos Grupos Escolares. Organisado pelo 
Director da Escola Normal Antonio Baptista Barbosa de Godois. Aprovado pelo 
Decreto 38 de 19 de julho de 1904. Maranhão: Imp. Official, 1904. 
 
MARANHÃO. Regulamento da Escola Normal do Maranhão, dos institutos que 
lhes são jurisdicionados, da Escola Modelo Benedicto Leite e do Curso 
Annexo. Maranhão: Typ Frias, 1905. 
 
MARANHÃO. Regulamento para o Aprendizado Agrícola Chistino Cruz de 15 de 
dezembro de 1916. In: Collecção de Decretos, Leis e Resoluções do Governo do 
Estado do Maranhão. Decreto 29 de 15 de dezembro de 1916.  
 
MARANHÃO. Regulamento para o Ensino Primário do Estado do Maranhão de 12 
de julho de 1919. In: Decreto n.206 de 12 de julho de 1919 publicado no Diário 
Official do Estado do Maranhão, Anno 14, n.156. S. Luiz, 16 de julho de 1919. 
 
MARANHÃO. Regulamento da Instrucção Publica do Estado do Maranhão em 
1931. Maranhão: Imp. Official, 1931. 
 
MARANHÃO. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Jansen Ferreira Junior 
passou a administração da Província ao Exmo. Sr. Conselheiro Tito Augusto 
Pereira de Mattos em 12 de novembro de 1889. Maranhão, Typ. do Paiz, 1889a. 
 
MARANHÃO. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Moreira Alves da Silva 
passou a administração da Província ao vice-presidente, o Exmo. Sr. Barão de 
Grajahú em 30 de junho de 1889. Maranhão, Typ. do Paiz, 1889b. 
 
MARANHÃO. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Thomaz da Porciuncula 
passou a administração do Estado em 7 de julho de 1890 ao Vice-Governador 
Exmo. Sr. Conselheiro Augusto Olympio Gomes de Castro. Maranhão, Typ. do 
Paiz, 1890a. 
 
MARANHÃO. Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente Dr. Pedro da Cunha 
Beltrão passou a administração da Província ao 2º vice-presidente Dr. José 
Jansen Ferreira Junior em 28 de setembro de 1889. Maranhão, Typ. do Paiz, 
1889c. 
 
MARANHÃO. Relatório da Companhia de Fiação e Tecidos Maranhenses em 2 
de julho de 1890. Anexo ao Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Thomaz da 
Porciuncula passou a administração do Estado em 7 de julho de 1890 ao Vice-
Governador Exmo. Sr. Conselheiro Augusto Olympio Gomes de Castro. Maranhão, 
Typ. do Paiz, 1890b. 
 
MARANHÃO. Relatório da Directoria da Escola Normal do Maranhão ao Sr. Dr. 
João Gualberto Torreão da Costa, governador do Estado em 31 de dezembro 
de 1901. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 10 de 
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fevereiro de 1902 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, governador. 
Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1902a. 
 
MARANHÃO. Relatório da Directoria da Escola Normal do Maranhão em janeiro 
de 1900. Anexado na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 15 de 
fevereiro de 1900 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, governador. 
Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1900a. 
 
MARANHÃO. Relatório da Directoria da Escola Normal do Maranhão em 21 de 
novembro de 1903. Anexado na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado 
em 28 de fevereiro de 1904 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira 
Junior, 1º vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1904. 
 
MARANHÃO. Relatório da Directoria da Escola Normal do Maranhão em 14 de 
janeiro de 1905. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 
16 de fevereiro de 1905 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º 
vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1905a. 
 
MARANHÃO. Relatório da Escola Modelo Benedicto Leite em 31 de dezembro 
de 1900. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 13 de 
fevereiro de 1901 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, governador. 
Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1901a. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 24 de maio de 1894. Anexada na Mensagem que o Exm. Sr. 1º vice-
governador do Estado do Maranhão, Dr. Casimiro Dias Vieira Junior ao Congresso 
do Estado em 5 de junho de 1894. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1894. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 30 de janeiro de 1895. Anexada no Relatório apresentado ao Exmo. 
Sr. Capitão-Tenente Manoel Ignacio Belfort Vieira pelo 1º vice-governador, o Exm. 
Sr. Dr. Casimiro Dias Vieira Junior em 2 de fevereiro de 1895. Maranhão: Typ a 
vapor dos Frias, 1895. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 13 de janeiro de 1896. Anexada na Mensagem do Exm. Sr. 
Governador Manoel Ignacio Belfort Vieira em 8 de fevereiro de 1896. Maranhão: Typ 
a vapor dos Frias, 1896. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 15 de janeiro de 1897. Anexada na Mensagem que o Exm. Sr. 
Governador  Manoel Ignacio Belfort Vieira apresentou ao Congresso em 18 de 
fevereiro de 1897. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1897. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 2 de janeiro de 1898. Anexada na Mensagem apresentada ao 
Congresso do Estado em 12 de fevereiro de 1898 pelo Exmo. Sr. Dr. Alfredo da 
Cunha Martins 2º vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1898. 
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MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão em 14 de janeiro de 1899. Anexada na Mensagem apresentada ao 
Congresso do Estado em 15 de fevereiro de 1899 pelo Exmo. Sr. Dr. João Gualberto 
Torreão da Costa. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1899. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 13 de 
fevereiro de 1901 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, governador. 
Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1901b. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 10 de 
fevereiro de 1902 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto Torreão da Costa, governador. 
Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1902b. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Publica do Estado do 
Maranhão. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 11 de 
fevereiro de 1903 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º vice-
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1903. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instrucção Pública do Estado 
em 15 de janeiro de 1904. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do 
Estado em 28 de fevereiro de 1904 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares 
Moreira Junior, 1º vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1904a. 
 
MARANHÃO. Relatório da Inspectoria Geral da Instruccção Publica do 
Maranhão em 8 de janeiro de 1900. Anexado na Mensagem apresentada ao 
Congresso do Estado em 15 de fevereiro de 1900 pelo Exm. Sr. Dr. João Gualberto 
Torreão da Costa, governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1900b. 
 
MARANHÃO. Relatório da Instrucção Pública do Estado do Maranhão em 4 de 
julho de 1890. Anexo ao Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. José Thomaz da 
Porciuncula passou a administração do Estado em 7 de julho de 1890 ao Vice-
Governador Exmo. Sr. Conselheiro Augusto Olympio Gomes de Castro. Maranhão, 
Typ. do Paiz, 1890c. 
 
MARANHÃO. Relatório da Secretaria Geral da Instrucção Publica e Directoria 
do Lyceu Maranhense. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do 
Estado em 16 de fevereiro de 1905 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares 
Moreira Junior, 1º vice-governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1905b. 
 
MARANHÃO. Relatório da Secretria do Interior do Estado do Maranhão. 
Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 5 de fevereiro de 
1915 pelo Exm. Sr. Dr. Herculano Nina Parga. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 
1915. 
 
MARANHÃO. Relatório do Serviço de Educação Physica em 20 de fevereiro de 
1904. Anexada na Mensagem apresentada ao Congresso do Estado em 28 de 
fevereiro de 1904 pelo Exm. Sr. Coronel Alexandre Collares Moreira Junior, 1º vice-
governador. Maranhão: Typ a vapor dos Frias, 1904b. 
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MARANHÃO. Ruralisação das escolas municipaes da Capital do Maranhão. 
Maranhão: Imprensa Official, 1937. 
 
MARANHÃO. Trabalhos do Congresso Pedagógico. S. Luiz do Maranhão: Imp. 
Oficial, 1922. 
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NINA, Almir Parga. Programma Didactico: roteiro para o curso de Pedagoga. 
Maranhão: Typ Frias, 1906. 
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