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RESUMO 

 

 

 

Neste estudo, tive como objetivo 

estabelecer as conexões e/ou desconexões 

nos discursos jornalísticos sobre a moder-

nidade pedagógica nos jornais o Correio 

de Aracaju (Sergipe/Brasil) e de O Século 

(Portugal), no período de 1910 a 1920. 

Busquei, especialmente, o dito nos jornais, 

no sentido foucaultiano, em contínuo diá-

logo com outros autores, em uma perspec-

tiva interdisciplinar. Procurei responder a 

minha indagação inicial: quais as conexões 

e desconexões que poderia estabelecer en-

tre a Escola Moderna de Portugal e a de 

Sergipe/Brasil, tomando como fonte de a-

nálise os discursos jornalísticos em jornais 

de ambos os países? A partir deste questio-

namento e mediante uma abordagem histó-

rico-comparativa intercultural, defendi a 

TESE de que os discursos jornalisticos de 

O Século e do Correio de Aracaju, a des-

peito de trazerem gêneros jornalísticos di-

ferenciados face ao nível de  desenvolvi- 

 

 

 

 

 

mento da imprensa, traduziram uma per-

cepção e assimilação da modernidade pe-

dagógica articulada a uma mesma 

épistèmé. Assim, os referidos discursos 

emergiram, enquanto objeto mestiço, cuja 

criação se deu nas interlocuções, trocas, 

imposições, exposições e debates num pro-

cesso contínuo de comunicação intercultu-

ral. A natureza messiânica desses discur-

sos, dentro do ideário republicano, traduzia 

o sentido da modernidade pedagógica pre-

tendida e difundida pelos impressos que 

sintonizavam o anseio de ruptura e de pro-

gresso, tanto em Portugal quanto em Ser-

gipe/Brasil. Foi possível ainda fazer apro-

ximações/comparações entre a querela (ar-

tigo de opinião) no Correio de Aracaju, e 

o inquérito (entrevista e reportagem), em 

O Século destacando, assim, as conexões 

e/ou desconexões presentes sobre a moder-

nidade pedagógica nos discursos jornalís-

ticos. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Dans cette étude, j'ai eu comme 

objectif d'établir les connexions et/ou les 

non-connexions dans les discours 

journalistiques sur la modernité 

pédagogique, dans les journaux O Correio 

de Aracaju (Le Courrier d'Aracaju, 

Sergipe, Brésil) et O Século (Le Siècle, 

Portugal), dans la période 1910-1920. J'ai 

tout particulièrement cherché le dit dans 

les journaux, dans le sens foucaldien du 

terme, en continu dialogue avec d'autres 

auteurs, dans une perspective 

interdisciplinaire. J'ai tenté de répondre à 

mon interrogation initiale : quelles sont les 

connexions et non connexions que l'on 

pourrait établir entre l'École Moderne du 

Portugal et celle de Sergipe, au Brésil, en 

prenant comme source d'analyse les 

discours journalistiques dans des journaux 

des deux pays ? Á partir de ce 

questionnement, à travers un abordage 

historico-comparatif interculturel, j'ai 

soutenu la THÈSE que les discours 

journalistiques du Século et du Correio de  

Aracaju, bien qu'ils relèvent de genres 

journalistiques différents quant au niveau 

de développement de la presse, ont traduit 

une perception et une assimilation de la 

modernité pédagogique articulées à une 

même epistémè. Ainsi, ces discours ont 

émergé comme objets métis, dont la 

création s'est faite dans des interlocutions, 

échanges, impositions et débats dans un 

processus continu de communication 

interculturelle. La nature messianique de 

ces discours, dans le système d'idées 

républicain, traduisait le sens de la 

modernité pédagogique prétendue et 

diffusée par les textes qui exprimaient 

l'aspiration de rupture et de progrès, tant 

au Portugal que dans l'état brésilien de 

Sergipe. Il a également été possible de 

faire des approximations/comparaisons 

entre la dispute (article d'opinion), dans le 

Correio de Aracaju et l'enquête (interview 

et reportage), dans O Século et de 

souligner ainsi les connexions et/ou non-

connexions présentes sur le thème de la 

modernité pédagogique dans les discours 

journalistiques. 
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RESUMEN 

 

En este estudio, tuve como objetivo 

establecer las conexiones y/o desconexio-

nes de los discursos periodisticos sobre la 

modernidad pedagógica en los periódicos, 

como el Correio de Aracaju (Sergi-

pe/Brasil) y de O Século (Portugal), en el 

periodo de 1910 a 1920. He buscado, nota-

damente, lo dicho en los periódicos, en el 

sentido     foucaultiano, en continuo diálo-

go con otros autores, en una perspectiva in-

terdisciplinaria. Procuré responder mi pre-

gunta inicial: cuales son las conexiones y 

desconexiones que se podrían establecer 

entre la Escuela Moderna de Portugal y la 

de Sergipe/Brasil, tomando como fuente 

los análisis de los discursos periodísticos 

en periódicos de ambos países? En partir 

de este cuestionamiento y mediante una 

abordaje histórica comparativa intercultu-

ral defendí la TESE de que los discursos         

periodisticos de O Século y del Correio de 

Aracaju, a despecho de traer géneros pe-

riodísticos distintos frente al nivel de desa-

rrollo de la prensa, traduziran una           

percepción y asimilación de la modernidad 

pedagógica articulada a una misma 

épistèmé. Así, los referidos discursos apa-

recieron, mientras el objeto mestizo, cuya 

creación se dió en las interlocuciones, 

cambios, imposiciones, exposiciones y    

debates en un proceso continuo de          

comunicación intercultural. La naturaleza 

mesiánica de esos discursos, dentro del 

ideario republicano, traducía el sentido de 

la modernidad pedagógica pretendida y di-

fundida por los impresos que sintonizaban 

el deseo por ruptura y progreso, tanto en 

Portugal cuanto en Sergipe/Brasil. Fue   

posible aún hacer aproximacio-

nes/comparaciones entre la querella   (arti-

culo de opinión) en el Correio de Araca-

ju , y la pesquisa (entrevista y  reportaje), 

en O Século destacando, así, las conexio-

nes y/o desconexiones presentes sobre la 

modernidad pedagogica en los discursos 

periodísticos. 
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Em Posto de observação apre-
sentei, de forma reflexiva, o de-
senho do objeto dessa investi-
gação: o recorte temporal e es-
pacial, as fontes de pesquisas, 
entre outros dados, bem como a 
estrutura da construção textual 
da TESE. 

Em O dito pedagógico de O Século, 
descrevi os enunciados sobre a moder-
nidade pedagógica em Portugal, fazen-
do pontuais aproximações com o dito 
do Correio de Aracaju. Destaquei, no 
inquérito sobre as escolas primárias, a 
situação dos prédios escolares. 

Em O dito pedagógico do Correio de Aracaju, des-
crevi os enunciados referentes a temas pedagógicos, 
destacando, entre os ditos, a querela entre Helvécio 
de Andrade e Carvalho Neto.  

Em Aproximações/comparações, descrevi o percur-
so teórico-metodológico dessa investigação, apon-
tando elementos comparativos sobre o jornalismo de 
Portugal e do Brasil/Sergipe, bem como do ideário 
educacional republicando de ambos os lugares.    
Assim, pude determinar duas categorias de análises: 
discurso jornalístico e modernidade pedagógica. 



 

VITRINE DAS LETRAS 
 
 

POSTO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

 

1. Desenhando o objeto 

 

A escolha de uma forma-relato para 

este estudo mereceu, de mim, uma especial 

atenção. Como escrever a tese sem me 

perder no labirinto de uma escrita estática, 

pois traria à cena os mortos: personagens e 

acontecimentos?1 Passado e presente eram 

categorias espaço-temporais que se conflu-

íam em uma travessia serena entre o rio 

Tejo e o rio Sergipe, pelo traçado de uma 

escrita que se dispôs a comparar a moder-

nidade pedagógica nos discursos jornalís-

ticos em Sergipe (Brasil) e em Portugal, no 

período de 1910 a 1920. Tratei de eviden-

ciar os saberes sobre a modernidade  peda-

gógica, através dos dizeres em jornais de-

Lugares diferentes e distantes, em um 

mesmo período histórico. 

                                                
1 CERTEAU, Michel. A escrita da história. Tra-
dução de Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janei-
ro: Forense-Universitária, 1982. 

 

Descrevi os discursos jornalísticos 

em dois impressos, O Século (Portugal) e 

o Correio de Aracaju (Sergipe/Brasil), 

objetivando encontrar as conexões e/ou 

desconexões a respeito da modernidade 

pedagógica nos referidos impressos. Isto 

exigiu um exercício de criação de um mo-

saico de idéias que respondesse a minha 

indagação inicial: quais eram as conexões 

e/ou desconexões que poderiam ser estabe-

lecidas entre a Escola Moderna de Portugal 

e a de Sergipe/Brasil a partir dos discursos 

jornalísticos?   

Com esse questionamento procurei 

defender a TESE de que os discursos     

jornalísticos d’ O Século e do Correio de 

Aracaju , a despeito de trazerem lingua-

gens diferenciadas face ao nível de desen-

volvimento da imprensa, traduziam uma 

mesma percepção e assimilação da moder-

nidade pedagógica. Assim, os referidos 

discursos emergiram enquanto objeto mes-

tiço. Gruzinski, ao tratar do adjetivo mesti-

ço, reservou-o “às misturas que foram de-

senvolvidas entre formas e conteúdos      

oriundos de diferentes continentes, enquan-

to que híbrido designaria o mesmo proces-
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so quando desenvolvido no seio da Euro-

pa”.2 O autor tratou mais de perto das artes 

primitivas ou “artes ditas primeiras”,3 nas-

cidas do confronto entre as tradições euro-

péias e tradições indígenas, mundializan-

do-se.  

Considerei o termo mestiço perti-

nente para aplicar aos discursos jornalísti-

cos sobre o pedagógico porque eles ultra-

passaram fronteiras territoriais, constituin-

do-se nos encontros, nas interlocuções, nas 

trocas, nas imposições e exposições em 

debates públicos, num processo contínuo 

de comunicação intercultural.  

 Utilizei-me, ao longo deste texto, 

de algumas metáforas entendidas como 

translado estilístico para dar mais movi-

mento ao escrito. Veiga Neto assinalou que 

“a metáfora não evoca a identidade, mas a 

identificação por semelhanças”,4 “entendi-

da enquanto representação deslocada que 

se reconhece como tal”.5 Assim, vitrine 

das letras pareceu-me uma metáfora ade-

quada para os jornais, no período em estu-

do, como local privilegiado para que os in-

telectuais − sejam jornalistas, professores, 

profissionais liberais e outros − exporem 

                                                
2 GRUZINSKI, Serge. O que é um objeto mestiço? 
In: PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.).  Escrita, 
linguagem, objetos: leituras de História cultural. 
Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004. p. 243. 
3 Ibidem.  
4 VEIGA NETO, Alfredo José da. A ordem das 
disciplinas. 1996. Tese (Doutorado em Educação) 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Facul-
dade de Educação: Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Porto Alegre, 1996. p. 22. 
5 Ibidem.  

suas idéias e produtos que consideravam 

de interesse dos leitores. A idéia de utilizar 

a metáfora vitrine das letras surgiu quando 

li o texto de Rama.6 Este autor estudou a 

função que a classe letrada assumiu no 

contexto da América Latina, no planeja-

mento e desenvolvimento das cidades, a 

partir de 1890. Ao tratar da cidade moder-

nizadora, o autor ainda destacou o papel da 

educação, do jornalismo e da diplomação 

no processo de incorporação dos intelectu-

ais.  

Sobre o jornalismo, a despeito de se 

manter eminentemente político, Rama des-

tacou que esse se tornou um campo autô-

nomo em relação à concentração do poder, 

“como foi também sua função educativa na 

medida em que cresceu suficientemente 

para não poder ser controlada rigidamente 

pelas esferas governamentais”.7  

Na versão de Rama, entre a cidade 

real e a cidade letrada, a “letra apareceu 

como alavanca de ascensão social, da res-

peitabilidade pública e da incorporação aos 

centros do poder”.8  Isto se deu em um 

grau que ainda não havia se conhecido na 

história, sustentado pela pluralidade dos 

centros econômicos da sociedade burguesa. 

Os intelectuais se tornavam repórteres ou 

vendiam artigos, escreviam letras, propa-

gandas e abasteciam os periódicos de fo-

                                                
6 RAMA, Angel. A cidade das letras. Tradução de 
Emir Sader. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 79. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem. 
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NOTA 
 

A freguesia se originou da antiga paróquia ou 
chamada comunidade de vizinhos. A partir de 
1916 passou a ser chamada de freguesia. Trata-se 
de um agregado de famílias que dentro de um ter-
ritório municipal, desenvolve ação comum, agin-
do assim deliberativamente através das Juntas da 
Freguesia. Estas são subdivisões administrativas 
do município. 

Imagem 01. Portugal na Europa. In: Atlas da
Europa: o Continente através do tempo. Monte-
pio Geral, 2001, p. 43. 

lhetins, ou ainda, simplesmente, traduzia-

os para que fossem publicados na impren-

sa.  

Vitrine das letras, então, emergiu 

como metáfora para expressar a idéia de 

exposição dos temas pedagógicos publica-

dos nos jornais, por um grupo social espe-

cializado no cumprimento de sua ação civi-

lizadora e que circulavam, principalmente, 

no espaço da cidade. 

Saliento, no entanto, que não terei 

como âncora a cultura do espaço urbano, 

mas a idéia subjacente que me trouxe à   

vitrine das letras no espaço da cidade en-

quanto exposição e circulação das matérias 

pedagógicas publicadas nos jornais. 

Na travessia entre Portugal e       

Sergipe/Brasil desenhei o objeto deste es-

tudo sem me arrefecer de um recorte espa-

ço-temporal que me permitisse estabelecer 

conexões entre os discursos jornalísticos 

sobre a modernidade pedagógica de um 

país e de um estado noutro país.  

 

 

Portugal é um país situado no Su-

doeste da Europa, Zona Ocidental da Pe-

nínsula Ibérica, com aproximadamente 

92.291 km², de base administrativa com-

plexa, compõe-se de 308 municípios e 

mais de quatro mil freguesias.  

 

 

Sergipe, um dos menores estados 

brasileiros, situado no Nordeste do país 

com 22.950 km², composto por 72 municí-

pios. Do ponto de vista econômico, Portu-

gal, em relação à Europa, e Sergipe, em re-

lação ao Brasil, à época, não faziam parte 

do bloco dos países ou regiões desenvolvi-

das.  Lá (Portugal), viviam-se os primeiros 

anos de República marcados por inúmeros 

conflitos com os monarquistas desejosos 

de regenerar o antigo regime, mas, sobre-

tudo entre os próprios republicanos, nas 

disputas internas pelo poder. Cá (Sergi-

pe/Brasil), a esperança na República arre-
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fecia; mesmo assim, persistia a crença de 

regenerar a sociedade e moralizar o povo.9 

 

 

 

 

 

O processo de exploração empírica 

em bibliotecas e arquivos permitiu-me ir 

fechando a periodicidade, levando em con-

sideração dois aspectos: o político e o jor-

nalístico. Em relação ao político, priorizei 

os impressos que circulavam durante o pe-

ríodo correspondente à Primeira Repúbli-

ca: Brasil (1889-1930) e Portugal (1910-

1926). No tocante ao aspecto jornalístico, 

levei em conta a formação da grande em-

presa jornalística, ainda no século XIX e 

consolidando-se no início do século XX.  

                                                
9 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e 
da multidão: dimensões da modernidade brasileira: 
a Escola Nova. São Paulo: Cortez: Autores Associ-
ados, 1989. 

Isto, no entanto, exigiu um novo re-

corte, pois não teria como abraçar um perí-

odo tão longo para consultas. Busquei um 

ponto de intersecção entre o início da Pri-

meira República de Portugal e uma fase in-

termediária da Primeira República do Bra-

sil, entre 1910 a 1920. Pude observar, atra-

vés da leitura das fontes, a publicação de 

matérias pedagógicas, no período, que as-

similavam e afirmavam a necessidade de 

civilizar (mais em Sergipe) e regenerar 

(mais em Portugal) o homem e, por exten-

são, a sociedade, por meio da escola. 

No Brasil, no período desse estudo, 

gestou-se um número significativo de mo-

vimentos político-sociais, como o naciona-

lismo, o nativismo, o ruralismo, dentre ou-

tros, que tiveram impacto na educação. 

Nagle,10 por exemplo, destacou que o “o-

timismo pedagógico”11 e o “entusiasmo pe-

la educação”12 nasceram no seio destes 

movimentos, na década de 1910, cuja ma-

nifestação mais forte se deu na década se-

guinte. Nestes movimentos se dava, cada 

vez mais, importância ao processo de esco-

larização, tornando-se “a mais eficaz ala-

vanca de História brasileira”.13  

Foi possível observar, que na década 

de 1910, o entusiasmo pela educação ex-

                                                
10 NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Pri-
meira República. 1. reimpr. São Paulo: EDU: Rio 
de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 
1974. p. 101. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 

Imagem 02. Mapa de Sergipe: Fonte: SAN-
TOS, Lenalda Andrade; OLIVA, Terezinha 
Alves de. Para conhecer a História de Ser-
gipe. Aracaju, SE: Opção Gráfica e Editora de 
Sergipe, 1998. p.13. 
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pressou-se na crença na “multiplicação das 

instituições escolares, da disseminação da 

educação escolar”14 como sendo possível 

“incorporar grandes camadas da população 

na senda do progresso nacional e colocar o 

Brasil no caminho das grandes nações do 

mundo”15. O entusiasmo pedagógico deti-

nha-se na crença de que certas doutrinas 

referentes à escolarização, em particular os 

preceitos escolanovistas, poderiam levar a 

formação de um novo homem brasileiro. 

Brandão levantou alguns questiona-

mentos ao modo como essas duas categori-

as de Nagle têm sido utilizadas pela histo-

riografia educacional: na fixação de dois 

momentos que se sucediam cronologica-

mente e na despolitização do campo edu-

cacional, atribuído ao otimismo pedagógi-

co. No entanto, ainda segundo Brandão, 

essas categorias devem ser consideradas 

como formas de representação social sobre 

a educação na Primeira República e  traba-

lhadas simultaneamente. 16 

Carvalho,17 em seu estudo sobre a 

Associação Brasileira de Educação (ABE), 

                                                
14 Ibidem. p.  99. 
15 Ibidem. p. 100. 
16 BRANDÃO, Zaia. A intelligentsia educacional: 
um percurso com Paschoal Lemme por entre as 
memórias e a História da Escola Nova no Brasil. 
Bragança Paulista: IFAN-CDAPH. Editora da Uni-
versidade São Francisco/EDUSF, 1999.  
17 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Educação 
e política nos anos 20: a desilusão com a República 
e o entusiasmo pela educação. In: DE LORENZO, 
Helena Carvalho; COSTA, Wilma Peres da. A dé-
cada de 1920 e as origens do Brasil moderno. São 
Paulo: UNESP, 1997. 
 

criada em 1924, afirmou que diante da 

frustração que advogados, médicos, enge-

nheiros e professores demonstravam com a 

República, o entusiasmo pela educação, 

mesmo alicerçado em uma visão romântica 

da sociedade brasileira, levando uma des-

politização dos problemas educacionais 

com o domínio do técnico, colocando-a,  

de fato, como um grande problema nacio-

nal.  

Em Portugal, o lançamento das bases 

da formação de um novo homem − para 

uma sociedade salva do mal dos jesuítas e 

dos monarquistas −, personificaram a bus-

ca da regeneração da sociedade pelo poder 

da educação, por meio de uma reforma de 

ensino considerada avançada para as con-

dições do país. Tratou-se de um sopro mo-

dernizador que, ao longo da Primeira Re-

pública foi mostrando suas impossibilida-

des de realizações. Entretanto, percebia-se 

nos discursos jornalísticos de O Século, o 

entusiasmo dos republicanos sobre o papel 

da educação na transformação da socieda-

de portuguesa, de forma similar ao que 

presenciei nos discursos do Correio de 

Aracaju. 

Essas sinalizações permitiram-me fe-

char o período de investigação, pautando-

se mais nas descontinuidades do que nas 

continuidades de movimentos políticos que 

se cruzavam e se mesclavam num universo 

de crenças. Nos impressos, os discursos 

sobre o pedagógico traziam a compreensão 
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do papel da escola como uma força capaz 

de transformar a sociedade. A natureza 

messiânica, que impregnava o ideário re-

publicano, traduzia o sentido da moderni-

dade pedagógica pretendida e difundida 

pelos impressos, através de seus redatores 

e colaboradores que sintonizavam o anseio 

de ruptura e de progresso, tanto em Portu-

gal quanto em Sergipe/Brasil. 

O republicanismo em Portugal foi es-

tudado por Catroga, que o via como “uma 

doutrina sociopolítica de raiz humanista, 

que inseriu a defesa dos direitos individu-

ais num horizonte de sociabilidade cívi-

ca”,18 conjugando em si uma prática políti-

ca, uma Paidéia, uma prática educativa de 

anatematização do catolicismo. No Brasil, 

Carvalho19 destacou as utopias republica-

nas que promoveram o debate sobre a Re-

pública, mas a opção se deu pelo viés posi-

tivista com a presença mais forte dos mili-

tares.  

Em ambos os locais a escola assumiu 

papel importante no processo de regenera-

ção social: a escola laica formadora do ci-

dadão, o chamado homem moderno. Boto, 

remontando-se ao iluminismo francês, a-

firmou que o homem moderno foi produto 

da educação e adquiriu “perspectiva totali-

zadora e profética, na medida em que, a-

                                                
18 CATROGA, Fernando. O republicanismo em 
Portugal: da formação aos 5 de Outubro de 1910. 
2. ed. Lisboa: Notícia Editorial, 2000. p. 48. 
19 CARVALHO, José Murilo de. A formação das 
almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

través dela poderiam ocorrer as necessárias 

reformas sociais perante o signo do homem 

pedagogicamente reformado”.20 

Em relação ao aspecto jornalístico, 

em Portugal e no Brasil muitos jornais já 

tinham assumido os moldes de empresas 

capitalistas, portanto, com todas as caracte-

rísticas de uma prática jornalística que in-

corporava inovações técnicas com uma 

linguagem dita mais objetiva, passando da 

ênfase na opinião para a da informação. 

Em vários estados brasileiros de menor 

importância econômica, inclusive Sergipe, 

a imprensa ainda dava os primeiros passos 

nessa direção. Era predominantemente ar-

tesanal. Essa questão se tornou problemati-

zadora, pois como comparar o discurso de 

um jornal português, já dentro dos moldes 

de grande empresa, com um outro veicula-

do em um jornal de natureza nitidamente 

artesanal, de uma capital de um Estado pe-

queno como Sergipe?  

Não foi meu objetivo verificar como 

circulavam os jornais nos quais destaquei 

os discursos jornalísticos sobre a moderni-

dade pedagógica, menos ainda de que mo-

do as matérias lidas se efetivavam (ou não) 

em práticas educativas, mas sim entender o 

que se publicava a esse respeito e quais as 

conexões e/ou desconexões entre esses dis-

cursos. Eram, de fato, aspectos diferencia-

                                                
20 BOTO, Carlota. A Escola do homem moderno: 
entre o iluminismo e a Revolução Francesa. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 
1996. 
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NOTA 
 

Consultei no jornal O Século, o período entre 
1910 até o final da Primeira República de Portu-
gal (1926). Da mesma forma, pesquisei no Cor-
reio de Aracaju os discursos sobre o pedagógico 
desde a criação do impresso, em 1916, até o final 
da Primeira República no Brasil. Um tempo a-
brangente com um número superior de fontes em 
relação as que foram utilizadas para esse texto.  

dos de um mesmo fenômeno, mas que me 

trouxe indicativos de que os discursos jor-

nalísticos tinham canais que se articulavam 

e se conectavam numa ânsia ocidental de 

um mundo que estabelecia, já naquele iní-

cio de século, renovar-se e se transformar, 

tomando a escola como força impulsiona-

dora de mudanças sociais. 

Mesmo assim, encontrei-me diante de 

um grande número de jornais em Portugal 

e em Sergipe. Voltei-me, então, para o 

Correio de Aracaju, que circulava em A-

racaju (Sergipe) a partir de 1906. Além de 

ser um jornal publicado na capital do meu 

Estado natal, no contexto da Primeira Re-

pública do Brasil, embora tendo a intenção 

de ser um jornal moderno se manteve, por 

muitos anos, nos moldes artesanais. Em 

Lisboa (Portugal), em 1888, o impresso O 

Século apresentava uma prática jornalística  

moldada na suposta objetividade e neutra-

lidade de uma linguagem dita positiva, já 

em nível de desenvolvimento empresarial.  

 

 

Esses impressos assumiram a dimen-

são republicana em suas publicações e fo-

ram, em sua origem, órgãos do Partido Re-

publicano. O Século, como veículo propa-

gandeador do Partido Republicano Portu-

guês; o Correio de Aracaju, órgão do Par-

tido Republicano de Sergipe, ligado à oli-

garquia de Valadão. 

Foi possível levantar, em arquivos e 

bibliotecas, uma literatura especializada 

que pudesse dar conta dessa investigação. 

Foram escolhidos como espaços de pesqui-

sas: 1) Em Portugal: Biblioteca da Univer-

sidade Aberta de Lisboa; Biblioteca da Fa-

culdade de Psicologia e Ciência da Educa-

ção da Universidade de Lisboa; Biblioteca 

Central da Universidade de Coimbra; Ar-

quivo da Torre do Tombo; Arquivo do Jor-

nal o Diário de Notícias e Biblioteca Na-

cional de Portugal. 2) Em Sergipe: Arquivo 

Público, Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe, Biblioteca Pública Epifânio 

Dórea, Biblioteca Geral da Universidade 

Federal de Sergipe e as bibliotecas setori-

ais da Pós-graduação em Educação, Depar-

tamento de História e do Departamento de 

Comunicação da Universidade Federal de 

Sergipe. Também foram feitas várias con-

sultas na Internet. 

Acerquei-me de fontes impressas, em 

particular os jornais como fontes privilegi-

adas dos discursos jornalísticos, uma vez 

que foram aqui considerados como docu-

mento/monumento.21 Le Goff afirmou que 

                                                
21 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradu-
ção de Irene Ferreira, Bernardo Leitão e Suzana 
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“o documento não é qualquer coisa que fi-

ca do passado, é um produto da sociedade 

que o fabricou segundo as relações de for-

ças que detinham o poder.”22 Dissecar um 

documento como um corpus que se consti-

tui de discursos em busca de unidades e 

rupturas permite, ao investigador, um ins-

trumental de pesquisa capaz de entender os 

discursos enquanto produções históricas 

pertencentes a uma determinada formação 

discursiva: de unidade e descontinuidade, 

com limites e cortes, com as transforma-

ções ocorridas em determinadas temporali-

dades e com regras próprias.23  

A leitura do jornal permitiu-me, por-

tanto, acompanhar o movimento das idéias 

pedagógicas que circulavam na época. A-

companhei, em suas páginas, o calor dos 

acontecimentos, de um passado presentifi-

cado com todas as suas ambigüidades e 

seus interesses marcados pelas relações de 

poder e saber de homens imersos no seu 

tempo. Voltei-me para a descrição das ma-

térias publicadas nos jornais que traziam 

temas pedagógicos. Para se realizar uma 

análise de uma fonte-jornal, segundo Cape-

lato,24 ao invés de perguntar se as idéias e 

as informações contidas no mesmo são 

                                                                    
Ferreira Borges. 5. ed. Campinas, São Paulo:             
UNICAMP, 2003. 
22 Ibidem. p. 535-536. 
23 FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. 
Tradução de Miguel Serra Pereira. Lisboa: Almedi-
na, 2005. 
24 CAPELATO, Maria Helena R. Imprensa e His-
tória do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 
1988. 

verdadeiras ou falsas, deveria perguntar 

quem produziu o jornal, para que, como e 

quando. O jornal, enquanto documento, 

mereceu contínuo questionamento, sendo 

“resultado de uma montagem, consciente 

ou inconsciente, da sociedade que o produ-

ziu e também das épocas sucessivas duran-

te as quais continuou a viver esquecido ou 

manipulado”.25 

O jornal, portanto, tomado como fon-

te histórica, também passou pelo mesmo 

crivo crítico que qualquer outro documento 

passaria, procurando capturar o “movimen-

to vivo das idéias e personagens que circu-

lam pelas páginas”,26 já que os fatos tam-

bém são fabricados e não dados; daí a sua 

objetividade relativa.   

 

 

 

2. Arquitetura do texto 

 

 

No primeiro capítulo fui mapeando, 

de forma interdisciplinar, uma travessia 

conceitual e metodológica para sustentar 

esta investigação. Procurei dialogar com as 

fontes num intercurso contínuo entre auto-

res, textos e contextos, permitindo-me es-

                                                
25 Ibidem. p. 34. 
26 Ibidem. 
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tabelecer elos, pontos, contrapontos, diálo-

gos e críticas que possibilitaram fazer as 

aproximações necessárias com o meu obje-

to de estudo. Inicialmente, procurei estabe-

lecer uma interface entre História de Edu-

cação e Comunicação, entre Jornalismo e 

Pedagogia. Assim, pude desenhar meu ob-

jeto de estudo apontando noções e concei-

tos necessários à sua abordagem. Procurei 

também situá-lo na perspectiva histórico-

comparativa intercultural, na qual assentei 

os fundamentos desta investigação, lastre-

ando-o em duas categorias: discurso jorna-

lístico e modernidade pedagógica. 

Busquei realizar uma aproxima-

ção/comparação entre o jornalismo de  

Portugal e do Brasil, fazendo deslocamen-

tos para Sergipe. Pareceu-me necessário 

acompanhar, do ponto de vista histórico, os 

movimentos de continuidades e desconti-

nuidades da imprensa portuguesa e da im-

prensa brasileira, destacando alguns aspec-

tos sobre temas e gêneros jornalísticos. Em 

seguida, procurei fazer alguns apontamen-

tos históricos a respeito do jornal O Século 

e do jornal o Correio de Sergipe − fontes 

primordiais deste estudo.  

Destaquei, entre as matérias levanta-

das, duas formas de linguagens atreladas 

aos gêneros jornalísticos de opinião e de 

informação: o inquérito, no impresso por-

tuguês e a querela, no impresso sergipano. 

A partir deste novo recorte pude assinalar 

novos elementos, sinalizando, nesta forma-

linguagem jornalística, elementos signifi-

cativos para a compreensão de qual enten-

dimento os dois órgãos de comunicação ti-

nham da modernidade pedagógica. 

Tratei de estabelecer, em nível com-

parativo, elementos circunstanciais sobre o 

meu objeto de estudo, assentando-me em 

um cenário capaz de evidenciar a necessi-

dade e a importância dessa investigação, 

possibilitando estabelecer limites e possibi-

lidades concretas de análises de natureza 

intercultural. O empenho se deu em desta-

car, efetivamente, os temas pedagógicos 

publicados, levando em conta os gêneros 

jornalísticos, para, em seguida, fazer pos-

síveis conexões. 

Em seguida, compus o cenário exis-

tente da modernidade pedagógica na Pri-

meira República no Brasil (1889-1930) e 

em Portugal (1910-1926), buscando ele-

mentos de conexão. Assinalei os elos entre 

o projeto republicano para a educação em 

Portugal e no Brasil, mediante a adoção de 

um mesmo campo conceitual, sobretudo o 

positivismo. Destaquei, especialmente, a 

forma como se efetivou, em Sergipe, o dis-

curso de que o poder da escola, na sua prá-

tica científica, era a força motriz para a 

transformação da sociedade. Paralelamente 

procurei pincelar alguns pontos de discus-

são dos anseios de transformação da escola 

em Sergipe, tentando se espelhar no mode-

lo de ensino paulista. 
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No segundo capítulo, destaquei os 

discursos jornalísticos sobre temas peda-

gógicos no Correio de Aracaju, no perío-

do referido, apreendendo elementos indica-

tivos do que seria a modernidade pedagó-

gica ansiada no contexto sergipano. Veicu-

lando matérias de jornais de outros países e 

de outros estados, o impresso sergipano foi 

expondo o que considerava publicável, no 

intuito de difundir, sensibilizar e produzir 

efeitos no campo da política educacional. 

Artigos eram transcritos e publicados nesse 

impresso, muitos deles sem fazer nenhuma 

menção à realidade local, como se o     

mesmo fosse mais um portal de informa-

ção e de erudição para propagandear mo-

delos educacionais considerados avança-

dos. Excetuando mensagens e atos do go-

verno e alguns artigos, notas publicadas 

sobre festas escolares, entre outras, a pre-

dominância do que foi publicado estava 

voltada para fora do Estado: modelos edu-

cativos de países da Europa, da Ásia, da 

América do Norte. Além destes, São Paulo 

era constantemente referenciado como 

grande modelo de progresso e desenvolvi-

mento em todos os campos, especialmente 

na instrução pública.  

O ponto central foi o de levantar os 

ditos do que era considerado moderno do 

ponto de vista pedagógico, publicados em 

forma de notas e artigos mais densos, nor-

malmente de forma seqüenciada, em várias 

edições. Temas sobre os grupos escolares, 

analfabetismo, congressos, celebrações, 

modelos de ensino de outros países e esta-

dos do Brasil, entre outros, perfilaram os 

ditos do Correio de Aracaju. Este impres-

so, durante o período de recorte desse es-

tudo, esteve atrelado aos partidos políticos. 

Seus artigos e notas traziam sempre o peso 

do grupo ao qual fazia parte, minimizando 

críticas quando seus dirigentes estavam na 

situação, ou acentuando-as quando esta-

vam na oposição. 

Em destaque, coloquei os ditos pe-

dagógicos de Helvécio de Andrade publi-

cados no impresso. Ele, em nível local, foi 

o principal colaborador do Correio de   

Aracaju  que escreveu sobre temas peda-

gógicos, especialmente na primeira metade 

da década de 1910. Foi um educador de 

grande longevidade na instrução pública de 

Sergipe, tanto em cargos administrativos 

quanto na docência. Especialmente como 

publicista, sua presença foi contínua na 

imprensa local e pontual em periódicos fo-

ra do estado. Médico de formação, também 

ativo nesta área, foi um dos chamados mis-

sionários pedagógicos cuja veia higienista 

se fez fortemente presente em todas as suas 

ações por mais de três décadas em Sergipe. 

Helvécio de Andrade polemizou 

com Carvalho Neto, utilizando as páginas 

desses impressos: Carvalho Neto no    

Correio de Aracaju, e Helvécio de An-

drade no Diário da Manhã. A querela a-

conteceu por conta do Parecer do Conse-
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NOTA BIOGRÁFICA  
 

Carvalho Neto nasceu em Simão Dias, em 
14/02/1889 e faleceu 28/04/1940. Antônio       
Manuel Carvalho Neto era bacharel em Direito. 
Sua formação ocorreu na Faculdade Livre de Di-
reito do Rio de Janeiro, em 1910. Foi deputado 
estadual, depois nomeado juiz do município de I-
tabaiana, sendo, posteriormente, removido para 
Japaratuba. Também deixou um legado de publi-
cações sobre diversos temas, sobretudo nas áreas 
de direito e educação. Sua contribuição mais sig-
nificativa nessa última área foi em 1922, quando 
escreveu uma série de artigos sobre a Educação 
dos Anormais, debate ainda inédito no cenário 
cultural de Sergipe. À época da querela com Hel-
vécio de Andrade, encontrava-se à frente da Ins-
trução Pública de Sergipe cujo cargo havia assu-
mido no ano anterior. 

 

 

 

NOTA BIOGRÁFICA  
 

O médico sergipano Helvécio de Andrade nasceu 
em 5/06/1864 e faleceu em 19/08/1940. Formou-
se na Faculdade de Medicina de São Paulo. Foi 
professor da Escola Normal, na qual assumiu a 
cadeira de Pedagogia e Higiene Escolar, em 
1911. Ele teve presença freqüente no Correio de 
Aracaju com colaborações a respeito da educa-
ção e do ensino. Imbuído do discurso sanitarista 
e higienista da medicina do final do século XIX 
e primeiras décadas do século XX, teve um papel 
importante na divulgação da Pedagogia Moderna 
em Sergipe, quando esteve na direção da Instru-
ção Pública de Sergipe por três períodos: 1914-
1918; 1926-1927 e 1930-1935. Foi colaborador 
de jornais e revistas locais e da Revista de Ensi-
no, de São Paulo. 
 

lho de Ensino Superior negando a publica-

ção da Pequena Cartilha Sergipana, da 

autoria de Helvécio. Além disso, o referido 

Conselho havia indeferido o Programa da 

Cadeira de Pedagogia da Escola Normal. 

Esses dois fatos levaram Helvécio de An-

drade a ocupar as páginas do jornal Diário 

da Manhã para contestar o referido Pare-

cer, fazendo críticas às posições do Conse-

lho do qual Carvalho Neto era presidente.  

Assim, considerei necessário a-

companhar o desenrolar desta trama nos 

dois periódicos, chamando a atenção que, 

por muitos anos Helvécio de Andrade foi 

colaborador do Correio de Aracaju, e, no 

final da década de 1910, Carvalho Neto 

ocupou uma de suas colunas para respon-

der as críticas publicadas por Helvécio no 

Diário da Manhã. Nessa teia foi preciso 

recompor algumas outras disputas em que 

o próprio Helvécio esteve envolvido, dan-

do flashes de como se constituiu a rede de 

Imagem n.4. Fonte: Fotografia de Helvécio de
Andrade no jornal O Imparcial . N. 20, 3/08/1918.    
Acervo digitalizado do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Sergipe. 
 
 

Imagem n. 3. Fotografia de Carvalho Neto. 
Fonte: Capa do livro O pensamento vivo de 
Carvalho Neto. 2. ed. São Paulo, 1988. 
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intelectuais, notadamente envoltos na edu-

cação do Estado de Sergipe. 

A partir desse mapeamento e de um 

levantamento bibliográfico foi possível 

destacar elementos tangíveis de quando, 

como e por que foi se constituindo a escola 

sergipana no aspecto da modernidade     

pedagógica.  

Da mesma forma destaquei, no ter-

ceiro capítulo, os ditos sobre o pedagógico 

publicados pelo impresso O Século. Ob-

servei também que o jornal trazia referên-

cias a modelos pedagógicos de outros paí-

ses em algumas matérias, entre eles o mo-

delo de ensino paulista. Os artigos e notas 

eram escritas pelos redatores e repórteres 

do jornal, e, em sua maioria, sem assinatu-

ra. O Século realizou vários inquéritos, 

consubstanciando-se na natureza interven-

cionista do jornalismo português na medi-

da em que agia como militante na defesa 

do ideário republicano. De igual forma, le-

vantei também os temas publicados e pro-

curei mapear a produção da História da 

Educação de Portugal acerca da moderni-

dade pedagógica, sem a ambição de esgo-

tá-la sobre o que se produziu a seu respei-

to. Os temas pedagógicos centraram-se na 

questão da reforma de ensino encampada 

pela República, educação militar, congres-

sos, emigração e as suas conseqüências na 

adaptação às novas realidades. Em foco es-

tava o receio da desnacionalização. Entre-

tanto, foquei alguns inquéritos sobre temas 

da vida nacional, em particular da instru-

ção pública, que nortearam muitas matérias 

de O Século. Os ditos, nos inquéritos, as-

sumiam a natureza pretendida pelo impres-

so com uma linguagem informativa, dita 

neutra, com a qual diferentes opiniões e-

ram tratadas pelo impresso, permitindo, as-

sim, intervir, através de suas páginas e de 

suas ações, na sociedade portuguesa.  

Os inquéritos eram avaliações de 

natureza qualitativa, quando os informan-

tes − o público leitor − escreviam para o 

jornal e este publicava, normalmente na ín-

tegra, os referidos depoimentos. Após i-

númeras contribuições o impresso dava um 

parecer conclusivo, assinalando as conver-

gências e as divergências em torno das po-

sições levantadas.  

Detive-me mais de perto no inqué-

rito sobre as escolas primárias, com desta-

que para os prédios escolares, para acom-

panhar o desnude da situação da escola 

portuguesa. Após quase 10 anos, a Repú-

blica frustrou sua promessa de transformar 

a atrasada e conservadora mentalidade por-

tuguesa, como afirmavam os próprios re-

publicanos, por conta da presença maciça 

dos jesuítas na educação e da Monarquia, 

mas já com a incômoda constatação das 

poucas mudanças operadas pela República.  

Também fiz referência ao dito de 

João de Barros, em muitas matérias peda-

gógicas publicadas no impresso, especial-

mente nos inquéritos. Ele teve papel atuan-
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NOTA BIOGRÁFICA  
 
João de Barros nasceu a 04/02/19881, na Fi-
gueira da Foz, e faleceu em 1960. Foi poeta, 
político, educador. Formou-se na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, em 1904. 
Professor do Liceu em Português e Francês. Foi 
diretor da Instrução Pública, Secretário do Mi-
nistério da Instrução e alguns momentos minis-
tro interino, diretor Geral do Ensino Secundá-
rio. Deixou muitos escritos sobre temas diver-
sos. 

 

Imagem n. 5. Monumento a João de Barros, na 
Praia do Norte. Fonte: Disponível em: 
<http://praiadesantacruz.com/stcruz/stcruzjbarros.h
tm.> Acesso em: 05 de set. 2007. 
 

te na instrução Pública de Portugal, similar 

ao de Helvécio de Andrade em Sergipe. 

 

 

 

Estabelecendo conexões e descone-

xões, parti de meu posto de observação  − 

a perspectiva histórico-comparativa inter-

cultural − para aproximar/comparar os dis-

cursos jornalísticos que traziam elementos 

fundantes da modernidade pedagógica: 

ruptura e progressos em ambos os impres-

sos. 

Meus argumentos procuraram es-

clarecer a compreensão de que as conexões 

e/ou desconexões ocorreram em uma 

mesma ordem discursiva, a despeito das di-

ferenças de desenvolvimento do jornalis-

mo: ruptura de uma ordem escolar presen-

te no chamado antigo regime, Brasil (Im-

pério) e Portugal (Monarquia), e com o en-

sino confessional de origem católica, além 

da luta pela regeneração social através da 

escola. Progresso ansiado porém frustrado 

em relação às transformações da socieda-

de, pela escola, como eixo norteador da 

República. 

Remeti-me à própria caminhada 

desse texto e da investigação, para fazer 

alguns balizamentos em torno do que con-

segui apreender e significar sobre a mo-

dernidade pedagógica em Sergipe/ Brasil e 

Portugal. 

Levantei, ainda, outras considerações 

pontuais a respeito deste escrito. Tomei 

como instrumental de pesquisa idéias de 

Foucault. No entanto me senti à vontade, 

no transcurso dessa escrita, em dialogar 

com outros autores que se fizeram presen-

tes nos capítulos desenvolvidos − às vezes 

de filiações teóricas diferenciadas, mas ob-

jetivando dar mais corpus a esse trabalho. 

Dessa forma, procurei estabelecer, na me-

dida do possível, as possibilidades e os li-

mites de colocar, enquanto produtora de 

textos, sentidos próprios que sinalizavam 

minha própria caminhada intelectual. Preo-

cupei-me, também, ao longo dos capítulos, 

em problematizar as categorias propostas, 
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na medida em que fosse fazendo uso das 

mesmas, bem como dando os indicativos 

de natureza metodológica que segui frente 

à tese que me propus argumentar e defen-

der. Da mesma forma apontei diversas no-

ções que, na leitura das fontes se fizeram 

necessárias assinalá-las e destacá-las, por 

se tratarem de termos significativos que 

emergiram nos enunciados: cultura e civi-

lização, raça e etnia, espaço e lugar, instru-

ção e educação entre outros. A partir des-

ses enunciados foi possível articular alguns 

termos que traziam significados importan-

tes nos ditos: imitação, regeneração, pro-

gresso, entre outros. 

Assim, me dispus criar, em alguns 

momentos, quadros e cenários que pudes-

sem dar conta do objeto numa visão mais 

telescópica.  Isto me permitiu abrir cami-

nhos para enxergar, nos impressos, os da-

dos para produzir uma articulação histórica 

entre os dois mundos. Indaguei-me se esta-

va dando uma volta ao mundo para chegar 

ao meu objeto, se havia criado um cenário 

por demais abrangente e distante. Mesmo 

assim preferi correr o risco, por conta do 

posto de observação que eu estava assu-

mindo, ou melhor, do lugar social, reme-

tendo-me, mais uma vez, a Certeau.27  O 

fazer história compreende-se como uma 

“relação entre ‘um lugar` (um recrutamen-

to, um meio, uma profissão etc), ‘procedi-

                                                
27 CERTEAU, Michel de. Obra citada. 1982. 

mentos de análise’ (uma disciplina) e uma 

‘construção textual’ (literatura)”.28 A no-

ção de “lugar social”29 de Certeau é enten-

dida aqui como espaço de produção sócio-

econômica, política e cultural. Foi do lugar 

de investigadora de História de Educação 

que me coloquei para realizar este estudo. 

Tentei escapar de alguns riscos; o 

primeiro, de me perder em um estudo pa-

norâmico, por demais genérico; o segundo, 

em me deixar confluir para uma investiga-

ção sem articular bem os campos de sabe-

res, tornando-a uma colcha de retalhos sem 

criar uma colcha de fuxicos, isto é, os pe-

daços não formarem um todo. Procurei es-

capar dos limites da história em miga-

lhas,30 bem como das amarras de uma his-

tória limitada à nação, estabelecendo o que 

Bloch chamou “diálogo de surdos”,31 ao se 

passar de um estudo da nação para outra, 

sem que uma ouvisse a outra no contexto 

do recrudescimento do nacionalismo. Es-

pero, assim, ter atingido os objetivos pro-

postos. 

Vitrine das letras foi uma possibili-

dade ímpar de dar visibilidade a um enten-

                                                
28 Ibidem. p. 76. 
29 Ibidem. 
30 DOSSE, François. A História em Migalhas: dos 
Annales à Nova História. Tradução de Dulce A. 
Silva Ramos. 1. reimpr. Campinas, São Paulo: Edi-
tora da Universidade Estadual de Campinas, 1992. 
31PRADO, Maria Ligia Coelho. Repensando a His-
tória Comparada da América Latina. Revista de 
História/ Departamento de História, Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências. Universidade de 
São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1950. n. 153 
(terceira série) 2° Semestre, 2005. p. 18. 
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dimento de que o jornal foi, por séculos, 

um espaço singular de produção também 

de uma Pedagogia que talvez pudesse se 

chamar de Pedagogia dos impressos.   

Como meio principal de comunicação o 

jornal esteve compondo o cenário cultural, 

dizendo o seu dito talvez como um quarto 

poder, como salientou Traquina32 nos esta-

dos democráticos. Poder advindo da força 

de mobilização da opinião pública em seu 

duplo papel: “vigiar o poder político e pro-

teger os cidadãos dos eventuais abusos dos 

governantes” e “fornecer  aos cidadãos as 

informações necessárias para o desenvol-

vimento das suas responsabilidades cívi-

cas”.33 

Poder traduzido em um saber, no sen-

tido de Foucault,34 no qual redatores, re-

pórteres e colaboradores, enquanto intelec-

tuais, pensavam seu tempo expressando 

um conjunto de idéias para refletir, repen-

sar e transformar a sua realidade. Essas i-

déias, nascidas dos acontecimentos, dos 

sonhos e/ou das frustrações viravam notí-

cias. Notícias expostas nos impressos e 

vendidas a um público leitor restrito, po-

rém significativo, sobretudo nas cidades. 

Realizar uma investigação dessa na-

tureza, com um grande número de fontes, 

                                                
32 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. 
Porque as notícias são como são. 2. ed. Florianópo-
lis: Editora Insular, 2005. p. 50. 
33 Ibidem.  
34 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 
Organização, Introdução e Revisão Técnica de Ro-
berto Machado. 2. ed. Rio Janeiro: Grall, 1979. 

não foi uma tarefa fácil, exigindo contínuas 

idas e vindas em diferentes campos do sa-

ber. Às vezes me sentia desenrolando um 

novelo de linha sem conseguir chegar à ou-

tra ponta; outras, o exercício de enxergar 

no e para além do objeto, desviava-me a 

atenção do mesmo, em dobraduras segui-

das, que mais escondiam que mostravam o 

que desejava encontrar. As fontes, porém, 

reconduziam-me ao exercício comparativo 

que, de modo algum, não foi fácil de fazer 

mas que, certamente, levou-me a um cami-

nho sem volta: aos estudos interculturais. 

Mesmo que a escrita da história te-

nha, ao longo do tempo, se aproximado e 

se distanciado de modelos lingüísticos pró-

prios (descrição, argumentação, narração, 

problematização), ousei assimilar esses   

diferentes movimentos de escritas sem me 

prender a uma uniformidade textual, mas 

no diálogo com o meu objeto utilizando, 

para isso, das possibilidades possíveis de 

escrever esse texto. Considerei necessário 

salientar, ainda, que esta investigação teve 

como tempo de realização três anos; como 

tal, dentro dessa temporalidade e dos meus 

limites, este foi o trabalho possível de ser 

construído. No entanto, espero ter contri-

buído para mais uma compreensão da    

História da Educação de Sergipe e de    

Portugal, em uma perspectiva intercultural 

cujos horizontes permitirão outras tantas 

investigações que possam confirmar, refu-

tar e rever a TESE proposta.  



 

VITRINE DAS LETRAS 
 
 

Capítulo I 

APROXIMAÇÕES/COMPARAÇÕES  

 
 
 

 
 

1. Interface entre 
História da Educação e Comunicação: 
uma perspectiva histórico-comparativa 

intercultural 
 

 

Tomei como base para esta TESE a 

perspectiva histórico-comparativa intercul-

tural, o que exigiu uma travessia por dife-

rentes áreas de saber. Considerei os argu-

mentos de Rüsen a respeito da historiogra-

fia comparativa intercultural: a exigência 

de um parâmetro organizativo, comparan-

do peculiaridades, seus componentes bási-

cos e reconstruindo-os como uma relação e 

uma síntese específicas de vários elemen-

tos.1 O autor levou em conta  a crescente 

necessidade da “comunicação internacional  

 

 

                                                
1 RÜSEN, Jörn. Historiografia comparativa inter-
cultural. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A histó-
ria escrita: teoria e história da historiografia. São 
Paulo: Contexto, 2006. 

 

 

 

e intercultural, não apenas na economia e 

na política, mas em vários campos da vida 

cultural.”2 Chamou-me a atenção sua con-

sideração sobre o posto de observação que 

deveria ocupar o investigador: “antes de 

olhar para os materiais (textos, tradições 

orais, imagens, rituais, monumentos, assim 

por diante)”,3 deveria “saber que campo de 

coisas deve ser levado em consideração e 

de que maneira as descobertas nesse cam-

po devem ser comparadas”.4  

Rüsen propôs uma teoria que expli-

casse o elemento que poderia dar sentido 

ao passado, como ponto de partida para a 

compreensão intercultural: “o que se dá 

em uma cultura específica é entendida co-

mo combinação de elementos compartilha-

dos por outras culturas”.5 Isto significou 

que, comparar os discursos jornalísticos 

sobre a modernidade pedagógica, exigiu-

me uma aproximação com as práticas jor-

nalísticas, em sua linguagem e seu conteú-

                                                
2 Ibidem. p. 116. 
3 Ibidem.  
4 Ibidem.  
5 Ibidem. p. 120. 
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do, de forma a dar sentido ao objeto em es-

tudo. 

A noção intercultural foi entendida 

em Ramos, como “relação, processo, di-

nâmica, tomada em conta das identidades 

(individuais e coletivas), das interacções 

entre os indivíduos e os grupos”.6 Tratou-

se, certamente, de um campo de estudo de-

lineado de forma mais recente como desa-

fio importante do processo de globaliza-

ção, das migrações nacionais e internacio-

nais e do multiculturalismo.  

Segundo Silva,7 o multiculturalismo 

teve sua origem no século XIX “quando 

Tocqueville (1805-1859) levantou as bases 

para a compreensão do pluralismo cultural 

e político presente na sociedade norte-

americana”.8 Este conceito preconizava 

que as diversas culturas presentes no  inte-

rior norte-americano por conta dos proces-

sos migatrórios seriam assimiladas pela 

cultura dominante. Assim, medidas foram 

tomadas para fazer valer uma visão associ-

acionista (educação compensatória) para os 

filhos dos imigrantes traduzidos, essenci-

almente, em programas de reforço escolar.  

                                                
6 RAMOS, Natália. Comunicação, cultura e inter-
culturalidade: para uma comunicação intercultural. 
Revista Portuguesa de Pedagogia. Lisboa, Ano 
32, n. 2, 2001. p. 156. 
7 SILVA, Gilberto Ferreira. Multiculturalismo e e-
ducação intercultural: vertentes históricas e reper-
cussões atuais na educação. In: FLEURI, Reinaldo 
Martins (org.). Educação intercultural: mediações 
necessárias. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003. 
p. 18. 
8 Ibidem.  

Já no século XX, Jonh Dewey, nessa 

mesma direção, estabeleceu uma relação 

entre o pluralismo cultural na formação 

norte-americana, atribuindo à escola o pa-

pel de equilibrar as forças presentes na so-

ciedade a fim de garantir interesses e proje-

tos comuns aos cidadãos, assim como a 

participação democrática.9  

Silva salientou que da concepção de 

multiculturalismo emergiu a construção do 

conceito de educação intercultural, presen-

te em contextos europeus e latino-

americanos, no entendimento e comunica-

ção entre indivíduos de diferentes culturas.  

 

Multiculturalismo é visto como o 
reconhecimento de que em um ter-
ritório existem diferentes culturas. 
Interculturalismo é uma maneira 
de intervenção diante da realidade, 
que tende a colocar a ênfase na re-
lação entre culturas. Pluricultura-
lismo é outra maneira de interven-
ção que dá ênfase à manutenção da 
identidade de cada cultura. 10 

 

Evidentemente, a problemática inter-

cultural tem relação intrínseca com a co-

municação, com abertura ao outro, no en-

contro entre culturas, permeadas por assi-

milações, reconstruções, conflitos, imposi-

ções e recomposições. Assim, intercultura-

lidade, neste estudo, assumiu a noção de 

                                                
9 DEWEY, John. Vida e Educação: I. A criança e 
o programa escolar, II. Interesse e reforço. Tradu-
ção e estudo preliminar de Anísio S. Teixeira. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material 
Escolar, 1978. 
10 SILVA, Gilberto Ferreira. Obra citada. 2003, p. 
27. 
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reposicionamento metodológico conceitual 

e epistemológico da comunicação.  

No Brasil, essa questão tem sido de-

batida nos estudos étnicos, especialmente 

ligados à discriminação de populações a-

fro-brasileiras no espaço escolar e na valo-

rização de culturas diferentes, índios e ne-

gros, entre outras. 

 

A noção de educação intercultural 
parece responder a uma definição 
conceitual que articula tanto em 
seu interior aspectos herdados do 
movimento multiculturalista norte-
americano, como a luta por injus-
tiça social, quanto potencializa a 
convivência de diferentes culturas 
em um mesmo território, o diálogo 
e a comunicação entre os próprios 
sujeitos, resultando em processos 
formadores de identidades híbri-
das/mestiças.11 

 

Essas noções propiciariam o enten-

dimento de que comparar culturas ou ele-

mentos de uma cultura, no caso, do discur-

so jornalístico sobre a modernidade peda-

gógica, tornou-se um desafio no processo 

não só de delineamento do objeto, como 

também da perspectiva analítica que assu-

mi, enquanto método comparativo. 

 Kofes questionou sobre a unidade do 

que deveria ser comparado: a sociedade? A 

cultura? Grupos? Instituições? Sistemas? 

Segundo a autora, a “apreensão de pensar a 

diferença (consciência da diferença) funda-

                                                
11 Ibidem. p. 52. 

ria o empreendimento comparativo”,12 

mesmo salientando que não havia uma ú-

nica, só e canônica definição do que fosse 

método comparativo, nem mesmo um a-

cordo sobre os sentidos da comparação. 

Kofes salientou que  

 

o exercício comparativo nos diz 
sobre as indagações que ainda fa-
zemos sobre as descontinuidades e 
continuidades entre as sociedades, 
as culturas, as categorias e os valo-
res humanos. Fala também que, e 
de certa maneira, ainda comparti-
lhamos o que Foucault designava 
como épistèmé da semelhança e da 
diferença.13 

 

A idéia de História como conexão 

coube bem na proposta deste estudo. Ela 

emergiu na leitura de Prado14 quando esta 

se remeteu a Gruzinski,15 defendendo a 

ampliação do olhar da História para além 

do conceito de Estado-nação, desmontando 

as polaridades e determinações que um es-

tudo dessa natureza exigia. Isso só foi pos-

sível ao considerar a educação como um 

objeto mestiço, como já assinalei, enquanto 

                                                
12 KOFES, Suely. Os discursos da comparação: a-
notações para a discussão. In: COVA, Ana; RA-
MOS, Natália e JOAQUIM, Tereza. Desafios da 
comparação: família, mulheres e gênero em Portu-
gal e no Brasil. Oeiras: Celta Editora, 2004. 
13 Ibidem. p. 48. 
14 PRADO, Maria Ligia Coelho. Repensando a His-
tória Comparada da América Latina. Revista de 
História/ Departamento de História, Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências. Universidade de 
São Paulo: Humanitas, FFLCH/USP, 1950. n. 153 
(terceira serie), 2° Semestre, 2005. 
15 GRUZINSKI, Serge. O que é um objeto mestiço? 
PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.).  Escrita, lin-
guagem, objetos: leituras de História Cultural. 
Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004. p. 254. 
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NOTA 
 
Lembrei de Ianni quando destacou as viagens 
como um recurso comparativo excepcional para 
as ciências sociais. Os viajantes revelavam, a-
través de suas narrativas, o que se sabia e o que 
não se sabia; o que era conhecido e o que era 
desconhecido; o que estava próximo e o que se 
encontrava distante. A viagem dissolvia as 
fronteiras e as recriava. A comparação se reve-
lava, assim, como um experimento de evidenci-
ar contrapontos entre situações, ações, relações, 
processos de diferentes realidades. 
IANNI, Octávio. Enigmas da modernidade-
mundo. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 2003. 

 

“uma criação humana nascida da confluên-

cia da expansão européia com as socieda-

des que se desenvolveram na Ásia, África 

e na América”. A educação, sendo criação 

humana, careceria ser considerada como 

um produto nos jogos de encontros e de-

sencontros entre culturas e civilizações, 

devendo escapar de análises que se pren-

dessem a uma “armadilha territorial”,16 

passando a se confrontar com horizontes 

planetários. Neste caso, considerando-a 

enquanto objeto mestiço, a educação for-

neceria informações sobre os desdobra-

mentos da civilização ocidental e também 

sobre as modalidades de sua expansão.17 

Aplicando o método comparativo à 

História da Educação, pude pensar nos dis-

cursos jornalísticos sobre a modernidade 

pedagógica como objeto mestiço, estabele-

cendo conexões e/ou desconexões entre o 

Correio de Aracaju e O Século. A mo-

dernidade pedagógica se desenvolveu sis-

tematicamente em horizontes planetários, 

em temporalidades diferenciadas. Para en-

tender isso, os estudos comparativos tive-

ram um papel singular nesse processo de 

re-desenho dos sistemas de ensino em dife-

rentes realidades. Sua aplicação, portanto, 

tem já longa história.  

Na Europa Ocidental, na América 

do Norte e na América Latina, evidencia-

                                                
16 PRADO, Maria Ligia Coelho. Obra Citada. 
2004. p. 273. 
17 Ibidem. p. 268. 

va-se, desde a Renascença, a comparação a 

partir das navegações e seus viajantes que 

recontavam e reinterpretavam os modelos 

pedagógicos aonde iam e os difundiam nos 

seus países. Os resultados dessas viagens 

eram publicados em forma de relatórios e, 

em alguns casos, em jornais, já no século 

XVII. Com o desenvolvimento dos meios 

de comunicação e de transportes, a interlo-

cução entre os intelectuais se ampliou ex-

ponencialmente, através da realização de 

missões de estudos, atividades diplomáti-

cas, congressos, feiras e eventos culturais 

de diferentes naturezas. 

 

 

Os modelos pedagógicos têm sido, 

historicamente, um dos elementos de co-

nexão cultural entre povos. O estudo de 

Hans18 foi bem ilustrativo nesse sentido, 

assinalando os primórdios da educação 

comparada que, no início do século XIX, 

                                                
18 HANS, Nicholas. Educação comparada. Tradu-
ção de José Severo de Camargo Pereira. 2. ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.  
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se deu a partir de relatos de viagem de inte-

lectuais a outros países e sua posterior pu-

blicação, ora descrevendo modelos e expe-

riências ora apontando-a como possível 

modelo a ser adaptado em seus países de 

origem.  

Esse autor procurou descrever e 

comparar os sistemas de ensino de quatro 

países (Estados Unidos, França, Inglaterra 

e Rússia), a partir de fatores de ordem na-

tural (raça, língua, geografia e economia); 

ordem religiosa (catolicismo, protestantis-

mo, anglicanismo e puritanismo) e cunho 

ideal (humanismo, socialismo, nacionalis-

mo e democracismo). Verificou, então, as 

influências desses fatores nos referidos sis-

temas de ensino, em sua administração e 

organização didática.  

Lourenço Filho, em seu estudo teó-

rico-prático sobre educação comparada, 

também partiu da idéia de que esta nasceu 

com a organização dos sistemas nacionais 

de ensino, cujo objetivo principal foi o de 

fortalecer e aperfeiçoar os referidos siste-

mas, em sua organização e nos métodos u-

tilizados. Assim, conceituou a educação 

comparada como “conjuntos dotados de 

configuração própria, sentido peculiar, 

como unidades complexas, em que se pode 

proceder à análise do processo educacional 

em toda a sua riqueza de aspectos e varie-

dade de condições”.19 Lourenço Filho in-

cluiu a educação comparada no domínio 

dos estudos interdisciplinares, devendo os 

sistemas de ensino serem compreendidos 

quando referidos à sociedade nacional a 

que servem “em função de seus objetivos, 

tradições e características especiais”.20 

Muitos estudos de comparação entre 

Brasil e Portugal têm sido realizados em 

diferentes áreas do saber, na tentativa de 

buscar elos entre esses dois países, às ve-

zes em tom mais ou menos apaixonado em 

benefício de uma ou de outra cultura. Lon-

ge de ser exaustiva, pincelei algumas in-

vestigações mais recentes.  

O artigo de Bontempi,21 por exemplo, 

objetivou apontar a trajetória da produção 

historiográfica de ambos os países. Neste 

aspecto, o autor apontou convergências e 

divergências, afirmando que o início da 

produção historiográfica no campo da His-

tória da Educação em Portugal era rechea-

da pelos documentos oficiais e paramenta-

da pelos grandes fatos políticos, resultando 

em frágil teorização e pouca problematiza-

ção. Considerou também que as inflexões 

                                                
19 LOURENÇO FILHO, M. B. Educação compa-
rada. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1961.   
p. 11. 
20  Ibidem. p. 10. 
21 BONTEMPI JÚNIOR, Bruno. A historiografia da 
Educação em Portugal e no Brasil: convergências e 
desafios. In: Warde, Mirian, J. Temas de História 
da Educação. Contemporaneidade e Educação: Re-
vista semestral de Ciências Sociais e Educação. 
Rio de Janeiro: Instituto da Cultura e Educação 
Continuada (IEC). Ano V, n. 07- 1° Semestre, 
2000. 
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NOTA 
 

Lusofonia − Conjunto de países e regiões onde 
existem falantes que se comunicam em Língua 
Portuguesa: Portugal, Brasil, Angola, Cabo 
Verde, Giné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e 
Príncipe, antigos territórios da Índia, China e 
Malésia, e comunidades migrantes além de     
Timor. 

mais importantes na trajetória da História 

da Educação nos dois países tiveram lugar 

a partir dos anos 20, do século XX: em 

Portugal, a introdução de disciplina que re-

forçava a idéia de evolução do pensamento 

pedagógico nos manuais propedêuticos; no 

Brasil, havia a presença do entusiasmo pela 

educação e do otimismo pedagógico, sali-

entado por Nagle. 

Nóvoa destacou, em seu estudo sobre 

os tempos escolares no Brasil, Portugal e 

Moçambique, a escola no mundo que o 

“português criou”,22 procurando compre-

ender, historicamente, os tempos da escola, 

através de uma reflexão comparada entre 

os países referidos. Espaço-tempo diferen-

ciado em que espaço se alargava e se res-

tringia, e um tempo que se acelerava e se 

condensava: “Uma largura que permite a 

fluidez histórica, concebendo o presente 

não como um ‘período’ mas como um pro-

cesso de transformação do passado no fu-

turo (e vice-versa)”.23 Uma espessura que 

permite viver em diferentes temporalida-

des; espaço não limitado pelas margens fí-

sicas.  

Remeteu-se Nóvoa ao entendimento 

dos discursos que emergiram em “comuni-

dades de sentido”,24 num mesmo espaço 

lingüístico. Uma comunidade imaginada – 

                                                
22 NÓVOA, António; SCHRIEWER, Jürgen. A di-
fusão mundial da escola. Lisboa: Educa, 2000.    
p. 123. 
23 Ibidem. p. 124. 
24 Ibidem.  

lusofonia −, que permitiu um inquérito his-

tórico e comparado. Assim se propôs em 

compreender “o modo como diferentes 

práticas discursivas se imbricam e se so-

brepõem configurando maneiras de pensar 

e de agir”.25 Isto foi possível delimitando-

se zonas de olhar. Esta delimitação, em sua 

perspectiva, deveria ser o desafio da Histó-

ria comparada. Os processos de comunica-

ção e de transição do saber pedagógico de-

finiriam redes e influências que re-

localizavam, nas comunidades locais, idéi-

as e conceitos que circulavam em espaços 

internacionais. 

 

 

Estudos recentes, condensados no li-

vro História da Escola em Portugal e no 

Brasil,26 discutiram e abordaram a circula-

ção e apropriação de modelos educacio-

nais. Neles se tratou de resultados de estu-

dos de um projeto de cooperação interna-

cional, desenvolvido na Universidade de 

Lisboa e na Faculdade de Educação de São 

                                                
25 Ibidem. p. 133. 
26 PINTASSILGO, Joaquim et al (orgs). História 
da Escola em Portugal e no Brasil: circulação e 
apropriação de modelos culturais. Lisboa: Edições 
Colibri, 2006. 
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Paulo. O objetivo era o de captar o proces-

so de construção da escola – entendida 

como instituição da modernidade – em su-

as raízes e em sua multidimensionalidade, 

particularizando o modelo escolar que cir-

culou no Brasil e em Portugal.27 

Vários congressos luso-brasileiros de 

História da Educação têm procurado, atra-

vés de caminhos da polifonia, aproximar as 

investigações na área em ambos os países. 

A título de exemplo, o IV Congresso reali-

zado em Uberlândia trouxe uma linha es-

pecífica sobre questões metodológicas da 

pesquisa em Educação Comparada. Da 

mesma forma, os congressos de História da 

Educação realizados pela Sociedade Brasi-

leira de História da Educação (SBHE), a 

partir da realização do segundo evento, 

também apresentaram uma linha sobre os 

estudos comparados. 

Estudos de análise comparada, de cu-

nho historiográfico no campo da educação 

entre Portugal e determinados estados do 

Brasil, já foram realizados em Coimbra. 

Carvalho e Cordeiro28 analisaram o circui-

to do discurso pedagógico especializado 

entre Brasil e Portugal em duas revistas 

Educação (São Paulo/Brasil) e Revista 

Escolar (Lisboa/Portugal), entendendo-as 

como um veículo de difusão e negociação 

                                                
27 Ibidem. 
28 CARVALHO, Luís Miguel; CORDEIRO, Jaime. 
Brasil-Portugal nos circuitos do discurso pedagógi-
co especializado (1920-1935): um Estudo Históri-
co-comparativo de Publicações de Educação. Ca-
derno N. 9. Lisboa: Educar, 2002.  

de uma razão pedagógica de tipo científica. 

A perspectiva teórica deste trabalho foi a 

de criar zonas de olhar e zonas de diálogos 

num mesmo espaço de lusofonia, de modo 

a tratar-se de uma história comum e identi-

dades partilhadas (por adesão ou rejeição). 

Carvalho29 visou compreender as re-

lações da construção de um saber especia-

lizado em educação, no âmbito da análise 

histórica comparada, com a difusão mun-

dial da escola de massa. Preocupou-se, 

também, em buscar a gênese desse conhe-

cimento e do conhecimento dos especialis-

tas enquanto ramo das ciências sociais e 

humanas. Tratou-se de uma história com-

parada entre fenômenos globais e locais, 

observando os discursos presentes nas ver-

tentes pedagógicas, vistos como produtos 

híbridos de um cruzamento mundimensio-

nal de idéias e objetos, de comunidades 

que atribuem sentidos aos fatos educativos 

nas relações de poder.  

Correia e Gallego, 30 por sua vez, fi-

zeram um estudo sobre os sentidos da 

construção da escolaridade popular em 

Portugal e São Paulo (1880-1920). Procu-

raram evidenciar a configuração institucio-

nal do tempo, articulando-o a noções de 

                                                
29 CARVALHO, Luís Miguel. Nós através do es-
crito:  revistas especializadas e conhecimento peda-
gógico (1920-1936). Coimbra: Imprensa de Coim-
bra, 2000. 
30 CORREIA, António Luz; GALLEGO, Rita de 
Cássia. Escolas Públicas Primárias em Portugal e 
em São Paulo: olhares sobre a organização escolar 
(1880-1920). Caderno N. 21. Lisboa: Educar, 
2002. 
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núcleos significativos das atividades no in-

terior da escolaridade: organização do 

tempo docente, das disciplinas escolares e 

a construção discursiva do aluno e do pro-

fessor. 

Correia e Silva,31 ao considerar a es-

cola ou a escolarização como construções 

discursivas, assinalaram que a comparação 

em história é uma história de sentidos e 

não um arranjo sistematizado de fatos. A 

base de análise deste estudo foi a constru-

ção da escolaridade popular, através dos 

textos legislativos de Portugal e Santa Ca-

tarina. 

A revista Educação em Revista, 

por sua vez, com a temática A imprensa 

periódica e a História da Educação,32 pu-

blicou artigos escritos por intelectuais de 

Portugal e Brasil, apresentando um reper-

tório de estudos sobre a imprensa educa-

cional. Esses periódicos, como afirmou   

Pierre Ognier, devem ser entendidos como 

“um corpus documental de vastas dimen-

sões, pois se constituem em testemunho 

vivo dos métodos e concepções pedagógi-

cas de uma época e da ideologia moral, po-

lítica e social de um grupo profissional”.33 

                                                
31 CORREIA, António Carlos Luiz; SILVA, Vera 
Lúcia Gaspar da. A lei da Escola: os sentidos da 
construção da escolaridade popular através dos tex-
tos legislativos em Portugal e Santa Catarina-Brasil 
(1880-1920). Caderno N. 16. Lisboa: Educar, 
2002. 
32 CATANI, Denise Bárbara; BASTOS, Maria    
Helena Câmara (orgs). Educação em Revista: a 
imprensa periódica e a História da Educação. São 
Paulo: Escrituras Editora, 2002. 
33  Ibidem. p. 5. 

Nessa perspectiva, considerei o que 

Nóvoa e colaboradores afirmaram:  

 

A imprensa é, provavelmente, o 
local que facilita um melhor co-
nhecimento das realidades educa-
tivas, uma vez que aqui se mani-
festam, de um ou de outro modo, o 
conjunto dos problemas desta área. 
É difícil imaginar um meio mais 
útil para compreender as relações 
entre a teoria e a prática, entre os 
projectos e as realidades, entre a 
tradição e a inovação,... São as ca-
racterísticas próprias da imprensa 
(a proximidade em relação ao a-
contecimento, o caráter fugaz e 
polémico, a vontade de intervir na 
realidade) que lhe conferem este 
estatuto único e insubstituível co-
mo fonte para o estudo histórico e 
sociológico da educação e da pe-
dagogia.34 
 

Não me interessava estudar os dis-

cursos jornalísticos de periódicos voltados 

para temas de educação já com uma ampla 

literatura em Portugal, destacando-se, so-

bretudo, o trabalho coordenado por        

Nóvoa.35 No Brasil, grupos de pesquisas 

têm muitos trabalhos investigativos que se 

debruçaram sobre os impressos, especial-

mente os especializados na área, a exemplo 

o grupo de História, Sociedade e Educação 

no Brasil (HISTEDBR) e da Sociedade 

                                                
34 NÓVOA, António; BANDEIRA, Filomena; 
TEIXEIRA, João Carlos; TEIXEIRA, Vera. A im-
prensa de educação: concepção e organização do 
repertório português. In: CATANI, Denice Bárbara; 
BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs). Educação 
em Revista: a imprensa periódica e a História da 
Educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 
31. 
35 NÓVOA, António (dir.). A Imprensa de Educa-
ção e Ensino: Repertório analítico (século XIX-
XX). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 
1993. 
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Brasileira de História da Educação         

(SBHE).  

Encontrava-me, de fato, interessada 

na grande imprensa com ampla circulação 

em Portugal e em Sergipe, na qual as maté-

rias pedagógicas eram publicadas de forma 

pontual e descontínua em meio a tantas ou-

tras de natureza política, econômica, social 

e literária. Procurei, então, analisar a mo-

dernidade pedagógica em jornais de Ser-

gipe (Brasil) e Portugal em uma relação 

comparada, sem forçar uma análise linear, 

mas fluida, em alguns pontos de conexões 

e em diferentes temporalidades em teia, li-

gadas por elos culturais advindos de uma 

forma de ligação – os jornais −, e em um 

mesmo campo lingüístico (lusofonia).     

Além disso, o uso da Língua Portuguesa,36 

se constitui em um macrossistema cultural 

integrado.37 Como afirmou Nóvoa: “Trata-

se de compreender o modo como os dis-

cursos moldam os factos, configuram rea-

lidades não se limitando a descrever qual-

quer coisa que estava além deles”.38 

Procurei, então, estabelecer o meu 

posto de observação para realizar esta in-

                                                
36 Sobre a Língua Portuguesa, ver: CARDEIRA, 
Esperança. O Essencial sobre a História do Por-
tuguês. Lisboa: Caminho, 2006. Em relação a Ser-
gipe ver: FRANCO, Emmanuel. O povo e a lin-
guagem de Sergipe. Aracaju-SE: Academia Sergi-
pana de Letras, s/d. 
37 CHAPARRO, Manuel Carlos. Sotaques d’ a-
quém e d’ além mar: percursos e gêneros, jorna-
lismo português e brasileiro. Santarém: Jortejo, 
2000. 
38 NÓVOA, António; SCHRIEWER (orgs.). Obra 
citada. 2000. p. 140. 

vestigação, tendo a preocupação de dese-

nhar o objeto deste estudo e assim poder 

criar os elementos de comparação, sempre 

tomando como centralidade duas categori-

as: discurso jornalístico e modernidade 

pedagógica. Atentei, ainda, para as várias 

noções necessárias ao estabelecimento das 

conexões e/ou desconexões entre os dados 

levantados no Correio de Aracaju e O 

Século. 

 

 

 

2. Discurso jornalístico: uma  
aproximação 

  

 Estudos realizados sobre comunica-

ção do ponto de vista da teorização e da 

sua história social realizados por Matte-

lart;39 Fabre;40 Jeanneney;41 Wolton;42    

                                                
39 MATTELART, Armand e MICHELE. História 
das Teorias da Comunicação. Tradução de Nelson 
Amador. Porto: Campo das Letras, 1997.         
MATTELART, Armand. A Invenção da Comuni-
cação. Tradução de Maria Carvalho. Lisboa, 1994.     
MATTELART, Armand. Comunicação mundo: 
história das idéias e das estratégias. Tradução de 
Guilherme João de Feitas Teixeira. 2. ed. Rio de 
Janeiro, Petrópolis, 1996. 
40 FABRE, Maurice. História da comunicação. 
Tradução de Liliane e Duarte Nuno Simões, 2 .ed. 
Lisboa: Moraes Editora, 1980. 
41 JEANNENEY, Jean-Nöel. Uma História da 
Comunicação Social. Tradução de Catarina      
Gândora e Ana Isabel Silva. Lisboa: Terramar, 
1996. 
42 WOLTON, Dominique. Pensar a Comunicação. 
Lisboa: Difel, 2000. 
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Mcluhan,43 Briggs e Burke44 e Thompson45 

contribuíram para a compreensão do jorna-

lismo dentro de um contexto mais amplo.   

 Thompson, tratando da dimensão 

simbólica dos meios de comunicação soci-

al, afirmou que “eles se relacionam com a 

produção, o armazenamento e a circulação 

de materiais que são significativos para os 

indivíduos que os produzem e os rece-

bem,”.46 e que a comunicação é fixada num 

substrato material de algum tipo. O autor 

argumentou que os meios de comunicação 

constituíram parte integral do desenvolvi-

mento das sociedades modernas e que estes 

criavam “novos tipos de relações sociais e 

novas maneiras de relacionamento do indi-

víduo com os outros e consigo mesmo”.47 

O seu uso transformou e exerceu novas 

formas e relações de poder: na formação 

do capitalismo na emergência do estado 

moderno, com o claro sentido de identida-

de nacional e na quebra do poder da Igreja 

Católica.  

A noção de comunicação, portanto, 

indicou o sentido polissêmico de sua pala-

vra, trazendo a idéia de partilha, de comu-

                                                
43 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunica-
ção. Como extensão do homem. Tradução de Décio 
Pignatari. São Paulo: Editora Cultrix, 2000. 
44 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história so-
cial da Mídia: de Gutenberg à Internet. Tradução 
de Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2004. 
45 THOMPSON, John B. A mídia e a modernida-
de: uma teoria social da mídia. Tradução de Leo-
nardo Avritzer. Petrópolis, Rio de Janeiro:Vozes, 
1998. p. 12.  
46 Ibidem. p. 19. 
47 Ibidem. p. 13. 

nidade, de contigüidade, de continuidade, 

de encarnação e de exibição e seu contrá-

rio, ex-comunhão, separação da comunica-

ção, isto é, excluído da sociedade ou de um 

corpo de referência. Comunicação aqui é 

entendida não só como o conjunto dos 

meios de informação − tais como a im-

prensa escrita, falada, televisiva ou na am-

plitude digital que se coloca na atualidade 

−, mas especialmente no que se refere aos 

processos comunicacionais que “são dota-

dos de valores que põem em jogo as prefe-

rências, as opções, os desejos, os amores e 

os ódios, os projectos e as estratégias in-

tervencionistas na incompreensão e na in-

teracção,”48 como afirmou Rodrigues. Nes-

sa direção, presentifica-se, na comunica-

ção, o sentido do domínio técnico da 

transmissão, como a dimensão poética, in-

divisível da experiência pessoal. Os pro-

cessos comunicacionais não deveriam ser 

apartados da esfera pública, sendo essa “a 

cena em que o jogo das interacções sociais 

e o movimento dos actores ganham visibi-

lidade social”.49  

Isto significou compreender que o 

sentido produzido pela mensagem que a 

comunicação tem construído e transmitido, 

só pode ser entendido no contexto. 50  

                                                
48 RODRIGUES, Adriano Duarte. Comunicação e 
Cultura: a experiência cultural na era da informa-
ção. Lisboa: Presença, 2000. p. 22. 
49 Ibidem. p. 141. 
50 LÉVY, Pierre. As Inteligências Intelectuais: o 
futuro do pensamento na era da informática. Tradu-
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O jogo da comunicação consiste 
em, através de mensagens, preci-
sar, ajustar, transformar o contexto 
compartilhado pelos parceiros. Ao 
dizer que o sentido de uma mensa-
gem é uma “função” do contexto, 
não se define nada, já que o con-
texto, longe de ser um dado está-
vel, é algo que está em jogo, um 
objeto perpetuamente reconstruído 
e negociado. Palavras, frases, le-
tras, sinais ou caretas interpene-
tram, cada um à sua maneira, a re-
de de mensagens anteriores e ten-
tam influir sobre o significado das 
mensagens futuras.51 

 

Não poderia deixar de fazer refe-

rência à esfera pública, entendida aqui nos 

termos de Harbemas.52 Tratou-se do de-

senvolvimento de uma esfera pública, pela 

burguesia emergente, que consolidou a im-

prensa moderna aos poucos constituída em 

um produto industrial. Foi através da im-

prensa que o debate público foi mais forte. 

Segundo Habermas, durante o perí-

odo de formação do Estado Moderno se e-

xigiu que a esfera do poder público se ob-

jetivasse numa administração e num exér-

cito permanente, similar à permanência de 

contatos no intercâmbio de mercadorias e 

de notícias (bolsa, imprensa). Nos primei-

ros jornais, as informações que chegavam à 

publicação pertenciam ao rebotalho do ma-

terial noticioso em si disponível, e as in-

                                                                    
ção de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Edi-
ções 34, 1993. p. 25. 
51  Ibidem. p. 22. 
52 HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da 
esfera pública: investigações quanto a uma catego-
ria da sociedade burguesa. 2. ed. Tradução de Flá-
vio R. Kothe.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. 

formações se desenvolviam não só em re-

lação às necessidades de intercâmbio de 

mercadorias, mas também as notícias se 

tornavam mercadorias. A esfera pública foi 

se transformando no rolo das mudanças da 

própria imprensa. No primeiro momento, a 

imprensa se organizou em forma de em-

presa artesanal, cujo interesse do editor pe-

lo jornal era comercial, limitando sua ati-

vidade à circulação de notícias e à verifica-

ção da mesma. No começo do século XIX, 

com a emergência da imprensa de opinião 

ou literária em meio às disputas políticas 

partidárias, a empresa jornalística se reor-

ganizou de forma que, entre a coleta de in-

formações e a publicação de notícias novo 

membro apareceu: o redator.  

 
A esfera pública se impõe como 
uma esfera politicamente ativa, 
também as empresas jornalísticas 
consolidadas editorialmente res-
guardavam para as suas redações 
aquela espécie de liberdade que 
era, de um modo geral, caracterís-
tica para a comunicação das pes-
soas privadas enquanto um públi-
co.53 

 

Na década de 30 do século XIX a 

imprensa politizante evoluiu para a comer-

cializante, modificando-se estruturalmente 

a prática jornalista com o crescente espaço 

de anúncios, baixa de preços, altas tiragens 

e toda uma modernização no campo da ti-

pografia, que já incorporava os avanços 

tecnológicos e os meios de comunicação: o 

                                                
53 Ibidem. p. 215. 
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telégrafo, depois o telefone e a formação 

de agências de notícias, modificando-se a 

própria inserção no espaço público, são al-

guns exemplos.  

Habermas afirmou que a constituição 

da esfera pública teve, na imprensa, a sua 

instituição por excelência. Nesse sentido, o 

jornalismo foi, à época, um dos canais 

mais significativos de ampliação e consti-

tuição da mesma.  

O jornalismo, portanto, deve ser en-

tendido dentro do macro campo da comu-

nicação social, cuja origem remonta a notí-

cias feitas através de relatos orais.       

Franciscato considerou “uma prática social 

voltada para a produção de relatos sobre 

eventos do tempo presente”,54 e o jornal, 

de acordo com Melo,55 como um dos ins-

trumentos para o exercício do jornalismo 

traz, em cada época, referências simbólicas 

sobre o agir humano, tendo em vista os 

sentidos que os produtores de notícias, en-

quanto criadores de textos, dão às matérias 

que publicam.   

O jornal foi considerado tanto um 

meio de comunicação quanto uma estraté-

gia de ação que pôs em pauta conteúdos de 

diferentes naturezas, intercambiando con-

tatos culturais diferenciados. Tornou-se 

                                                
54 FRANCISCATO, Carlos Eduardo. A fabricação 
do presente: como o jornalismo reformulou a expe-
riência do tempo das sociedades ocidentais. São 
Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo 
Teixeira, 2005. p. 15. 
55 MELO, José Marques de. A opinião no jorna-
lismo brasileiro. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 

instrumento, em cada sociedade, de cola-

boração com o re-desenho do campo sim-

bólico, graças, sobretudo, aos padrões mais 

globais que só são explicáveis dentro de 

um processo de trocas culturais: mesmo 

não sendo simétricas, aprofundam deter-

minadas interações e intersecções. 

 Pena56 assegurou que o jornalismo 

foi antecedido pela comunicação oral e que 

a invenção da escrita mudou a forma de 

pensar, transformando uma revolução no 

processo cognitivo humano. Nessa mesma 

direção Levy57 afirmou que a escrita de-

sempenhou um papel importante na defini-

ção do conhecimento científico como do-

minante. Asseverou, ainda, que a escrita 

foi modificando, profundamente, as rela-

ções de comunicação baseadas na oralida-

de, quando separou os discursos das cir-

cunstâncias particulares em que estes fo-

ram produzidos, ultrapassando limites es-

paciais (fronteiras) e temporais, distanci-

ando cada vez mais o leitor do escritor.  

Burke,58 por sua vez, afirmou que a 

escrita contribuiu, sobremaneira, para a  

organização dos conhecimentos em cam-

pos específicos, em teorias com ambições à 

universalidade. 

                                                
56 PENA, Felipe. Teoria do Jornalismo. 2. ed. São 
Paulo: Contexto, 2006. 
57 LÉVY, Pierre. Obra citada. 1993. 
58 BURKE, Peter. Uma história social do conhe-
cimento: de Gutenberg a Diderot. Tradução de Plí-
nio Dentzien: Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2003. 
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NOTA 

 
Nos primórdios, a circulação de notícias, com a 
palavra apoiada na memória, foi o prelúdio da 
interação entre pessoas e povos. No Renasci-
mento, a época dos descobrimentos, século XII-
I, evidenciaram-se as trocas de informações nas 
feiras e fóruns ou templos. Acta Diurna e Acta 
Publica era um jornal oficial de Roma, afixado 
nas paredes, dado a ler aos romanos sobre os 
atos do Império, assim como a Acta Senatus, do 
Senado. Já nos séculos V e XVI, apareceu uma 
rede de circulação de informação, e a expansão 
das notícias manuscritas partiam da Alemanha 
e da Itália com informações resumidas sobre a 
política e a economia. 
JEANNENEY, Jean-Nöel. Obra citada. 1996. 

 

Sem levar adiante essa discussão 

que ultrapassa os limites deste estudo, em 

torno do jornalismo, limitei-me à análise 

estudo dos discursos jornalísticos publica-

dos em jornais, portanto, enquanto um dos 

veículos da imprensa periódica, cujas ca-

racterísticas principais podem ser sinteti-

zadas na periodicidade e atualidade, to-

mando como referência os estudos de     

Pena.59 O jornal propriamente dito só se 

materializou quando se tornaram regulares  

suas publicações e apresentavam cada vez  

mais conteúdos heterogêneos, e, segundo 

Franciscato,60 tornaram-se recurso discur-

sivo para instrumentalizar o debate públi-

co. 

 

Os debates podiam tratar de ques-
tões em andamento e apontar a-
ções que mereciam ou deveriam 
ser executadas, assim como podi-
am ser descritas tragédias ou co-
médias da vida real, que captavam 
a atenção e o entusiasmo dos leito-
res e interlocutores.61 

 

O jornalismo, enquanto um campo 

específico da comunicação, nasceu da no-

tícia: “Notícia é sinônimo de acontecimen-

to, matéria, dado, verdade, mentira, dúvida, 

jornalismo, informação, comunicação”.62 

Traquina, ao perguntar-se por que as notí-

                                                
59 PENA, Felipe. Obra citada. 2006. 
60 FRANCISCATO, Carlos Eduardo. Obra citada. 
2005. p. 85. 
61 Ibidem. 
62 BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica: a 
técnicas do jornalismo. 4. ed. V. 2. São Paulo: Áti-
ca, 1990. p. 35. 

cias são como são, apresentou diferentes 

teorias que foram desenvolvidas para res-

ponder a este questionamento”: espelho da 

época? Interpretação de fatos? Construção 

do real? Tradução de acontecimentos?  Di-

ferentes enfoques poderiam expressar (ou 

não) o que era recortado e interpretado do 

real e virava notícias. Um olhar que de-

pendia de vários fatores, desde a seleção 

do que deveria se transformar em notícia, 

encontrar na vitrine das letras quem fazia 

esse recorte, para que e por que. Apesar 

dessas questões validarem determinadas 

análises no campo do jornalismo, compe-

tiu-me, aqui, entender as notícias como um 

olhar sobre o real, enquanto um discurso, 

cujo dito se  tornou visível no espaço pú-

blico. 

 

 

 

Bahia ressaltou, no entanto, que to-

da informação só se tornava notícia quando 
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passava pelo “crivo da seleção, tratamento 

e coordenação para então tornar-se notícia 

para o consumo do público”.63  O autor a-

inda assinalou a natureza do jornalismo as-

sentada na notícia, sendo uma arte, uma 

técnica e uma ciência. Noutro caso, o dis-

curso jornalístico lida “aparentemente com 

fatos novos, imprevisíveis, desprovidos de 

uma trama que lhe dê sentido”.64  

Traquina, por sua vez, procurou si-

tuar o jornalismo, no sentido poético, como 

vida, contar “estórias de vida” 65  nas quais 

os jornalistas traduzem os acontecimentos 

em narrativas passadas, mas, sobretudo, 

como atividade intelectual e  

 
como atividade criativa plenamen-
te demonstrada, de forma periódi-
ca, pela invenção de novas pala-
vras e pela construção do mundo 
em notícias, embora seja uma cria-
tividade restringida pela tirania do 
tempo, dos formatos, e das hierar-
quias superiores, possivelmente do 
próprio dono da empresa.66 

 

 Essas notícias, portanto, materiali-

zaram-se em discursos jornalísticos. Para 

precisar a palavra discurso, no sentido eti-

mológico “discurso vem de dis e curso, da 

raiz sânscrita karr, correr. Discurso é dis-

                                                
63 Ibidem. p. 36. 
64 STEINBERGER, Margarethe Born. Discursos 
geopolíticos da mídia: jornalismo e imaginário   
internacional na América Latina. São Paulo:     
EDUC/ Fapesp; Cortez, 2005. p. 88. 
65 TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. 
Porque as notícias são como são. 2. ed. Florianópo-
lis: Editora Insular, 2005. p. 22. 
66 Ibidem.  

correr, correr dis, daqui para ali”.67 Sem 

perder de vista o sentido etimológico de 

discurso, ancorei-me no entendimento de 

discurso em Foucault como instrumental 

de pesquisa. Discursos como conjuntos de 

enunciados nos quais os saberes se organi-

zam, numa determinada época, como 

épistèmé. É ela, a épistèmé, que define em 

cada cultura as condições e possibilidades 

de qualquer conhecimento.68  

 Como o discurso é um conjunto de 

enunciados, enquanto acontecimentos na e 

da ordem do saber, é preciso evitar reportá-

los às noções corriqueiras “de obra, autor 

gênio, origem, evolução e história das idéi-

as”,69 “mas sim o “EFETIVAMENTE DI-

TO, em sua ‘dispersão de acontecimen-

tos’”.70 Isto dito, os enunciados mudam 

conforme a formação discursiva em que se 

encontram dispersos. Nesta direção,  Araú-

jo ressaltou que analisar não é interpretar 

“para chegar ao âmago, isto é, o que real-

mente se quis dizer (sentido literal). Os 

discursos não possuem âmago, não são um 

conjunto de significações. São séries de 

acontecimentos que a ordem do saber pro-

duz e controla.”71 Assim, tornou-se possí-

                                                
67 CHAPARRO, Manuel Carlos. Obra citada, 
2000. p. 118. 
68 BILLOUET, Pierre. Foucault. Tradução de Bea-
triz Sedou; revisão técnica de Carlos José Martins. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 
69 ARAÚJO. Inês Lacerda. Do signo ao discurso: 
Introdução à filosofia da linguagem. São Paulo:  
Parábola Editorial, 2004. p. 219. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. p. 236. 
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vel apresentar determinado enunciado que 

apareceu e nenhum um outro, nos limites e 

na singularidade de seu aparecimento, mas 

que “obedecem apesar de tudo, a regras de 

funcionamento comuns”72 por meio da 

“produção de saberes, de estratégias e de 

práticas”.73 

  Ao tratar sobre o discurso, Fou-

cault considerou que em toda sociedade ele 

era produzido, controlado, selecionado e 

organizado, ao mesmo tempo redistribuído 

por determinados números de “procedi-

mentos que têm por função conjugar seus 

poderes e perigos, dominar seu aconteci-

mento aleatório, esquivar sua pesada e te-

mível materialidade”.74 Por isso, o discurso  

ingressou na ordem do discurso disciplinar, 

isto é, entrou nos limites fixados pelos que 

detêm o poder; dominou suas aparições a-

leatórias e selecionou os sujeitos que pode-

riam falar. Isto implicou e definiu uma per-

tença recíproca. São esses discursos orien-

tados pelos princípios de continuidade e 

descontinuidade que devem ser considera-

dos como “práticas descontínuas, que se 

cruzam por vezes, mas também se ignoram 

ou se excluem”.75 Assim, ainda reforçando 

                                                
72 REVEL, Judith. Foucault: conceitos essências.  
Tradução de Carlos Piovezani, Maria do Rosário 
Gregolin e Nilton Milarez. São Paulo: Clara Luz, 
2005. p. 37. 
73 Ibidem. 
74 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: au-
la inaugural no Collége de France, pronunciada em 
2 de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga 
de Almeida Sampaio. 6. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2000. 
75 Ibidem. p. 53. 

o sentido foucaultiano sobre o discurso, es-

te é constituído pelos enunciados que se 

dispõem numa formação discursiva na qual 

eles se encontram em relações determina-

das, regidas pelos princípios da reutiliza-

ção, da dispersão, da exterioridade, do a-

cúmulo, da efetividade”.76 

Foucault considera o discurso en-

quanto prática, focalizando-o em certas 

configurações do saber, organizadas em 

redes, em certa época. Os discursos, para 

ele, “são produzidos por um dizer ou uma 

escrita, registrados de alguma forma, por-

tanto, com uma materialidade específica, 

de tal modo que, apesar de únicos, podem 

ser repetidos, transformados e reativa-

dos.”77 

 Steinberger assinalou que o discur-

so jornalístico deve ser considerado em 

seu aspecto lacunar, na medida em que se 

encontram embutidos “os processos da 

produção discursiva, as decisões que o jor-

nalista tomou ao escrevê-lo, as informa-

ções que ele não conseguiu obter, o cuida-

do ao relatar certos fatos, os links causais 

que seu autor fez e deixou fazer”.78 Para 

esse autor, a articulação entre os fatos deve 

ser a “condição de produção dos discursos 

da História e do jornalismo”.79 Embora te-

nha considerado que os discursos jornalís-

                                                
76 Ibidem. p. 131. 
77 ARAÚJO, Inês Lacerda. Obra citada. p. 220. 
78 STEINBERGER, Margarethe Born. Obra cita-
da. 2005. p. 89. 
79 Ibidem. p. 91. 
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ticos lidam “aparentemente com fatos no-

vos, imprevisíveis, desprovidos de uma 

trama que lhe dê sentido”,80 admite que os 

discursos históricos dependem da trama 

escolhida pelo historiador, remetendo-se à 

concepção de história de Paul Veyne.  

 A noção de história enquanto tra-

ma, de Veyne, implicou na compreensão 

de que os fatos não existem isoladamente, 

mas como tecido da História, “de uma 

mistura muito humana e muito pouco     

‘científica’ de causas materiais, de fins e 

de acasos; de um corte de vida que o histo-

riador tomou, segundo suas conveniência, 

em que os fatos têm seus laços objetivos e 

sua importância relativa”.81 

 Sendo o relato dos fatos materiali-

zados em forma de discurso, no caso, dis-

curso jornalístico, este tem sofrido muta-

ção ao longo de sua história, articulando-se 

em categorias, paradigmas, gêneros, norte-

ados em dois aspectos: informação e/ou de 

opinião. Sua linguagem se expressou, de 

início, nas teias da literatura, mas ao longo 

do século XX foi assumindo características 

próprias, embora Bahia reforce a idéia de 

ser o jornalismo  

  

uma literatura sob pressão na me-
dida que o que dele permanece 
como literatura resulta de um       

                                                
80 Ibidem. p. 87. 
81 VEYNE, Paul. Como se escreve a história: 
Foucault revoluciona a História. Tradução de Alda 
Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 2. ed. Brasília, 
editora Universidade de Brasília, 1992. p. 28. 

exercício de criação - ainda que 
mais de transpiração do que de in-
venção, mas nem por isso despro-
vido de inspiração – sob a pressão 
do tempo, a pressão do espaço e a 
pressão das circunstâncias. 82 

 

Já Crato considerou os gêneros jor-

nalísticos como rotinas próprias da escrita, 

diferente do gênero literário, pois neste há 

“uma grande liberdade de criação que se 

traduz no caráter original da obra; em cada 

gênero jornalístico predomina o estereóti-

po, o hábito e a relativa uniformidade de 

apresentação”.83  

Melo partiu da compreensão de que 

o gênero jornalístico descreveria as peculi-

aridades da mensagem (forma/conteúdo), 

permitindo avançar na análise das relações 

socioculturais (emissor/receptor) e políti-

co-econômicas (instituições jornalísticas/ 

estado/ corporações mercantis/ movimen-

tos sociais), moldando as formas de relato 

dos acontecimentos.  

Entretanto, ancorado na ciência da 

linguagem, Chaparro procurou superar o 

que considerava um falso paradigma que 

norteia a divisão entre o jornalismo de opi-

nião e o jornalismo de informação. Dessa 

forma, o jornalismo se articulava em dois 

núcleos de interesse: “a informação (saber 

o que se passa) e a opinião (saber o que se 

                                                
82 BAHIA, Juarez. Obra citada. 1990. p. 87. 
83CRATO, Nuno. A imprensa: iniciação ao jorna-
lismo e à comunicação social. Lisboa: Editorial 
Presença, 1989. p. 138. 
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Quadro n. 01 

Classificação dos gêneros jornalísticos de Portugal e Brasil 

   PORTUGAL (Crato)1 BRASIL ( Melo)1 

Informativos : 
Notícia – gênero jornalístico básico, relato de fatos ve-
rídicos atuais, de significado social e de interesse para 
o público. 
breve – pequena informação, com umas vinte linhas 
fait divers – notícias de acontecimentos diversos (a-
contecimentos do cotidiano), acidentes, roubos, catás-
trofes, etc 
reportagem - leva o público a viver o acontecimento, 
criando a intimidade com a narrativa, dando maior rea-
lismo possível. 

Jornalismo informativo (“reprodução do real”): 
nota - acontecimento em processo de configura-
ção; notícia - relato integral de um fato; 
reportagem - relato ampliado de um aconteci-
mento e entrevista - privilegia um ou mais prota-
gonistas de um acontecer.  

Opinativos: 
editorial  - opinião do jornal, na primeira ou terceira 
página 
artigo de opinião – artigo focado não no ponto de vista 
informativo, mas numa perspectiva pessoal, o que im-
plica em emitir uma apreciação, uma visão dos fatos, 
um comentário explicativo. 
 Crônica – um artigo de opinião de caráter polêmico, 
irônico ou humorístico, com uma rubrica regular. 

Jornalismo de opinião (“leitura do real’):  
editorial - não tem autoria, espaço de opinião da 
instituição jornalística; 
comentário, artigo, resenha - pressupõem autoria 
definida; 
coluna e a caricatura - emitem opiniões tempo-
ralmente contínuas e 
Crônica e a carta - fatos que estão a acontecer, 
não coincidem com o momento da eclosão. 

Afastando-se do jornalismo no sentido restrito: 
correio do leitor – recebidas, por vezes respondidas ou 
comentadas, cartas com denúncias, opiniões e fatos 
correio do coração- problemas sentimentais, respondi-
das a cargo de especialistas. 

 

Outros tipos entre os informativos e os opinativos:  
entrevista - relato de afirmações obtidas através de 
perguntas conduzidas por jornalistas. 
inquéritos – forma mais elaborada de jornalismo, não é 
propriamente um acontecimento que se torna um obje-
to de notícia, mas um tema estudado e desenvolvido. É 
uma vulgarização de problemas científicos, sociológi-
cos, artístico que ultrapassam a atualidade diária. 

 

 

pensa sobre o que se passa)”,84 o que pode-

ria ser dito, descrição e versão dos fatos. 

Salientou também que, por mais que uma 

instituição jornalística tenha uma linha de-

finida não se pode separar opinião de in-

formação: “Como noticiar ou deixar de no-

ticiar algum fato sem o componente opina-

tivo? Por outro lado, o comentário – expli-

cativo ou crítico – será ineficaz se não par-

                                                
84 CHAPARRO, Manuel Carlos. Obra citada. 
2000. p. 63. 

tir de factos e dados confiáveis, rigorosa-

mente apurados”.85  

Procurei, então, fazer um demonstra-

tivo dos gêneros jornalísticos de Portugal e 

do Brasil sem considerar a temporalidade 

restrita deste estudo, cujos autores separam 

as categorias opinião e informação. O jor-

nalismo brasileiro se constituiu com uma 

fisionomia entrecortada por múltiplas dire-

                                                
85 Ibidem. p. 101. 
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trizes, convivendo a herança deixada pelos 

portugueses e com os processos de comu-

nicação intercultural gerado pelos movi-

mentos migratórios, e outros tantos emer-

gidos por conta da dependência tecnológi-

ca. Mesmo com os laços históricos entre o 

Brasil e Portugal e da identidade lingüísti-

ca, ambos os países se mantiveram aparta-

dos no século XX, seguindo suas práticas 

jornalísticas com ordenações próprias em 

relação ao gênero.86 

 Levei em conta as observações do 

Chaparro a respeito dos gêneros jornalísti-

cos, pensei ser possível situar esta TESE, 

ajustando-a à idéia de que há uma correla-

ção explícita entre opinião e informação, 

de modo que pude considerar predominan-

temente informativo e predominantemente 

opinativo. O quadro n. 01 possibilitou lo-

calizar dois tipos que selecionei para estu-

dar a modernidade pedagógica no referido 

período: o artigo de natureza opinativa, que 

chamei de querela (Sergipe/ Brasil) e o in-

quérito (Portugal), situado, segundo Crato, 

entre o opinativo e o informativo. 

Querela e seus sinônimos − contenda, 

disputa, controvérsia, rixa etc.−, aqui foi 

colocada no sentido proposto por DeJean,87 

quando o autor destacou as guerras cultu-

rais entre literatos franceses no final do sé-

                                                
86 MELO, José Marques de. Obra citada. 1994. 
87 DEJEAN, Joan. Antigos contra modernos: as 
guerras culturais e a construção de um fin de siècle. 
Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro: Ci-
vilização Brasileira, 2005. 

culo (antigos x modernos). O autor se re-

portou ao termo affaire, designando um 

“negócio”, uma “questão” ou um “aborre-

cimento” aplicado ao contexto político ou 

judicial. Nesse sentido, affaire significou, 

em termos legais, um julgamento ou uma 

disputa ou ainda um “escândalo”, mas      

inadequado quando se trata de crises soci-

ais divisoras nas quais ocorrem profundas 

alterações sociais. Assim, querelle foi con-

siderado, pelo autor, um precursor eufe-

místico do termo affaire, utilizado para de-

signar controvérsias culturais prolongadas 

e importantes, mas de forma mais leve, 

como a utilizei nessa tese, pensando-a co-

mo uma contenda de intelectuais circuns-

critos em temáticas pontuais, movidos por 

interesses e concepções educacionais que 

não escapam a épistèmé. 

A polêmica entre intelectuais se acir-

rou dentro do evolucionismo, como uma 

luta de sobrevivência entre os intelectuais. 

Pereira afirmou que a polêmica, de um 

modo geral, poderia ser pensada como uma 

reflexão rápida, superficial, movida pelo 

calor da hora, com textos de muito tempe-

ro, com defesas apaixonadas, mas eram 

também textos de muita erudição.88 

Dessa forma, na prática discursiva, 

polêmica e combativa entram os jogos de 

                                                
88 PEREIRA, Milena da Silveira. A polêmica no fi-
nal dos oitocentos brasileiros. Portal do Governo do 
Estado de São Paulo. Disponível em: <http:/ 
www.historiaarquivoestado.sp.gov/br>. Acesso em: 
30 de jun. 2007. 
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verdade, entre intelectuais qualificados, 

ambos partilhando o mesmo espaço públi-

co para entrar na ordem do discurso, no 

sentido foucaultiano. Esses intelectuais, 

apesar de uma determinada formação aca-

dêmica, multiplicavam-se em várias fun-

ções a serviço do Estado produzindo liga-

ções universalistas entre saber e poder.89 

Nos embates eram usadas verdadeiras me-

táforas bélicas, sustentadas pela teoria evo-

lucionista que justificava a violência das 

polêmicas como necessárias à propagação 

de novas idéias e ao aperfeiçoamento cul-

tural e social: seleção e depuração dos es-

critores, para os amigos, com elogios lar-

gos e abertos; para os adversários, críticas 

violentas. 

Cada sociedade possui o seu regime 

de verdade, isto é, “os discursos que elas 

acolhem e fazem funcionar como verdadei-

ros”.90 A verdade é centrada no discurso 

científico e nas instituições que a produzi-

ram, de modo a utilizarem em diferentes 

campos: políticos, econômicos e sociais. 

Os meios de comunicação, portanto, res-

ponsabilizavam-se pela sua difusão e vul-

garização. Assim, os jogos de verdade, pa-

ra Foucault, são entendidos como  relações 

por meio das quais o ser humano se consti-

tui historicamente como experiência – “que 

permitem ao homem pensar-se quando se 

                                                
89 MACHADO, Roberto (org.). Por uma genealogia 
do poder. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do 
poder. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
90 REVEL, Judith. Obra citada. 2005. p. 86. 

identifica como louco, como doente, como 

desviado, como trabalhador, como quem 

vive ou quem fala, ou ainda como homem 

de desejos”.91 

O inquérito, em Portugal, era uma 

mistura de entrevista e reportagem que se 

debruçou sobre os prédios escolares. O in-

quérito, mesmo tendo origem nas práticas 

jurídicas greco-romanas, foi incorporado à 

mídia. Trata-se de uma abordagem na lin-

guagem jornalística que se proliferou no 

final do século XIX, para ampliar a base de 

participação do público leitor. A realização 

de inquéritos, nos jornais, estava colada à 

própria transformação jornalística, em bus-

ca de informações mais objetivas de um 

lado, com o envolvimento e a participação 

de um maior número de leitores, de outro. 

Abriam-se, assim, as páginas dos jornais 

para uma espécie de co-autoria, descentra-

lizada da linha efetiva da redação quer de 

ordem doutrinária quer de ordem política.  

O inquérito, então, foi se constituindo 

como uma vulgarização “para um público 

vasto (embora não para o ‘grande público’) 

de problemas sociológicos, artísticos, cien-

tíficos ou outros que ultrapassavam a su-

perficialidade da actualidade diária”.92 O 

inquérito esteve no cruzamento dos gêne-

ros jornalísticos informativo e opinativo. 

Nesses inquéritos também se evidenciaram 

os jogos de verdades, expressos nas          

                                                
91 Ibidem. p. 87. 
92 CRATO, Nuno. Obra citada. 1989. p. 142. 
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opiniões emitidas pelos leitores-

participantes. 

Em síntese, procurei trabalhar a cate-

goria discurso jornalístico na compreensão 

de ser este um conjunto de enunciados, ar-

ticulados em torno de uma prática social − 

o jornalismo − que traduzia continuidades 

e descontinuidades oriundas de uma ordem 

do saber − informativo e/ou opinativo −, 

mas emerso numa mesma épistèmé. Tra-

tou-se de uma narrativa jornalística, en-

quanto produtora de “estórias”,93 de “ativi-

dade intelectual”94 e de “atividade criati-

va”,95 permitindo que os acontecimentos 

virassem notícias e estas fossem o que de-

veriam ser. Sua materialidade era exposta 

na vitrine das letras, através de artigos, no-

tas, reportagens, entrevista entre outras, cu-

jo discurso circundava entre opinião e in-

formação, remetendo-se sempre a uma 

forma ou outra de dizer o dito, abastecido 

do científico como verdade dos leitores-

participantes.  

Demarcando esta categoria, discurso 

jornalístico, busquei pincelar alguns ele-

mentos da História do jornalismo de Por-

tugal e do Brasil sobre conteúdos e gêne-

ros, estabelecendo algumas aproximações 

entre os dois jornalismos. Assim, pude si-

tuar os impressos selecionados como fon-

                                                
93 TRAQUINA, Nelson. Obra citada. 2005. p. 21. 
94 Ibidem. p. 22. 
95 Ibidem. 

tes para este estudo: Correio de Aracaju e 

O Século. 

 

 

 

 

3. Aproximação entre  
a imprensa  portuguesa e 

 brasileira/sergipana 
 

 

 

O processo de modernização do 

jornalismo ocorreu nos Estados Unidos, 

em 1833 e depois, na Inglaterra com o    

Times, em 1844, mudando radicalmente a 

feição do jornalismo no mundo, graças ao 

avanço do processo de industrialização, 

conseqüente desenvolvimento dos meios 

de comunicação e das vias de transportes, 

com a invenção do telégrafo (1837), au-

mentando a velocidade de difusão das no-

tícias.  

Pensar no processo de transforma-

ção da empresa jornalística, de artesanal 

para industrial, remeteu-me necessaria-

mente a considerar as condições objetivas 

facultadas pela Segunda Revolução Indus-

trial (1860), ocorrida na Inglaterra, que 

possibilitou enormes avanços técnicos, a 

exemplo da substituição do ferro pelo aço, 

da produção de matérias, a troca da força 
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NOTA 
 

A imprensa periódica foi criada na Europa, com 
o primeiro semanário: Inglaterra, em 1622; 
França, em 1631; Itália, em 1636; Portugal, em 
1941; Espanha, em 1661; Rússia, em 1703. Em 
Portugal, o marco inicial do jornalismo foi a 
publicação da Gazeta em que se relatam as 
novas todas que houve nesta corte e que vie-
ram de várias partes, no mês de novembro 
de 1641, em Lisboa. Era uma folha semanal, 
noticiosa e intencionalmente política, inspirado 
na Gazette de France. 

motriz a vapor pela eletricidade e do de-

senvolvimento da maquinaria automática. 

No campo da comunicação e dos transpor-

tes deu-se a invenção do telégrafo sem fio, 

do telefone, o desenvolvimento das estra-

das de ferro e a invenção do automóvel. 

Além disso, modificou-se a organização do 

trabalho, junto com a expansão industrial e 

o crescimento da urbanização, bem como a 

solidificação da burguesia enquanto classe 

dirigente. Nesse cerne, impôs-se cada vez 

mais o debate sobre a universalização do 

ensino e a constituição de uma esfera pú-

blica cada vez mais ávida pela leitura.96 

Traquina chamou a atenção para o 

fato de que em Portugal, além dos efeitos 

da Revolução Industrial a imprensa cresceu 

sempre quando houve mais liberdade de 

expressão:  

 
Não só os novos lucros do capi-
talismo, a nova e poderosa ma-
quinaria, e os novos ansiosos lei-
tores em busca de notícias diver-
sificadas alimentaram a expan-
são da imprensa. Outro ingredi-
ente fundamental, mesmo essen-
cial para o crescimento de um 
campo jornalístico cada vez mais 
autônomo e credível, é a liber-
dade. A expansão da imprensa 
foi alimentada pela crescente 
conquista de direitos fundamen-
tais, como a liberdade, cerne de 
lutas políticas seculares que in-
cendiaram revoltas e revoluções, 
calor central da emergência de 

                                                
96 BRUNS, Edward Mcnall. História da Civiliza-
ção Ocidental: do homem das cavernas até a bom-
ba atômica. Tradução de Lourival Gomes Machado, 
Lourdes Santos Machado e Leonel Vallandro.      
23. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. 

um novo conceito de governo – 
a democracia.97 

 

Informação, sensacionalismo, nova 

atitude mental e ampliação do público lei-

tor, especialmente com a publicação dos 

folhetins tentando se manter longe da pai-

xão partidária, eram as principais caracte-

rísticas do jornalismo moderno. O jornal 

procurava o público, não mais aquele cati-

vo de assinantes; barateou o valor do jor-

nal, ampliou sua tiragem, avinhou os gos-

tos e apetites dos leitores e foi ao encontro 

de sua mentalidade. 

 

 

Nas primeiras décadas do século 

XX emergiram jornais de diversas facetas 

e orientações políticas: republicanos, socia-

listas, operários. Os jornais eram, a princí-

pio, dirigidos para todas as classes, modifi-

cando-se a relação deste com o público. 

Também o gênero reportagem começou a 

cativar o público, bem como o jornalista se 

tornou um diferencial, um trabalhador as-

                                                
97 TRAQUINA, Nelson. Obra citada. 2005. p. 40. 
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Imagem n. 6. Magalhães de Lima, um dos 
primeiros diretores de O Século. Fonte: O 
Século D` O Século. p. 86. 

salariado, separando-se o editor do redator. 

Uma analogia dos repórteres e reportagens 

de primeira página assinalou a reportagem 

como “género jornalístico definido como 

pertinente a actualidade de factos tidos por 

noticiosos ou que se assume tenham inte-

resse noticioso”.98 

Portugal respondia lentamente aos 

reclames desse impulso dado pelo avanço 

da indústria. Teve seus benefícios com a 

criação dos trens de ferro, o telégrafo foi 

instalado em 1856 e o crescente, apesar de 

lento desenvolvimento industrial, reuniu as 

condições necessárias, já nas últimas déca-

das do século XIX para a transformação de 

seu jornalismo em  empresa industrial. Seu 

ponto inicial foi a publicação do Diário de 

Notícias, de Eduardo Coelho, em 1865, 

que reuniu as características de empresa. O 

conteúdo do seu jornal se alargou e diversi-

ficou “sobretudo, as notícias do dia-a-dia 

ao fait divers de gosto popular”.99  

Foi nesse cenário de modernização 

da imprensa que o jornal O Século foi fun-

dado, enunciando-se como o “jornal de 

maior circulação em Portugal”. 100 Imbuiu-

se da missão de difundir o progresso e a 

civilização, inicialmente como órgão do 

                                                
98 BAPTISTA, Jacinto; VALDEMAR, António. 
Repórteres e reportagens de primeira página 
(1901-1910). Lisboa: Impresso 4, 1990. 
99 TENGARRINHA, José. História da Imprensa 
Periódica Portuguesa. 2. ed. Lisboa: Secção Grá-
fica da Editorial Caminho, 1989.  
100 RODRIGUES, Ana Maria. Deambulando pela 
história D`O Século. In: Pelos Séculos d`O século. 
Lisboa: Torre do Tombo, 2002. p. 28. 

Partido Republicano de Portugal, depois 

tornando-se, depois, uma grande empresa 

de comunicação. Seus idealizadores foram 

José Campelo T. de Mantel (proprietário), 

Anselmo Xavier, Antonio Pinto e o Maga-

lhães de Lima.  

 

 

O Século começou a circular em 

meio às comemorações do Centenário de 

Camões (1880). A República, grande plata-

forma de O Século, deveria honrar a Pátria 

e louvar aos seus mortos (heróis), mesmo 

que esse processo não representasse uma 

ruptura com o espírito nacional vivido e 

patrocinado pela Monarquia. Foi editado 

um número-propaganda, em 15 de novem-

bro de 1880, precedendo à publicação re-

gular que ocorreu no ano seguinte.  
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Imagem n. 7. Editorial do Número Programa. 
Fonte O Século D̀ O Século. p. 72. 
 
 

Num clima de euforia e agitação, 

no seio da difusão das idéias republicanas, 

O Século tinha o propósito de “privilegiar 

o conteúdo noticioso tratado com isenção 

partidária, em detrimento dos artigos dou-

trinários”.101 Nasceu como empresa artesa-

nal, mas logo depois que a máquina linoty-

pe  foi inventada, ela foi adquirida pelo 

jornal, e, ao longo de sua existência, assi-

milando o desenvolvimento tecnológico da 

época.  

O Século também se tornou espaço 

de formação profissional em Portugal, 

“graças à introdução de equipamentos e 

métodos, até então desconhecidos naquele 

país, que muito contribuíram para o acrés-

cimo da qualidade gráfica, excelência da 

informação e refinamento da publicida-

de”.102 

Em tempos de combates políticos e 

conflitos entre seus redatores, O Século foi 

                                                
101 PEREIRA, Miriam Halpern. O princípio d`O 
Século num fim de século. In: Pelos Séculos d`O 
Século. Lisboa: Torre do Rombo, 2002. p. 65. 
102 Ibidem. p. 31. 

abrindo espaços para ações filantrópicas. A 

empresa se expandiu, em meio às inova-

ções técnicas. Sofrendo mudanças em sua 

orientação, passou de um jornal de cunho 

eminentemente político para se tornar mais 

informativo, “como órgão de informação 

de entre e além fronteiras”.103 O Século, 

em seus primeiros tempos, foi considerado 

uma “autêntica trincheira, cavada diante da 

monarquia”.104 Isso foi se modificando 

com uma rede de correspondentes e a cria-

ção de sucursais em algumas províncias, 

colônias de Portugal e no Brasil. Também 

diversificou seu conteúdo, cativando públi-

cos específicos, com a publicação de folhe-

tins e suplementos especiais, como tam-

bém patrocinando campanhas filantrópicas, 

valendo-lhe o “epitélio de intérprete da al-

ma popular”.105 Cruzada contra a indigên-

cia, com distribuição de sopa aos pobres, 

obras assistenciais, banhos de criança na 

praia, festas comemorativas, a exemplo da 

Festa da Árvore, subscrições para a compra 

de aeroplanos iam dando vida e populari-

dade a esse jornal. 

A imprensa brasileira, como tam-

bém a de Portugal, começou a se moderni-

zar nas últimas décadas do século XIX. Os 

respingos da Revolução Industrial também 

se fizeram presentes. O grande momento 

foi o aparecimento da Gazeta de Notícias, 

                                                
103 Ibidem. p. 28. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. p. 30. 
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NOTA 
 

Sergipe teve seu primeiro jornal em 1832, cria-
do pelo padre Fernandes da Silveira, na Vila de 
Estância, com o título Recompilador Sergipa-
no, editado às terças e sábados. O Recompila-
dor Sergipano desapareceu em 1834, passando 
a circular o Noticiador Sergipense, até 1836, 
que se fundiu em Sergipense Constitucional, 
de São Cristóvão, e, em 1839, no Correio Ser-
gipense, circulando inicialmente em São Cris-
tóvão e depois em Aracaju, em 1854, com a 
mudança da Capital para esta cidade. 
 

no Rio de Janeiro (1874), jornal barato, li-

beral, popular, que abriu a imprensa em 

dimensão de empresa. A tipografia deixou 

seu caráter artesanal e exigiu uma linha de 

produção, com possibilidades de se tornar 

viável economicamente; havia uma consci-

ência do predomínio das idéias positivistas: 

“o publicismo assume caráter pedagógi-

co”.106 Os pequenos jornais, como empre-

endimentos individuais, migraram para as 

pequenas cidades. Apesar dos avanços nos 

aspectos da organização do jornal com 

maquinaria mais avançada e evolução nos 

anúncios, Sodré salientou que houve pouca 

evolução na linguagem utilizada, fortemen-

te enraizada na literatura: “Daí a lingua-

gem de baixa literatice dos jornais, que 

surpreende os que hoje percorrem as folhas 

do tempo”.107  

O fato político, que girava em torno 

dos ligados aos problemas do poder, ga-

nhou mais espaço na imprensa; daí o cará-

ter pessoal que assumiram as campanhas.  

 
Ora, o fato político ocorre, en-
tão, em área restrita, a área ocu-
pada pelos políticos, por aqueles  
que estão ligados ao problema 
do poder. Assim, nessa dimen-
são reduzida, as questões        
pessoais giram em torno de atos, 
pensamentos ou decisões de in-
divíduos, os indivíduos que pro-
tagonizam o fato político. Daí o 
caráter pessoal que assume as 

                                                
106 BAHIA, Juarez. Obra citada. 1990.  p.108. 
107 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Impren-
sa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 
1999. p. 288. 

campanhas; a necessidade de 
endeusar ou de destruir o indiví-
duo. Tudo se personaliza e se 
individualiza. Daí a virulência 
da linguagem na imprensa polí-
tica, ou o seu servilismo, como 
antípoda. 108 
 

 

A República precisava ser uma 

“coisa de vitrine, formal, vistosa, aparen-

te”,109 sendo a imprensa um espaço privi-

legiado para isto. No entanto, após a perda 

do entusiasmo pela forma como os ideários 

que a moveram, começaram a ser frustados 

em sua efetividade. Os intelectuais, frus-

trados com a República voltaram-se cada 

vez mais para a Europa de onde lhe vi-

nham os ensinamentos e inspirações. A   

imitação se fez muito forte no domínio das 

letras. Os homens de letras começaram a 

buscar, nos jornais, notoriedade e dinheiro. 

Era uma imprensa que vivia da literatura e 

sustentava a polêmica. Substituiu-se o co-

lunismo pela reportagem, tendência cres-

cente para a entrevista, substituindo o arti-

go político; mais informação do que dou-

                                                
108 Ibidem. p.  277. 
109 Ibidem. p. 260. 
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trinação, e presença de temas antes consi-

derados secundários, de natureza esportiva 

e mundana, com menos matérias assinadas, 

como exigia um jornalismo mais objetivo.  

No início do século XX, no Brasil, 

o nascimento da imprensa operária, anar-

quista e o desenvolvimento da grande im-

prensa já permitiam certa divisão social do 

trabalho; o estabelecimento da categoria de 

jornalismo com a fundação da Associação 

Brasileira de Imprensa, em 1907. Mesmo 

assim, a política era o centro dos jornais 

em disputas virulentas e com tons de ata-

ques pessoais. A velha discussão política 

se fazia presente, agora travada em nome 

de pessoas e não de idéias. Surgiram tam-

bém novas técnicas de impressão e reda-

ção, abrindo-se cada vez mais para os pro-

cessos modernos de impressão e organiza-

ção do trabalho. O conteúdo, porém, estava 

preso aos mesmos esquemas dos tempos 

pasquineiros da primeira metade do século 

XIX.  

 
A linguagem da imprensa políti-
ca era violentíssima. Dentro de 
sua orientação tipicamente pe-
queno burguesa, os jornais refle-
tiam a consciência dessa camada 
para a qual, no fim de contas, o 
regime era bom, os homens do 
poder é que eram maus; com ou-
tros homens, o regime funciona-
ria as mil maravilhas, todos os 
problemas seriam resolvidos. 
Assim, todas as questões assu-
miam aspectos pessoais e era 

preciso atingir as pessoas para 
chegar aos fins moralizantes.110 

   

Em Sergipe, as tipografias começa-

vam a ser instaladas na segunda metade do 

século XIX, ampliando-se o mercado de li-

vros bem como do público consumidor, di-

versificando a produção jornalística para 

atender a diferentes segmentos, a exemplo 

das revistas destinadas às mulheres: Bou-

quet (1876-1877) e O Belo Sexo (1882). O 

jornalismo sergipano, nas primeiras déca-

das da República, dobrou sua produção, 

alguns jornais ganharam longevidade, e a 

emergência dos primeiros diários. Foi um 

ingresso lento da imprensa sergipana na fa-

se de organização enquanto empresa, já 

que a pequena imprensa não desapareceu 

totalmente, mas aos poucos foi sendo subs-

tituída por estruturas industriais com racio-

nalidade capitalista. Muitas inovações fo-

ram introduzidas na imprensa sergipana: 

ilustrações, fotografias, vinhetas e caricatu-

ras, com mudanças também no enfoque e 

na linguagem, desfocando-se da proemi-

nência política para assumirem rubricas li-

terárias e científicas. Até a instalação da 

República cerca de 80 periódicos circula-

ram em Sergipe muitos dos quais, de vida 

efêmera, viviam ao sabor das disputas polí-

ticas locais sobrevivendo apenas aqueles 

que tinham relações mais sólidas com o 

governo da província. Eram jornais pre-

                                                
110 Ibidem. p. 331. 
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NOTA BIOGRÁFICA  
 

Manuel Priciliano de Oliveira Valadão nasceu 
na Vila Nova, em 04/01/1849 e faleceu no Rio 
de Janeiro, em 1921. Seguiu carreira militar re-
formando-se como general em 1900. Assumiu 
vários cargos públicos e foi chefe do Estado de 
Sergipe em dois momentos, entre 1894-1896 e 
em 1914-1918. Escreveu poesias, prosas e 
mensagens de governo. 

 

dominantemente políticos, cujas matérias, 

em grande parte, davam visibilidade a uma 

arena discursiva em torno de posições polí-

ticas entre os conservadores e os liberais 

que se revezavam no poder do estado.  

 

 

Foi no início do século XX que e-

mergiu o Correio de Aracaju, fundado 

por Oliveira Valadão e redigido por João 

Menezes, objetivando defender o regime 

republicano federativo e levantamento mo-

ral e político de Sergipe com o slogan Paz 

e Concórdia. Ler as suas páginas foi tam-

bém acompanhar parte da vida política de 

Valadão e parte da política de Sergipe. 

Manifestava-se, esse impresso, como órgão 

do Partido Republicano Sergipense, uma 

dissidência do Partido Republicano de Ser-

gipe (1893)111 e, no movimento de mudan-

ça e acomodação de grupos políticos e in-

teresses, tornou-se, o Correio de Aracaju, 

porta voz do Partido Republicano Conser-

vador (1911) do qual seu fundador passou 

a ser filiado. 

Este periódico foi criado em 24 de 

outubro de 1906, num momento singular 

da história política sergipana. O lançamen-

to de sua primeira edição ocorreu durante a 

realização da festa comemorativa da eman-

cipação política de Sergipe, que até 1820 

era subordinada administrativamente à Ba-

hia. O Correio de Aracaju começou a cir-

cular no momento que a imprensa nacional 

tinha ganhado estatuto de empresa.  Em 

muitos estados brasileiros a imprensa era 

predominantemente artesanal, e os jornais 

eram mantidos por políticos e/ou partidos, 

interessando em ganhar notoriedade e pro-

pagandear ações que possibilitassem a en-

trada ou permanência no poder. 

Dantas afirmou que entre 1911-

1920, a imprensa perdeu muito da comba-

tividade que a moveu na primeira década 

do Século XX, entre situacionistas e oposi-

cionistas, sendo “marcada pelo acordo in-

condicional e pelo governismo”, predomi-

                                                
111 TÔRRES, Acrisio. Imprensa em Sergipe. Bra-
sília: Poder Legislativo/ Senado Federal/ Centro 
Gráfico, 1993.  

Imagem n. 8. Fotografia de Oliveira Valadão. 
Fonte: CORREIO DE ARACAJU, n. 2170, 
24/10/1917. Acervo digitalizado do Instituto His-
tórico e Geográfico de Sergipe. 
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nando o “elogio fácil ou, quando muito, a 

indiferença tácita”.112 Nesse período Nunes 

afirmou que “a imprensa sergipana, porém, 

perdera muito de sua vitalidade e espírito 

combativo que a tinha caracterizado”113 e 

encontravam-se, em suas páginas, “produ-

ções poéticas dos intelectuais da terra, sem 

o compromisso com a realidade do mo-

mento político, geralmente presos ao par-

nasianismo e ao simbolismo”.114  

Nesta perspectiva, retomei o que   

afirmou Sodré115 a respeito dos intelectu-

ais, que, decepcionados com a República 

procuravam, fora do Brasil, ensinamentos e 

inspirações cuja ponta de toque era imitar 

outros países considerados mais desenvol-

vidos, especialmente nas letras. Isto foi vi-

sível quando me debrucei sobre as páginas 

do Correio de Aracaju, por exemplo. 

O Correio de Aracaju começou 

com uma publicação semanal. No ano se-

guinte de sua fundação, tornou-se publica-

ção diária com quatro páginas e seis colu-

nas com anúncios em número reduzido na 

última delas. Era matutino, com um pe-

queno editorial seguindo de várias notas e 

notícias do estrangeiro, do Brasil e do pró-

prio estado. O seu diretor, em primeiro 

                                                
112 DANTAS, José Ibarê Costa. O tenentismo em 
Sergipe (Da Revolta de 1924 à Revolução de 
1930). Petrópolis: Editora Vozes Ltda, 1974. p. 56. 
113 NUNES, Maria Thetis. História da Educação 
em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Ser-
gipe, 1986. 
114 Ibidem. p. 221. 
115 SODRÉ, Wernek. Obra citada. 1999. 

número, afirmou a natureza da linguagem 

que o jornal iria assumir: 

 

A polidez na linguagem, o respeito 
das opiniões alheias e ao grande 
público que nos lê, a liberdade nas 
controvérsias serão sempre o nosso 
escopo não desmentindo, jamais, 
as severas normas de cavalheiris-
mo com que sempre se apresenta 
em público.116 

 

Remetendo-se, então, ao político 

Oliveira Valadão,117 afirmou ainda: “ora 

entramos nas justas jornalísticas para com-

bater pela liberdade do regime republicano 

federativo e pelo levantamento moral e 

material de Sergipe.”118 Seu objetivo era o 

de ser um jornal leve, moderno, contando 

com um “copioso serviço telegráfico de 

outros estados e do estrangeiro, bem como 

com  colaboração em colunas franqueadas 

desde que “sujeitas ao juízo da direção”.119 

Foram seus colaboradores Deodato Maia, 

Gumercindo Bessa, Olegário Dantas, Hel-

vécio de Andrade, entre outros. Foi em 

1910 que houve o registro do aniversário 

do periódico  

 
Vêem a nossa Marinoni em activi-
dade, garrida, cantando janellas  
fora? 
Vêem os nossos operários levan-
tando nas pontas dos dedos, das 
caixas onde trabalham, risonhos e 
alvicareiros, violetas e rosas qye 

                                                
116 MENEZES, João Oliveira. Ao público. Correio 
de Aracaju. N. 1, 24/10/1906. 
117 Ibidem. 
118 MENEZES, João Oliveira. Rota a Seguir. Cor-
reio de Aracaju. N.1, 24/10/1906. 
119 Ibidem. 
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brotarão esta manhã d`entre os ty-
pos de Guntemberg?120 

 

Corento Mendonça, tipógrafo do 

Correio de Aracaju, traduziu, através de 

suas memórias, o que foi o início da pro-

dução deste impresso. 

 
Revejo-me quando iniciei a vida, 
no verdor dos meus anos, manu-
seando na tipografia da cidade, 
as letras de forma, desde a luz do 
amanhecer, espancando o sono, 
que é, como diz Voltaire, o que 
compensa as múltiplas atribui-
ções da vida, até o mediar da 
noite, sob a turva luz de uma to-
cha que ardia e fumegava pela 
combustão de querozene, cer-
cando-me de calor, tisnando-me 
a face de falegem e embaciando-
me os olhos sempre ressecados 
[...]. Assim vivia um tipógrafo, 
sempre mal pago no que poderia 
produzir em número de linhas, 
de caracteres que juntasse. O 
jornal era esperado, com tipos 
novos, de impressão nítida, que 
não chegasse as mãos do povo 
“sebento”, como tantos outros.  
Pessoas estacavam por longo 
tempo junto à máquina apreci-
ando-lhe na sua a’gil e detrativa 
operação; apanhar cada folha de 
papel, arrumando depois uma 
sobre a outra, já transmutadas, 
cheias de miríades de alfabetos, 
esses caracteres sem caráter, hi-
pócritas, falsídios, subornáveis 
para sorrabar ou xingar, conso-
ante o paladar da simpatia ou do 
ódio. Se fora mesmo Gutenberg 
que os criou, quantos, em certas 
conjunturas, o amaldiçoam! .121 

 

                                                
120 COREIO DE ARACAJU. Um anno a mais? N. 
244, 24/10/1909. 
121 MENDONÇA, Corinto. Salve: Correio de Ara-
caju. Edição intitulada “Meio Século de Sergipe”. 
N. 244, 24/10/1909. 

Em Sergipe, os jornais se tornaram 

também uma arena de luta entre os intelec-

tuais, que se utilizavam da oratória jorna-

lística de forma agressiva e violenta. Mui-

tas vezes se utilizavam pseudônimos para 

assinarem as matérias publicadas, pois o 

conteúdo, de natureza polêmica, remetia-se 

às disputas. Tôrres, referindo-se ao jorna-

lismo sergipano, ressaltou: “Terra de jor-

nais, foi também terra de jornalismo rude, 

agressivo”. 122 Não se diferenciou, portan-

to, da linguagem virulenta da imprensa de 

outros estados. 

Desta forma, pensar em uma apro-

ximação/comparação entre o jornalismo 

português e o brasileiro/sergipano permitiu 

observar que, a despeito de diferentes tem-

poralidades de desenvolvimento da im-

prensa entre a Colônia e a Metrópole, a 

imprensa brasileira nasceu dos interesses 

da Corte fincada no Brasil. Mesmo salien-

tando diferenças em seus estágios de mo-

dernização, de composição específica e de 

gênero, entre o final do século XIX e XX, 

ambas estiveram comprometidas com a 

transformação de empresas artesanais para 

empresas modernas.  

Entretanto, em alguns estados brasi-

leiros, depois da Proclamação da Repúbli-

ca, essas transformações se mostraram 

mais lentas, a exemplo de Sergipe, um dos 

menores do país, dependente administrati-

                                                
122 TÔRRES, Acrisio. Obra citada. 1993. p. 19. 
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vamente da Bahia até 1822. Quando gal-

gou sua autonomia criou seu primeiro im-

presso em 1834, e a modernização do jor-

nalismo foi se dando lentamente, a partir 

do século XX. 

A década de 1910 foi emblemática 

no Brasil. Esteve espremida entre a frustra-

ção dos que ansiavam as mudanças advin-

das com a República e a crise que se insta-

lou no país na década de 1920, que culmi-

nou com a Revolução de 1930. Segundo os 

historiadores, marcou a entrada definitiva 

no país no processo de industrialização e 

de modernização e o movimento de forta-

lecimento do pacto dos governadores e das 

oligarquias estaduais que sustentavam o 

país. 

Sergipe não se distanciava desse 

quadro político; inicialmente foi comanda-

do, desde o final do século XIX, pela       

Oligarquia Olimpista, que foi substituída,   

posteriormente, pela Oligarquia Valadão,      

liderança política que fundou, em 1906, o 

jornal Correio de Aracaju. Por isso, em 

suas primeiras páginas, em várias edições 

da década de 1910, a publicação de matéria 

era de natureza louvatória ao Coronel      

Oliveira Valadão, apoiando-o ou defen-

dendo-o dos ataques que a chamada ala 

oposicionista lhe debitou em momentos de 

disputas políticas.  

Em 1914 o periódico se tornou   ór-

gão do Partido Conservador Sergipano sem 

perder sua dimensão republicana,  tendo à 

frente, no governo do estado, o próprio O-

liveira Valadão juntamente com outros co-

laboradores:  Clodomir Silva, Magalhães 

Carneiro, Silva Viana, Pereira Barreto.  

 Em Portugal a República foi institu-

ída em 1910, e, com ela, os periódicos as-

sumiram um caráter participativo, deixan-

do de ser unicamente noticiosos, com o ob-

jetivo de convencer todos os níveis sociais 

sobre a mudança de mentalidades e costu-

mes que o ideário republicano trazia. A 

censura foi abolida, com a forte politização 

da opinião pública. No processo de pro-

funda instabilidade − que se deu durante 

todo o período da Primeira República no 

país −, houve restrição na liberdade de im-

prensa, especialmente durante a I Grande 

Guerra Mundial. Rocha123 considerou que 

nesse período ressurgiu o periodismo em 

seu caráter eminentemente participativo e 

não meramente noticioso, pretendendo-se 

intervir no processo de instalação da Re-

                                                
123 ROCHA, João L. de Moraes. O essencial sobre 
a Imprensa em Portugal. Lisboa: Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, 1998. 

 

Imagem n. 9. Primeiro exemplar do  
Correio de Aracaju. N. 1, 24/10/1906. 
Acervo digitalizado do Instituto Históri-
co e Geográfico de Sergipe  
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pública, convencendo os diversos níveis 

sociais, através de uma postura de opinião, 

a ajudar na reforma de mentalidades e cos-

tumes. O Século foi um bom exemplo des-

se tipo de imprensa. 

O Século aplaudiu a República e 

acompanhou o processo republicano, 

mesmo que a partir da década de 1920 te-

nha contribuído com a intervenção militar 

que culminou com o fim do regime repu-

blicano e o Golpe de 1926, em meio à crise 

política instalada no país.   

Mas, deambulando em suas pági-

nas, especialmente no ano de 1910, foi 

possível acompanhar a movimentação de 

implantação da República, chamando-me a 

atenção, particularmente, a presença do 

presidente eleito do Brasil em Lisboa, 

Hermes da Fonseca. O encontro entre Bra-

sil e Portugal, no momento da instauração 

da República portuguesa, foi amplamente 

registrado pelo jornal O Século. Ainda uti-

lizando-se de uma linguagem literária, o 

impresso descreveu a chegada do Presiden-

te do Brasil em Lisboa.  

No rio Tejo “calmo e triste”,124 

permeado por “uma grande onda de imun-

dice parecia ter-lhe manchado para sempre 

a água clara e límpida”,125 esperava-o uma 

multidão que no rio Tejo, com binóculos, 

vislumbrava a chegada do paquete São 

                                                
124 O SÉCULO. O presidente eleito Hermes da Fon-
seca. N. 10:347, 02/10/1910. 
125 Ibidem. 

Paulo “imponente como uma montanha   

inabalável, forte como um monstro inven-

cível, cresce cada instante aos olhos des-

lumbrados dos que o contemplam”.126 Em 

meio aos compromissos oficiais feitos pela 

Monarquia e por autoridades locais e gru-

pos de diferentes segmentos, nas andanças 

pelas ruas de Belém, a multidão dava vivas 

à República do Brasil e o jornal O Século 

salientou: “Dir-se-ia que a República vigo-

ra já nesta cidade”.127 Era 05 de outubro de 

1910 quando ocorreu a Proclamação da 

República de Portugal. O Século fez seu 

registro: “quando por tudo ali feito nada 

mais resta fazer, os clarins dos marinheiros 

fazem ressoar a Marselhesa e os navios a-

gitam vermelhas bandeiras”.128 Afirmou, 

ainda, referindo-se ao presidente do Brasil, 

que o mesmo estava sendo saudado como 

um representante da nacionalidade demo-

crática e que tinha a tarefa de ajudar Portu-

gal alquebrado, empobrecido e desalentado 

para a “perfectibilidade política e soci-

al”.129 

Nesse clima de euforia da visita do 

presidente Hermes da Fonseca, Portugal 

instituiu a sua República. O presidente re-

cém-eleito e sua comitiva tornaram-se tes-

temunhas oculares daquele momento histó-

                                                
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 O SÉCULO. Lisboa revolucionária. N. 10:358, 
05/10/1910. 
129 O SÉCULO. As manifestações de hontem em 
honra de Hermes da Fonseca. N. 10:348, 
03/10/1910. 
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Imagem n. 10. Charge, jornal O Século. Acer-
vo da Biblioteca Nacional de Portugal.  

rico: Recepcionado pela Monarquia, dei-

xou o país sob a proteção da República. 

Na historiografia portuguesa pude 

verificar que esse fato não foi enfatizado, 

tal qual ocorreu pelo jornal O Século. A 

visita do presidente do Brasil mobilizou 

enorme multidão nas ruas de Lisboa, que o 

saudou com vivas à República, e logo de-

pois a monarquia caiu com a adesão cres-

cente da população a esse movimento, di-

ferente do que ocorreu com  a proclamação 

da República no Brasil que teve inexpres-

siva presença popular. O rei que saudou 

Hermes da Fonseca era o mesmo que, des-

tituído do poder, partiu do rio Tejo, junto 

com sua família, sob os olhos indiferentes 

da população. A presença do presidente 

brasileiro, naquele momento singular da 

história de Portugal, em 05 de outubro, me-

receria um estudo maior.  

 

A proclamação da República portu-

guesa não mereceu, do Correio de Araca-

ju , muita atenção, sempre publicando notí-

cias, muitas em forma de notas, em segun-

da página, transcritas de jornais do Rio de 

Janeiro e da Bahia, assinalava sentimentos 

de surpresa e dúvida com o despertar do 

reino português de seu “sono do passado 

glorioso de velhas tradições”.130  

Em síntese, foi possível verificar 

que o nascedouro dos dois impressos se 

deu nos braços do Partido Republicano, 

tornando-se uma vitrine para propagandear 

as realizações republicanas do referido re-

gime. Eles começaram a circular na Praça 

de Lisboa e de Aracaju, em meio às datas 

comemorativas: em Portugal, o centenário 

de Camões; em Sergipe, a sua Independên-

cia Política em relação à Bahia. O primeiro 

nasceu no período das últimas décadas da 

Monarquia, e, o Correio de Aracaju, du-

rante a vigência das primeiras décadas da 

República.  

Em temporalidades diferenciadas, 

bem como em relação ao nível de desen-

volvimento, O Século, na década de 1910, 

era uma empresa de comunicação sólida, 

com uma linguagem mais informativa e 

com missão intervencionista no cenário po-

lítico e cultural de Portugal; o Correio de 

Aracaju  dizia-se moderno, mas esperou 

décadas para o ser. Ensaiou-se, no referido 

período, os primeiros acordes em direção 

de uma empresa com uma linguagem, po-

deria dizer, mestiça, já que escrevia, trans-

crevia e adaptava artigos e notas de jornais 

de outros estados brasileiros e países de di-

ferentes continentes.  

                                                
130 CORREIO DE ARACAJU. A República em 
Portugal. N. 465, 07/10/1910, p. 2. 
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4. Modernidade pedagógica: 
outra aproximação 

 

Com essa noção assinalada de     

discurso jornalístico, perguntei-me sobre a 

modernidade pedagógica. Quando procu-

rei matizar a modernidade, percebi a visco-

sidade dessa palavra, ao agregar-se a tantas 

coisas que lhe davam sentidos. Berman131 

considerou a modernidade um momento de 

cisão em que processos sociais se trans-

formam numa visão aproximada com a da 

destruição criativa. Considerou que o turbi-

lhão da vida moderna tem se alimentado de 

várias fontes: a industrialização da produ-

ção, a explosão demográfica, o crescimen-

to catastrófico da urbanização e o aumento 

gigantesco das comunicações de massa, 

bem como o fortalecimento do Estado-

nação.  

Gilddens procurou desenvolver 

uma análise institucional da modernidade, 

em suas conseqüências técnicas, culturais e 

epistemológicas, concebendo-a como 

“modos de vida e de organização social 

que emergiram na Europa cerca do século 

                                                
131 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido des-
mancha no ar. A aventura da modernidade. Tradu-
ção de Carlos Felipe Móises e Ana Maria L.         
Ioriatli. 13. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1986. 

XVII e que adquiriram, subseqüentemente, 

uma influência mais ou menos univer-

sal”.132 Touraine, por sua vez, identificou a 

modernidade como a difusão dos produtos 

da atividade racional, científica, tecnológi-

ca, administrativa.133  

Le Goff me levou à compreensão 

do sentido de modernidade como sendo de 

ruptura entre o novo e o antigo, marcando 

a oposição cultural entre a Idade Média e 

as Luzes. O Renascimento perturbou esta 

oposição, já que “o moderno era exaltado 

através do antigo”.134 Nesse caso, o mo-

derno era copiar o antigo. Segundo Le 

Goff, os termos antigo e moderno traziam 

em si a ambigüidade e complexidade con-

ceitual pelos sentidos que assumiram: anti-

go, poderia ser substituído por tradicional; 

o moderno por recente, novo. Tanto antigo 

quanto novo poderiam assumir conotações 

laudatórias, pejorativas e neutras.  

Capturei a noção de modernidade 

como “um conjunto amplo de modifica-

ções nas estruturas sociais do Ocidente, a 

partir de um processo longo de racionali-

                                                
132 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da 
modernidade. Tradução de Fernando Luís Macha-
do e Maria Manuela Roche. Oiera, Portugal: Celta, 
2005. 
133 TOURAINE, Alain. Crítica à modernidade. 
Tradução de Elia Ferreira Edel. 7. ed. Rio de        
Janeiro: Vozes, 1994. 
134 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tra-
dução Irene Ferreira, Bernardo Leitão e Suzana Fer-
reira Borges. 5. ed. Campinas, São Paulo:             
UNICAMP, 2003. 
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zação da vida”135 nas esferas econômica, 

política e cultural. Entender a modernidade 

nesse sentido implicou em ultrapassar a 

tradicional classificação periódica feita pe-

la maioria dos historiadores, de que a épo-

ca moderna tem início em 1453, com a 

queda de Bizâncio, e fim com a Revolução 

Francesa, em 1789, data que se iniciou a 

chamada Idade Contemporânea.  

Domenach afirmou: 

 

A modernidade parece-nos me-
nos um período cronologicamen-
te definido do que uma “idéia 
reguladora” (ou des-reguladora), 
uma cultura, um estado de espí-
rito (conjunto de aspirações, de 
pesquisas, de valores) que se 
impõe no final do século XVIII e 
que, deste modo, se inscreve na 
época que os manuais de história 
denominam contemporânea.136 

 

Foucault, quando escreveu As pa-

lavras e as coisas,137 destacou as fases dis-

tintas: Renascença (similitude), Clássica 

(representação) e Moderna (classificação-

épistèmé), para evidenciar as rupturas da 

linguagem. Para esse autor, os códigos 

fundamentais da cultura reagiam a deter-

minadas práticas sociais nas formas de 

perceber e valorizar as coisas, especial-

                                                
135 SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel 
Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. 
São Paulo: Contexto, 2005. p. 297.   
136 DOMENACH, Jean-Marie. Sentidos da Mo-
dernidade. Tradução de Paula Taipas. Lisboa: Ins-
tituto Piaget, 1995. 
137 FOUCAULT, Michel. A palavra e as coisas. 
Tradução de Salma Tannua Muchail. 8. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999.  

mente a linguagem, esquemas perceptivos, 

trocas técnicas, etc. Foucault, então, con-

duziu-me a pensar que o saber científico, 

estandarte da modernidade pedagógica, es-

tava colado a sentidos múltiplos nos dis-

cursos jornalísticos. Era o novo que esque-

cia do velho, a ruptura que destruía o pas-

sado e o progresso que sinalizava uma fase 

evolutiva. Entretanto, segundo o referido 

autor, entre uma fase e outra não havia 

progresso, mas singularidade, caracterizada 

por uma épistèmé, de modo que, no saber 

clássico, as possibilidades de invenção da 

modernidade já estavam presentes. Assim, 

nos discursos, certamente, há continuida-

des e descontinuidades entre os sentidos 

apontados por Le Goff. 

Nessa direção, Steinberger afirmou: 

“os discursos não refletem tal ou qual rea-

lidade social, econômica, política, biográ-

fica ou psíquica: eles são passagens de sen-

tido”.138 Esses sentidos, colados e descola-

dos uns aos e dos outros, davam o tom da 

modernidade pedagógica cuja visibilidade 

só era possível no entendimento de que os 

jornais eram tangenciados e tangenciadores 

de idéias. 

Partindo desse sentido mais amplo 

de modernidade, era necessário entender a 

modernidade pedagógica nos discursos 

jornalísticos em jornais de Sergipe (Brasil) 

e Portugal. O próprio termo pedagogia re-

                                                
138 STEINBERGER, Margarethe Bom. Obra cita-
da. 2005. p. 71. 
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monta aos antigos escravos gregos que 

conduziam as crianças para instruírem-nas. 

Depois foi se modificando, ao longo do 

tempo, especialmente a partir de            

Comenius, considerado o Pai da Pedagogia 

Moderna. Depois, ainda, passou a ser con-

siderada uma reflexão sistemática sobre a 

educação, a ciência da Educação, 139 como 

também teoria e prática da educação. A 

Pedagogia, ao longo do tempo, foi se cons-

tituindo em um campo próprio de saber. 

Aqui me detive no entendimento de Peda-

gogia em Queiroz, como uma prática cultu-

ral que se alicerça de um “conjunto de filo-

sofias, princípios, técnicas e métodos de 

educação e de instrução que visam a um 

objetivo prático”. 140 

A modernidade pedagógica, segun-

do Cambi,141 teve início no século XVII. 

O pensamento educativo se renovou, ati-

vando novos processos de teorizações, 

privilegiando a mente como cogito e se 

beneficiando das ciências nascentes. A 

educação como fator chave de desenvol-

vimento, teve como ponto de apoio a re-

novação dos métodos, em pleno século 

                                                
139 DOTTRENS, Robert; MIALARET, Gaston. O 
desenvolvimento das ciências pedagógicas e seu es-
tado atual. In: DEBESSE, Maurice e MIALARET, 
Gaston. Tratado das Ciências Pedagógicas: Intro-
dução. Tradução e notas de Luiz Damasco Penna e 
J.B. Damasco Penna. São Paulo: Companhia Edito-
ra Nacional, 1974. 
140 QUEIROZ, Tânia Dias. Dicionário prático de 
Pedagogia. 1 ed. São Paulo: Redeel, 2002. 
141 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Tra-
dução de Álvaro Lorencini. 1. ed. São Paulo:        
UNESP, 1999. 

XVIII, com a disseminação do método in-

tuitivo na produção dos novos saberes es-

colares.  

Tratava-se de aplicar os princípios 

do método científico ao método de ensino 

para a formação do novo homem, e não 

apenas do bom cristão. Laicização, co-

educação e métodos ativos eram pautas da 

modernidade pedagógica, retirando o ho-

mem das trevas paras as luzes, ao tempo 

em que se trazia para o centro das discus-

sões um novo conceito de criança, impon-

do-lhe um papel social até então ignorado. 

A escola, então, passou a fazer o desloca-

mento da figura centralizadora do mestre 

para a criança em atividade, sendo o ensi-

no verbalístico e memorístico (baseado na 

escolástica), passando a valorizar outras 

faculdades humanas naturais.  

A Pedagogia Moderna procurou 

romper com a escola antiga, formadora do 

bom cristão, para formar o bom cidadão. 

Assim, a pedagogia foi colocada “no cen-

tro da cultura, como momento consciente-

mente autorizado e essencial da vida soci-

al”.142 No século XIX a escola assumiu, 

cada vez mais, o domínio do discurso pú-

blico, como sendo racionalizada, planejada 

e de formação cívica.  

Em síntese, procurei assumir, aqui, 

a categoria modernidade pedagógica como 

a produção de um saber-fazer da pedagogia 

                                                
142 Ibidem. p. 213. 



 

Aproximações/comparações 51

chamada Moderna, que exigiu a organiza-

ção de um novo espaço escolar (prédios), 

uma nova organização de ensino (leis), 

uma nova formação do professor (cientifi-

cista) e uma nova visão do aluno (ser inte-

gral), com a utilização de novos métodos 

de ensino (o intuitivo).  

Detive-me na expressão da moder-

nidade pedagógica para entender como es-

ta se deu no ideário republicano em Portu-

gal e no Brasil/Sergipe, servindo-me da 

análise dos discursos jornalísticos em O 

Século e no Correio de Aracaju. 

 

 

 
5. Outra aproximação: o  

ideário pedagógico no  
Brasil/Sergipe e em Portugal na  

Primeira República. 
 
 

A República no Brasil foi instituída 

em 1889, após alguns movimentos que a 

precedeu: abolição da escravatura (1888); a 

questão religiosa (década de 1870); a ques-

tão militar (1887), período em que a        

imprensa brasileira estivera presente, ex-

pondo os discursos inicialmente polariza-

dos entre monarquistas e republicanos, 

posteriormente entre republicanos e críti-

cos republicanos.  

Modelos diferentes inspiraram os 

republicanos, mesclados por tendências 

que se tencionavam: a dos Estados Unidos 

e a da França. Os proprietários de terras as-

fixiados pela centralização política advo-

gavam o modelo americano, pautado num 

certo darwinismo social, cujo espelho teó-

rico era o de Spencer. Os pequenos propri-

etários, junto com professores, profissio-

nais liberais, jornalistas e estudantes, de-

fendiam o modelo ao estilo jacobino, da 

França, aspirando à ruptura com a monar-

quia, fonte de atraso e corrupção. A versão 

positivista estava centrada mais entre os 

militares que condenavam, também, a Mo-

narquia em nome do progresso; propôs a 

separação entre Estado e Igreja e a incor-

poração do proletariado com um exército 

forte e com ênfase na ciência e no desen-

volvimento industrial − tendência que pre-

valeceu no movimento de 1889. 143 

O positivismo tornou-se, certamen-

te, a religião do Estado. A preocupação dos 

intelectuais da Primeira República (1889-

1930) era a de buscar construir uma identi-

dade coletiva para o país, base para a for-

mação da nação.144 Foi, portanto, segundo 

Bomfim, que “tal doutrina, ajustada à insu-

ficiência tradicional de nossos dirigentes, 

                                                
143 CARVALHO, José Murilo de. A formação das 
almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
144 Ibidem.  
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veio a ser o mais elevado ideal de nossa 

revolução republicana”.145 

 Coube-me salientar que o positi-

vismo de Comte teve também suas fases, 

como expressou Lapenis:146 o  Comte cien-

tista e o Comte religioso-literário. Este úl-

timo Comte procurou incorporar o senti-

mento e a razão em sua doutrina filosófica, 

na qual a literatura teve seu papel decisivo 

na conversão. Desta forma, o positivismo 

foi apropriado numa ou noutra fase, em pa-

íses diferentes, com ênfase na ciência ou 

no religioso-literário, constituindo-se em 

apostolado, fundado em vários países nos 

quais o próprio Comte era considerado o 

sumo sacerdote.  

No Brasil, o Apostolado Positivista 

foi fundado no Rio de Janeiro, em 1881, 

onde foi construído o primeiro templo do 

mundo para difundir a Religião da Huma-

nidade. O Apostolado foi filiado à Igreja 

Positivista da França, contando com a pre-

sença de grandes lideranças nacionais, a 

exemplo de Miguel Lemos, Teixeira Men-

des e Benjamin Constant. Silva147 destacou 

que o Apostolado Positivista e a propagan-

da republicana no Brasil advogavam temas 

                                                
145 BOMFIM, Manuel. O Brasil Nação: Realidade 
da Soberania Brasileira. 2. ed. Rio de                     
Janeiro:Topbooks, 1996. p. 434. 
146 LAPENIS, Wolf. As três culturas. Tradução de 
Maria Clara Cescato. São Paulo: Editora Universi-
dade de São Paulo, 1996. 
147 SILVA, João Carlos. Pesquisa historiográfica 
em educação: o Apostolado Positivista do Brasil e a 
Instrução Pública no Brasil. Disponível em < 
http:histdber.fe.unicamp.br.> Acesso em: 21 de jul. 
2007. 

como liberdade de ensino e o desenvolvi-

mento do ensino com a iniciativa particu-

lar, dentro dos preceitos de defesa da mais 

ampla e completa liberdade espiritual e ci-

vil. A obrigatoriedade escolar era conside-

rada um atentado contra a fraternidade cí-

vica. Defendia também novos conteúdos 

nas escolas, com a inclusão de disciplinas 

científicas. 

O legado de Comte esteve afinado 

na definição dos três estágios de desenvol-

vimento da humanidade: o teológico, o me-

tafísico e o positivo. No teológico, busca-

vam-se as causas primeiras, desenvolven-

do-se no “fetichismo propriamente dito”148 

e na “adoração dos astros”.149 No metafísi-

co, a ênfase recaía na “livre predominância 

especulativa da imaginação”, na qual o 

sentimento e o instinto predominavam nas 

teorias humanas. O Positivo, por fim, pro-

punha a substituição das causas pelas leis 

enquanto “relações constantes entre os fa-

tos observados”,150 reconhecendo “as di-

versas ligações mútuas próprias à sua rea-

lização, sem jamais penetrar o mistério de 

sua produção”151  e ignorando sua causa 

primeira e seu destino final.  

O termo positivo, segundo Comte, 

apresentou-se em vários sentidos, conside-

rando-se sua acepção antiga até a mais atu-

                                                
148 COMTE, Augusto. Discurso sobre o espírito 
científico. Tradução de Antonio Geraldo da Silva. 
São Paulo: Escala, s/d. p. 16. 
149 Ibidem. p. 17. 
150 Ibidem. p. 24. 
151 Ibidem. 
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al: real em oposição a quimérico; útil em 

relação a ocioso; oposição entre certeza e 

indecisão; preciso em relação ao vago; po-

sitivo como contrário ao negativo. Afirmou 

Comte: “o único caráter essencial do nosso 

espírito filosófico que ainda não é indicado 

pela palavra positivo consiste em sua ten-

dência necessária a substituir por toda par-

te o absoluto pelo relativo”.152 A fase posi-

tiva tratava, enfim, do regime definitivo da 

razão humana. 

Pode-se asseverar que o ideário pe-

dagógico da Primeira República, no Brasil, 

estivera atrelado ao positivismo, sua ver-

tente cientificista. Os três estados preconi-

zados por Comte eram premissas para se 

considerar a reprodução, pelo indivíduo, 

em suas três fases de desenvolvimento.       

Gadotti destacou que na primeira fase, a da 

infância, a aprendizagem não deveria ter 

caráter formal, mas ser a “transformação 

gradual do fetichismo natural inicial numa 

concepção de mundo; na segunda fase, a 

da adolescência e da juventude, o “homem 

adentraria no estado sistemático das coi-

sas”153 e, no estado positivo, elencaria a 

“religião do Grande Ser, que é a Humani-

dade”.154  

A vertente positivista de maior in-

fluência na educação foi, segundo Gadotti, 

                                                
152 Ibidem. p. 48. 
153 GADOTTI, Moacir. História das Idéias Peda-
gógicas. 3. ed. São Paulo, Editora Ática, 1995. p. 
108. 
154 Ibidem.  

a de Spencer. Este valorizou a formação 

científica na educação, retirando o lastro 

religioso assumido por Comte em sua se-

gunda fase de desenvolvimento do seu sis-

tema positivo. Spencer aludiu que os co-

nhecimentos na escola deveriam facultar 

uma vida melhor em relação à saúde, ao 

trabalho, à família e à sociedade em geral. 

A tese matriz de Spencer era a de que o de-

senvolvimento da Terra, da Vida, da Soci-

edade, do Governo, da Indústria, do Co-

mércio, da Linguagem, da Literatura, da 

Ciência e da Arte tinha o progresso como 

fundamento e sempre ocorria a mesma e-

volução, do mais simples ao mais comple-

xo, realizando-se através de diferenciações 

sucessivas. 155 

Em Sergipe, uma visão cientificista 

de mundo teve seu espaço ainda na década 

de 70 do século XIX, na  

 

qual os ventos das ciências físicas 
e naturais começam a varrer a irra-
cionalidade de dogmas secular-
mente impostos, modificando a 
maneira de ver e de compreender 
os problemas do homem e do uni-
verso, sem a ingerência do dom 
carismático da fé católica.156  

 

Souza afirmou que instituições pe-

dagógicas forâneas forneceram, a muitos 

sergipanos, a formação de base no ideário 

                                                
155 ARANA, Hernas Gonçalves. Positivismo: rea-
brindo o debate. Campinas, São Paulo: Autores As-
sociados, 2007. 
156 LIMA, Jackson da Silva. Os estudos filosóficos 
em Sergipe. Aracaju: Sociedade Editorial de     
Sergipe, 1995. p. 65. 
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cientificista, servindo-se como “instrumen-

to para a transformação da realidade e para 

as tentativas de inserção do estado e do pa-

ís no concerto dos povos civilizados”.157  

Uma destas instituições foi a Facul-

dade de Recife, onde muitos bacharéis ser-

gipanos se formaram, e lá se criou o mo-

vimento intelectual que foi batizado como 

Escola do Recife. Segundo Sampaio, a Es-

cola do Recife “foi um movimento philo-

sophico jurídico, de acção poderosa no 

momento de sua maior effervescencia, e 

que deixou impressão inapagável na evolu-

ção mental do Brasil”.158  

Nascimento159 salientou que a Es-

cola do Recife não tem tido atenção devida 

nos estudos culturais brasileiros, especial-

mente sobre a presença do evolucionismo e 

do monismo, quebrando a hegemonia do 

positivismo cantiano, a despeito de estas 

correntes de pensamento preconizarem a 

unidade de crença na ciência capaz de re-

solver os problemas, a chamada fé científi-

ca, e o anseio de modernidade. 

 

A visão de modernidade que bus-
caram consolidar tinha como pro-
pósito a eliminação do que afirma-
vam ser o prolongamento incomo-
do do dogmatismo do passado que 
não tinha mais qualquer corres-

                                                
157 SOUZA, Cristiane Vitório de. A “República das 
letras” em Sergipe (1889-1930). In: Revista de A-
racaju. Ano IX, n. 9. Aracaju: FUNCAJU, 2002. 
158 SAMPAIO, Prado. Sergipe: artístico, litterário e 
scientífico. Aracaju: Imprensa Official, 1928. p. 89. 
159 NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A cultura 
ocultada. Londrina: UEL, 1999. 

pondência com os imperativos da 
vista, posto que fundado numa 
concepção metafísica de homem e 
de mundo.160 

 

Tobias Barreto, em especial, abra-

çou os princípios positivistas, mas depois 

assumiu a crítica a eles e passou a absorver 

idéias da filosofia alemã, particularmente 

do evolucionismo, como retratou o estudo 

de Nascimento.  

Essa compreensão foi demonstrada 

por Prado. 

 

Melhor não se dirá sobre o influxo 
do pensamento sergipano no pen-
samento nacional, desde que atten-
tamos a que a Escola do Recife 
deve seu grande esplendor a dois 
sergipanos − Tobias Barreto e Syl-
vio Romero, que todos os domí-
nios da revolução litteraria e scien-
tifica (...).161 

 

A geração de sergipanos formados 

em Recife, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, que retornaram para o estado de 

Sergipe entre o final do século XIX e as 

primeiras décadas de XX, trouxe para o u-

niverso cultural e educacional matrizes do 

pensamento cientificista, especialmente em 

Comte, e do evolucionismo social de 

Spencer. Mesmo fazendo a vida fora do 

Estado, a exemplo de Tobias Barreto, Síl-

vio Romero e Manuel Bomfim, a produção 

desses intelectuais tinha entrada em Sergi-

pe gerando sempre grandes debates e mo-

                                                
160 Ibidem. p. 19. 
161 SAMPAIO, Prado. Obra citada. 1928.  p. 89. 
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dificando, paulatinamente, a supremacia do 

pensamento espiritualista dominante, vin-

culado à Igreja Católica na sua vertente ul-

tramontana. 

Os ventos modernizadores na edu-

cação, portanto, vinham sendo soprados 

em território sergipano desde as duas últi-

mas décadas do século XIX, pelo menos 

em algumas reformas de ensino. Os presi-

dentes da Província Sergipe Del Rey eram 

indicados por Imperador e traziam para 

Sergipe idéias e projetos que estavam em 

andamento em outros países e províncias 

do Brasil. 

Exemplo disso foi a reforma de 

1881, feita pelo então presidente da Pro-

víncia Inglês de Souza. Bacharel e literato, 

o Presidente da Província provocou grande 

polêmica no cenário aracajuano quando re-

tirou a obrigatoriedade do ensino religioso 

das escolas primárias e da Escola Normal e 

instituiu o ensino misto. Opôs-se frontal-

mente com a liderança política constituída 

pela chamada Oligarquia Olímpista, cuja 

liderança era do Mons. Olímpio Campos. 

Esta querela chegou à imprensa, em cujo 

cerne estavam duas visões de ensino: a 

primeira, de Inglês de Souza, pautava-se 

no pragmatismo norte-americano; e a se-

gunda, de Mons. Olímpio Campos, no es-

piritualismo ultramontano.162 

                                                
162 LIMA, Jackson da Silva. Obra citada. 1995. 

Na literatura sobre História da Edu-

cação, tanto do Brasil quanto de Sergipe, o 

marco da modernidade pedagógica tem 

sempre sido aludido aos anos 20 e 30 do 

século XX, quase nunca à década de 1910. 

Os estudos de Mendonça;163 Souza;164 

Freitas;165 Brito;166 Nunes,167 entre outros 

pontuam, no entanto, a década de 1910 

com o início da modernidade pedagógica 

por conta da construção de grupos escola-

res e do novo prédio da Escola Normal, a 

instituição de um novo Regulamento da 

Instrução Pública, com a introdução do 

método intuitivo,  a organização da Estatís-

tica     Escolar, a instituição do serviço de  

Inspeção escolar, durante o governo de 

Rodrigues Dórea (1908/1911).  

As inovações educacionais adota-

das em São Paulo ecoaram em Sergipe. Era 

a influência das reformas paulistas no ce-

nário sergipano que persistira nas primeiras 

quatro décadas do século XX. O governo 

do estado de São Paulo emprestou o bacha-

rel Carlos da Silveira para o governo de 

                                                
163 MENDONÇA, Nunes. A Educação em Sergi-
pe. Aracaju: Livraria Regina, 1958. p. 173. 
164 SOUZA, Josefa Eliane. Nunes Mendonça: um 
escolanovista. São Cristóvão, Aracaju:                  
EDUFS/Fundação Oviêdo Teixeira, 2003. 
165FREITAS, Anamaria G. Bueno. Educação, 
trabalho e ação polítca: sergipanas no início do 
século XX. Tese (Doutorado em Educação).          
UNICAMP. Campinas, São Paulo, 2003. 
166 BRITO, Luzia Cristina Pereira. Ecos da         
modernidade pedagógica na Escola Normal Rui 
Barbosa (1930-1957). Dissertação (Mestrado em 
Educação). Núcleo de Pós-graduação em Educação, 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão,      
Sergipe, 2001. 
167 NUNES, Maria Thetis. Obra citada. 1983. 
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Sergipe, que assumiu a direção da Escola 

Normal e anexas e a Diretoria da Instrução 

Pública. Responsável, portanto, pela re-

forma de 1911, já referida, moldada no 

modelo de ensino paulista. 

Em São Paulo, a introdução do mé-

todo intuitivo no ensino público ocorreu 

durante a administração de Caetano de 

Campos (1890-1891), cuja reforma ensejou 

maior repercussão no país, tornando-se 

modelo de ensino escolar.  Reis Filho,168 

ao descrever as origens da escola paulista, 

no período de 1890-1892, afirma que a 

mesma se inspirou nas idéias oriundas dos 

Estados Unidos e passou a influenciar ou-

tras unidades da Federação. Os governos 

estaduais estavam encantados com o dis-

curso de modernidade e da racionalidade 

técnica enunciado no estado de São Paulo, 

cuja visibilidade política se irradiava para 

vários estados do país, institucionalizando 

o chamado modelo escolar paulista.169     

Eram comuns as viagens de estudos para 

São Paulo  e empréstimos de técnicos do 

governo paulista para outros estados.  

Em décadas subseqüentes, alguns 

intelectuais sergipanos realizaram viagem 

de estudos com o objetivo de adotar seus 

aprendizados nas reformas de ensino do 
                                                
168 REIS FILHO, Casemiro dos. A Educação e a 
Ilusão Liberal: origens da escola pública paulista. 
Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1995. 
169 CARVALHO, Marta Maria Chagas. Reformas 
da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane Marta Tei-
xeira; FARIA FILHO, Luciano; VEIGA, Cyntia 
Greive. 500 anos de Educação no Brasil. 2 ed.   
Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

Estado. Em 1922, Abdias Bezerra, então 

diretor da Instrução Pública; em 1931,    

Professor José Augusto da Rocha Lima fez 

nova viagem para estudar os métodos de 

ensino e adaptá-los à realidade local;170 em 

1935, Penélope Magalhães empreendeu vi-

agem ao Rio de Janeiro e a São Paulo para 

estudar a organização do jardim de infân-

cia, a fim de se implantar esse modelo em 

Sergipe. Além destes intelectuais, Helvécio 

de Andrade foi o grande vulgarizador do 

modelo de ensino paulista em Sergipe, em 

cujos escritos pedagógicos eram referenci-

ados. 

Ao observar a legislação da política 

educacional e passear  nas páginas dos jor-

nais, certamente, eu poderia afirmar que o 

discurso sobre a modernidade pedagógica 

foi se laudeando no cenário cultural,         

acompanhando, em ritmo e temporalidades 

diferentes, os impulsos ocorridos em ou-

tros estados brasileiros considerados mais 

avançados, e também do que se colocava 

em pauta em países europeus e nos Estados 

Unidos. 

Mas, em Portugal, do que tratou a 

modernidade pedagógica ?  

Esse país, situando-se na periferia 

da Europa já sem o glamour das conquistas 

de suas expedições marítimas, arrastava-se 

em meio às suas tradições da religiosidade 

                                                
170 SILVA, Maria Neide Sobral da. José Augusto 
da Rocha Lima: uma biografia (1897-1969).      
Aracaju: Secretária de Cultura-Estado de Sergipe. 
No prelo. 
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católica e buscava encontrar alternativas de 

renovação. A sineta das renovações da es-

cola, advindas de países vizinhos, eram 

ouvidas e ansiadas em Portugal da mesma 

forma que em outras partes do mundo oci-

dental. Dessa forma, Magalhães analisou a 

escolarização como um movimento estru-

turante da modernidade em diferentes pla-

nos, social e cultural. Aludiu à cultura es-

crita, à difusão do cânone cultural de base, 

os manuais enciclopédicos com aplicação 

escolar.171 

Talvez se possa buscar a gênese da 

escola moderna em Portugal, em Pombal, 

movido pelo Iluminismo despótico. O 

Marquês de Pombal desencadeou várias 

ações para a Modernização do Estado Por-

tuguês.172 Uma delas foi a de instituir, ain-

da que não de forma universal, um sistema 

público de ensino com as aulas régias. Ele 

compreendia que a escola era um espaço 

privilegiado para a socialização de conhe-

cimentos e valores.  Foi ele que deu início 

à instauração de um sistema público de en-

sino de natureza modernizadora, sem que 

esse sistema tivesse as configurações que 

assumiriam no final do século XIX e início 

do século XX, de natureza popular, obriga-

                                                
171 MAGALHÃES, Justino. A escola elementar e a 
leitura em Portugal. In: FERNANDES, Rogério; 
PINTASSILGO, Joaquim. A modernização       
Pedagógica e a Escola para todos na Europa do 
Sul no século XX. Portugal: Trialgráfica, 2003. 
172 Ver também. AVELLAR, Hélio de Alcântara. 
História Administrativa do Brasil: 5. Administra-
ção Pombalina. Brasília, Distrito Federal: Editora 
Universidade de Brasília, 1983. 

tória e universal.173 As bases desse ensino 

público, em Portugal, foram lançadas com 

a Lei de 6/11/1772, na qual rezava que o 

ensino era destinado a todos os emprega-

dos nos serviços rústicos e nas artes. Era 

uma perspectiva obrigatória, mas não uni-

versal.  

Ao longo da Monarquia Constituin-

te (1822-1910), evidencia-se uma ambi-

güidade na definição dessa obrigatoriedade 

do ensino entre o direito e o dever do Esta-

do. Reconhecia-se, desde então, a educa-

ção de base e a instrução nacional, embora 

fosse um “diálogo de surdos”.174 Foi defi-

nitivamente resolvido com a Reforma de 

Ensino de 29/03/1919 que assinalou, de fa-

to, a obrigatoriedade no ensino elementar 

(3 anos).  

Em Portugal, a propaganda republi-

cana emergiu na década de 70 do século 

XIX. Em relação à Instrução Pública de 

Portugal, um grande impulso foi dado à 

criação do Centro Republicano, em 1876, 

pelo empresário Casimiro Freire, com a 

criação das escolas móveis que ocupou, 

posteriormente, as páginas do jornal O   

Século para defender a necessidade de se 

levar a escola para todos os lugares. A 

Cartilha Maternal , criada por João de 

                                                
173 GOMES, Joaquim Ferreira. A introdução e a 
obrigatoriedade escolar em Portugal. Coimbra: 
Imprensa de Coimbra, 1985.   
174FERREIRA, Alberto. Estudos de Cultura por-
tuguesa, século XIX: Pedagogia e Instrução, Lite-
ratura, Política e Sociedade. 2. ed. Lisboa. Porto: 
Litexa, 1989. p. 23  
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Deus e utilizada nas escolas móveis, teve 

longevidade no ensino público de Portugal 

e repercussão no Brasil por ser considerada 

moderna ao instituir o ensino da leitura a-

través das palavras. Silva Jardim foi o seu 

principal propagandeador, ao difundi-la na 

Província do Espírito Santo. Inaugurava-se 

a tradição de uso do método sintético de  

alfabetização.175 

A proliferação dos centros republi-

canos e da Sociedade Cooperativa com a 

criação do jornal A voz do Operário, em 

1883, constituiu-se em grande propaganda 

em defesa da instrução pública de Portugal, 

ainda com 78,6% de analfabetos, distanci-

ando-se cada vez mais dos seus vizinhos 

mais desenvolvidos. 

Segundo Carvalho, identificada 

com “o determinismo teleológico do posi-

tivismo” de Comte e pelo evolucionismo 

social de Spencer, a educação republicana 

portuguesa se interessou em consolidar 

uma “nova maneira de ser português, capaz 

de expurgar a Nação de quantos males a 

tenham mantido e mantinham, arredada do 

progresso europeu, sem força, sem cora-

gem, sem meios para sacudir de si a sono-

lência em que mergulhara”.176 O modelo 

capitalista, desenvolvido em Portugal sob a 

                                                
175 MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sen-
tidos da alfabetização. São Paulo (1879/1994). 
São Paulo: UNESP: CONPED. 2000. 
176CARVALHO, Rómulo de. História do ensino 
em Portugal desde a fundação do Nacionalismo até 
o fim do regime de Salazar-Caetano. 2. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 651. 

tutela inglesa, não provocou as transforma-

ções culturais fomentadas por uma menta-

lidade técnico-científica e democrática, es-

pecialmente a socialização da cultura esco-

lar, obstruída pela influência prolongada da 

Igreja. A república respondia, messianica-

mente, aos anseios de transformação com 

sua vocação redentora. Era a consagração 

da escola sem Deus, capaz de levar o país 

para o desenvolvimento. Numa visão posi-

tivista, a República deveria ser dotada de 

uma racionalidade só e seria socialmente 

efetiva se fosse acompanhada pelo culto ao 

sentimento. Isto implicava em inculcar nos 

portugueses princípios morais e civis que 

criassem nova forma de sociabilidade.177 

 O anseio de encontrar na Escola o 

espaço profícuo de regeneração da socie-

dade foi se constituindo quase como um 

mito na sociedade portuguesa, evidencian-

do-se, no jornal, sua visibilidade. Era pre-

ciso destruir a escola confessional e         

religiosa, destruindo os jesuítas, seus prin-

cipais mentores e gestores, rompendo, as-

sim, de vez com o passado para se fazer 

algo de novo. Estava presente no ideário 

republicano o sentido de modernidade co-

mo negação do passado, do já existente. 

Em nenhum país ibérico a questão religio-

sa foi tão forte quanto em Portugal. De co-

laboradores e educadores do país, os jesuí-

                                                
177 CATROGA, Fernando. O republicanismo em 
Portugal: da formação ao 5 de outubro de 1910. 2. 
ed. Edição. Lisboa: Noticia Editorial, 2000. p. 288. 
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tas se tornaram, praticamente, inimigos e 

criminosos. Os republicanos empreende-

ram uma devassa numa instituição consoli-

dada há tantos séculos, no sentido de fazer 

brotar a escola nova, para a formação de 

um homem novo, nos moldes do                

iluminismo.178 Foi se constituindo, assim, a 

idéia de uma “escola sem Deus”, ou me-

lhor, Deus sendo substituído pela Pátria, os 

sacerdotes pelos mestres e a doutrina cristã 

pela doutrina cívica.179 

Catroga180 afirmou que a luta pela 

mudança de regime estava impregnada    

pelo horizonte cultural que a impulsionou, 

embalada nas idéias positivistas que fazi-

am, cada vez mais, eco na sociedade por-

tuguesa. Emergiu, assim, no cenário nacio-

nal português, uma prática política enquan-

to prática educativa e de ensino de “anate-

matização do catolicismo e das religi-

ões”.181 A Reforma universitária (1910) foi 

um bom exemplo disso. Aboliu-se o jura-

mento de obediência a Nossa Senhora da 

Conceição, Padroeira do Reino de          

Portugal; desobrigou-se o uso da capa e ba-

tina. A Faculdade de Teologia foi substitu-

ída pela de Letras. Extinguiu-se o culto re-

ligioso na capela da Universidade de Co-

imbra. Foram medidas polêmicas tomadas 

                                                
178 BOTO, Carlota. A Escola do homem moderno: 
entre o iluminismo e a Revolução Francesa. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 
1996. 
179 CATROGA, Fernando. Obra citada. 2000. 
180 Ibidem. p. 48.  
181 Ibidem. p. 49.  

pela República, pois “embora não houves-

se ruptura do espírito universitário, a im-

plantação da República trazia um espírito 

de rebeldia que marcava uma nova época 

nas tradições da velha escola dionisina”. 182 

A República também reeditou a Lei de 

28/05/1834, de extinção das ordens religio-

sas, anulando o decreto que autorizava a 

constituição de ordens religiosas. Em 

22/10/1910 extinguiu o ensino da doutrina 

cristã das escolas normais e primárias. 

De fato, as ações empreendidas    

pelo novo regime contra a Igreja, em parti-

cular em relação aos jesuítas, ressuscitando 

antigas leis, mesmo que calcadas em mo-

delos políticos diferentes, eram inspiradas 

em uma mesma épistèmé. Era uma forma 

de dar corpo a um conjunto de idéias até 

então consagradas aos inimigos da Monar-

quia e que precisavam de efetividade no 

plano das ações na nova forma de governo. 

Nessa mesma direção, Carvalho183 pontuou 

aspectos da modernidade pedagógica em 

Portugal, mas, em especial, o que a Repú-

blica procurou expurgar da mentalidade 

portuguesa de certos pavores e preconcei-

tos. Cabia, pois, à escola, tomar a dianteira 

nesse processo enquanto uma organização 

                                                
182 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. História de Por-
tugal (1910-1926). V. XII. Histórica Diplomática, 
Social, Econômica e Cultural. 3. ed. Lisboa: Edito-
rial Verbo, 1987. 
183 CARVALHO, Rómulo de. Obra citada. 1996. 
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social capaz de “padronizar costumes, pro-

jetos e saberes”.184 

Escola cívica, professor como agen-

te do Estado e modelo de virtudes cívicas, 

constituíam-se em pilares para “transfor-

mar em progresso a ingênita capacidade 

perfectível do homem”.185  Essa separação 

ainda foi objeto de análise por Catroga em 

outro artigo,186  quando discutiu sobre a 

secularização e laicização do ensino em 

Portugal. Tratou sobre a origem das pala-

vras e o legado que foi sendo construído e 

incorporado aos séculos XIX e XX como o 

grande eixo da modernidade. O mundo 

moderno exigia a desconstrução (demoli-

ção) da tutela religiosa, de modo que os 

homens assumissem o seu fazer histórico. 

O paradoxo apontado pelo autor era o de 

que a laicização e a secularização tinham 

uma origem judaico-cristã. Laicizar o ensi-

no era romper com o confessionalismo no 

ensino e desqualificar o estado enquanto 

instituição religiosa, assumindo o papel da 

igreja de formadora das almas. Assim, a 

escola laica, a escola sem Deus, neutra, 

mas não indiferente, era um meio essencial 

                                                
184 BOTO, Carlota. Sobrevivência do passado e ex-
pectativas de futuro: a tradição escolar portuguesa. 
MENEZES, Maria Cristina (org.). Educação,     
memória, história: possibilidades, leitura. Campi-
nas, São Paulo: Mercado Aberto, 2004. p. 475. 
185 Ibidem.  p. 124. 
186 CARTOGA, Fernando. Secularização e laicida-
de: a separação das igrejas e da Escola. In:         
PINTASSILGO, Joaquim et al (orgs). Obra citada. 
2006.  

para a radicalização e legitimação do Esta-

do-Nação.  

Procurou-se difundir uma nova re-

ligiosidade, a religiosidade cívica, na qual 

o professor primário, agora em vias de 

crescente profissionalização, assumiu o 

papel do apóstolo da República, uma espé-

cie de padre leigo, consubstanciando-se, 

assim, numa pedagogia republicana. Medi-

das concretas foram tomadas nesse sentido: 

aposentadoria de professores, criação de 

formas de vulgarização dos ideais republi-

canos, reforma de ensino, renovação do 

quadro docente, preocupação com a valori-

zação e preparação do magistério, criação 

de escolas em freguesias e conselhos, 

mesmo sem ainda a preocupação com as 

edificações públicas, o que veio a ocorrer 

de forma mais sistemática na década de 

1930.187 

Pintassilgo188 afirmou que o Regi-

me Liberal foi o ponto de partida para a 

democratização do ensino (alfabetização),  

da gratuidade e obrigatoriedade escolares, 

que passaram a ser consideradas condições 

necessárias para a universalização da edu-

cação idealizada pelo discurso pedagógico 

liberal, presente entre os republicanos. En-

tretanto, o debate pela universalização da 
                                                
187 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Obra citada. 
1987. 
188 PINTASSILGO, Joaquim. Construção histórica 
da noção de democratização do ensino: o contributo 
do pensamento pedagógico português. In: Demo-
cratização escolar: invenções e apropriações. Lis-
boa: Centro de Investigação em Educação: Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2003. 
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instrução popular como forma segura para 

superar o atraso do país, levava-o para o 

incontornável caminho civilizatório. Criar 

uma escola de massas, gratuita e laica, es-

tava dentro da idéias liberais que moviam o 

campo político na República de Portugal. 

A escolarização plena não foi, den-

tro da Primeira República, um objetivo 

central a despeito do discurso otimista da 

educação de massa, em função das limita-

das condições econômicas e financeiras do 

país. Os pilares da modernidade, assim 

como a universalização e equalização co-

mo princípios, como método e como meta 

deliberada, eram discutidos. Racionalizar, 

institucionalizar e civilizar os costumes, 

significavam transformar as práticas peda-

gógicas, através da introdução dos precei-

tos científicas nas escolas. O cientismo, 

presente na cultura portuguesa, era o norte  

para educação.  

Proença189 assinalou que Portugal 

buscava se regenerar frente aos países eu-

ropeus, através da adoção do regime liberal 

para acabar com os males do país. Sua 

primeira experiência com o republicanismo 

surgiu como corpo ideológico próprio, de 

inspiração socialista, na década de 70 no 

século XIX, assumindo o positivismo      

republicano e a crença na teoria dos três    

estados de Comte.  

                                                
189 PROENÇA, Maria Cândida. O Sistema de En-
sino em Portugal (séculos XIX e XX). Lisboa: E-
dições Colibri/Instituto de História Contemporânea 
da FCSH, 2002. 

Candeias190, ao tratar da moderni-

dade e educação portuguesa, remeteu-se a 

Giddens, considerando a modernidade co-

mo “modos de vida e de organização social 

que emergiram na Europa cerca do século 

XVII e que adquiriram, subseqüentemente, 

uma influência mais ou menos univer-

sal”.191 A educação passou a ser objeto sis-

temático, projeto social moderno, o eixo da 

construção teórica-prática do Estado, com-

plementar à família de socialização           

exógena. O mesmo autor, em outro estudo, 
192 considerou que a modernidade pedagó-

gica em Portugal se deu de forma lenta,   

cujo atraso aconteceu, não só por conta da 

relativa tranqüilidade da sociedade portu-

guesa do século XIX, escapando dos con-

flitos europeus, como também por conta da 

homogeneidade lingüística e religiosa que 

dispensava da elite portuguesa a urgência 

em construir mecanismos institucionais de     

afirmação e coesão social. 

O cientismo foi a base da crença na 

evolução e no progresso, com forte onteú-

do anti-clerical e influência maçônica, em 

luta pela “instrução do povo, como condi-

ção para a conscientização cívica e a sua 

elevação moral e espiritual.” Nesse âmbito 

                                                
190 CANDEIAS, Antonio (coord.) Modernidade, 
Educação e Estatísticas na Ibero América dos 
séculos XIX e XX: estudos sobre Brasil e Galiza. 
Lisboa: Educa, 2005. 
191 GIDDENS, Anthony. Obra citada. 2005. p.1. 
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escrita nos séculos XIX e XX em Portugal:       
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NOTAS 

 
A organização do ensino, através de lições de 
coisas, foi a  transposição didática dos pressu-
postos epistemológicos do método intuitivo. E 
essa organização didática foi feita por Nor-
mam Allyson Calkins (Primary object les-
sons), de que Rui Barbosa teve conhecimento 
e trouxe para o Brasil, traduzindo-o e adaptan-
do-o à realidade local. As lições de coisas re-
presentaram, naquele momento, a caminhada 
definitiva para a modernidade pedagógica da 
escola brasileira. LOURENÇO FILHO, M. B. 
A Pedagogia de Rui Barbosa. 2. ed. São Pau-
lo: Edições Melhoramentos, 1956. 

 
 

 
A sua introdução na instrução pública do 
Brasil se deu na Reforma de Leôncio de Car-
valho, em 1879. No município da Corte, o 
método foi introduzido de forma disciplinar e 
não como princípio geral, como idealizou seu 
formulador. Na época já existiam algumas i-
niciativas particulares, a exemplo da utiliza-
ção do método intuitivo, no colégio de Joa-
quim José de Menezes Vieira (1848-1897), 
no Rio de Janeiro. BASTOS, Maria Helena 
Câmara. José Joaquim de Menezes Vieira 
(1848-1897). Bragança Paulista: EDUSF, 
2002. 
 
 

contou com o papel educativo dos centros 

republicanos. Havia, já no final do século 

XIX, crítica acirrada ao enciclopedismo na 

educação e à exaltação das ciências como 

única manifestação legítima de verdade e 

saber, papel atribuído antes à religião, de 

inspiração spenciana, com forte viés do uti-

litarismo. Dois pontos eram importantes: a 

laicização e o discurso da educação cívica 

na escola. Essa dimensão cívica de forma-

ção da cidadania era a nova religiosidade 

cívica, com o culto à pátria, bandeira e 

grandes heróis, adotada pelos republicanos. 

Posso considerar que o cientificis-

mo, no Brasil e o cientismo, em Portugal, 

pautados fundamentalmente em Comte e 

Spencer, foram os sustentáculos do ideário 

pedagógico republicano em ambos os lo-

cais. Os dois países estavam enroscados 

em uma mesma perspectiva redentora da 

Escola, como marca transformadora da so-

ciedade e da cultura e o anseio de galgar o 

patamar dos países mais desenvolvidos. 

 

 

 

 



VITRINE DAS LETRAS 
 
 

Capítulo II 

O DITO PEDAGÓGICO NO CORREIO DE ARACAJU  

 

 

 

 

1. Pelas páginas do  
Correio de Aracaju. 

 

 

 

“Correio de Aracaju” 

 

 

 

O. Costa 

Da imprensa és tu, o látego inflamado,  
Espelho do Direito e da Razão, 
Vivo clarão na terra derramada, 

Para a honra do auri-verde pavilhão. 
 

Indicar o caminho da instrução, 
Ao povo tão alegre e descuidado, 
Es a esperança albente da nação- 

E a glória do seu pallio imaculado. 
 

Sergipe te vê qual níveo phanol, 
Que illumina na estrada do porvir,  
Os filhos seus amantes do ideal... 

 
Os desaffectos sabeis vencer 

E sem vacilações hás de seguir 
No nobre cumprimento do dever 

 
 

 

 

 

 

A consulta às páginas do jornal 

Correio de Aracaju levou-me a pensar na  

produção e na circulação dos impressos, 

em um determinado contexto. Não me fur-

tei de levar em conta Chartier1 e seus estu-

dos sobre a história da leitura como prática 

cultural, especialmente sobre apropriação 

de uma leitura que ocorre diferentemente, 

no espaço e no tempo de sua realização.  

Ao me debruçar sobre o Correio de 

Aracaju  fiquei imaginando como os leito-

res, naquele período, apropriavam-se das 

leituras feitas sobre temas, em sua maioria, 

descolados do chão social em que se en-

contravam. Essa questão não era objetivo 

de meu estudo, seria uma outra trajetória a 

ser investigada, mas não pude deixar de re-

fletir também na forma como eu estava 

vendo aqueles escritos e quais as articula-

ções que eles poderiam estabelecer com a 

minha própria bagagem cultural, mais de 

oitenta anos depois que foram publicados. 

Ler os textos produzidos no passado era, 

                                                
1 CHARTIER, Roger. Formas e sentidos. Cultura 
escrita: entre distinção e apropriação. Tradução de 
Maria de Lourdes Meirelles Matencio. Campinas, 
São Paulo: Mercado das Letras: Associação de Lei-
tura do Brasil (ALB), 2003. 
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NOTA 
 
O Correio de Aracaju era diagramado em seis 
colunas, com quatro páginas, praticamente com 
poucas ilustrações e fotografias em algumas edi-
ções, procurando dar visibilidade a mundos ou-
tros nos aspectos políticos e culturais. 

 

Imagem n. 11. Praça Principal de Aracaju, 1907. 
Fonte: CHAVES, Rubens. Aracaju: para onde 
vai? Aracaju, Sergipe, 2005.  
 

Imagem n. 12. Seminário Sagrado Coração de Je-
sus, primeiro espaço de formação em nível superior 
em Sergipe. Fonte: BARRETO, Raylane Andreza 
Dias Navarro. Obra citada. 2004, p. 45. 

de fato, uma aventura interpretativa de um 

universo cultural que já se distanciara.  

 

 

Nas páginas do Correio de Araca-

ju acompanhei um pouco a história de Ser-

gipe, especialmente de sua capital. Aracaju 

mostrava suas carências e seus anseios de 

modernidade: no crescente número de no-

vas edificações urbanas, tanto públicas 

quanto particulares, em meio às casas de 

palha de coqueiro que as circundavam; na 

praça principal na qual despontava a Cate-

dral Metropolitana (1911) e com ela o pri-

meiro reduto de formação do clero sergi-

pano, o Seminário Sagrado Coração de Je-

sus (1911);2 entre as luzes da cidade eletri-

ficada, a partir de 1913, ainda persistiam os 

candeeiros e os lampiões de querosene; en-

tre os bondes e os primeiros automóveis, 

os espaços de suas ruas eram disputados 

pela carroças e carros puxados a bois. Já 

faziam parte do cenário cultural aracajuano 

as imagens do cinema projetadas em luxu-

                                                
2 BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Os 
Padres de D. José: Seminário Sagrado de Jesus 
(1913-1933). Dissertação (Mestrado em Educa-
ção). Universidade Federal de Sergipe: Núcleo de 
Pós-Graduação em Educação. São Cristóvão, 
2004. 

osos palacetes. Nas páginas do Correio de 

Aracaju, qualquer avanço na Capital se 

transformava em notícia. O interior do Es-

tado era destacado, vez por outra, em pe-

quenas notas. 

 

 

 

 

 

Era tempo de tertúlias e de encon-

tros nos cafés, reproduzindo, infimamente, 

o cenário da vida parisiense. Aracaju tam-

bém imitava! Com um percentual de mais 

de 70% de analfabetos, poucos eram os 
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Imagem n. 13. Ponte do Imperador. Fonte: Me-
dina, Ana Maria Fonseca. Obra citada, 1999. p. 
37. 
 

sergipanos que se debruçam na vitrine das 

letras para se conectar com o mundo. Os 

que o faziam, produzindo escritos ou len-

do-os, olhavam para além do rio Sergipe. 

Os intelectuais sergipanos voltados para as 

letras, especialmente interessados em dis-

cutir questões pedagógicas, ocupavam as 

páginas do Correio de Aracaju para expor 

os modelos educativos de outros países e 

estados.  

As viagens eram celebrações im-

portantes que uniam, no espaço público, 

autoridades e familiares para as saudações 

dos que partiam e dos que retornavam tra-

zendo produtos diversificados e novas i-

déias para o cenário sergipano. Na Ponte 

do Imperador os paquetes seguiam suas ro-

tas pelo Atlântico, deixando para trás sau-

dações com bandas de músicas e acenos de 

lenços ao balanço do vento. Vislumbrava-

se, desde então, a rota de comunicação en-

tre Nordeste (ainda Norte) e o Sul do país. 

Nesse circuito, livros e jornais circulavam 

dando conta das notícias de lá e do mundo 

de fora, levando os sergipanos a sonharem 

com outras condições materiais de vida e 

outros espaços de projeções culturais. 

 A Ponte do Imperador, em Sergipe, 

era, de fato, o portal que dava acesso ao 

mundo. Tornou-se cenário cívico e religio-

so, por onde passavam autoridades e pro-

cissões; por exemplo, a Procissão do Bom 

Jesus dos Navegantes. Era local de circula-

ção de idéias, viajantes e mercadorias. 

Medina3 salientou que a Ponte do 

Imperador se tornou espaço simbólico de 

relação entre o poder e o povo, com senti-

do ideológico profundo por reforçar o pres-

tígio de quem partia e de quem chegava, 

através de cerimoniais envolventes, por 

vezes dramáticos. Jornais e revistas tinham 

papel importante na materialidade desses 

rituais em suas páginas, assegurando, para 

a História, a memória desses momentos so-

lenes.  

 

 

Santos4 afirmou que Aracaju, no 

começo do século XX, encontrava-se na 

contramão da Belle Époque como se en-

contravam Rio de Janeiro, São Paulo e ou-

tras grandes capitais do país. Apesar disso, 

os intelectuais sergipanos não se furtavam 

de usar “as expressões ‘empório de civili-

                                                
3 MEDINA, Ana Maria Fonseca. Ponte do Impe-
rador.  Aracaju, Sergipe: Gráfica J. Andrade, 1999.  
4 SANTOS, Maria Nely dos. Aracaju na contramão 
da ‘Belle Époque’. In: Revista de Aracaju. Ano 
LIX, n. 9. Aracaju: Funcaju, 2002. 
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zação’, ‘progresso’, ‘capital civilizada’”.5 

em seus discursos, muito mais como “pro-

jeções da cidade pretendida que de fato não 

era real”.6  

As condições objetivas não eram 

favoráveis por conta da falta de recursos e 

administrações deficitárias, mesmo assim: 

“Embelezamento, conforto, higiene e segu-

rança, acessórios explosivos do ideal de ci-

vilização, eram pronunciadas mais não 

desfrutadas”.7 Nesse norte a vitrine das le-

tras traduzia os anseios de progresso, aspi-

ração presente em muitos dos discursos 

jornalísticos em o Correio de Aracaju.  

 

 

 

2. Imitar para civilizar  
 

 

Civilizar foi um termo sempre pre-

sente nos discursos jornalísticos sobre o 

pedagógico. Era um ideal desejado e ansi-

ado pela intelectualidade sergipa-

na/brasileira, como forma de superação do 

seu atraso frente às nações mais desenvol-

vidas.  

Elementos da civilização se torna-

ram, no século XX, um bem comum parti-
                                                
5 Ibidem. p. 152. 
6 Ibidem. p. 153. 
7 Ibidem. 

lhado pela humanidade: a escrita, a im-

prensa, o cálculo, a domesticação dos ani-

mais e das plantas, a técnica industrial. Isto 

se deu a partir de uma difusão mundial, fa-

vorecida pelos meios de transportes e de 

comunicação. Desta forma, esta difusão 

possibilitou, em algum grau, uniformizar 

as suas técnicas habituais e, com essas téc-

nicas, certas maneiras de viver sem que se 

deixasse de se confrontar, por muito tem-

po, com civilizações diferenciadas. 

Como bem colocou Wrigtrh, dedu-

zindo “da primeira armadilha do progresso 

– o aperfeiçoamento dos métodos de caça, 

que terminou com a Antiga Idade da Pedra 

– e como a fuga dessa armadilha, com a 

invenção da lavoura, levou à nossa maior 

experiência: a civilização mundial”.8  

Wrigth fez sua distinção entre cul-

tura e civilização do ponto de vista técnico, 

antropológico: 

 

Por cultura quero dizer o total dos 
conhecimentos, crenças e práticas 
de uma sociedade. A cultura é tu-
do: do veganismo ao canibalismo; 
Beethoven, Botticelli e body pier-
cing; o que fazemos no quarto, na 
casa de banho e na igreja que esco-
lhemos (se a nossa cultura permitir 
escolher); e toda a tecnologia, da 
pedra lascada à fusão do átomo. 
As civilizações são um tipo especí-
fico de cultura: sociedades grandes 
e complexas baseadas na domesti-
cação das plantas, animais e seres 
humanos. As civilizações variam 

                                                
8 WRIGHT, Ronald. Breve história do progresso. 
Tradução de José Couto Nogueira. Lisboa: Dom 
Quixote, 2006. p. 36. 
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na sua composição mas tipicamen-
te têm aldeias, cidades, governos, 
classes sociais e profissões especi-
alizadas. Todas as civilizações são 
culturas, ou conglomerados de cul-
turas, mas nem todas as culturas 
são civilizações.9 

 

Braudel,10 ao distinguir cultura de 

civilização afirmou que este último termo 

emergiu nas primeiras décadas do século 

XVII. Era um termo da jurisprudência e 

designava ato de justiça que tornava civil 

um processo criminal. Só em 1956 assumiu 

o sentido moderno enquanto passagem pa-

ra o estado civilizado, registrado por Mira-

beau, opondo-se, grosso modo, à barbárie 

(selvagens, primitivos, bárbaros). Saído o 

termo civilização da França, ganhou logo a 

Europa, depois o termo cultura o acompa-

nhou. À noção de civilização se apresentou 

com sentido duplo: valores materiais e mo-

rais.  

Braduel também destacou as dife-

renças entre civilização e cultura em dife-

rentes países, especialmente para franceses 

(civilização) e alemães (cultura), com ên-

fase em uma ou outra, mas que se mescla-

vam no sentido de exporem-se como forma 

de desenvolvimento e de comportamento. 

 

Conjunto do conteúdo que abarca 
simultaneamente civilizações e 
culturas. Nestas condições, dir-se-
á que de uma civilização (ou cultu-

                                                
9 Ibidem. p. 37. 
10 BRAUDEL, Fernand. Gramática das civiliza-
ções. Tradução de Telma Costa. Lisboa: Editorial 
Teorema, 1987.  

ra) que ela é um conjunto de bens 
materiais, que sua área geográfica 
é uma área cultural, que a sua his-
tória é uma história cultural, que 
os tributos de uma civilização a 
outra civilização são tributos ou 
transfers culturais, tanto materiais 
como espirituais.11 

 

Coube-me ainda identificar a com-

preensão de cultura e de civilização numa 

perspectiva sociológica. O conceito de ci-

vilização posto por Elias,12 trazia a marca 

de como o Ocidente expressou, nos últimos 

três séculos, a consciência que tinha de si 

mesmo, de seu caráter especial e do que se 

orgulhava: “o nível de sua inteligência, a 

natureza de suas maneiras, o desenvolvi-

mento de sua cultura científica ou visão de 

mundo, e muito mais.”13  

Diferenciando cultura de civiliza-

ção, Elias remeteu-se à gênese destes ter-

mos. Civilização foi aludida aos conceitos 

do francês e do inglês e cultura a um con-

ceito alemão. Fora dessa diferença de ori-

gem, o autor demarcou o próprio sentido 

de ambos: civilização como “fatos intelec-

tuais, artísticos, religiosos ou técnicos, mo-

rais ou sociais”,14 mas também como com-

portamentos, atitudes e movimentos que 

minimizam as diferenças nacionais entre os 

povos, dada a tendência continuamente ex-

                                                
11 Ibidem. p. 18. 
12 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: For-
mação do Estado e Civilização. V. II. Tradução de 
Ruy Jungman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1993. 
13 Ibidem. p. 23. 
14 Ibidem. p. 24. 
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pansionista de grupos civilizados. Além 

disso, Elias considerou civilização como 

um termo ligado a um processo fundado 

nos valores essencialmente aristocráticos 

da polidez, da civilidade, da cortesia e do 

bom gosto. Cultura, por sua vez, foi aludi-

da “basicamente a fatos intelectuais, artís-

ticos e religiosos, separando-se das realiza-

ções humanas,”15 e apegando-se mais aos 

seus produtos (livro, obra de arte, sistemas 

religiosos e científicos) .  

O tema civilização e cultura foi ar-

tigo no Correio de Aracaju, escrito pelo 

colaborador Candido Jucá, em 1914. Pro-

curando diferenciar os dois termos, salien-

tou que no regime de civilização “há go-

vernos, autoridades, leis, código, justiça,”16 

enquanto na cultura todos estes elementos 

se somam à “sabedoria, à equidade, o altru-

ísmo, a solidariedade, à belleza moral, à 

nobre affirmação da consciência huma-

na”.17 Explicando suas diferenças, o cola-

borador reforçou que a civilização era a 

Europa por ter vencido a China, saqueando 

suas relíquias nacionais, mas a China era 

culta por ter mantido sua população na or-

dem e na paz por muitas gerações.  

Jucá salientou, ainda, que civilização 

era menos que cultura: a primeira tinha ba-

se na “força disciplinada”,18 cuja oposição 

                                                
15 Ibidem.  
16 JUCÁ, Candido. Civilisação e cultura. Correio 
de Aracaju. N. 553, 19/05/1914. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 

era a barbárie; já a segunda tinha por obje-

tivo “o direito sagrado”,19 cuja oposição 

era a natura. Desta forma, perguntava-se 

como justificar a organização científica de 

uma guerra como sendo um atentado 

monstruoso da civilização que sabia fazer a 

guerra, mas só a cultura podia e devia frus-

tá-la. 

Tratava-se de conceitos imbricados 

sobre civilização e cultura, que povoavam 

o cenário intelectual sergipano/brasileiro. 

Ambos tiveram sua presença aqui, como 

salientou Nascimento que no final do sécu-

lo XIX que a Escola do Recife já tornava a 

cultura uma questão fundamental, através 

de figuras como Tobias Barreto e Sílvio 

Romero. Nesta perspectiva havia uma li-

nha demarcada, como colocou Jucá em seu 

artigo publicado no Correio de Aracaju, 

no qual se evidenciava a força negativa de 

um e a força positiva de outro. Não se pode 

esquecer que a Primeira Guerra Mundial já 

estava em andamento, e a briga entre ger-

mânicos e aliados tomavam as páginas dos 

jornais. 

Essas perspectivas a respeito de civi-

lização e cultura foram necessárias para si-

tuar o dito sobre a modernidade pedagógi-

ca que, em última análise, traziam a força 

do termo civilização. Implicou também no 

entendimento de que imitar modelos e sis-

temas educacionais considerados mais ci-

                                                
19 Ibidem. 
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vilizados era o grande desafio para trans-

formar a realidade social do Estado.. 

Essas digressões permitiram-me en-

tender o que Sodré20 ressaltou sobre a     

necessidade demonstrada pelos intelectuais 

brasileiros, descontentes com a República, 

de saírem do seu chão social para buscar 

inspirações fora do seu mundo, fora do seu 

país. Assim, “a imitação, se continuava no 

domínio das letras, que já não seguiam um 

impulso, senão inconsciente, pelo menos 

apenas meio consciente de toda a nação, e 

antes dela se afastavam na medida em que 

a precediam na importação de figurinos.”21 

Oliveira, nesta direção, destacou: 

 

O vício da imitação pode ser assim 
entendido: a elite brasileira viveu 
sob o signo do exílio. Gostaria de 
ser européia, mas a infelicidade do 
destino a fez nascer nos trópicos. 
O melhor que ela pôde fazer foi 
manter-se o mais fiel possível aos 
cânones da matriz (Portugal, Ingla-
terra, França). Esta crítica centrali-
za-se na cópia, no mimetismo, 
como o problema central da iden-
tidade nacional.22 
 

Revendo a crise na educação, Tei-

xeira considerou que “o nosso esforço de 

civilização constitui um esforço de trans-

plantação, para o nosso meio, das tradições 

                                                
20 SODRÉ, Nelson Werneck Sodré. História da 
Imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 
1999. 
21 Ibidem. p. 289. 
22 OLIVEIRA, Lucia Luppi. Questão nacional na 
Primeira República. In: DE LORENZO, Helena 
Carvalho; COSTA, Wilma Peres da. A década de 
1920 e as origens do Brasil moderno. São Paulo: 
UNESP, 1997. p. 189. 

e instituições européias”,23 entre as quais 

as instituições escolares. Isto sem conside-

rar as deficiências dessa transplantação pa-

ra o real com suas singularidades e particu-

laridades. Entendia o autor que o atraso da 

República se dava em razão do transplante, 

gerando um retardamento na evolução na-

cional, um complexo de inferioridade por 

“não termos acompanhado as demais na-

ções no processo de integração e de educa-

ção de toda a população para a sociedade 

igualitária e progressiva dos tempos      

modernos.”24  

Em outro artigo Teixeira assinalou 

que no Império houve debates sobre a edu-

cação, mas sem meios para realizar. Com a 

República esse debate se acirrou, especi-

almente sobre a instrução popular e alfabe-

tização do povo brasileiro. Existia já uma 

tendência de imitar o estrangeiro, na re-

produção de leis e práticas escolares. Não 

havia uma preocupação de assegurar recur-

sos que devessem ter continuidade para 

manter esses modelos: “nem cultura tradi-

cional a perpetuar em escolas semelhantes 

às daqueles países”, 25 de modo que escolas 

eram instaladas e logo entravam em deca-

dência. A compreensão de que não se     

podia ter escolas iguais às dos estrangeiros, 

                                                
23 TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. p.134. 
24 Ibidem. p. 38. 
25 TEIXEIRA. Anísio. A Educação no Brasil. In: 
HANS, Nicholas. Educação comparada. Tradução 
de José Severo de Camargo Pereira. 2. ed. São Pau-
lo: Companhia Editora Nacional, 1971. p. 447. 
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mas simples alfabetização do povo brasi-

leiro foi a “‘primeira’ idéia autóctone no 

campo de educação”,26 afirmou Teixeira. 

Decerto que olhar para fora do Es-

tado era determinante nas publicações do 

impresso, trazendo elementos significati-

vos do que era considerado civilizado de 

outros países e que deveria ser imitado pe-

lo Estado e pelo Brasil. Imitar para civili-

zar se traduziu como ação elevada no perí-

odo desse estudo em que, na vitrine das le-

tras, evidenciavam-se seus enunciados. A 

educação passou a ocupar cada vez mais 

espaço no Correio de Aracaju, bem como 

em outros periódicos de Sergipe, no perío-

do em que Dantas27 afirmou que a impren-

sa se abriu para questões outras além da 

política partidária. 

Não posso deixar de pensar na imita-

ção sem fazer referência à força que teve 

ao se valorizar a antiguidade e passou-se a 

copiar modelos como símbolos da moder-

nidade, na Renascença, na ambigüidade di-

ta por Le Goff,28 entre o sentido do moder-

no e do antigo. Nem deixar de lembrar das 

querelas entre antigos e modernos, na lite-

ratura traçada por Dejean.29 Essa herança, 

                                                
26 Ibidem. 
27 DANTAS, José Ibarê Costa. O Tenentismo em 
Sergipe (da Revolta de 1924 à Revolução de 1930). 
Petrópolis:Vozes, 1974. 
28 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradu-
ção de Irene Ferreira, Bernardo Leitão e Suzana 
Ferreira Borges. 5. ed. Campinas, São Paulo: Edito-
ra UNICAMP, 2003. 
29 DEJEAN, Joan. Antigos contra modernos: as 
guerras culturais e a construção de um fin de siècle. 

nascida da necessidade de copiar dos re-

nascentistas, foi deslocada de suas origens 

literárias e artísticas e alocada em algum 

momento pela ciência, não para copiar o 

passado, mas para imitar o presente de ci-

vilizações ditas modernas.  

Assim, muitas matérias do Correio 

de Aracaju tomavam como referência ou-

tros países como os Estados Unidos, Fran-

ça, Alemanha, Bruxelas, Bélgica, Suíça, 

Inglaterra, Japão, entre outros, bem como 

estados brasileiros mais desenvolvidos 

como São Paulo, preferencialmente, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. Sem fronteiras, as 

idéias iam e vinham muitas vezes, sem se 

efetivarem em práticas no sistema educati-

vo do estado. Seguia a lógica de que a imi-

tação de modelos era a forma mais apro-

priada de se pensar nas transformações ne-

cessárias para o país.  

No período em estudo a nação con-

tinuava inculta, sem inserção de muitos no 

processo de participação política, dentre 

eles os analfabetos, as mulheres, os mendi-

gos e os deficientes. Muitos se lamentavam 

do ideário republicano frustrado. Os inte-

lectuais podiam, em longo suspiro, afirmar: 

“Essa não era a República dos meus so-

nhos”.30 Particularização do poder com   os 

                                                                    
Tradução de Zaida Maldonado. Rio de Janeiro:    
Civilização Brasileira, 2005. 
30 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade 
e da multidão: dimensões da modernidade brasilei-
ra, a Escola Nova. São Paulo: Cortez: Autores As-
sociados, 1989. p. 39. 
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coronéis e as oligarquias, exclusão de mui-

tos do mundo do trabalho, vida pública 

como espaço de disputas pessoais, tudo 

conspirava para que os ideais republicanos, 

de levar o país à modernidade se perdesse 

na “imensidão do território nacional...em 

meio à inércia social. O Brasil permanecia 

à margem da modernidade”.31 Retomando 

Sodré,32 olhar para fora do país foi a estra-

tégia usada, pelos intelectuais, para enfren-

tarem o desalento que tinham em relação 

aos ideais republicanos não realizados. 

Nesse perfil de imitação, em 1910, 

discutiu-se sobre a nova Reforma de Ensi-

no. O Correio de Aracaju trouxe artigo 

no qual o redator afirmava que Suíça e Es-

tados Unidos serviram de modelos para o 

Parecer de Leôncio de Carvalho, apresen-

tado no Congresso Nacional. Ele era mem-

bro da comissão de organização das novas 

bases gerais da reforma da instrução. No 

seu Parecer defendeu a presença da União 

na difusão da instrução primária: fundação 

e subvenção de escolas primárias, noturnas 

e diurnas para ambos os sexos, para crian-

ças e adultos e fornecimento de vestiários e 

livros básicos. Sua justificativa era a de 

que o ensino cívico e profissional interes-

sava à nação inteira e não somente aos es-

tados e municípios, como ocorreu nos Es-

tados Unidos e na Suíça, considerados os 

                                                
31 Ibidem. p. 42. 
32 SODRÉ, Nelson Werneck Sodré. Obra citada. 
1999. 

melhores modelos de repúblicas federati-

vas.  

Sobre a Suíça, o Correio de Aracaju 

alegava que a Constituição daquele país já 

havia incluído a obrigatoriedade da oferta 

escolar e que havia poucos que não sabiam 

ler e escrever e sem exercer um ofício. 

Considerava o referido país uma “Repúbli-

ca feliz, onde não há greves e nem revolu-

ções, capital e trabalho convivem na maior 

fraternidade; florescem as indústrias e, 

com muito êxito, se realizam o sufrágio u-

niversal e o plebiscito que são as supremas 

aspirações da democracia”. 33 No mesmo 

artigo, o relator salientou que nos Estados 

Unidos havia a presença, na Capital, de 

uma Superintendência Geral do Ensino, 

responsável em promover o desenvolvi-

mento da instrução em todo o país. As es-

colas serviam às indústrias com operários e 

artistas, produzindo riquezas que obriga-

vam o governo a reduzir os impostos: “Ur-

ge que o Brazil imite esses bons exemplos, 

para eliminar os analphabetos, que consti-

tuem ainda quatro quintos de sua popula-

ção”.34 

Nos Estados Unidos, desde o final do 

século XIX muitos estados haviam decre-

tado a obrigatoriedade do ensino, 33 esta-

dos entre 1852 a 1900, e os demais entre 

1900 a 1918, reduzindo drasticamente o 

                                                
33 CORREIO DE ARACAJU. Reforma de Ensino. 
N. 444, 19/08/1910. 
34 Ibidem. 
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índice de analfabetismo, além do que o 

processo educativo norte-americano tinha 

bases comunitárias, de modo que eram fi-

nanciadas e controladas pela população lo-

cal.35 No Brasil a obrigatoriedade do ensi-

no foi sendo instituída gradativamente, em 

alguns estados da federação. Só com a Re-

volução de 1930, tornou-se lei de âmbito 

nacional. 

Sobre a Reforma de Rivadávia Côr-

reia, em 1911, o redator do Correio de 

Aracaju  fez referência à crítica de José 

Bonifácio, no Congresso Nacional, por 

conta da reforma de ensino que instituiu a 

descentralização e desoficialização do en-

sino superior e médio (Decreto n° 8.659, 

05/04/1911). O argumento de José Bonifá-

cio era o de que no Brasil, em mais de 60 

anos de Império e 22 anos de República, 

seus governos jamais assumiram a respon-

sabilidade de desoficializar o ensino.36   

Segundo Freire, a Reforma Rivadá-

via Côrrea foi “uma tentativa de desoficia-

lizar  o ensino superior e fundamental (ní-

vel médio) sem, no entanto, depreender 

nenhum esforço para a alfabetização, posto 

que não se preocupou com o nível elemen-

tar”.37 Rivadávia , então Ministro da Justi-

                                                
35 GILES, Thomas Ransom. História da Educa-
ção. São Paulo: EDU, 1987. 
36 CORREIO DE ARACAJU. Reforma de Ensino. 
N. 650, 19/01/1912. 
37 FREIRE, Ana Maria Araújo. Analfabetismo no 
Brasil:  da ideologia da interdição do corpo à ideo-
logia nacionalista, ou de como deixar sem ler e es-
crever desde as CATARINAS (Paraguaçu),       
FILIPAS, MADALENAS, ANAS, GENEBRAS, 

ça e Negócios Interiores, positivista con-

victo, teve sua reforma aprovada em 1911; 

a mesma foi derrubada posteriormente, 

frente ao descontentamento que gerou no 

país. 

Evidenciou-se no espaço público de 

Sergipe alguma discussão sobre a Reforma 

de Rivadávia Côrrea, que segundo Nunes 

estabelecia o ensino livre, seguia a “con-

cepção positivista e levava o liberalismo ao 

máximo ao campo da educação”,38 “coro-

lário fundamental do princípio da liberdade 

profissional, consagrada na Constituição da 

República”.39 Isto denotava o atraso em re-

lação ao modelo de que se servia, já que o 

positivismo na Europa já estava em deca-

dência há décadas. 

O que era bom para os Estados   

Unidos e para Suíça deveria ser bom para o 

Brasil. Os olhos de políticos, jornalistas e 

intelectuais, sempre atravessavam o Atlân-

tico para trazer exemplos, modelos, idéias 

que justificassem seus discursos e seus 

projetos, no intuito de levar o país ao tão 

esperado progresso. O regime republicano 

foi instituído com o princípio federalista, 

levando-se em conta a liberdade de ensino, 

tão cara à vertente positivista.  

                                                                    
APOLÔNIAS e GRÁCIAS até os SEVERINOS. 
2. ed. São Paulo: Cortez, 1993. p. 194. 
38 Ibidem. 
39 NUNES, Maria Thetis. História da Educação 
em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado de   
Sergipe, 1986. p. 66. 
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Traduzindo um artigo de uma revis-

ta de Zurich, o redator de o Correio de 

Aracaju fez alusões à escola de todos da 

Suíça, cujo tronco eram a escola popular 

de onde se ramificavam os ensinos profis-

sional, técnico e universitário. No referido  

país eram quase inexistentes as escolas 

particulares, de forma que todas as crian-

ças, sem distinção de classes, sentavam-se 

nos mesmos bancos escolares. O povo de 

Zurich prestava atenção a essa instituição, 

fazia nomeações e exercia fiscalização. 

Cabia ao sufrágio universal a forma de re-

solver as questões escolares, na organiza-

ção de comissões municipais, estabelecen-

do, assim, a relação povo-escola.40 

Questões referentes aos métodos e 

processos pedagógicos também eram pu-

blicadas. Um artigo de Alfredo Mesquita, 

por exemplo, tratou do espírito prático do 

ensino dos Estados Unidos, que iniciava o 

ensino despertando na criança o amor a ár-

vore: sua importância no planeta e sua be-

leza natural, inspiradora dos artistas. Con-

siderava assim que dessas lições poderiam 

advir o desenvolvimento na criança, o sen-

timento de respeito à natureza. Em longo 

artigo, afirmou o autor que o espírito práti-

co do ensino deveria ultrapassar as “esco-

las estreitas para conter o balbucio a toda a 

necessidade de movimentos d`essas idades 

tenras, dá-se-lhe a amplidão dos campos, 

                                                
40 CORREIO DE ARACAJU. Instrucção Pública: 
Suissa. N. 670, 08/03/1912. 

dos parques, dos grandes jardins.”41  De-

fendeu, também, a idéia de que a criança 

aprende, assim, noções sobre a utilidade da 

agricultura e do proveito que se pode tirar 

da terra − elementos significativos do cul-

tivo das ciências naturais, como parte de 

um mundo civilizado. 

Do Correio Paulista, o Correio de 

Aracaju transcreveu o artigo sobre os jar-

dins escolares dos Estados Unidos, descre-

vendo a obra do belga Omer Buyse, em vi-

sita aos Estados Unidos, onde se desenvol-

viam os métodos ativos. Lá se despertavam 

as crianças para os fatos agrícolas. Isto era 

feito, através das lições de coisas, dos tra-

balhos manuais, das noções de geografia, 

das atividades de jardinagem com exposi-

ção de flores, plantas ornamentais, legumes 

cultivados e os trabalhos escolares.42 Eram 

os pressupostos da Escola Nova tão caros 

aos norte-americanos, no processo de re-

novação da escola com os chamados méto-

dos ativos ou ativismo pedagógico, cujo 

primado era o aprender fazer fazendo, de 

Dewey,43 entre outros.  

Outro tema que mereceu destaque 

foi o da escola ao ar livre, em Bruxelas. A 

                                                
41 MESQUITA, Alfredo. O espírito prático I. Cor-
reio de Aracaju. N. 466, 09/10/1910. 
42 CORREIO DE ARACAJU. Os jardins escolares 
nos Estados Unidos. N. 582, 01/08/1911. (Transcri-
ção do Correio Paulistano). 
43 DEWEY, John. Vida e Educação: I. A criança e 
o programa escolar, II. Interesse e reforço. Tradu-
ção e estudo preliminar de Anísio S. Teixeira. 10. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material 
Escolar, 1978. 
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mesma atendia às exigências da fisiologia 

humana para um sadio desenvolvimento, 

especialmente da criança, reforçando a in-

formação com dados estatísticos de que, 

em cada 100 crianças, 75 eram doentes. 

Destacou, o periódico, a preocupação dos 

pais das referidas crianças com a educação 

ao ar livre, com exercícios variados. Os fi-

lhos de crianças mais ricas recebiam acon-

selhamento dos médicos para que fossem à 

escola aos 9 anos.44 Em relação à Bulgária, 

em 1912, em outra matéria destacou que o 

governo transformou, através da reforma 

de ensino, o povo camponês em inteligen-

tes e capazes.45  

O ensino em Bruxelas foi tema 

também explorado, no que se referiu à re-

lação entre instrução e regeneração da in-

fância,46 no mesmo espírito da onda higie-

nista que varreu o país no início do século. 

Bruxelas defendia o ensino livre nas esta-

ções, com a fundação da primeira “estação 

de educação ao ar livre”,47 pelo governo do 

referido país, discutindo sobre a questão do 

financiamento para o referido projeto.  

Apesar das dificuldades em conse-

guir os recursos necessários para a cons-

trução da estação livre, salientava-se “o al-

cance da obra, destinada a espalhar seus 
                                                
44 CORREIO DE ARACAJU. A escola ao ar livre 
N. 692, 05/05/1912. (Transcrição do jornal O Paiz). 
45 CORREIO DE ARACAJU. A Instrução Pública 
da Bulgária. N. 1082, 28/01/1914. 
46 CORREIO DE ARACAJU. Como se deve educar 
a infância em Bruxelas II. N. 517, 17/10/1911. 
47 CORREIO DE ARACAJU. Como se deve educar 
a infância em Bruxelas. N. 516, 16/10/1911. 

benefícios, não sobre ‘algumas crianças’; 

mas sobre ‘todas as crianças’, destinada 

também a contribuir, poderosamente, para 

um movimento de renovação pedagógi-

ca”.48 

Muitos desses discursos não vi-

nham assinados; eram traduzidos de perió-

dicos estrangeiros pelos redatores e/ou 

transcritos de jornais de outros estados. 

A arte na escola foi um tema tam-

bém publicado no periódico. O modelo in-

dicado foi o de Londres. O colaborador 

Cincinnato Franca considerou a arte como 

uma das necessidades do indivíduo, junto 

com o sentimento do belo, mencionando 

Binet e Simon. Defendeu a reforma da es-

cola, de modo que se pudesse trabalhar a 

educação artística: “Cultivar o gosto, o 

sentimento artístico, e não só desenvolver 

as faculdades do espírito, mas preparar me-

lhor para o exercício das profissões manu-

aes”. 49 Fez menção à Suécia, que em 1897 

fundou a sociedade de Arte na Escola, do-

tando os liceus e as escolas primárias de 

obras de grandes artistas. Sugeria seguir o 

exemplo de Londres, com a publicação de 

imagens que ornamentavam as escolas. Sa-

lientou também que Bélgica e Alemanha 

procuravam dar às atividades escolares um 

caráter estético, e, na contramão, apontou o 

Brasil, no qual a escola continuava sendo 

                                                
48 Ibidem. 
49 FRANCA, Cincinnato. Intrucção Pública. N. 749, 
20/09/1912. 
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um aviltante cárcere, sem vida, sem higie-

ne, sem luz, sem que inspirasse a criança à 

beleza. 

O colaborador Julio Porto-Carrero 

defendeu a importância de se decorar o es-

paço escolar com desenhos simples, feitos 

por processos primitivos; com esboços le-

ves e usando até silhuetas.Seriam imagens 

rápidas que dessem a noção perfeita do te-

ma, sem cansar o espírito (intuição do be-

lo). Aquarelas simples de traços definidos, 

com poucas nuanças, contendo poucas fi-

guras  (cópia do real). Ainda defendeu o 

aprendizado não pelas preleções, mas pela 

vista, remetendo-se à monotonia das pare-

des das salas de aulas, caiadas de branco, 

longe da natureza. Considerava a escola 

como uma casa grande, diferente das pri-

sões com grades nas janelas, mas com ca-

deiras alinhadas, alguns mapas geográficos 

e o quadro negro, nada mais. 

 

A professora faz-lhe ditados, ouve-
lhe as listas de preposições e os 
numerosos da tabuada, esforça-se 
mesmo - a pobre senhora - em dar 
aos seus discípulos uma idea do 
que foi a descoberta de Porto Se-
guro, ou a campanha do Paraguay 
[...]. Defende então os painéis de-
corativos, já presentes na França 
desde 1896, com pinturas simples, 
com legendas sumárias, defendido 
por Violet-le-Duc, 1879. 50 

 

                                                
50 PORTO-CARRERO, Julio. Decorações escola-
res II. Correio de Aracaju.  N. 456, 18/09/1910. 

Mas não só a Europa e os Estados 

Unidos traziam para o Brasil modelos edu-

cativos que deveriam ser imitados. Países 

orientais mereciam espaço nas páginas de 

o Correio de Aracaju. Mencionou, o re-

dator, um artigo publicado na revista ingle-

sa Engineering que tratava dos avanços do 

Japão em relação à instrução primária, a 

partir de análise de um relatório do gover-

no do Império do Sol. País que teve desen-

volvimento acentuado após a guerra da 

Rússia, recebeu elogios da revista inglesa 

que descrevia a organização do ensino téc-

nico japonês, em particular o comercial. O 

argumento era que o comércio exigia sóli-

da cultura, empenhando em se estabelecer 

dentro da ciência e da experimentação. 51  

Lia de Sta. Clara tratou da educação 

nas primeiras idades, destacando um estu-

do sobre a educação japonesa. Ressaltou a 

liberdade que a criança japonesa gozava 

até os 16 anos, sendo apenas vigiada e ori-

entada, diferente de todo o mundo: “ella 

faz o que quer, contanto que se não preju-

dique ou prejudique os outros; e, assim, 

nunca a contrariam, nunca lhe ralham e 

nunca a forçam obedecer”.52 Mesmo sendo 

uma utopia no Brasil, considerava isso um 

ideal da educação. Todos os educadores, 

nessa perspectiva, deveriam se nutrir dessa 

idéia, de modo a plantar na criança, desde 

                                                
51 CORREIO DE ARACAJU. As escholas técnicas 
no Japão. N. 542, 21/04/1911. 
52 CLARA, Lia de Sta. A educação nas primeiras 
idades. Correio de Aracaju. N. 1428, 08/04/1915. 
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cedo, o sentido da independência e do livre 

arbítrio.53 Alegou a necessidade de se criar 

uma escola para os pais, para possam edu-

car a criança fazendo-a “ amar a liberdade 

como sua deusa”; 54 

 As escolas japonesas foram nova-

mente motivo de publicações em 1915, a 

partir de um resumo feito da Revista 

L’Education, cujo estudo foi realizado por 

Edmundo Rotach, tratando das escolas no-

vas e livres do Império do Sol.55 Descreveu 

a escola japonesa, de 30 horas por semana 

e curso de 5 anos, ensinando chim, uma 

espécie de latim, francês, inglês, história, 

moral, geografia, matemática, ciências na-

turais, ginástica e exercícios militares, dis-

ciplina rigorosa, com inspeção escolar      

anual, exame médico duplo para o aluno e 

para a família, com  a presença de um jor-

nal, com a publicação anual de um bole-

tim.56 

Foi publicada uma carta de Helvé-

cio de Andrade dirigida ao redator, fazendo 

comentários sobre um artigo transcrito do 

Jornal do Comércio, tratando do analfa-

betismo no Brasil: era um artigo enfatizan-

do o papel do Japão, depois da guerra, e o 

surto do desenvolvimento na Educação 

como elemento que explicava a sua vitória. 

Segundo ele, o Japão plantou no cérebro e 

                                                
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
55 CORREIO DE ARACAJU. As escolas Japonezas 
I. N. 1598, 17/11/1915. 
56 CORREIO DE ARACAJU. As escolas Japonezas 
II. N. 1599, 18/11/1915. 

no coração do homem o germe de um ci-

vismo cheio de inspirações, fazendo consi-

derações à civilização ocidental das críticas 

feitas aos costumes japoneses “mas estata-

lava-se deante da cultura intellectual e cí-

vica daquele povo, hontem ignorado e hoje 

na vanguarda dos operosos e intelligen-

tes”.57 Fazia, então, o contraponto com o 

Brasil: “Todos os nossos grandes males, na 

política e na administração, são filhos da 

falta de instrucção da maioria do povo bra-

sileiro ou da defeituosa instrucção que se 

ministra a outra parte.”58  

Em se tratando da escola como es-

paço privilegiado para civilizar, os discur-

sos jornalísticos formam o significado de 

imitar modelos de ensino de outros países 

considerados mais desenvolvidos. No en-

tanto, São Paulo foi, certamente, o epicen-

tro no qual gerou a publicação de muitas 

matérias, servindo de modelo para as ino-

vações na instrução pública de Sergipe. 

O redator de o Correio de Araca-

ju, em 1912, ressaltou o progresso de São 

Paulo com a criação do serviço médico-

sanitário nas escolas, numa capital onde 

tudo é trabalho e movimento e a civiliza-

ção se irradia por toda a parte.59 Ressaltou 

que naquele estado não havia serviço que 

não se aperfeiçoasse, a exemplo das expe-

                                                
57 ANDRADE, Helvécio. Velho tema. Correio de 
Aracaju.  N. 732, 11/08/1912. 
58 Ibidem. 
59 CORREIO DE ARACAJU. A instrução em São 
Paulo. N. 679, 29/03/1912. 
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riências com a inspeção médica dos docen-

tes e alunos, numa vigilância higienista 

perfeita. No Brasil havia governos preocu-

pados com as futuras gerações, igualando 

São Paulo a países como Áustria, Suíça, 

Inglaterra e os Estados Unidos. Essa inicia-

tiva no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, 

em 1909, mas sem resultados práticos.  

  

São Paulo mostra assim, mais uma 
vez a todos nós, a superioridade 
com que os seus homens de go-
verno encaram, não somente os 
problemas que dizem respeito a 
grandeza econômica do estado, 
mas as questões verdadeiramente 
sociais e que não podem ser descu-
radas pelo respeito de clarividente 
dos verdadeiros estadistas da épo-
ca.60 

 

O colaborador Mário Pinto apresen-

tou São Paulo como um estado nacional 

representativo, “como foco intenso de vita-

lidade nacional”,61 tendo sido “o paradig-

ma de todo o progresso e desenvolvimento 

do país”.62 Cabia-lhes, portanto, o papel de 

integração nacional, tal qual a Prússia na 

Alemanha: “Isto pela robustez da organi-

zação paulista, pelo espírito de disciplina 

da nossa população, pelo trabalho, pela sua 

operosidade, pela sua ordem, pela sua e-

nergia paciente”.63 Sugeriu, então, que to-

dos os estados brasileiros seguissem São 

                                                
60 Ibidem.  
61 SERVA, Mario Pinto. Os poderes municipaes e o 
problema da educação. Correio de Aracaju. N. 
1710, 22/02/1916. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 

Paulo para que pudessem chegar às come-

morações do centenário da Independência 

do Brasil, a serem realizadas em 1922, ce-

lebrando o fim do analfabetismo.  

Mário Pinto se referiu, ainda, aos 

desmandos dos governos federais e apelou 

aos municípios para agirem na luta contra 

o analfabetismo, remetendo-se à França e 

aos Estados Unidos como modelos que de-

veriam ser imitados, em relação à criação 

de cursos para adultos. 

A questão do financiamento para a 

instrução foi outro elemento de discussão 

no periódico. Transcrevendo do jornal O 

Paiz para o Correio de Aracaju o redator 

remeteu-se, mais uma vez, à intervenção 

da União no ensino primário descartando 

qualquer obstáculo de ordem inconstitu-

cional, pois a realidade indicava que a des-

peito do desenvolvimento de alguns esta-

dos, a exemplo São Paulo, persistia esse 

“terrível cancro social que é o analphabe-

tismo”, 64 mesmo quando o Estado depre-

endia uma quarta parte de sua receita para 

esse fim. 

Gama Rosa, outro colaborador do 

impresso, apontou o ensino itinerante co-

mo a forma de ensino a se implantar no 

Brasil, graças ao sucesso alcançado por sua 

introdução nas escolas de países europeus 

desenvolvidos. Ensino não só aplicado ao 

primário, mas também à zootecnia, à agri-

                                                
64 CORREIO DE ARACAJU. O problema do ensi-
no. N. 2122, 26/08/1917. (Transcrição de O Paiz). 
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cultura e à indústria. Repetia-se a forma 

antiga dos missionários que saíam à caça 

de seus discípulos. Os professores, nas es-

colas móveis, também saíam à caça dos a-

lunos, pois eram considerados os “moder-

nos apóstolos da civilisação tratam de re-

mover as deprimentes máculas da ignorân-

cia”.65 Considerando que, no Brasil, as in-

clinações da população para instrução eram 

quase nulas, em longínquas roças, sugeriu, 

então, a aplicação das escolas itinerantes.  

Uma mensagem do Presidente do 

Estado, Oliveira Valadão, sobre a instrução 

pública, também foi matéria publicada no 

Correio de Aracaju. Na mensagem Vala-

dão se remeteu ao fato de ter aproveitado 

muitas das disposições da Reforma de 

1911, tentando considerar o surto belíssi-

mo da instrução de S. Paulo e de Minas 

Gerais, para moldar o novo regulamento. O 

mesmo instituiu a escola noturna, para am-

bos os sexos, direcionada aos bairros ope-

rários das cidades industriais; criou a Esco-

la Complementar; instituiu prêmios pecu-

niários para professores que mais se distin-

guissem; obrigou todos os professores a i-

rem para o Grupo Modelo para adquirir a 

prática pedagógica; incluiu as ciências na-

turais, com aplicações à agricultura e à zo-

otecnia, noções de sociologia e de direito 

                                                
65 ROSA, Gama. O ensino itinerante. Correio de 
Aracaju. N. 974, 04/09/1913. 

usual e ensino de desenho e trabalhos ma-

nuais entre outras ações.66 

São Paulo foi modelo na Reforma 

de 1911, em Sergipe, realizada por Rodri-

gues Dórea (1908-1911), que trouxe o ba-

charel Carlos da Silveira, técnico paulista, 

para vir ao Estado dirigir a Escola Normal 

e escolas anexas. O mesmo havia introdu-

zido o método intuitivo no Regulamento de 

1911, com lições de coisas no ensino pri-

mário; o serviço de inspeção escolar, res-

ponsável pela orientação pedagógica dos 

professores; Serviço de Estatística Escolar 

e o Fundo Escolar para aquisição de livros 

e material para as crianças mais pobres. 

Os discursos jornalísticos procura-

vam reforçar o poder de sua oratória tra-

zendo como exemplos para imitar sistemas 

de ensino de outros países, transformando 

o mundo em uma rede conectada por im-

pressos que traduziam a idéia de que a e-

ducação era, de fato, um objeto mestiço de 

natureza intercultural. Mesmo que redato-

res e colaboradores de o Correio de Ara-

caju estivessem se desencantando com a 

República, a crença no poder da educação 

para transformar a sociedade emergiu com 

mais força. Um poder, muitas vezes tradu-

zido em nível discursivo, que em artigos, 

notas, projetos, leis, etc, mas que pouco ou 

lentamente ia transformando a feição real 

das escolas sergipanas. Descolado do chão 

                                                
66 VALADÃO, Oliveira. Mensagem Presidencial. 
Correio de Aracaju. N. 1823, 22/06/1916. 
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social, os jornalistas, como apontou Sodré, 

buscavam, fora do seu mundo, idéias e ins-

pirações, distanciando-se, no entanto, das 

condições objetivas de suas realizações.  

 A modernidade pedagógica, por-

tanto, traduziu-se na capacidade de  que 

imitar países e estados considerados mais 

avançados era a ponta de lança para elevar 

o estado/país a uma aproximação com o 

modelo que lhe servia de inspiração. O 

discurso jornalístico por si só traduzia os 

sonhos e os desejos de um mundo civiliza-

do para os que escreviam, porém era um 

mundo bem longe de si. Mesmo tratando 

de diferentes brasis que se juntavam num 

mesmo espaço geográfico, unido por uma 

noção chamada Nação, São Paulo foi, cer-

tamente, exportador de um modelo de en-

sino que traduzia os anseios de modernida-

de. Naquele estado se encontrava a espe-

rança de que o Brasil poderia sonhar o so-

nho de um país civilizado, bastava imitá-

lo. 

 

 

3. Alfabetizar para  
regenerar e/ou civilizar 

 

 

O discurso de regeneração da soci-

edade brasileira passou a fazer parte do ni-

cho de debates em publicações nos jornais 

desde o início do século XX, circunscre-

vendo suas bases na década de 1910, mas 

com maior força na década de 1920 cuja 

palavra de ordem era “republicanizar a re-

pública”.67 Assim, “cabia à instrução pú-

blica difundir a direção política cunhada 

pelo pensamento esclarecido”.68 Regenerar 

a raça foi também o ponto central nos refe-

ridos discursos, no contexto do próprio 

movimento evolucionista e positivista que 

assimilou conceitos desenvolvidos nas ci-

ências biológicas e físicas e os difundiu nas 

ciências sociais e humanas. 

Recolhi alguns dados do artigo de 

Munanga69 a esse respeito. Segundo o au-

tor, raça teve sua origem no latim; signifi-

cou corte, categoria, espécie e serviu de 

base, posteriormente, para a biologia e a 

zoologia para classificar as espécies ani-

mais e vegetais. Em 1648 foi utilizada para 

classificar diversidades humanas contras-

tantes. Nos séculos XVI e XVII, estendeu-

se às relações humanas, especialmente en-

tre nobres (origem germânicas) e plebeus 

(gauleses), legitimou o sangue puro dos 

primeiros e as relações de dominação e su-

jeição sobre os segundos sem que emergis-

sem diferenças morfo-biológicas notórias 

entre os indivíduos pertencentes a ambas 

                                                
67 Ibidem. p. 44. 
68 Ibidem. p. 62. 
69 MUNAGA, Kabengele. Uma abordagem con-
ceitual nas noções de raça, racismo, identidade e 
etnia. Disponível http://www.acaoeducativa.or.br/> 
Acesso em 12 de agost. 2007. 
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as classes. No Século das Luzes, emergiu o 

conceito de raça fundada na classificação e 

hierarquização cujo divisor era a cor da pe-

le, somando-se outros aspectos morfológi-

cos. No século XX, levou-se em conta a in-

fluência do meio na definição de raça. 

O problema emergiu quando se es-

tabeleceu uma escala de valor entre as 

chamadas raças, através de uma relação en-

tre o biológico e as qualidades morais, in-

telectuais e culturais, tornando-as diferen-

ças doutrinárias e pouco científicas. O au-

tor ainda ressaltou a diferença entre raça e 

etnia, sendo a primeira de natureza morfo-

biológica e a segunda sócio-cultural, histó-

rica e psicológica.  

Bomfim, mesmo aceitando a noção 

de raça, criticou a idéia de superioridade 

dos brancos sobre os índios e negros. Con-

siderou uma concepção monstruosa a for-

ma como a etnologia oficial brasileira clas-

sificava as raças desiguais: “A branca mais 

elevada, única realmente socializável (...) 

e, num momento decisivo, essas brancas 

destróem-se estupidamente, como se neles 

não houvesse nem humanidade, nem visão 

política”.70 Tratava-se, na visão de Bom-

fim, de uma pretensão trazer uma inspira-

ção científica à solução da população, nas-

cida da falsa ciência bacharelesca brasileira 

que fez brotar preconceitos de raça colo-

                                                
70 BOMFIM, Manuel. O Brasil Nação: realidade 
da soberania brasileira. 2. ed. Rio de                     
Janeiro:Topbooks, 1996. p.  486. 

cando os negros e índios como inferiores. 

Na sua visão, a única inferioridade que so-

fria os ibero-americanos era a sua insufici-

ência mental em aceitar, sem contestar, os 

descabidos julgamentos que lhes manti-

nham humildes e com pouca confiança ne-

les mesmos.  

Bomfim atribuiu essa perspectiva de 

condenar os brasileiros de inferiores, como 

uma “caracterizada pulhice de bacharelis-

mo em arremedo de ciência”.71 

Essa visão do bacharelismo também 

foi destacada por Oliveira: “Especialista 

em normas e regras, o bacharel transmuta-

do em burocrata emperra as decisões; es-

pecialista em normas e regras é pouco li-

gado ao país real e se torna o braço legal 

do Brasil atrasado.”72 

Em um tom mais ameno, Holanda a-

firmou que a praga do bacharelismo asso-

lou os Estados Unidos no pós-guerra da 

Independência assim como o Brasil, desde 

que muitos saíam da Universidade de Co-

imbra, da mãe−pátria, com uma profissão 

que garantia prestígio social. O vício do 

bacharelismo se evidenciava no 

 

prestígio da palavra escrita, a frase 
lapidar, do pensamento inflexível, 
o horror ao vago, ao hesitante, ao 
fluido, que obrigam à colaboração, 
ao esforço e, por conseguinte, a 
certa dependência e mesmo abdi-
cação da personalidade, têm de-

                                                
71 Ibidem. 1986. p. 489. 
72 OLIVEIRA, Lucia Lippi. Obra citada. 1997. p. 
89.  
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NOTA 

 
Em Sergipe, uma das contribuições importantes 
dadas ao debate sobre os anormais foram os pa-
receres de Manuel Carvalho Neto, no Congres-
so Interestadual, em 1921, realizado para se 
discutir a situação da escola primária. O repre-
sentante de Sergipe, Carvalho Neto, tomou par-
te ativa nos debates, dando conhecimento sobre 
um projeto que havia apresentado ao Congresso 
Nacional para a criação de escolas de aperfei-
çoamento e classes especiais para os atrasados, 
sendo publicado na Capital e no Sergipe Jornal, 
em 1921. 

terminado assiduamente nossa 
formação espiritual.73  
 

Para ilustrar as colocações de Bom-

fim, Holanda e Oliveira sobre a visão dos 

bacharéis a respeito da raça, relato algumas 

considerações do trabalho do advogado 

sergipano Leite Neto74 que fez um estudo 

sobre a criminalidade sertaneja, em parti-

cular sobre o Cangaço. Levantou as causas 

do banditismo como sendo do meio social 

e físico; do mandonismo e da dilatação dos 

círculos sociais-nordestinos; da deficiência 

de comunicação − estritamente a falta de 

rodovia; da justiça e do fracasso na prática 

repressiva; da desorganização do trabalho, 

da etnia e educação de má qualidade. 

O autor não relacionou nesta ordem, 

mas assim coloquei para fazer breves con-

siderações a estas duas últimas. Ele afir-

mou que as diferenças de raças, moldadas 

nos estudos médicos de Nina Rodrigues, 

provou que “indivíduos pertencentes às ra-

ças inferiores – índios e negros - não po-

dem ser equiparados às civilizadas”.75 Des-

se ponto de vista, os sertanejos envolvidos 

no cangaço se encaixavam bem pela lei da 

hereditariedade “o tipo constitucional mais 

comum entre eles, as condições de tempe-

ramento nesta fauna de criminosos lhes fo-

                                                
73 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Bra-
sil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 
(Edição comemorativa  70 anos). p. 173. 
74 LEITE NETO. Sergipe e seus problemas. Rio 
de Janeiro: TYP do jornal do Commercio Rodri-
gues & G. 1937. 
75 Ibidem. p. 34. 

ram transmitidas pelos seus ancestrais”.76  

Leite Neto ainda afirmou que as raças atra-

sadas, depois de “uma educação multisecu-

lar poderão, talvez, absorver as conquistas 

da civilização”.77 O analfabetismo e a ins-

trução deficiente e de má qualidade impul-

sionavam o sertanejo para a vida extra-

legal. Dentre as medidas preventivas, como 

penitenciária-modelo, por exemplo, a edu-

cação era “elemento primordial da terapêu-

tica criminal”.78 Desde que orientados pe-

los preceitos da Pedagogia moderna, pode-

riam, no futuro, substituir a penalogia, para 

abolir o banditismo.  

 

 

A idéia de escola como profilaxia do 

crime e como regeneradora da raça circu-

lava em vários países e servia de referência 

para discussões nacionais e locais.79 A es-

                                                
76 Ibidem. p. 33. 
77 Ibidem. p. 41. 
78 Ibidem.  
79 Um bom histórico a respeito das crianças no Bra-
sil foi publicado por: DEL PRIORE, Mary. Histó-
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cola redentora tomava corpo para regenerar 

os criminosos, tanto como uma ação corre-

tiva quanto profilática. Como referência, o 

redator do impresso apontou a questão da 

prisão de crianças na França, defendendo a 

idéia de que a educação poderia regenerá-

las.80 Nessa mesma direção, em outro arti-

go, o redator remeteu-se à escola de rege-

neração social e psíquica de jovens nos Es-

tados Unidos,81 além de discursar sobre a 

educação física do estudante norte-

americano que tinha tanta importância 

quanto a cultura intelectual.82 Além disso, 

fez uma descrição do ensino americano 

dando ênfase ao desenvolvimento da cultu-

ra física naquele país.83  

Na perspectiva de regeneração das 

raças eram juntadas formas diferentes de 

comportamento e de ser como anormais: 

desde os portadores de deficiências físicas 

e mentais, os pivetes, os pequenos que pra-

ticavam furtos, os vadios e abandonados, 

enfim os diferentes. 

 Santos, em estudo sobre as crianças 

do Brasil, deu-me a idéia do que represen-

tavam as crianças criminosas nas primeiras 

décadas do século XX, mesmo fazendo um 

estudo centrado em São Paulo, cujo pro-

                                                                    
ria das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 
2000. 
80 CORREIO DE ARACAJU. As crianças crimino-
sas. N. 587, 09/08/1911. 
81 CORREIO DE ARACAJU. Uma escola de cida-
dãos nos Estados Unidos. N. 680, 31/03/1912. 
82 CORREIO DE ARACAJU. A Educação Pysica 
do estudante americano I. N. 653, 26/01/1912. 
83 Ibidem. 

cesso de industrialização foi mais intenso 

que em outros estados, a exemplo de Ser-

gipe. O autor destacou que  

 

a áurea republicana moldava a 
forte dicotomia entre os mundos 
do trabalho e da vadiagem, pro-
tagonizados respectivamente pe-
lo imigrante e pelo nacional, 
principalmente aquele advindo 
da escravidão. A eugenia era     
idéia corrente entre teóricos e 
autoridades e a “profilaxia soci-
al” era uma prática cotidiana.84 

 

Nesse sentido regenerador da escola 

foi publicada uma matéria de Basílio Ma-

galhães sobre a educação dos idiotas, que 

destacou o papel de Seguin e sua missão 

com a infância degenerada. O médico Ed-

ward Seguin (1812-1880) “criou o método 

fisiológico de treinamento, que consistia em 

estimular o cérebro por meio de atividades 

físicas e sensoriais.”85 Ele “não se preocupou 

apenas com os estudos teóricos sobre o con-

ceito de idiotia e desenvolvimento de um 

método educacional, ele também se dedicou 

ao desenvolvimento de serviços, fundando 

em 1837, uma escola para idiotas”.86 Era, se-

gundo Magalhães, um modelar instituto pa-

ra idiotas em Paris, sendo, posteriormente, 

                                                
84 SANTOS, Marcos Antonio Cabral dos. Criança e 
criminalidade no início do século. DEL PRIORE, 
Mary. História das crianças no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
85 MAGALHÃES, Brasílio de. A solução de um sé-
rio problema pedagógico-social no Brasil. Correio 
de Aracaju.  N. 1088, 30/01/1914. 
86 MIRANDA, Arlete Aparecida Bertoldo. Histó-
ria, Deficiência e Educação. Disponível em 
<http:/www.histedbr.fae.unicamp.br/> Acesso em 
01 de agost. 2007. 
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imitado por vários outros países: Alema-

nha, em 1843; Suíça, em 1842, primeira 

escola para crianças cretinas; Inglaterra, 

em 1846, fundou os primeiros asilos-

escolas para crianças idiotas; Itália, em 

1899, uma casa para idiotas; Rússia, um 

instituto médico-pedagógico para o trata-

mento e educação dos atrasados psicofísi-

cos; Áustria, asilos−escolas destinados às 

crianças degeneradas; Bélgica, 1895, pri-

meira escola especial masculina para cri-

anças anormais e nos Estados Unidos, em 

1909, foi fundada uma escola para anor-

mais. No Brasil considerou, com pesar, que 

tudo estava por se fazer para se equiparar, 

nesse aspecto, às nações adiantadas, pois 

as crianças degeneradas continuavam a-

bandonadas.87  

Educação dos idiotas, deficientes, a-

través da educação popular para o trabalho 

agrícola, objetivando melhorar a produção, 

era a defesa de outro colaborador, Dias 

Martins.88 A escola primária deveria ser 

prática, ensinando sobre a agricultura e a 

utilidade das coisas do campo,89 cujas li-

ções deveriam ser dadas em linguagem po-

                                                
87 MAGALHÃES, Brasílio de. A solução de um sé-
rio problema pedagógico-social no Brasil. Correio 
de Aracaju.  N. 1088, 30/01/1914. 
88 DIAS, Martins. Necessidade da educação popular 
para o trabalho agrícola I. Correio de Aracaju. N. 
2158, 26/08/1917. 
89 DIAS, Martins. Necessidade da educação popular 
para o trabalho agrícola II. Correio de Aracaju. N. 
2159, 10/10/1917. 

pular, enfocando temas agrícolas.90 Era o 

movimento ruralista que destacava a voca-

ção genuinamente brasileira para a agricul-

tura, enquanto o processo de urbanização 

crescia inchando a periferia com pessoas 

do campo, em busca de trabalho. 

Também em outro artigo, Mário 

Pinto se referiu a uma grande obra social, 

na França, que poderia ser imitada; a cria-

ção de cursos para adultos, freqüentados à 

noite nas escolas públicas, por professores 

e por pessoas da Academia. Indicou tam-

bém os Estados Unidos onde as municipa-

lidades, auxiliadas por particulares, dedi-

cavam grande esforço na instrução de adul-

tos. Dessa forma, salientou que o Brasil 

necessitava despertar a consciência de to-

dos da nação para esse dever social, de le-

vantamento do país.91  

 Saber ler já não possuía a singeleza 

e a simplicidade de outro tempo, mas a 

complexidade do papel que o homem re-

publicano exigia, afirmou o redator do 

Correio de Aracaju.92 Essa preocupação 

vinha colada ao número assustador de a-

nalfabetos no Brasil, três décadas já passa-

das desde que a República fora promulga-

                                                
90 DIAS, Martins. Necessidade da educação popular 
para o trabalho agrícola III. Correio de Aracaju. 
N. 2160. 11/10/1917. 
91 SERVA, Mario Pinto. Os poderes municipaes e o 
problema da educação. Correio de Aracaju. N. 
1712, 25/01/1916. 
92 CORREIO DE ARACAJU. A instruccão. N. 550, 
12/04/1911. 
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da e a “chaga do analfabetismo”93 persistia. 

Existiam cerca de 80% de analfabetos.94  

 O redator destacou como a instru-

ção era o primeiro passo para o progresso, 

para que o “povo encontre a luz que dissi-

pa a escuridão”,95 de modo a “compreender 

seus deveres e assim concorrer para o seu 

engrandecimento moral e material,”96

 O colaborador Deoclécio da Silva 

enfatizou que o ler e o escrever eram equi-

valentes ao saber se exprimir na tribuna em 

defesa de seus direitos ou das classes que 

representavam, por isso a necessidade de 

se difundir o ensino como “causa do pro-

gresso”97 e como remédio  “para o vício, o 

caminho da verdade e o meio para suavizar 

as situações difficies da vida”.98 Era de 

responsabilidade do governo convencer a 

população sobre a necessidade de aprovei-

tar a instrução, pois só através dela poder-

se-ia levar o homem às sociedades cultas.99  

Para se conhecer o nível de civili-

zação de um povo, ressaltou o colaborador 

Deoclécio Silva, dever-se-ia contar a fre-

qüência e o número de escolas que o país 

oferecia. Afirmou ainda que existiam paí-

ses ditos civilizados, mas que persistiam 

                                                
93 Ibidem. 
94 FREIRE, Ana Maria Araújo. Obra citada. 1993. 
95 CORREIO DE ARACAJU. A Instrucção. N. 550, 
12/04/1911. 
96 Ibidem. 
97 SILVA, Deoclécio. O saber ler e escrever. Cor-
reio de Aracaju. N. 532, 05/03/1911. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 

com grande número de analfabetos, apesar 

de  seus muitos  “homens célebres”.100  

Quando se referiu ao Brasil, outro 

colaborador, Acácio Azevedo, 101 conside-

rou que muitas capitais se encontravam a 

caminho do progresso; no interior, porém, 

o número de professores quase analfabetos 

era grande e preocupados apenas em ensi-

nar o antigo bé a bá e a taboada cantada. 

As crianças freqüentavam dois ou três anos 

e depois abandonavam a escola sabendo 

apenas assinar o nome, muito mal, para ti-

rarem o título de eleitor. Civilizar e alfabe-

tizar eram faces de uma mesma moeda.  

Sobre a ignorância, Josino Barroso 

chamou a atenção do analfabetismo como 

“passaporte para as prisões”,102 sendo o 

homem ignorante quase inútil a si e ao 

meio em que vive. Fazendo o contraponto 

entre a situação do analfabeto e do homem 

instruído, afirmou que pela instrução “o 

homem chega a conhecer seu destino no 

planeta, resiste aos golpes da adversidade. 

A alfabetização teria o poder de libertar o 

homem do cativeiro do espírito, transfor-

mando-o em homem forte, viril e ilumina-

do.”103 Argumentou que o crime era fruto 

da ignorância, pois em sociedades estudio-

sas a criminalidade havia diminuído espan-

tosamente e com este argumento concla-

                                                
100 Ibidem. 
101 AZEVEDO, Acácio. Instrucção pública. Cor-
reio de Aracaju. N. 584, 06/08/1911. 
102 Ibidem. 
103 BARROSO, Jovino. Ensinamos. Correio de 
Aracaju. N. 764, 12/01/1913. 
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mou os governos a se preocuparem com a 

instrução do povo, defendendo o ensino 

gratuito e obrigatório.104 

Barroso reafirmou que a ignorância 

levava ao crime, às prisões. O homem ig-

norante não se conhecia e nem conhecia 

seu destino, era quase um inútil desconhe-

cendo a alegria do conhecimento. Um povo 

ignorante era um povo de imbecis e crimi-

nosos. A instrução era uma couraça de re-

sistência às adversidades, farol que guiaria 

nos mares sociais, libertando o homem do 

cativeiro do espírito e o tornando apto para 

grandes empreendimentos.  

Era o sentido regenerador da esco-

la, ritualizada pela palavra impressa.     

Foucault assinalou a dificuldade em sepa-

rar os rituais da palavra da sociedade. O 

sistema de ensino era considerado como 

uma ritualização da palavra, fixando papéis 

dos sujeitos que falam as formas de distri-

buição e apropriação dos discursos com 

seus poderes e saberes.  

 

Sabe-se que a educação, embora 
seja, de direito, o instrumento gra-
ças ao qual todo o indivíduo, e em 
uma sociedade como a nossa, pode 
ter acesso a qualquer tipo de dis-
curso, segue, em sua distribuição, 
no que permite e no que impede as 
linhas que estão marcadas pelas 
distâncias, pelas oposições e lutas 
sociais. Todo sistema de educação 
é uma maneira política de manter 
ou de modificar a apropriação dos 

                                                
104 Ibidem. 

discursos, com os saberes e os po-
deres que eles trazem consigo. 105 

 

O analfabetismo foi, de fato, consi-

derado o magno problema nacional. Um 

mal que deveria ser combatido, sendo o 

principal responsável pelo alto índice de 

viciados, alcoólatras, vândalos, jogos, fal-

sas mendicâncias, concubinato e de indis-

ciplina da sociedade brasileira/sergipana.  

O colaborador Alcides Bezerra 

também salientou que até sobre criminosos 

natos a educação poderia influenciar. Com 

esse argumento defendeu a necessidade de 

se formar o direito no espírito infantil.106 O 

colaborador salientou que, nos compêndios 

de pedagogia havia a presença da educação 

moral, mas não abrangia aspectos jurídi-

cos. Ao tratar do tema no aspecto teórico e 

prático, asseverou a necessidade de culti-

var o sentimento do direito concorrendo, 

eficazmente, para o progresso social, de-

senvolvendo o amor à pátria. Na escola o 

direito deveria ser trabalhado e associado a 

todas as disciplinas, principalmente à leitu-

ra e à escrita, por meio de contos, historie-

tas e cartas. Bastava colocar em relevo os 

fenômenos jurídicos como um recurso à 

sensibilidade, mas também proceder à re-

                                                
105 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: 
aula inaugural no Collége de France, pronunciada 
em 29 de dezembro de 1970. Tradução de Laura 
Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições 
Loyola. 6. ed. 2000. p. 43-44. 
106 BEZERRA, Alcides. Formação do sentimento 
de direito na escola. Correio de Aracaju. N. 1455, 
21/05/1916. 
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flexão dos alunos sobre as verdades jurídi-

cas, levando as crianças a adquirirem hábi-

tos e julgá-los à luz do direito.  

Curvello de Mendonça, em colabo-

ração ao Correio de Aracaju, levantou 

denúncia sobre o recenseamento feito no 

Rio de Janeiro, que apontava cerca de 50% 

de analfabetos. Partindo deste dado fez re-

ferência à situação do resto do país. Cha-

mou a atenção para uma medida tomada 

pelo Congresso Nacional, em 1907, que 

incluía no orçamento da União uma ajuda 

para os estados, mas esta disposição não 

foi cumprida, voltando a questão a debate. 

O argumento de Mendonça era que escolas 

de imigrantes franceses, italianos e ale-

mães estavam se proliferando no país, sem 

que isto afetasse a soberania nacional. Deu 

como exemplo, a presença, no país, de 800 

escolas alemãs, mantidas pelo governo de 

Berlim para avivar a língua, os costumes e 

expôr para fora da Europa suas idéias. En-

tretanto, o perfeito pangermanismo tem fa-

lhado em relação aos objetivos propostos, 

já que as referidas escolas vivem bem mais 

os focos da cultura do Brasil: “o panger-

manismo da infância teuto-brasileira é tudo 

quanto pode haver de menos consisten-

te”107 

Seu questionamento se deu sobre o 

não socorro do governo brasileiro aos esta-

                                                
107 MENDONÇA, Curvello de. A União e o anal-
phabetismo. Correio de Aracaju. N. 723, 
21/07/1912. 

dos no combate ao analfabetismo, por con-

ta do “escrúpulo federalismo constitucio-

nal”,108 na questão da descentralização. Es-

te era o imperativo de seu discurso em re-

lação ao papel do governo em “ajudar a in-

corporação de todas as forças sociaes nessa 

missão de civilização brasileira: a extinção 

do analfabetismo.”109 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

foram os estados que mais receberam imi-

grantes alemães, de tal forma que o ensino 

para as crianças dessa nacionalidade foi 

organizado por grupos católicos e lutera-

nos. Os professores eram organizados na 

Associação de Professores da Imigração 

Alemã que contava com um jornal, livros 

didáticos, reuniões periódicas locais e re-

gionais cuja estrutura fora desmontada com 

o processo de nacionalização das escolas, 

em 1937.110 

Plínio Olinto, nessa discussão sobre 

o analfabetismo, afirmou a importância do 

Correio de Aracaju em publicar temas 

pedagógicos, criticando o papel da Repú-

blica em fazer propaganda da Europa e a 

proteger seus produtos. Enquanto isso o 

país, demonstrava pouco avanço na disse-

minação da instrução, mesmo consideran-

do ser esta a maior riqueza de uma nação. 

 

                                                
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 KREUTZ, Lúcio. A educação dos imigrantes no 
Brasil. In: 500 anos de Educação no Brasil. 2. ed. 
Belo Horizonte, 2003.  
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Para honra nossa, ultimamente, se 
vai manifestando um certo movi-
mento, não só no sentido de am-
pliar o pouco que se tem feito, 
como também de se aceitar os no-
vos methodos scientificos, muito 
em voga no velho mundo, vão ga-
nhando terreno dia a dia. 
 
Quer pela imprensa, que pela sim-
ples palestra, nas modestas acade-
mias, que os nosso intelectuais 
costumam, aqui na capital, reunir 
pelas esquinas, vai-se observando 
o despertar dessas idéias que, fe-
lizmente, vão além da baixa roda e 
parecem tocar as alturas dos ho-
mens da administração pública. 111 
 

Nesse sentido, reportou-se, o cola-

borador, a uma estatística de 1910 sobre os 

índices de analfabetismo entre repúblicas 

sul-americanas: 86% Brasil, 42%, Uru-

guay; Argentina, 53% e Chile 68%. Diante 

desses dados considerava o grau de inferio-

ridade lamentável, alegando a relação entre 

o analfabetismo ao crime, alcoolismo, in-

disciplina, jogo, falsa mendicância, entre 

outras conseqüências. O papel da escola 

era o de mostrar ao povo seus deveres e di-

reitos e, assim, concorrer para o desenvol-

vimento econômico do país.112 

Ignácio Moura, outro colaborador 

do impresso, argumentou que no Brasil fal-

tavam escolas e também iniciativa das fa-

mílias para mandar os filhos estudarem, em 

face da pouca confiança que depositavam 

nessas instituições e pelo insucesso do fi-

lho e horas que o privavam da sua ajuda 

                                                
111 OLINTO, Plínio. Educação e instruccão.      
Correio de Aracaju. N. 1114, 05/03/1914. 
112 Ibidem. 

nas atividades laborativas. Defendeu que 

instrução e educação deveriam caminhar 

juntas: o estudo literário seria uma orna-

mentação necessária, mas o ensino cientí-

fico, na escola elementar, deveria ser regi-

onal.113 Ele fez uma crítica às reformas de 

ensino: 

 

É por isso que o problema da ins-
trucção se perpetuará infinitamente 
como de uma solução indetermi-
nada. O governo opera sobre elle, 
obstinadas reformas todos os an-
nos, contradizendo-se umas de ou-
tras e inexeqüíveis todas ellas: mas 
o caso continuará indecifrável, 
como qualquer raio de sol que a 
verões sepultam junto do taberna-
culo do Koram na Mesquita de 
Cordova, e que a lenda diz ser ne-
cessário mil annos para que se 
transforme em ouro.114 
 

A educação cívica foi tema de arti-

gos, publicados em 1914, de autoria de 

Carneiro Leão. Sua tese era a de que a e-

ducação cívica deveria ser a preocupação 

central de um povo, levando-o a saber 

quais são seus  deveres e direitos. O patrio-

tismo e o amor à pátria eram objetivos da 

educação nacional.115 Em 1915116 esse 

mesmo tema foi discutido, pelo mesmo co-

laborador, defendendo as cadeiras de His-

tória e Geografia como formas de levar os 

                                                
113 MOURA, Ignácio. O problema da instrução. 
Correio de Aracaju. N. 1396, 03/03/1915. 
114 Ibidem. 
115 LEÃO, Carneiro. Educação Cívica I. Correio de 
Aracaju. Ns. 1332, 1333, 1334, 08, 10 e 
11/12/1914.  
116 LEÃO, Carneiro. Educação Cívica I, II, III, IV e 
V. Correio de Aracaju. Ns. 1386, 1387, 1388, 
1389, 1390, 13, 19, 20, 21 e 23/02/1915. 
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alunos a amarem a Pátria, sendo essas dis-

ciplinas elementos de formação da nacio-

nalidade. Assinalou também a riqueza da 

língua na revelação de idéias, sentimentos 

e a cultura de uma nacionalidade; por isso 

o empenho de povos que subjugam outros 

em impedir o estudo, nas escolas, da língua 

materna. Afirmou Carneiro Leão que 

 
Sem a história que nos inculta a 
magnificência do nosso passado, e 
a geographia que nos mostra os 
fulgores do nosso paiz e a educa-
ção que affirme o direito, a justiça, 
as verdades liberaes do presente e 
a esperança de um grandioso futu-
ro, o nosso civismo terá a consis-
tência das declamações retumban-
tes e vazias, que não aproveitará, 
nem a pátria, nem a declamadores, 
nem a ninguém.117 

 

O redator do Correio de Aracaju 

destacou a educação nacional como ele-

mento central da unidade nacional assim 

como foi, no antigo regime, a religião. Só 

assim poder-se-ia evitar o desmembramen-

to da nação que adotava o regime federati-

vo, defendendo que o congresso deveria 

votar uma lei que estabelecesse um pro-

grama para todo o país, mas deixando aos 

estados a organização como bem lhe con-

viesse.118 Defendeu também a uniformiza-

ção de programas, para depois instituir as 

escolas de agricultura, reclamada pelas 

condições do país. 

                                                
117 LEÃO, Carneiro. Educação Cívica IV. Correio 
de Aracaju. N. 1389, 21/02/1915. 
118 CORREIO DE ARACAJU. Educação Nacional. 
N. 1726, 10/02/1916. 

A escola rural passou a ser também 

alvo de debate no impresso. O movimento 

ruralista começou a lançar suas teses no 

país, na década de 1910, com ênfase no 

debate sobre a vocação agrícola e sua opo-

sição ao crescimento urbano, em meio ao 

aumento de migrações do mundo rural para 

as cidades. O mote agrícola, num país de 

economia agrário-exportadora, mostrou-se 

eficaz para disseminar a necessidade de se 

fixar o homem ao campo, e a escola era co-

locada como elemento fundamental nesse 

processo. Assim, evidenciou-se, no im-

presso, a defesa da escola rural com conte-

údos vinculados à realidade das localidades 

de uma forma transmutada pelo sentimento 

de amor à natureza. 

No seio desse movimento ruralista, 

defendia-se que a lavoura carecia de traba-

lhadores que não fossem viciados, ignoran-

tes e preguiçosos. Pessoas que trabalhas-

sem por dever e não por necessidade. Era 

esse o papel da escola, na formação desse 

contigente para um país que acreditava 

possuir vocação agrário-exportadora, em 

contraposição ao crescimento urbano e ao 

processo de industrialização.  

Pessanha,119 em seu artigo, salientou 

a importância da escola da roça. Ele tinha 

claro o que se deveria se ensinar na escola 

da roça, eliminando as atividades rotineiras 

                                                
119 PESSANHA, J. L. Instrucção primária e instruc-
ção moral. Correio de Aracaju. N. 579, 
26/07/1911. 
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de decoração e despertando a curiosidade 

infantil para a observação e o raciocínio. A 

escola deveria ensinar os conteúdos volta-

dos para o universo cultural dos que vivi-

am no campo. Uma tese apropriada tanto 

dentro da Pedagogia Moderna quando da 

Escola Nova. 

 

Leitura, escripta, elementos de 
calculo sobre números inteiros; da 
gramática portuguesa um quantum 
satis para a comprehensão do que 
lera, umas noções de geographafia 
para tornar possível a referencia a 
outros paizes e a explicação de 
certos phenomenos climatológi-
cos.... e só quanto  a estudos  den-
tro da sala.120 

 

O colaborador do Correio ainda re-

forçou a necessidade de romper com o en-

sino antigo, ministrado entre quatro pare-

des, com “método papagaial”121 e atrofia-

dor da inteligência infantil. Seu discurso 

era gerido pela idéia de patriotismo, de re-

tirar da ignorância os patrícios que viviam 

como burros de carga, explorados pelos co-

lonos estrangeiros “que a tudo se dá, desde 

o solo da Pátria até a viagem de recreio ao 

paiz de origem com sacrifício e exclusão 

do triste caboclo a quem tudo se nega, até a 

instrucção que lhe permitta sahir do abati-

mento de paria a que se vê agrilhoado.” 122  

Remeteu-se, o redator, ao Primeiro 

Congresso de Ensino Agrícola, realizado 

em São Paulo, pelo Ministério da Agricul-
                                                
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 

tura (1917), que apresentou as seguintes 

conclusões: na escola primária não caberia 

uma especialização, mas sim lições de coi-

sas, sem perturbar a cultura geral, desper-

tando-lhe o amor e a valor da agricultu-

ra.123 Lições realizadas em linguagem po-

pular, ao alcance de todos.124 Defesa do 

método intuitivo, com o ensino dos rudi-

mentos da ciências naturais, preparando a 

população rural para o cultivo da terra e na 

orientação do gado colocando, assim, na 

inteligência e no sentimento do povo, o 

amor pela terra e pela vida mais útil. Pode-

se observar, assim, a presença dos precei-

tos da Pedagogia Moderna. 

O tema sobre analfabetismo ocupou 

muitas colunas do Correio de Aracaju. 

Com ele, como já foi visto, circundava 

questões sobre financiamento e obrigatori-

edade do ensino. Considerado o único mal 

do Brasil, denunciava o intelectual sergi-

pano Carvalho Neto. No seu artigo, per-

guntava-se se a obrigatoriedade do ensino 

não iria de encontro à liberdade preconiza-

da pela Constituição, alertando  a necessi-

dade de se realizar ampla propaganda para 

a população, caso fosse instituída a obriga-

toriedade de ensino. Seu argumento foi o 

de que a população poderia provocar uma 

                                                
123 CORREIO DE ARACAJU. O ensino agrícola 
nas escolas primárias. N. 2401, 04/09/1917. 
124 DIAS, Martins. Necessidade da educação popu-
lar para o trabalho agrícola III. Correio de Araca-
ju. N. 2.160, 11/10/1917. 
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revolta, tal qual ocorreu com a vacinação 

obrigatória, em 1905.125 

Bem dentro do espírito da época, su-

geriu, o mesmo colaborador, a ampliação 

dos serviços e criação de escolas de modo 

que se pudesse combater, de todos os mo-

dos, o analfabetismo que era “uma vergo-

nha nacional”.126  

O Correio, através de um colabo-

rador que assinou sua matéria com o pseu-

dônimo v.v., divulgou que o principal erro 

dos antepassados foi o de não cuidar do 

ensino primário, considerando que um po-

vo que detinha um índice de 80% de anal-

fabetos nunca poderia construir a democra-

cia nem autonomia econômica. Considerou 

que os estados procuravam resolver esse 

problema, mas não tinham recursos sufici-

entes para isso necessitando do empenho 

da União. Na sua análise fez referência a 

países como a Inglaterra, os Estados Uni-

dos e a Argentina que, com o empenho dos 

estados puderam colaborar no “combate a 

essa chaga”.127 Na Constituição Brasileira, 

no entanto, inexistia qualquer linha que tra-

tasse do ensino primário constituindo-o as-

sim, como expoente da indiferença nacio-

nal. Situação terrível a do Brasil: com pou-

cas escolas e as escolas que existiam fun-

                                                
125 CARVALHO NETO. Contra o analphabetismo. 
Correio de Aracaju. N. 730, 07/08/1912. 
126 Ibidem. 
127 V.V. O “Grande problema”. Correio de           
Aracaju. N. 745, 11/09/1912. 

cionavam em condições precárias e com 

freqüência baixa.  

O debate contra o analfabetismo 

começou a mobilizar a sociedade em busca 

de alternativas para o seu combate. Era 

uma chaga, uma doença, um mal que re-

presentava o grande atraso do país, e, como 

tal, precisava ser debelado. Correu-se o 

risco de se tentar acabar com o analfabe-

tismo matando o analfabeto. Perfilavam-se 

metáforas indicadoras dos caminhos da 

salvação e da perdição, tomando como fo-

co o mesmo lastro religioso de dicotomia 

do mundo, herança do paradigma cartesia-

no.  

A formação da Liga contra o        

Analfabetismo (1915) foi outro tema recor-

rente que mereceu publicação de matérias 

nas páginas do Correio de Aracaju. Imbu-

ído do sentimento cívico-patriótico vigente 

na Primeira República, mostrou-se em si a 

idéia de salvação nacional, em cujo movi-

mento os intelectuais procuravam “acelerar 

a marcha da civilização”.128  

O colaborador Mozart Monteiro, 

nessa mesma direção, em agosto de 1917, 

defendeu a campanha em favor da extinção 

do analfabetismo. Considerava-a útil e no-

bre, já que outras se mostraram infrutífe-

                                                
128 SOUSA, Clotildes Farias de. “Por uma Pátria 
de luz, espírito e energia”: A campanha da Liga 
Sergipense contra o Analfabetismo (1916-1950). 
Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 
Federal de Sergipe, Programa de pós-graduação e 
Pesquisa: Núcleo de Pós-graduação em Educação, 
São Cristóvão, 2004. 
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ras. Desejou-se plantar o civismo e patrio-

tismo no povo ignorante para o soergui-

mento da nação. Era preciso habilitar e e-

ducar o povo e instruí-lo. Um povo inculto 

jamais poderia construir uma grande nação 

por mais que possuísse sentimentos eleva-

dos e predisposições invejáveis. Um país 

de povo ignorante só por milagre poderia 

ter bons governantes já que estes, em paí-

ses liberais eram eleitos pelo povo, repre-

sentativos da vontade geral. Saiu em defesa 

da “instrução e a educação popular, apare-

lhando o povo para a vida independente, 

fazendo-o conciso do seu papel na socie-

dade internacional”. 129 

Considerava, Mozart Monteiro, os 

analfabetos como indivíduos que não “go-

zam de luzes”,130 “exército de cegos de es-

píritos”,131 defendendo a ajuda de particu-

lares neste campo, com modesta dádiva 

como sócio na Liga Sergipense contra o 

Analfabetismo. Nesse espírito, a campanha 

contra o analfabetismo se estabeleceu no 

país como uma grande cruzada nacional. A 

essa luta vinha imbuída a obrigatoriedade 

da instrução primária, a proibição de o a-

nalfabeto em exercer funções públicas com 

definição de multas para aqueles que em-

pregassem analfabetos em estabelecimen-

tos comerciais ou industriais. Além disso, 

                                                
129 MONTEIRO, Mozart. Um problema nacional. 
Correio de Aracaju. N. 2113, 15/08/1917. 
130 CORREIO DE ARACAJU. Combate ao analfa-
betismo. N. 1454, 20/05/1915. 
131 Ibidem. 

exigiam-se pagamentos de impostos aos 

responsáveis pelos analfabetos de mais de 

sete anos.132 Afirmava que a Pátria merecia 

mais carinho do que sentimento de egoís-

mo e partidarismo, de modo que se pudes-

se conseguir realizar a tarefa civilizado-

ra.133  

O Correio de Aracaju publicou 

nota informando a criação, em Sergipe, da 

segunda escola para o sexo masculino, já 

que a primeira foi para o sexo feminino, da 

Liga Sergipense contra o Analfabetismo.134 

Também em 1919, noticiou então a criação 

da quinta escola da Liga, subvencionada 

pelo capitalista Tales de Ferraz, na Capital, 

que levou o seu nome. O impresso consi-

derava que a Liga estava conquistando 

grandes progressos, apesar das dificulda-

des, sendo “uma instituição reveladora do 

civismo dos que a dirigem e dos que con-

correm para a sua conservação”.135  

A Liga Nacional contra o Analfabe-

tismo, embalada no colo do nacionalismo, 

teve presença constante na imprensa. Fun-

dada em 21 de abril de 1915, no Clube Mi-

litar do Rio de Janeiro, angariou a simpatia 

e o interesse de intelectuais sergipanos: 

“Movidos pelo discurso e pelas virtudes 

patrióticas de Olavo Bilac, os sergipanos 

                                                
132 Ibidem. 
133 CORREIO DE ARACAJU. Apello. N. 2147, 
26/09/1917. 
134 CORREIO DE ARACAJU. Liga Sergipense 
contra o Anaphabetismo. N. 2185, 14/11/1917. 
135 COREIO DE ARACAJU. Mais uma escola. N. 
2663, 15/08/1919. 
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procuravam dar exemplo de amor à pátria, 

combatendo o perigo interno do Brasil”.136 

Nos rastos da Liga Nacional, o então Pre-

sidente do Estado, Oliveira Valadão insti-

tui o  Diretório da Liga Sergipense contra o 

Analfabetismo.137 

 Em outra matéria foi destacada, pe-

lo Correio de Aracaju, a falta de patrio-

tismo dos homens do governo, consideran-

do que não se poderia construir a nação 

com uma porcentagem tão diminuta da po-

pulação escolar, ficando-a entregue ao fa-

natismo que redundava da ignorância e 

tornando-se, os pequenos analfabetos, os 

futuros criminosos, futuros serviçais in-

conscientes dos que exploram as atividades 

humanas em todos os ramos: indústria, 

comércio e agricultura, só estando, em ma-

téria de ensino, superiores à Rússia e ainda  

alegando ser, Canudos e Contestado, frutos 

do analfabetismo e da ignorância.138  

 A conferência do professor Gurgel, 

no Instituto Histórico e Geográfico de Ser-

gipe, sobre o Ensino Primário e a Educa-

ção do Caráter Nacional, foi foco de mui-

tos elogios pelo Correio de Aracaju. O 

redator destacava que a fala do Gurgel fa-

zia a alma de um patriota vibrar pelo le-

vantamento moral e material do Brasil. Ele 

percorria vilas e cidades para propagandear 

                                                
136 SOUSA, Clotildes Farias de. Obra citada, 
2004.  
137 CORREIO DE ARACAJU. “Sergipe e a defesa 
nacional”. N. 1981, 23/01/1917. 
138 CORREIO DE ARACAJU. O problema do en-
sino. N. 1705, 12/04/1916. 

a extinção do analfabetismo, analisando as 

falhas dos métodos de alfabetização e da 

obrigação de todos os brasileiros em não se 

descuidar da educação dos filhos, incutin-

do, portanto, o “sacrossanto sentimento de 

patriotismo”.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O debate foi se fazendo em torno 

do combate ao analfabetismo, dando-se no-

tícia da formação da Liga Brasileira Contra 

o Analfabetismo com o objetivo de se che-

gar à comemoração da Independência do 

Brasil sem esta chaga, “pelo menos das ci-

dades e vilas”.140 Para isso, remetia-se o 

redator, era necessário conseguir dos pode-

res públicos leis que recompensassem os 

municípios que conseguissem se libertar do 

mal. O concurso da imprensa nesta tarefa 

era imprescindível. A proposta da Liga en-

fatizada no Correio de Aracaju era a de 

                                                
139 CORREIO DE ARACAJU. A Conferência do 
professor Gurgel. N. 2052, 29/05/1917. 
140 CORREIO DE ARACAJU. Combate ao anal-
phabetismo. N. 1454, 20/05/1915. 

 
Imagem n. 14. Liga Sergipense contra o Analfa-
betismo, 2004. Capa da dissertação de SOUSA, 
Clotildes de. Obra citada, 2004. 
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que se declarasse que, a partir de 13 de 

maio de 1917 não seriam admitidos, nas 

funções públicas, os analfabetos. Também 

demitiriam os que ainda não tivessem       

aprendido a ler e a escrever, bem como co-

brariam de fábricas e estabelecimentos ta-

xas para os que empregassem analfabetos. 

Outra solicitação, mais radical, era a co-

brança de imposto para os analfabetos a 

partir de sete anos. Ao mesmo tempo esti-

mulava e criava leis de propagandas, reco-

nhecendo e premiando quem mantivesse 

escolas gratuitas e quem exercesse o ma-

gistério voluntariamente. Na mesma pers-

pectiva defendeu que os detentos deveriam 

receber instrução nas prisões. 

Afabetizar passava, necessariamen-

te, pela formação do magistério. Tratando 

da formação do professor Cincinnato Fran-

ca, outro colaborador do jornal, destacou 

que a missão do professor era a de desen-

volver a inteligência e formar o caráter mo-

ral da criança. Era de responsabilidade de o 

professor conhecer, tanto as matérias que 

ele deveria ensinar quanto aquelas que o 

habilitavam a conhecer a anatomia, as rela-

ções antropológicas e psicológicas da cri-

ança. Nessa direção defendeu a criação de 

laboratórios nas escolas suscitando o inte-

resse pelas experiências pedológicas, care-

cendo ainda que o professor se tornasse 

primeiramente um higienista prático, ob-

servando aspectos da higiene física e men-

tal.  

 

O professor moderno deve conhe-
cer as relações entre a evolução in-
tellectual e os programas de ensi-
no; o papel da memória, da imagi-
nação; do interesse; da associação; 
da attenção; da abstração; da gene-
ralização e, mais ainda, os typos e 
as formas destas funções mentaes 
e os methodos e programmas de 
ensino, a respectividade mental e a 
edade, determinação das aptidões 
da creança.141 

 

 O redator defendeu a organização 

da Escola Normal de modo que pudesse 

lançar as bases de um ensino popular e 

profícuo. Como espaço de formação do 

professor, especialmente da mulher, sua 

dupla tarefa era a de prepará-las como 

mães e como educadoras da nação. Salien-

tou também que a escola normal não deve-

ria abrir suas portas a todas as classes soci-

ais, pois sem escolhas, sem discernimen-

tos, não teria condições de escolher os 

mais dignos elementos, os melhores tipos 

de raças, costumes e procedentes. O argu-

mento era o de que, independente da esco-

la, havia uma educação natural do meio 

social do qual o indivíduo provém, não ca-

bendo à Escola Normal “desbravar terrenos 

rudes e safares”, mas a preparar trabalha-

dores desses terrenos.142   

 Alfabetizar para regenerar os po-

bres, os desempregados, os criminosos, en-

fim, os diferentes, foi o cerne de redatores 
                                                
141 FRANCA, Cincinnato. Instrucção Pública. Cor-
reio de Aracaju. N. 685, 07/02/1912. 
142 CORREIO DE ARACAJU. Instrução popular. 
N. 1751, 16/03/1916. 
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e colaboradores no sentido de elevar o país 

ao nível de outras nações ditas civilizadas. 

Na vitrine das letras, o debate se colocava 

no fato de que o conceito de alfabetização, 

restrito ao saber ler, escrever e contar se 

ampliava de forma macroscópica para a 

chamada alfabetização integral, dentro do 

espírito de exigência da República. Era 

preciso preparar o homem para os novos 

desafios que se impunham, especialmente 

com o emergente desenvolvimento do pro-

cesso industrial e a necessidade premente 

de incorporação de mão-de-obra cada vez 

mais especializada.  

No Correio de Aracaju, no início da 

década de 1910, as publicações destaca-

vam o poder regenerador da escola, no 

movimento crescente de desassossego dos 

republicanos críticos, sobre a “insuficiên-

cia do povo para o exercício da cidadani-

a”.143 A natureza regenerativa da instrução, 

portanto, a necessidade de escolas, estava 

no bojo da luta pela obrigatoriedade do en-

sino com o suporte da centralização admi-

nistrativa, isto é, a intervenção da União 

nos estados para combater a chaga do anal-

fabetismo; metáfora redundantemente ex-

pressa em muitos dos artigos e notas do 

impresso. 

                                                
143 ROCHA, Marlos Bessa Mendes da. Matrizes da 
Modernidade Republicana: cultura política e pen-
samento educacional no Brasil. Campinas, São Pau-
lo: Autores Associados: Brasília, Distrito Federal: 
Editora Plano, 2004. p. 14. 

Alfabetizar para civilizar e regenerar 

eram premissas assumidas pelos que escre-

viam como forças motrizes de uma mu-

dança social irreversível, desde que se cen-

trasse em modelos factíveis de serem imi-

tados. A modernidade pedagógica confluí-

a-se em certo conflito conceitual entre ins-

truir e educar, ora como faces de uma 

mesma moeda ora como processos que de-

veriam ser hierarquizados nas ações admi-

nistrativas do Estado para as coisas da ins-

trução. De qualquer modo, os discursos 

jornalísticos refletiam uma imagem ideali-

zada, pois se enquadravam numa ótica de 

valorização do de FORA.  

 De fora vinha a certeza de que a 

prosperidade da nação estava vinculada à 

difusão da instrução popular, “aparelhando 

o povo para a vida independente, e fazen-

do-o cônscio de seu papel na sociedade in-

ternacional”,144 pois acreditava, o colabo-

rador Mozart Monteiro, que “homens li-

vres e letrados”145 poderiam se construir 

como seres capazes e dignos. Isso exata-

mente no período que explodiu a Primeira 

Guerra Mundial, protagonizada por países 

ditos civilizados e/ou cultos, como se re-

meteu o colaborador Jucá, em seu artigo 

sobre civilização e cultura.146  

 

                                                
144 MONTEIRO, Mozart. Um problema nacional. 
Correio de Aracaju. N. 2113, 15/08/1917. 
145 Ibidem. 
146JUCÁ, Candido. Civilisação e cultura. Correio 
de Aracaju. N. 553, 19/05/1914.  
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4. O dito sobre os grupos 

 escolares 
 

 

 

 

A INSTRUÇÃO 

Péricles Munis Barreto 

 

Imensas catedrais se erijem sôbre a terra,  
Para a benção de Deus e a prece divinal, 

E cada templo, em si, grande lejenda encerra: 
- Dar ás almas o Bem, tirando-lhes o Mal. 

Esse é o rito imortal de quase dois mil anos, 
Que ampara todo o ser, mesmo o que vive ao léu, 

Dando assim castidade aos corações humanos, 
Aos que adoram Jesus, mas adorando o céu. 

(...) 

 
Que se veja um clarão desdobrado, infinito, 
Por força do A.B.C., pôr força do Alfabeto,  

Acendendo-se assim, como um farol bendito, 
Em cada espírito um sol e em cada sol um teto, 

É a santa promissão que vamos conquistar,  
Nessa luta imortal, para melhor destino; 

É o bem que a LIGA quer, para se fazer altar, 
Derramando esplendor das Catedrais no Ensino. 

 
(…) 

 

 

Os versos do poema A Instrucção 

demonstram o impacto provocado pela edi-

ficação dos chamados grupos escolares 

que teve início em 1910, como “imensas 

catedrais se erijem sôbre a terra”, “para a 

benção de Deus e a prece divinal”. 147 Ha-

via um misto de religiosidade que se em-

                                                
147 BARRETO, Péricles. A Instrução. Diário da 
Manhã. N. 2098, 21/07/1918. 

brenhava na atmosfera cívica daqueles que 

viam, na educação, o espaço privilegiado 

para o progresso. Isto ocorria na medida 

em que se rompia com o ensino confessio-

nal, estandarte do antigo regime, o Impé-

rio, e se instituía uma nova religião, de e-

ducação cívica, com a República. 

Os grupos escolares, planejados e 

organizados para a realização da liturgia 

escolar, eram edifícios imponentes que 

preconizavam novo tempo; tempo discipli-

nar para a construção de um novo homem, 

o cidadão, que enredado nas veias da cida-

de, era predominantemente urbano e com-

prometido com a conquista de seu lugar na 

Terra. O céu cada vez mais perdia espaço 

dentro do universo permeado pelo cientifi-

cismo,148 deixando de ser o objetivo pri-

mordial da instrução. Nesse cenário, em 

Sergipe, Aracaju foi o primeiro espaço on-

de  ocorreu a construção dos “templos de 

sabedoria”,149 desfraldando-se na cidade a 

imagem de uma modernidade que ansiava 

por transformar a cidade real, mediante o 

incentivo e a propagação das letras. 

Pensar no espaço escolar como e-

lemento fundante da modernidade pedagó-

gica traduziu as próprias transformações 

                                                
148 LIMA, Jackson da Silva. Os estudos filosóficos 
em Sergipe. Aracaju: Sociedade Editorial de Sergi-
pe, 1995.  
149 AZEVEDO, Crislane Barbosa de. Nos majesto-
sos templos de sabedoria: a implantação dos gru-
pos escolares em Aracaju. 2003. Monografia (Li-
cenciatura em História). Universidade Federal de 
Sergipe: Centro de Educação e Ciências Humanas: 
Departamento de História. São Cristóvão, SE, 2003. 
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que a sociedade mundial sofreu, no século 

XIX, com o crescimento urbano, por conta 

do desenvolvimento industrial e a necessi-

dade de pôr ordem no caos que se estabe-

leceu com a migração do campo para a ci-

dade. Esse processo, que teve sua força 

maior na Europa e nos Estados Unidos, foi 

se expandindo para outras cidades na me-

dida em que o desenvolvimento industrial 

foi se fortalecendo. Planificar, organizar e 

erguer prédios que atendessem aos recla-

mes da modernidade, tornou-se um desafio 

dentro do processo de crescimento urbano. 

Nesse contexto, as edificações de-

veriam obedecer aos preceitos da arquitetu-

ra moderna, cuja base de elaboração dos 

projetos trazia traços necessários para pre-

servação da saúde, dentro dos preceitos hi-

gienistas. Os grupos escolares eram pré-

dios tradutores da modernidade pedagógi-

ca,  

 

a partir dessa localização nuclear, 
a escola projetaria seu exemplo e 
influência geral sobre toda a soci-
edade, como um edifício estrategi-
camente situado e dotado de uma 
inteligência invisível que informa-
ria culturalmente o meio humano-
social que o rodeia.150  
 

A sua singularidade era percebida 

pelos viajantes que, ao observar o local em 

                                                
150 ESCOLANO, Agustín. Arquitetura como pro-
grama. Espaço-escola e currículo. FRAGO, Anto-
nio Viñao; ESCOLANO, Agustín. Currículo, es-
paço e subjetividade: a arquitetura como progra-
ma. Tradução de Alfrego Veiga-Neto. 2. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2001. p. 33. 

que se encontrava, poderia diferenciar as 

construções escolares como símbolos da 

modernidade da cidade. Por isso, “a escola, 

em suas diferentes concretizações, é um 

produto de cada tempo, e suas formas 

construtivas são, além dos suportes da 

memória coletiva, a expressão simbólica 

dos valores dominantes nas diferentes épo-

cas.”151 Tornavam-se, literalmente, car-

tões-postais. E como tais, sempre merece-

ram espaços nos impressos, desde suas      

inaugurações, celebrações de aniversários, 

festas de encerramento letivo e, também, a 

realização de comemorações cívicas.  

Coube diferenciar espaço e lugar na 

escola enquanto instituição. Espaço como 

uma realidade psicológica viva, que carre-

ga em si “signos, símbolos e vestígios da 

condição e das relações sociais de e entre 

aqueles que o habitam”. Nesse sentido: 

 

o espaço comunica; mostra, a 
quem sabe ler, o emprego que o 
ser  humano faz dele mesmo. Um 
emprego que varia em cada cultu-
ra; que é um produto cultural es-
pecífico, que diz respeito não só às 
relações interpessoais – distâncias, 
território pessoal, contatos, comu-
nicação, conflitos de poder−, mas 
também à liturgia e ritos sociais, à 
simbologia das disposições dos 
objetos e dos corpos – localização 
e posturas −, à sua hierarquia e re-
lações.152 

                                                
151 Ibidem, 47. 
152 FRAGO, Antonio Viñao. Do espaço escolar e da 
escola como lugar: propostas e questões. In: FRA-
GO, Antonio Viñao; ESCOLANO, Agustín. Currí-
culo, espaço e subjetividade: a arquitetura como 
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Dessa forma, os prédios escolares 

começaram a comunicar uma nova lingua-

gem no coração das cidades, símbolos de 

um anseio de modernidade que implicava 

necessariamente um lugar educativo. Pen-

sar em um edifício exclusivamente desti-

nado para a escola foi o resultante de di-

versas forças, como a especialização de ta-

refas e a profissionalização docente, que 

exigiam um espaço configurado isolado e 

separado de outras atividades antes reali-

zadas na casa, que era dividida com a ati-

vidade escolar. Por isso, “a escola é um es-

paço e um lugar: algo físico, material, mas 

também uma construção cultural que gera 

‘fluxos energéticos’”.153   

A instalação do edifício-escola de-

veria ser um lugar higiênico, preferencial-

mente elevado, bem arejado com sol, tam-

bém longe de locais perniciosos, tabernas, 

cemitérios, hospitais, quartéis, depósitos de 

estercos, cloacas, prisões, casas de jogos e 

bordéis, etc. Higiene moral e física eram as 

premissas para instalação das escolas. Era 

uma contraposição ao quadro geral das es-

colas sergipanas. Oliveira remeteu-se à 

questão: 

 

A organização da instrução primá-
ria era constituída de escolas iso-
ladas com precário atendimento, 
recursos materiais insuficientes, 
programas de ensino não observa-

                                                                    
programa. Tradução de Alfrego Veiga-Neto. 2. ed. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 64. 
153 Ibidem. p. 77. 

dos por falta de condições e de fis-
calização, freqüência baixa, e ele-
vado índice de seletividade visto 
que poucos chegavam a concluir o 
ensino primário.  
A implantação dos grupos escola-
res incorporava o projeto político 
civilizador da República e a possi-
bilidade de corrigir as deficiências 
das escolas isoladas, consideradas 
ineficientes, com precário atendi-
mento e vulnerável ao poder polí-
tico local dos municípios e povoa-
ções onde eram situadas.154 

 

A inauguração, em 1917, do Grupo 

Escolar Barão de Maroim mereceu maior 

destaque no Correio de Aracaju. Naquele 

momento estava à frente da presidência do 

Estado de Sergipe, o general Oliveira Va-

ladão (1914-1918), o fundador do periódi-

co. Tratou-se de um prédio com linhas ar-

quitetônicas de estilo gótico, escadaria cen-

tral e lateral dando acesso a um terraço. O 

prédio foi dividido em salões amplos, bem 

iluminados e soalho de madeira. Enfim, era 

uma arquitetura escolar pública para dei-

xar-se ver, apresentando-se uma imagem 

de estabilidade e nobreza administrativa. A 

monumentalidade do edifício se destacava 

no cenário da cidade.155  

 

                                                
154 OLIVEIRA, Dilma Maria Andrade de. Legisla-
ção e educação: o ideário reformista do ensino 
primário em Sergipe, na Primeira República – 
1889-1930. Tese (Doutorado em Educação). Uni-
versidade Federal de São Carlos/Centro de Educa-
ção e Ciências Humanas/Programa de Pós-
graduação em Educação. São Carlos, São Paulo, 
2004. p.114. 
155 AZEVEDO, Crislane Barbosa de. Obra citada, 
2003. 
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 Imagem n. 15. Grupo Escolar Barão de Maroim. 
Acervo: Memorial de Sergipe. Fonte: Azevedo, 
Crislane Barbosa de. Obra citada, 2003, p. 27. 

 

O Correio de Aracaju detalhou a 

festa desta inauguração ressaltando a pre-

sença de autoridades, políticos, represen-

tantes da Igreja, do comércio, de várias ins-

tituições educacionais e culturais bem co-

mo a concorrência de grande número de 

populares. Dentre os discursos destacados 

pelo jornal,156 ressaltou-se o do engenheiro 

responsável pela obra, Firmo Freire, des-

crevendo aspectos do seu projeto arquite-

tônico que priorizou o ambiente escolar 

dentro das exigências da Pedagogia Mo-

derna: salão amplo e arejado, com pés di-

reito altos, com boa circulação de ar, ilu-

minação farta, boa acústica e pinturas sua-

ves para não cansar a vista. 

 

O conjunto para mim é simpático.  
A meu ver, a velha parede con-
cormida aqui existente, apresenta-
se hoje sobriamente elegante na 
singeleza de suas linhas architec-
tonicas.  
Outros poderão sentir diferente – a 
final de contas − a arte também 

                                                
156 CORREIO DE ARACAJU. Grupo Escolar     
Barão de Maroin. N. 2083, 10/07/1917. 

obedece a grande lei da relativida-
de.  
A arte não é impessoal, a arte tam-
bém depende do temperamento do 
indivíduo.157 

 

Era a retórica arquitetônica, no di-

zer de Souza, na qual se acreditava que se-

ria impossível se fazer boas escolas sem 

bons prédios. Estes exerciam uma função 

educativa no espaço urbano de “convencer, 

educar, dar-se a ver”.158 Kropf destacou 

que o discurso dos engenheiros trazia o re-

curso da linguagem alegórica, “muitas ve-

zes sob formas textuais que remetem a uma 

narrativa mítica”.159 Isto foi evidente na fa-

la do engenheiro quando ele fez uma ana-

logia entre a escola e o quartel, espaço de 

formação do servidor da pátria. 

Os novos espaços escolares traziam 

mudanças significativas no papel da pro-

fessora. Durante a inauguração do Grupo, 

pelo presidente do Estado, Oliveira Vala-

dão (1914-1918), em sua mensagem de 

governo, publicada no Correio de Araca-

ju, expressou bem o espírito daquele mo-

mento, traduzindo-se em uma simbologia 

acentuada no apostolado do magistério, em 

                                                
157 Ibidem. 
158 SOUZA, Rosa Fátima. Templos de civilização: 
a implantação da escola primária graduada no Es-
tado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Funda-
ção da UNESP, 1989. p. 123. 
159 KROPF, Simone Petraglia. Sonho da razão, ale-
goria da ordem: o discurso dos engenheiros sobre a 
cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e 
início do século XX. In: HERSCHMANN, Micael; 
KROPF, Simone; NUNES, Clarice. Missionários 
do progresso: médicos, engenheiros e educadores 
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Diadorim, 1996. 
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um tempo determinante do processo da 

feminização do magistério. 

 

Sedes desveladas sacerdotisas des-
se Templo consagrado a Deusa 
Instruçção, templo de luz que tem 
o seu pórtico voltado para o lado 
d`onde nos vêm os primeiros raios 
de sol e da luz acariciadora do 
Plenilúnio que se refrangem  em 
palhetas de outro e prática nas á-
guas maravilhosas do Cotingui-
ba.160 

 

Os grupos escolares emergiram no 

contexto das transformações do ensino, da 

profissionalização e feminização do magis-

tério, que dotava a professora primária do 

exercício da tarefa educativa. Tarefa exten-

siva ao seu papel maternal, portanto, mis-

sionária, feminina, responsabilizando-se 

assim pelo processo inicial de formação do 

novo homem, moderno, cívico, comprome-

tido com o destino da pátria. Os grupos es-

colares, junto com a preocupação com a 

formação do magistério, traduziam o cená-

rio pedagógico da época.  

O Correio de Aracaju também re-

gistrou a fala do Presidente do Estado, Oli-

veira Valadão, durante a inauguração do 

Grupo Escolar Barão de Maroim, ocorrida 

em 1917. O grupo se destinava à educação 

de meninas. No discurso, o Presidente sali-

entou o porquê da exclusividade em favor 

do sexo feminino, quando o ensino misto 

era uma realidade no estado. Rememorou a 

                                                
160 CORREIO DE ARACAJU. Grupo Escolar Ba-
rão de Maroim. N. 2083, 10/07/1917. 

história do prédio onde o grupo estava sen-

do instalado, afirmando que em 1874 ali 

funcionara o Asilo Nossa Senhora da Pure-

za para órfãs desvalidas, mas que, por falta 

de recursos, o mesmo foi extinto em 1888. 

O referido prédio ficou abandonado ao 

longo dos anos. Naquele momento foi re-

formado e inaugurado para receber as me-

ninas, como um tributo ao antigo asilo das 

órfãs. O nome dado ao grupo escolar foi 

em homenagem à pessoa que doou o terre-

no da Marinha para o asilo, o Barão de 

Maroim. 

A matéria sobre a inauguração do 

Grupo Escolar Oliveira Valadão161 também 

foi ressaltada como uma celebração impor-

tante pelo impresso. Carreando o nome do 

governo e fundador do Correio de Araca-

ju, esse grupo foi construído por subscri-

ção popular sob a liderança do impresso. 

Sua inauguração se deu em 01/09/1918. 

 

Mas o Correio de Aracaju tem tí-
tulo particular para regosijo. A 
idéia da construcção d`um edifí-
cio, que perpetuasse a memória 
do acatado chefe que nos gover-
na, gerou-se aqui no seio desta 
officina de trabalho; concebeu-a 
o nosso ilustre ex director e hoje 
deputado federal João Menezes; 
espol-a na intimidade de nossos 
amigos difundiu-a ao meio da 
massa anonyma, fel-a receber 
com carinho e triumphar com 
enthusiasmo.162 

                                                
161 CORREIO DE ARACAJU. A instrucção em 
Sergipe: Grupo Escolar Oliveira Valadão. N. 2409, 
03/09/1918. 
162 Ibidem. 
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Imagem n. 16. Reportagem sobre a inauguração 
do Grupo Escolar Coelho e Campo. Correio de 
Aracaju. N. 2433, 15/10/1918. 

Foi uma iniciativa para abrigar, na 

memória do povo da cidade, a presença de 

seu chefe político. Mais um santuário do 

saber que representou o poder congelado 

nas paredes de cimento de um grupo políti-

co sob a liderança de Oliveira Valadão. 

Nesse grupo foi também instituída a Escola 

Complementar, destinada ao sexo masculi-

no, com a duração de um ano letivo, sendo 

intermediária entre o curso primário e a 

Escola Normal. 

O Grupo Escolar Central, instalado 

inicialmente na Escola Normal no mesmo 

período que o Grupo Modelo, foi, posteri-

ormente, transferido para outro local. O 

mesmo recebeu o nome de Grupo Escolar 

General Siqueira Campos, em 1914, com 

os aplausos do Correio de Aracaju pelo 

novo prédio que o abrigou, elegante e con-

fortável. 163 Era uma homenagem ao então 

Presidente do Estado de Sergipe, General 

Siqueira de Menezes (1911-1914). Noti-

ciou-se, também, a ida desse grupo para o 

prédio da Escola Normal, sem alegar o mo-

tivo da transferência, em 1915, quando foi 

comemorada a festa de aniversário do 

mesmo, registrada pelo periódico, louvan-

do os benfeitores da educação.164 

O redator acompanhou todo o itine-

rário de Oliveira Valadão à Capela,165 para 

                                                
163 CORREIO DE ARACAJU. Grupo Escolar Si-
queira de Menezes. N. 1409, 18/03/1915. 
164 Ibidem. 
165 CORREIO DE ARACAJU. Grupo Escolar Coe-
lho e Campos. N. 2443, 16/10/1918. 

proceder à inauguração do Grupo Escolar 

Coelho e Campos, o primeiro grupo cons-

truído no interior do Estado de Sergipe. Es-

te acontecimento mereceu do jornal uma 

longa reportagem que ocupou quase quatro 

colunas da primeira página: da viagem de 

trem às homenagens recebidas em cada es-

tação, às recepções em Capela, até a festi-

vidade de inauguração. O presidente do Es-

tado, Oliveira Valadão, saudou o Ministro 

Coelho e Campos, através de seu represen-

tante, responsável pela iniciativa da cons-

trução do grupo, daí a homenagem em ba-

tizá-lo com o seu nome.  
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Imagem n. 17. Grupo Escolar General 
Valadão. Fonte: AZEVEDO, Crislane Barbosa 
de. Obra citada. 2003. p. 49. 

Na sua fala Valadão justificava a 

homenagem, pois o ministro passou em 

Capela “sua mocidade, e alli ao influxo das 

auras bonançosas e perfumadas, iniciou-se 

nos arcanos da vida jurídica de que é lumi-

nar.”166 Alegou Valadão que o objetivo de 

Coelho e Campos era o de dotar sua terra 

de um estabelecimento moderno de ensino 

com a prática do método intuitivo. 

Salientou, ainda, o relator, o fato de 

que o ministro Coelho e Campos, ao passar 

a escritura do imóvel exigiu uma contra-

partida do Estado: caso o imóvel fosse ali-

enado para outros fins, que não educativos, 

deveria recolher a quantia de 20 contos em 

apólices federais para o hospital local. Já 

vislumbrava o ministro que os prédios es-

colares, tão solenemente inaugurados, po-

deriam servir a outros interesses do Estado. 

Isto foi evidente em Sergipe. O Grupo Es-

colar Central, fundado em 1911, foi trans-

ferido para outra sede em 1914, passando a 

se chamar Grupo Escolar General Siqueira, 

em homenagem ao Presidente do Estado, 

seu fundador, sem que houvesse justifica-

tiva para tal mudança, exceto a vontade de 

governo. Um ano depois foi transferido pa-

ra a sede do Grupo Escolar Modelo e o 

prédio ficou a serviço do Palácio do Go-

verno, só retornando anos depois. Em 1925 

foi novamente ocupado pelo Batalhão da 

Policia Militar do Estado por conta da situ-

                                                
166 Ibidem. 

ação do quartel existente. Assim, houve a 

promessa de construção de uma nova sede, 

enquanto suas atividades foram transferi-

das para o Grupo General Valadão.167 

 

 

Em um estudo dos grupos escolares 

paulistas, Souza assinalou que essas esco-

las erguidas e festejadas, logo sofriam os 

percalços da falta de recursos para a sua 

manutenção, tornando-se escolas pauperi-

zadas. Em Sergipe não era diferente, como 

demonstrou Azevedo:168 o paraíso que se 

criava provocava logo desilusão pela falta 

de condições de funcionamento. 

 Também foi motivo de publicação 

pelo jornal, a criação de caixas escolares 

como instituições civis destinadas a prote-

ger as crianças pobres, com aquisição de 

livros, material didático, vestuários e uten-
                                                
167 VALENÇA, Cristina de Almeida. Civilizar, re-
generar e higienizar: a difusão dos ideais da Peda-
gogia Moderna pro Helvécio de Andrade, 1911-
1935. Dissertação de Mestrado, Universidade Fede-
ral de Sergipe: Núcleo de Pós-graduação em Edu-
cação. São Cristóvão, 2006. 
168 AZEVEDO, Crislane Barbosa de Azevedo. O-
bra citada. 2003. 
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sílio necessário ao ensino, ampliando, as-

sim, as possibilidades de acesso e perma-

nência dessas crianças nas escolas.169  

 

O patrimônio das Caixas Escolares 
constituir-se-ia com os auxílios do 
Governo do Estado e das Inten-
dências; com as jóias e subvenções 
pagas pelos sócios; com o produto 
de subscrições, quermesses, festas, 
etc. Os sócios das caixas poderiam 
ser fundadores, beneméritos e con-
tribuintes. Seriam fundadores os 
que promovessem a sua organiza-
ção. Os beneméritos, os que doas-
sem às caixas quantia igual ou su-
perior a duzentos mil réis e os con-
tribuintes, os demais. (...) O patri-
mônio das caixas poderia ser apli-
cado nas seguintes despesas: no 
fornecimento de calçado e vestuá-
rio a alunos reconhecidamente po-
bres; na assistência médica e for-
necimento de livros, papel, pena e 
tinta; no fornecimento de merenda; 
na aquisição de livros, estojos, 
brinquedos.170 

 

 Momentos de singular celebração, 

mobilizando a sociedade sergipana pelo 

espírito da beneficência, as caixas escola-

res procuravam garantir a ida e a perma-

nência da criança na escola. Até 1920, por-

tanto, quase dez anos depois de ter sido 

criado o primeiro grupo escolar em Sergi-

pe, cinco outros foram construídos: Mode-

lo, General Siqueira, General Valladão, 

Barão de Maroim, na capital; e Coelho e 

Campos, em Capela. Com exceção do 

Grupo Modelo, todos os outros serviam 

                                                
169 CORREIO DE ARACAJU. Notas e factos: Cai-
xa Escolar Álvaro Silva. N. 2847, 09/04/1920. 
170 OLIVEIRA, Dilma Maria Andrade de. Obra ci-
tada. 2004, p. 136-137. 

aos sexos masculino e feminino e alguns 

funcionavam em dois turnos.171 

O Correio de Aracaju, nessas so-

lenidades, dava visibilidade social às ações 

políticas de grande envergadura, como a 

construção desses edifícios monumentais, 

como sinais de uma nova ordem cultural e 

educacional, nos quais abarcavam os prin-

cípios de higienização física e moral. Esses 

prédios contrastavam com muitos casebres 

que o circulavam, muitos dos quais ainda 

feitos de palhas, das ramagens de coquei-

ros. Como salientou Coelho Neto, “fundar 

uma escola é construir um futuro. Só um 

edifício pode avultar ao lado della, o tem-

po; − assim ficariam contínuas duas eterni-

dades: − Deus e a alma.” 172 

Também virou notícia a festa cívica 

em homenagem ao Dia de Tiradentes, no 

Grupo Escolar General Siqueira. O impres-

so descreveu a celebração, dando detalhes 

sobre a mesma, especialmente sobre a es-

crita no quadro negro de trechos da história 

da Inconfidência, em caligrafia excelente 

com letra vertical. Referiu-se à saída das 

crianças formadas ao som de um bandolim, 

cantando o Hino Nacional e o Hino da 

Proclamação da República. Também in-

formou sobre o hasteamento da Bandeira 

                                                
171 Ibidem. p. 140. 
172COELHO NETO. A escola. Correio de Araca-
ju. N. 519, 22/02/1911. 
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Nacional, seguida de preleções a respeito 

do Herói.173  

 

 

 

Tiradentes, elevado à condição de 

herói da República, entendido em Carva-

lho174 como símbolo poderoso que encar-

nava idéias e aspirações, atingiu cabeças e 

corações dos cidadãos objetivando a legi-

timação do regime político. Tiradentes foi 

elevado a esse posto, em disputa da memó-

ria sobre o seu verdadeiro papel na Incon-

fidência, ganhou como personificação sim-

bólica da luta dos republicanos. Assim, as 

comemorações sobre a Proclamação da 

                                                
173 CORREIO DE ARACAJU. Grupo Escolar Ge-
neral Siqueira. N. 1151, 23/04/1914. 
174 CARVALHO, José Murilo de. A formação das 
almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

República, o Dia de Tiradentes, e tantas 

outras datas cívicas ocupavam as páginas 

do impresso dando a ver, na vitrine das le-

tras, que o sonho tinha sempre que ser re-

gistrado.  

 

 

5. O dito pedagógico de Helvécio de  
Andrade no  

Correio de Aracaju 
 
 

Os discursos jornalísticos sobre as 

inaugurações dos grupos escolares traduzi-

am esses espaços e lugares educativos co-

mo baluartes da modernidade pedagógica 

respaldados no viés cientificista, da crença 

no poder da ciência, mediante a ação dos 

engenheiros e a força do higienismo, para 

transformar a escola sergipana nos moldes 

modernos. Essas iniciativas de natureza 

política para o Estado de Sergipe, mesmo 

considerando o pequeno número de grupos 

escolares construídos durante o período de 

1910-1920, representavam a esperança de 

transformação da escola sergipana, trazen-

do de outros locais, especialmente de São 

Paulo, elementos que moldassem o ensino 

do Estado.  

Destacar os discursos jornalísticos 

de Helvécio de Andrade no Correio de 

Aracaju  possibilitou acompanhar o debate 

Imagem n. 18. Correio de Aracaju. N. 542, 
21/04/1911. Acervo digitalizado do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Sergipe. 
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sobre a modernidade pedagógica de Sergi-

pe, colada ao papel que esse intelectual as-

sumiu na vitrine das letras como grande 

divulgador da Pedagogia Moderna.  

Foucault,175 remetendo-se aos inte-

lectuais, distinguiu-os em universais e peri-

tos (específicos). Os intelectuais não ti-

nham um campo de atuação demarcado, 

depois passaram a se situar em determina-

dos locais: escolas, asilos, prisões, hospi-

tais, tomando consciência de seu papel nas 

lutas imediatas. A princípio, eram sujeitos 

mais livres e, por excelência, escritores; 

depois passaram a assumir serviços do Es-

tado ou do Capital: médicos, engenheiros, 

professores, magistrados, entre outros, 

produzindo assim ligações universais entre 

saber e poder.  

Com suas especializações, muitos 

desses intelectuais procuraram assumir 

responsabilidades práticas em seu campo 

de formação e em outros espaços culturais 

e educacionais. Desta forma, seus discur-

sos funcionavam como verdades; verdades 

estas umbilicalmente ligadas à dita verdade 

científica.  

Isto dito, penso que Foucault,176 ao 

afirmar que os poderes se exercem em ní-

veis diferentes da vida social e, neste com-

plexo de micro-poderes integrados ou não 

ao Estado, foi possível acompanhar o po-

                                                
175 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 2. 
ed. Organização, introdução e revisão técnica de 
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
176 FOUCAULT, Michel. Obra citada, 1979. 

der do discurso de Helvécio de Andrade na 

composição de um estatuto de modernida-

de pedagógica que ultrapassou a legislação 

para se efetivar, bem ou mal, em muitas 

escolas sergipanas, de forma que Helvécio 

assumiu, do lugar social que ocupou, a 

produção de um discurso que se alinhava a 

uma ordem disciplinar, numa rede de sa-

ber. 

Assim, enquanto intelectual Helvécio 

tinha o saber autorizado e no lugar que se 

encontrava poderia ou não assegurar seu 

exercício de poder. Suas ações estavam li-

gadas a dispositivos mais gerais da socie-

dade, com uma verdade apoiada no discur-

so científico e nas próprias instituições que 

o produziam. Os enunciados expressam es-

ses elementos: saber, poder e verdade.  

Foucault me permitiu identificar 

Helvécio de Andrade no processo de assi-

milação e formação dos intelectuais no 

Brasil, em especialistas, mas que se deslo-

cou do seu campo de atuação, assumindo 

postos em serviços públicos, assegurando-

se também do espaço na impressa para en-

gatar-se no universo cultural local.  

 Quando Miceli177 tratou das rela-

ções entre os intelectuais e as classes diri-

gentes, especialmente na Primeira Repú-

blica, salientou bem o papel do Estado na 

assunção da tutela dos intelectuais, tornan-

do-se seu principal investidor e difusor, 

                                                
177 MICELI, Sergio. Intelectuais a brasileira. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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possibilitando a consagração de muitos de-

les. Helvécio fazia parte dessa rede que 

envolvia os intelectuais sergipanos, muitos 

dos quais ocupando espaços educacionais 

nas escolas secundárias, nas instâncias di-

retivas; isso pode ser identificado na obra 

de Guaraná, autor de biografia da intelec-

tualidade sergipana.178  

Em direção similar, chamou-me a 

atenção Mannheim, ao afirmar que na fase 

áurea dos intelectuais universais, eles se 

resguardaram do direito sagrado de serem 

os únicos a interpretarem o mundo, super-

valorizando-se e colocando-se acima dos 

outros mortais. Muitos deles, inclusive, fo-

ram se colocando nos encaixes do Estado 

como funcionários. A citação do autor tra-

duziu bem isso:  

 

A história da intelligentsia está re-
pleta de exemplos de sua autoim-
portância, desde a imperiosidade 
das camadas sacerdotais e seus ri-
vais os profetas, até os poetas lau-
reados do Humanismo, os visioná-
rios do Iluminismo e os filósofos 
românticos que ditaram o       
Weltgeist”.179 

 

Esse sentimento de auto-importância, 

de visionário, de missionário, de moral in-

quebrantável e de difusor de saber verda-

deiro eram racionalizações que canaliza-
                                                
178 GUARANÁ, Armindo. Diccionario bibliogra-
phico sergipano. Edição do Estado de Sergipe. Rio 
de Janeiro: Officinas da Empreza Graphica/Editora 
Paulo Pongetti & C, 1925. 
179 MANNHEIM, Karl. Sociologia da cultura. 
Tradução de Roberto Gambini. São Paulo: Perspec-
tiva, 2004.  p. 80. 

vam elementos de sensibilidades que se    

evidenciavam constantemente quando os 

intelectuais entravam nas querelas. As ad-

jetivações que utilizavam iam justificando, 

para o bem ou para o mal, o lugar em que 

se encontravam.  Eram protagonistas de 

“jogos de verdade”,180 de uma verdade ges-

tada no espírito científico. 

Valença181 acompanhou o itinerário 

de Helvécio de Andrade que, como tantos 

outros médicos no país, assumiu a missão 

de transformar a educação mediante a ado-

ção dos preceitos da Pedagogia Moderna 

atrelados à concepção médico-higienista. 

Como médico sanitarista, “sugeriu a edu-

cação higiênica, investimentos na compra 

de materiais adequados para o combate às 

pestes e à construção de hospitais públicos 

equipados”.182 Sua luta se deu contra a pes-

te, a varíola, a tuberculose e a febre amare-

la. Sustentava a necessidade de educar a 

população, utilizando, para isso, os jornais 

para divulgar e educar a população sobre 

os cuidados médicos, com a saúde e a im-

portância que deveria dar à higiene como 

prevenção contra as epidemias. Houve o 

casamento entre o higienismo e a Pedago-

gia Moderna, na atuação de Helvécio de 

Andrade em Sergipe, em cujos jornais lo-

                                                
180 REVEL, Judith. Foucault: conceitos essen-
ciais. Tradução de Carlos Piovezani, Maria do 
Rosário Gregolin e Nilton Milarez. São Paulo: 
Editora Clara Luz, 2005. p. 37. 
181 VALENÇA, Cristina de Almeida. Obra citada. 
2006.  
182 Ibidem. p. 99. 
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cais ele apareceu como grande vulgariza-

dor das idéias tanto em um campo quanto 

no outro.  

Nesta direção, Gondra ressaltou a 

existência de uma rede de comunicação e 

diálogo entre médicos brasileiros e estran-

geiros, sobre a fé no poder da razão cientí-

fica, tomando como fundamento os precei-

tos da higiene, dessa forma transportando-

se para a organização escolar sobre vários 

aspectos:  

 

Localização dos edifícios escola-
res, da necessidade de uma edifi-
cação própria e apropriada para 
funcionar como escola, do ingres-
so dos alunos, do tempo e dos sa-
beres escolares, do alimento, do 
sono, do banho, das roupas, da 
gramática, das percepções, da inte-
ligência, da moral e, inclusive, das 
excreções corporais.183 

 

Ocupando as páginas do Correio 

de Aracaju, nos primeiros anos da década 

de 1910, Helvécio de Andrade usou o 

pseudônimo Severo para assinar seus arti-

gos. Fez suas considerações a respeito dos 

discursos que celebrou a inauguração do 

prédio da Escola Normal e da Escola Mo-

delo Anexa, o primeiro grupo escolar de 

Aracaju, em 1911. Severo se referiu ao ex-

cesso de discursos que presenciou durante 

a inauguração, fazendo uma crítica à ver-

                                                
183 GONDRA, G.  Medicina, higiene e educação es-
colar. In LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA 
FILHO, Luciano; VEIGA, Cyntia Greive. 500 anos 
de Educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte, 
2000. p. 527. 

borragia oriunda do sangue espanhol que 

corria nas veias dos sergipanos, entre o te-

or religioso e metafísico: “as divagações 

arrastam-se para longe dos assuntos, temos 

o pendor da phraraseologia de estrondo, 

dos períodos cheios e bombásticos”.184   

Salientou também que os sergipanos, em-

bora gostassem de fazer discursos, eram de 

poucas ações. Enumerou oito discursos e 

uma poesia: “desde o berro capaz de en-

surdecer até a declamação com pretensões 

a eloqüência”.185 Ainda expressou que 

“transplantado para outro meio o sergipano 

perde muito do seu caráter de sonhador, de 

castellista: é outro; e tanto, que a sua apli-

cação supre a falta de preparo intelectual 

de que em geral se ressente”.186  

Evidenciou-se a força de uma lin-

guagem retórica e adornada, muito presen-

te em alguns artigos pesquisados em o 

Correio de Aracaju. Mas, só pude enten-

der a posição que ocupava Helvécio de 

Andrade quando coloquei o intelectual 

dentro da trama política local. Era final do 

governo de Rodrigues Dória e o referido 

impresso mantinha uma “oposição mode-

rada”187 a esse governo, como salientou o 

próprio Rodrigues Dória em sua mensagem 

de governo. Mesmo sendo o governo que 
                                                
184SEVERO. Aos domingos. Correio de Aracaju. 
N. 589, 20/08/1911. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 DOREA, Rodrigues da Costa. Mensagem apre-
sentada á Assembléia Legislativa do Estado de Ser-
gipe em 7 de setembro de 1911. Aracaju: Tyo     
Official, 1911. 
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nomeou Helvécio de Andrade para a      

Cadeira de Pedagogia da Escola Normal, o 

impresso era da chamada oposição. Assim, 

o colaborador se protegia dos conflitos 

com o poder, utilizando-se de pseudônimo 

em suas escritas. A utilização de pseudô-

nimos durante a fase do jornalismo de opi-

nião era uma prática corrente, face aos de-

safetos e conflitos que muitas matérias 

provocavam entre os partidos políticos. 

Severo, pseudônimo de Helvécio, 

escreveu na coluna Aos domingos, no refe-

rido impresso. Um dos seus artigos fez um 

relato do horror de um menino que, surpre-

endido em delito pelos policiais, fora leva-

do para a prisão, salientando que se tivesse 

obrigado a ir à escola ou à oficina, poderia 

ter sido salvo da perdição. Questionou so-

bre a organização do ensino em Sergipe e 

da necessidade de se conhecer e atender a 

todas as crianças, aquelas que mais careci-

am de educação. Seriam estas crianças que 

se tornariam os operários, os lavradores, os 

policiais, os serviçais domésticos, evitan-

do-se a desgraça da criminalidade, do ví-

cio, da vagabundagem. Seguia o colabora-

dor os ditames da crença regeneradora da 

escola; “Repillo a doutrina dos que julgam 

o homem com mais penhor para o mal que 

para o bem. Não há terra estéril quando se 

a sabe amanhar. O homem é como a terra: 

o que lhe falta é cultivo.”188 

                                                
188 SEVERO. Aos Domingos. Correio de Aracaju. 
N. 578, 23/07/1911. 

A crença na República como forma 

de governo continuava inabalável, como 

salientou Severo no Correio de Aracaju. 

Em forma de notas, defendeu a República, 

porque nesse sistema de governo poder-se-

ia ter sempre a esperança de melhorar e 

corrigir, contrapondo-se aos vícios incorri-

gíveis da monarquia. Ressaltou que no 

Brasil ainda não havia sido feita a Repúbli-

ca no espírito popular, referindo-se às lutas 

sangrentas do norte do país, coisa que não 

poderia se admitir em um país civiliza-

do.189  

Sob o pseudônimo Fabrício, Helvécio 

de Andrade tratou sobre as reformas de en-

sino. Um dos temas mais recorrentes dizia 

respeito às reformas da Instrução Pública 

de Sergipe. Sobre a Reforma de 1911, o 

Correio de Aracaju assinalou o atraso do 

ensino e a necessidade de se aparelhar as 

escolas.190 O colaborador Fabrício sinali-

zou com a metáfora da doença para afirmar  

que o ensino se encontrava em estado gra-

ve, nos programas, na fiscalização e equi-

pamentos, carecendo urgente de refor-

ma.191   

Responsável para ministrar a Ca-

deira de Pedagogia e Higiene Escolar, dis-

ciplina incluída no Programa da Escola 

Normal no cerne da Reforma de 1911, 

                                                
189 SEVERO. Aos domingos. Correio de Aracaju. 
N. 633, 03/12/1911. 
190 FABRICIO. Prosas sem Sal – pela Instrução. 
Correio de Aracaju. N. 410, 27/04/1910. 
191 CORREIO DE ARACAJU. A Reforma do Ensi-
no. N. 462, 30/09/1910. 
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Helvécio publicou uma série de artigos tra-

tando dessa questão. Partiu de uma discus-

são mais ampla a respeito da educação, so-

bre as vantagens do saber e de cultivar a 

vontade e a inteligência, de forma seriada e 

progressivamente.192 Tratou do atraso do 

ensino sergipano, por seus métodos obsole-

tos, indiferença e frouxidão na administra-

ção do ensino e uso de castigos físicos: “e-

duca-se sob a pressão do medo do profes-

sor e do horror á escola, sujeitas ás desor-

ganizações nervosas e moraes que a vio-

lência tem o condão de gerar em organis-

mos imperfeitos.”193 Exemplificando isso, 

destacou 

 

Em um móvel de uma das mobí-
lias recolhidas ao primeiro grupo 
escolar organisado este anno en-
controu Dr. Carlos Silveira uma 
palmátoria. Logo que a proprietá-
ria do amável traste deu pela sua 
falta, foi um tanto commovida pe-
dir licença para verificar se esta-
vam no dito móvel uns papeis que 
lhe eram pertencentes. O distinto 
educador, risonho respondeu: lá só 
havia isso, cujo cabo desastrosa-
mente quebrei. Peço desculpas do 
prejuízo que involuntariamente dei 
a v. ex.194 
 

Referiu-se à época que só havia de 

material didático o folheto de Baltazar de 

                                                
192 ANDRADE, Helvécio. Sobre a nova cadeira de 
pedagogia da escola normal I. Correio de Aracaju. 
N. 632, 01/12/1911. 
193 ANDRADE, Helvécio. Sobre a nova cadeira de 
pedagogia da escola normal II. Correio de           
Aracaju.  N. 634, 06/12/1911. 
194 Ibidem. 

Góis,195 publicado em 1905, para o Curso 

Normal, que na sua avaliação não satisfa-

zia o programa da disciplina que passou a 

lecionar. O referido folheto trazia as no-

ções de pedagogia, “como arte de educar 

creanças”196 e de Psicologia como “sciên-

cia que estuda a alma”,197 que se diferenci-

avam das noções trazidas por ele de um 

Curso de Pedagogia que sistematizou a 

partir de sua experiência na referida Cadei-

ra, na Escola Normal, em 1913.198 Nesse 

curso, pedagogia era “a sciência de instruir 

e educar as creanças” e a Psicologia, base 

da Pedagogia “como sciência d`alma e de 

suas faculdades”. Porém, mais adiante, 

Helvécio salientou que essa ciência de ins-

truir a criança (Pedagogia) era também 

uma arte, trazendo, no entanto, uma articu-

lação entre ambos os campos de conheci-

mento: a Pedagogia como parte prática e a 

Psicologia como a parte teórica da ciência 

da educação.  

Eram exigências que o programa 

fazia necessitando de bons livros e de co-

nhecimentos a respeito das ciências Física, 

                                                
195 GÓES, Balthazar. Apostillas de Pedagogia 
precedidas de algumas noções de Psychologia   
colhida de bons mestres. Rio de Janeiro: M. Oros-
co & C, 1905. 
196 Ibidem. p. 14. 
197 Ibidem. p. 15. 
198 ANDRADE, Helvécio. Curso de Pedagogia: 
Lições práticas elementares de Psicologia, Pedago-
gia, Metodologia e Higiene Escolar, professadas na 
Escola Normal de Aracaju. Aracaju: Typ. Popular, 
1913. 
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Química e História Natural.199 O ensino 

deveria ser a aplicação da educação dos 

sentidos, com suas lições, isentas de diva-

gações metafísicas, dadas de maneira mais 

prática possível.200 Por isso Helvécio rele-

vou a importância de se adequar os méto-

dos ao tipo físico e mental da criança, le-

vando-se em consideração as necessidades 

individuais, já que nem todos têm o mesmo 

grau de sensibilidade, vontade e inteligên-

cia: “Poucas creanças terão escapado a es-

se despotismo da antiga escola, cujos resul-

tados são além do desgosto em aprender, 

do horror ao déspota, as perturbações ner-

vosas, o desenvolvimento de moléstias la-

tentes, a aquisição de outros germens.”201 

 Levando em conta essas diferenças, 

afirmou, inclusive, que os degenerados de 

qualquer gênero deveriam ser considerados 

e não abandonados à própria sorte. Desta-

cou a presença, em muitos países, das es-

colas especiais. Por isso, reforçou a idéia 

da necessidade de associação do médico à 

escola para a fixação das regras higiênicas, 

já que a pedologia afetava os problemas re-

ferentes ao crescimento, às heranças mór-

bidas. Por isso “A hygiene escolar, ampli-

ada até o estudo da prophylaxia das molés-

                                                
199 ANDRADE, Helvécio. Sobre a nova cadeira de 
pedagogia da escola normal III. Correio de          
Aracaju. N. 635, 08/12/1911. 
200 ANDRADE, Helvécio. Sobre a nova cadeira de 
pedagogia da escola normal V. Correio de           
Aracaju.  N. 637, 13/12/1911. 
201 ANDRADE, Helvécio. Sobre a nova cadeira de 
pedagogia da escola normal VII. Correio de        
Aracaju. N. 639, 17/12/1911. 

tias, quasi contraem e se propagam na es-

cola, encerrará o curso de Pedagogia na 

Escola Normal, que procurei tornar o mais 

atraente e prático possível.”202 

O colaborador203 assinalou, também 

sobre o preparo pedagógico das mestras. 

Mesmo que incompleto por falta de estudo 

experimental complementar, era de uma 

incontestável superioridade em relação aos 

antigos mestres. Tratava-se de estudar a 

criança, como “um ser a parte, pysica e 

psychicamente differente do homem feito, 

com suas tendências e aptidões, que é pre-

ciso estudar, respeitando umas e corrigindo 

outras”.204 Também era necessário que as 

normalistas  soubessem sobre a higiene es-

colar, dos inconvenientes e das moléstias 

que se desenvolvem e propagam na escola 

e os dos meios que deveriam ser adotados 

para evitá-las.  

Helvécio apresentou, ainda, as van-

tagens da seriação, afirmando que compe-

tia ao estado ministrar à mocidade instru-

ção sólida e completa, graduando-a conve-

nientemente segundo as leis das sucessões 

mentais. Necessitava, no entanto, aparelhar 

as escolas normais, para habilitar os mes-

tres para a missão de ensinar e educar.205 

Por isso, ressaltava a necessidade de que o 

                                                
202 Ibidem. 
203 ANDRADE, Helvécio. Velho thema. Correio 
de Aracaju. N. 732, 11/08/1912. 
204 Ibidem. 
205 ANDRADE, Helvécio de. Assunptos pedagógi-
cos I: que influência exerce a escola atual. Correio 
de Aracaju. N. 682, 10/04/1912.  
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professor detivesse um conhecimento 

completo da Pedagogia, não se justificando 

a pressa para aquisição do diploma. Era 

preciso o domínio das ciências exatas: Ma-

temáticas e História Natural, Oficinas de 

Humanidade, e o ensino deveria ser minis-

trado de forma gradual, contínuo e comple-

to, tendo o exemplo como ponto central.206 

Era a aplicação do método intuitivo. Tratou 

também da afetividade da criança, conside-

rando-a como um ser imperfeito, em via de 

desenvolvimento, mas com todos os ardo-

res dos seres novos, sendo ainda um campo 

não bem estudado pela ciência.207 

 Sobre os métodos de alfabetização, 

a maior contribuição foi através do Cor-

reio de Aracaju também dada por Helvé-

cio de Andrade, defendendo a aplicação do 

método analítico que havia sido instituído 

na reforma de 1911. No início do século 

XX, o método analítico da leitura começou 

a se institucionalizar no Brasil. Sua entrada 

no país se deu no século XIX, através de 

Silva Jardim, no Espírito Santo, que divul-

gou o “método João de Deus para o ensino 

da leitura, contido na cartilha maternal ou 

arte da leitura (1876) do poeta português 

João de Deus (Ramos)”.208 Era tido como 

                                                
206 ANDRADE, Helvécio de. Assunptos pedagógi-
cos II: que influência exerce a escola atual. Correio 
de Aracaju. N. 683, 12/04/1912. 
207 ANDRADE, Helvécio de. Assunptos pedagógi-
cos III: que influência exerce a escola atual.      
Correio de Aracaju. N. 684, 14/04/1912. 
208 MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sen-
tidos da alfabetização: São Paulo (1876/1994). 
São Paulo: Editora UNESP:CONPED, 2000. p. 42. 

método de base científica, aplicado especi-

almente ao aprendizado da língua materna. 

A cartilha representava a fase positiva de 

Comte.  

Nos grupos escolares de São Paulo, 

o referido método teve ampla divulgação e 

aplicação e houve, no período, uma proli-

feração de publicações de cartilhas basea-

das nele. Foi considerado um método revo-

lucionário para época, ao se contrapor aos 

então dominantes métodos sintéticos, mas 

sofreu inúmeras apropriações ao longo das 

duas primeiras décadas do século XX, to-

mando como ponto de partida, para o ensi-

no da leitura, não a palavra como no méto-

do de João Deus, mas a sentença, depois o 

conto ou historieta, para tornar-se analíti-

co-sintético. Incorporado em Sergipe na 

Reforma de 1911, também era propagan-

deado por Helvécio de Andrade, já como o 

método analítico de sentenciação. 

Assim, responsabilizou-se, Helvé-

cio de Andrade em transcrever um artigo 

sobre a leitura analítica, a partir de uma 

publicação de Carlos Escobar na Revista 

de Ensino, editada em São Paulo. Descre-

veu o seu processo e importância afirman-

do que a criança, quando aprendia por sen-

tenças, conseguia, por conta própria, esta-

belecer as relações entre as palavras da 

sentença. Em seguida, descreveu o referido 



 

O dito pedagógico no Correio de Aracaju  

 

111

método afirmando que a análise precedia a 

síntese, a síntese completava a análise.209  

No ano seguinte foram publicadas 

matérias de Helvécio sobre a leitura analí-

tica considerando, no bojo da discussão do 

analfabetismo, a necessidade de uniformi-

zação da escola normal para o preparo dos 

professores e adaptação do método analíti-

co de leitura, no qual a criança seguia o 

método natural segundo as leis do espíri-

to.210 Via o todo antes das partes do objeto, 

depois as partes em separado: primeiro a 

sentença, depois a frase, palavras, sílabas e 

letras, partindo sempre do simples para o 

composto, do homogêneo para o heterogê-

neo, do concreto para o abstrato.211  

Ainda sobre o ensino da leitura ana-

lítica, Helvécio de Andrade escreveu uma 

carta para o Correio de Aracaju, descre-

vendo as impressões deixadas no livro de 

visita no Grupo Escolar Modelo, dos inspe-

tores escolares Ascendino Argolo e João 

Esteves. Afirmou que crianças de 7 e 8 a-

nos, após 8 meses de escolarização, liam e 

escreviam corretamente: decompunham 

frases, palavras em sílabas e letras, sem no-

ticia de leitura alfabética e por soletração, 

nem castigos físicos. Considerava, então, a 

necessidade de que pais e professores ob-
                                                
209 ANDRADE, Helvécio de. Assumptos Pedagógi-
cos X. Correio de Aracaju. N. 659, 9/02/1912. 
210 ANDRADE, Helvécio de. Breve Notícia sobre a 
leitura analytica I. Correio de Aracaju. N. 755, 
04/10/1912. 
211 ANDRADE, Helvécio de. Breve nota sobre o 
ensino da leitura analytica (conclusão). Correio de 
Aracaju.  N. 756, 06/10/1912. 

servassem o êxito desse método introduzi-

do em 1911. 

 

A instrução pública de Sergipe, já 
não é uma ficção; é ella uma reali-
dade honrosa para o nosso nome, e 
seus representantes são uns theori-
cos que se guindassem em gym-
nastica de palavras, sendo o que 
observamos, agora, uma practica 
em sentido inverso...212 

 

Fez menção ao educador americano 

James Hughes, considerando ser um erro 

querer ensinar sem uma boa ordem.213 

Também descreveu sobre a importância 

dos jogos escolares que, além de desenvol-

verem o organismo das crianças, concorri-

am para formar, entre alunos diferentes, o 

espírito de sociabilidade e de união.214 Pro-

curou descrever lições de coisas no ensino 

intuitivo da História Natural, através do 

exemplo das sementes e da germinação. 

Afirmou também que caberia ao mestre 

sempre a vista do objeto e por meio de de-

monstrações práticas, mostrar as condições 

do plantio, os elementos que entravam no 

fenômeno da germinação, as diferenças a-

presentadas nas raízes, entre outros aspec-

tos.215 

 

                                                
212 ANDRADE, Helvécio. Uma carta. Correio de 
Aracaju. N. 1588, 04/11/1915. 
213 ANDRADE, Helvécio de. Assumptos Pedagógi-
cos XI. Correio de Aracaju. N. 661, 14/02/1912. 
214 ANDRADE, Helvécio de. Assumptos Pedagógi-
cos XIV. Correio de Aracaju. N. 666, 28/02/1912. 
215 ANDRADE, Helvécio de. Assumptos Pedagógi-
cos XV. Correio de Aracaju. N. 667, 01/03/1912. 
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Em artigos intitulados “assuntos 

pedagógicos”,216 Helvécio tratou também 

da influência que a escola exercia sobre o 

desenvolvimento infantil da criança, sali-

entando que faltava aos mestres antigos o 

estudo da pedologia, de modo que a escola 

atual ainda contraria os interesses da crian-

ça, exercendo, portanto, um efeito depri-

mente no seu desenvolvimento. 

Helvécio de Andrade fez uma ava-

liação do III Congresso da Instrução, reali-

zado na Bahia, em 1913, que foi publicada 

no Correio de Aracaju.217 Nesse evento 

teve participação ativa e lhe coube, no re-

torno para a Capital, ser recepcionado de 

forma honrosa pelos amigos, familiares e 

autoridades. Foi nesse momento que o pre-

sidente Siqueira Campos o convidou para 

dirigir a Instrução Pública do Estado, fi-

cando no cargo entre 1914-1918. 

No Correio de Aracaju apresentou 

suas impressões a respeito do Congresso, 

da pouca efetividade daquilo que se discu-

tia nesses eventos, tanto no Brasil quanto 

na Europa, mas serviam para “rememora-

ção das nossas necessidades urgentes”.218 

Assim, o Congresso ocorrera com a parti-

cipação dos estados nortistas que debate-

ram o aparelhamento da instrução nessas 
                                                
216 ANDRADE, Helvécio de. Assumptos pedagógi-
cos I, II, III: que influencia exerce a escola actual 
no desenvolvimento da criança. Ns. 682, 683 e 684, 
10, 12 e 13/04/1912. 
217 ANDRADE, Helvécio. III Congresso de Instruc-
ção Primária. Correio de Aracaju. N. 909, 
14/06/1913. 
218 Ibidem. 

localidades. Defendeu a unificação do en-

sino normal em todo o país e a necessidade 

de se elevar, nas Escolas Normais, o estudo 

da criança.219  Helvécio afirmou que em  

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

outros estados estavam suficientemente es-

clarecidos sobre a questão do ensino mo-

derno, mas os estados nortistas lentamente 

iam realizando algumas conquistas no 

campo da organização do ensino e apare-

lhamento da escolas.  

Em relação a Sergipe, dizia o autor, 

entre os noves estados, era o primeiro a en-

campar uma reorganização da Instrução 

pública, com o melhoramento da Escola 

Normal e a presença de dois grupos escola-

res.220 Apesar disso, faltava muito da orga-

nização didática na escola normal, defen-

dendo a adoção do método intuitivo.221 O 

método instituído na Reforma de 1911 não 

tinha se efetivado nas práticas escolares em 

Sergipe por conta das condições objetivas 

das escolas, bem como dos desconheci-

mentos de muitos professores a seu respei-

to.  

Os discursos jornalísticos sobre a 

modernidade pedagógica de Helvécio de 

Andrade, só podem ser entendidos no ce-

nário da intelectualidade sergipana no final 

                                                
219 Ibidem. 
220 ANDRADE, Helvécio de. Congresso de Instruc-
ção Primária e Secundário. Correio de Aracaju. N.  
945, 31/07/1913. 
221 ANDRADE, Helvécio de. III Congresso de Ins-
trucção Primaria e Secundária. Correio de Araca-
ju.  N. 957, 14/08/1913. 



 

O dito pedagógico no Correio de Aracaju  

 

113

do século XIX e primeiras décadas do sé-

culo XX, centro de várias polêmicas que 

ocuparam as páginas dos impressos sergi-

panos, tanto sobre questões médicas, quan-

to educacionais. Um guerreiro das letras, 

seguindo a tradição de um dos grandes po-

lemistas do final do século XIX e início do 

XX, cujas contendas que protagonizou se 

deram em diferentes níveis: local, nacional 

e além-mar, a figura de proa da Escola do 

Recife, Sílvio Romero. 

O dito de Helvécio de Andrade, em o 

Correio de Aracaju, necessariamente, le-

vou-me a pensar na idéia de rede, tratada 

por Sirinelli: cada homem pensa e age nos 

limites de seu tempo, nas condições efeti-

vas do seu meio e nas possibilidades de 

enxergar, de forma mais ampla, possibili-

dades de mudanças. Trata-se de uma rede 

para dar conta do pequeno mundo estreito 

de intelectuais, já que eles vivem com a 

época e com os grupos sociais, circunscri-

tos pela “atração e amizade e, ao contrário, 

a hostilidade e a rivalidade, a ruptura, a 

briga e o rancor desempenham um papel 

decisivo”.222 Assim, formavam uma rede 

de interdependência, do ponto de vista dos 

discursos jornalísticos na imprensa de Ser-

gipe em que a modernidade pedagógica 

não se afastou do que era difundido em ou-

tros locais do país e em outros países. Tal 

                                                
222 SIRINELLI, Jena-François. Os intelectuais. In: 
RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 
Tradução de Dora Rocha. 2. ed. Rio de Janeiro: E-
ditora FGV, 2003. p. 250. 

qual lá, os discursos assumiram certas con-

figurações em que o conflito entre as con-

dições objetivas e as idéias veiculadas de-

terminavam o que era possível de ser feito. 

Helvécio de Andrade atravessou as 

três primeiras décadas do século XX, em 

contínuas querelas na imprensa sergipana. 

Era uma pequena plêiade de intelectuais 

envolvidos nas querelas pedagógicas que 

compunham um micro-mundo do universo 

cultural sergipano, no qual profissionais li-

berais assumiam múltiplas funções e pa-

péis, em particular, ocupavam espaços nas 

instituições de ensino do Estado, amplian-

do, assim, suas possibilidades de realização 

profissional.  

 

 

 

6. A querela na vitrine das letras: 
 Carvalho Neto X Helvécio de Andrade 

 

 

No Correio de Aracaju o gênero 

jornalístico predominante era o opinativo, 

mas já abrindo inúmeros espaços para o in-

formativo, com a publicação de notícias e 

notas de outros periódicos. Ainda manten-

do a veia polêmica, que foi dominante no 

final do século passado quando o jornalis-

mo se encontrava em simbiose com a lite-
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ratura, deslocou-se dos debates de natureza 

político-partidárias para abrir espaços para 

debates sobre outros temas da vida nacio-

nal, como bem assinalou Dantas.223 Um 

desses temas mereceu espaço em vários 

jornais da imprensa sergipana, o pedagógi-

co. Essas polêmicas, inicialmente, circuns-

creveram-se em torno de duas orientações 

filosóficas: o espiritualismo e o cientifi-

cismo, no final do século XIX, para depois 

se ancorarem entre o ser mais moderno dos 

modernos nas primeiras décadas do século 

XX. 

Como artigos de natureza opinati-

va,224 portanto, aqui coube uma aproxima-

ção com os protagonistas das querelas cen-

tradas nas figuras de colaboradores dos 

impressos que vinculados ao mesmo grupo 

político, confrontavam-se nos jornais numa 

guerra surda de verdades e mentiras; de 

certos e errados; de bons e maus; antigos e 

novos; atrasados e modernos; modernos e 

mais modernos. 

O dito, neste caso, colado a quem o 

disse, o que disse, onde disse, quando e por 

que disse, seguia as normas de construção 

da notícia para dar evidência ao que cha-

mei de querela pedagógica na imprensa 

sergipana. Antes, porém, de me deter na 

querela que destaquei entre Carvalho Neto 

                                                
223 DANTAS, Ibarê. Partidos Políticos em Sergipe 
(1889-1964). Rio de Janeiro:Tempo Brasileiro, 
1989. 
224 MELO, José Marques de. A opinião no jorna-
lismo bsileiro. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 

e Helvécio de Andrade, em 1919, cujas 

matérias foram publicadas no Correio de 

Aracaju  e no Sergipe Notícias, gostaria 

de fazer uma passagem por outras polêmi-

cas centradas em questões pedagógicas que 

ocuparam espaços nas colunas de jornais 

locais.  

Se na Idade Média os intelectuais 

eram considerados os sacerdotes das le-

tras225 por assumirem o monopólio da es-

critura e sua difusão, com o evolucionis-

mo, tornaram-se os guerreiros das letras já 

que atracavam em longas pelejas na im-

prensa, defendendo seus pontos de vista. 

Segundo Lima,226 os intelectuais ligados à 

imprensa matizavam, em seus escritos, vi-

sões de mundo que representavam idéias e 

pensamentos norteados nessas duas verten-

tes filosóficas. Mesmo que na origem não 

estivesse em jogo a relação entre fé e reli-

gião, muitas contendas acabaram circun-

dando o religioso e a ciência. Outras que-

relas se voltavam para o campo da ciência. 

Os jornais eram as armas utilizadas pelos 

guerreiros das letras, que apenas pretende-

ram proporcionar divertimento, através do 

chiste e da anedota ou acabavam por se 

envolver em violentas disputas. 227 

                                                
225 LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na Idade 
Média. Tradução de Marcos de Castro. Rio de Ja-
neiro: Editora José Olympio, 2003. 
226 LIMA, Jacson da Silva. Obra citada. 1995. 
227 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Prefácio. In: 
TÔRRES, Acrisio. Obra citada. 1993. p. 7. 



 

O dito pedagógico no Correio de Aracaju  

 

115

Quadro n. 2 

Quadro demonstrativo de querelas pedagógicas na imprensa sergipana 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Quem? O quê? Por quê? Como? Onde? 

1
 9

1
4 

Dr.Atila Lima (Ad-
vogado) X Dr. Hél-
vecio de Andrade 

(Médico) 

A publicação do “Curso de 
Pedagogia” de Helvécio de 

Andrade 

Divergências de enten-
dimento de ciência que 
pautava o livro didático. 

Ambos se colocavam 
como modernos. 

Artigos (répli-
cas e tréplicas) 

Diário da Manhã   
X 

 O Estado de 
Sergipe 

1
9

1
5 

Dr. Helvécio de An-
drade e (Médico) X 
Dr. Átila Lima (Ad-

vogado) 

Exposição do Método Analí-
tico de Leitura por Helvécio 

de Andrade 

Divergência sobre a 
compreensão que era, de 
fato, o método analítico 
para o ensino da leitura 

Artigos (répli-
cas  tréplicas) 

Diário da Manhã 
X 

Diário de Notí-
cias 

1
9

1
6 

Dr. Helvécio de An-
drade (médico)  

X 
Dra. Ítala da Silva 

(Advogada) 

Posturas de Helvécio de An-
drade como diretor e profes-

sor da Escola Normal 

Acusações de Ítala sobre 
a perseguição a alunas e 
a realização de aulas, cu-
jos conteúdos eram com-
prometedores, ministra-
dos por Helvécio de An-

drade. 

Artigos (répli-
cas e tréplicas) 

Diário da Manhã 

1
9

1
7 

Dr. Atíla de Lima 
(Advogado)  

X  
Dra. Ítala da Silva 

(Advogada) 

Presidência da Liga sergipen-
se contra o analfabetismo 

Acusação de Ítala a res-
peito de irregularidades 

na eleição da diretoria da 
Liga Sergipense contra o 
Analfabetismo, cuja pre-

sidência era de Avila 
Lima. 

Artigos (répli-
cas e tréplicas) 

Diário da Manhã 

1
9

1
9 

Helvécio de Andrade 
(Médico)  

X 
 Carvalho Neto (Ad-

vogado) 

Parecer do Conselho Superior 
de Ensino vetando a cartilha 

encaminhada por Helvécio de 
Andrade 

Questionamento de Hel-
vécio de Andrade sobre o 
veto do Conselho Supe-
rior de Ensino à Peque-

na Cartilha Sergipana e 
extinção do Programa de 

Pedagogia da Escola 
Normal pelo referido 

Conselho, levando Car-
valho Neto à defesa da 

Instituição 

Artigos (repli-
cas e tréplicas) 

Correio de Ara-
caju 
X 

Sergipe Notícias 

 

Médicos e bacharéis, enquanto fun-

cionários públicos e com presença garanti-

da na imprensa, pela publicação multiface-

tada em diferentes campos do saber, entre-

laçados na trama política local e nacional, 

estavam sempre em busca de auto-

afirmação pessoal e profissional. As dispu-

tas entre eles, entretanto, ultrapassavam o 

limiar da formação de origem, já que eram 

motivadas por outro campo de força,     em  

 

um período em que os embates na impren-

sa perdiam sua natureza político-partidária, 

em função do caráter autoritário (ou conci-

liador) dos governos do período para se es-

tenderem a outras temáticas, de natureza 

cultural-educacional, conforme ressaltou 

Dantas228.  

No quadro n. 2 apresentei algumas 

disputas nos jornais sergipanos. 

 

                                                
228 DANTAS, Ibarê. Obra citada. 1989. 
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Os jornais eram estratégias utiliza-

das pelos intelectuais para transformar de-

terminados saberes construídos em práticas 

sociais que se traduziam em relações de 

poder. Eram jogos de verdade, no dizer de 

Foucault, nos quais os homens descobrem-

se, refletem sobre si mesmos: “uma histó-

ria que não seria aquela do que poderia ha-

ver de verdadeiro nos conhecimentos; mas 

uma análise dos ‘jogos de verdade’, dos 

jogos entre o verdadeiro e o falso, através 

dos qual o ser se constitui historicamente 

como experiência, isto é, como podendo e 

devendo ser pensado.”229 No quadro, apre-

sentei algumas querelas sobre questões pe-

dagógicas ocorridas nas primeiras décadas 

do século XX, cuja presença de Helvécio 

de Andrade foi dominante. 

O quadro n. 2 facilitou o acompa-

nhamento das temáticas discutidas, especi-

almente nas duas primeiras décadas do sé-

culo XX. Tanto médicos quanto bacharéis 

tinham papel singular no processo de mo-

dernização da sociedade brasileira, com a 

difusão das idéias de progresso e civiliza-

ção e instituição de uma cultura técnico-

científica. A despeito dos bacharéis não te-

rem o mesmo prestígio que tiveram em pe-

ríodos anteriores, sua presença no cenário 

cultural de um estado como Sergipe fazia, 

ainda,  a grande diferença.  

                                                
229 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 
II.  O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 1994. 
p.12. 

Nunes230  ressaltou que  

 

O bacharelismo constituiu o tra-
ço marcante das ambições dos 
jovens sergipanos, quer dos afor-
tunados que, quando retornavam 
com o diploma, tinham posição 
garantida na administração pú-
blica, na justiça ou no poder le-
gislativo, quer para os da classe 
média que, com sacrifícios, con-
seguiam concluir o curso. Estes, 
para sobreviverem na terra natal, 
tinham que atrelar-se à política 
de clientela dos detentores do 
poder.231 

 

Os médicos já estavam associados 

aos “missionários do progresso”232 no con-

texto político-cultural e social em que vivi-

am. Eram portadores de uma vocação e 

com a missão de regenerar a sociedade, 

abraçaram a idéia de civilização, especial-

mente no ensino, em que se daria a passa-

gem do ensino tradicional-religioso para o      

urbano-industrial. Herschman chamou es-

ses profissionais de intelectuais-cientistas, 

por considerar difícil em precisá-los. Os 

mesmos extrapolavam a produção em sua 

área de formação, para realizar “obras a-

brangentes de cunho teórico, sociológico e 

literário”.233 Mesmo tomando como ponto 

de partida o saber de sua formação técnico-

científica sempre propunham soluções para 

os problemas nacionais. 
                                                
230 MICELI, Sergio. Obra citada. 2000. 
231 NUNES, Maria Thetis. Obra citada. p. 206. 
232 HERSCHMANN, Micael; KROPF, Simone; 
NUNES, Clarice. Missionários do progresso: mé-
dicos, engenheiros e educadores no Rio de Janeiro 
(1870-1937). Rio de Janeiro: Diadorim, 1996. 
233 Ibidem. p. 34. 
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Imagem n. 19. Adolpho Ávila Lima, Acervo 
da Biblioteca Epifânio Dórea. Aracaju, s/d. 
VALENÇA, Cristina de Almeida. Obra cita-
da. 2006, p. 163. 

 
NOTA BIOGRÁFICA 

 
Adolpho Ávila Lima nasceu em 26 de agosto 
de 1882, em Estância. Formou-se em direito 
na Faculdade da Bahia, completando o curso 
em Recife. Foi inspetor escolar, professor da 
cadeira de Pedagogia da Escola Normal e de 
Metodologia no Ateneu. Assumiu diversas 
funções na educação sem deixar de atuar co-
mo advogado, deixando várias colaborações 
publicadas em jornais e revistas locais. 

 

 

 

 O higienismo teve sua ênfase no fi-

nal do século XIX, no Brasil, porta-

bandeira dos republicanos em defesa da 

renovação da escola. Médicos, engenheiros 

e educadores se incorporaram nessa missão 

para salvar a nação do atraso. Eram inte-

lectuais que se dispuseram “ocupar os 

meios de comunicação da época com seus 

artigos, demonstrações, relatórios e confe-

rências”,234 tomando como base o positi-

vismo e elementos do naturalismo estético 

que permitiam constituir modelos explica-

tivos e utopias para a sociedade brasileira. 

“Pode-se dizer que eles eram um pouco ci-

entista e um pouco poetas, poetas da ciên-

cia, ou melhor, ‘poetas do progresso`”.235 

O objetivo desses higienistas e sanitaristas 

era o de lutar para conseguir normatizar os 

percursos de homens e mulheres como 

produtores e guardiões de uma raça         

sadia.236 

Em 1913 ocorreu a disputa entre 

Adhofo Ávila Lima e Helvécio de Andra-

de. O campo de materialização foi o Diá-

rio da Manhã, onde Adhofo Ávila publi-

cou 12 artigos, no período de 7 a 22 de a-

gosto, com o título Críticas aos ensaios de 

psicologia pedagógica, os quais avaliavam 

                                                
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 KROPH, Simone Petraglia. Sonho da razão, ale-
goria da ordem: o discurso dos engenheiros sobre a 
cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e 
início do século XX. In: HERSCHANN, Micael; 
KROPF, Simone; NUNES, Clarice (Orgs.). Obra 
citada. 1997. p. 80. 

criticamente o Curso de Pedagogia,237 

publicado por Helvécio de Andrade, no 

ano anterior. O disputante respondeu, no 

Estado de Sergipe, publicando vários arti-

gos no período de 23 de agosto a 12 de se-

tembro. Posteriormente, Ávila Lima escre-

veu 18 artigos sob a epígrafe Réplicas e 

Tréplicas, no Diário da Manhã, no perío-

do de 25 de agosto a 15 de setembro de 

1914. O palco dessa disputa se deu no 

campo da ciência e não da religião, reme-

tendo-se às divergências pedagógicas, cujo 

debate de seu no formato parlamentar, pro-

curando-se provar quem detinha a verdade 

mais verdadeira a respeito da temática.  

 

 

 

 

 

 

                                                
237 ANDRADE, Helvécio de. Obra citada. 1913. 
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Naquela altura de ocorrência da 

querela entre Helvécio e Ávila, o primeiro 

era diretor da Instrução Pública e o segun-

do Inspector Escolar, funções que lhes 

permitiam acompanhar de perto as práticas 

efetivas nas escolas. Era uma disputa den-

tro dos preceitos da Pedagogia moderna. 

Este pequeno recorte demonstrou o sentido 

polêmico adotado para saber quem era 

mais moderno entre os modernos. 

A Conferência proferida por Helvé-

cio de Andrade sobre o método analítico 

do ensino da leitura na Escola Normal, as-

sistida por Ávila Lima, levou-o a criticá-la 

no jornal Diário da Manhã. Em seu escri-

to, trouxe elementos representativos da i-

magem produzida pelo assistente nesse e-

vento. Essa querela, registrada também por 

Valença, 238 trouxe algumas nuanças entre 

eles a respeito do método analítico da leitu-

ra, tema que Helvécio vinha popularizando 

desde o início da década de 1911, quando 

foi incluído no programa da escola primá-

ria.  

Sem entrar na questão das disputas 

do campo, como salientou Valença, o cer-

ne da questão era realmente o método ana-

lítico defendido por Helvécio e o método 

positivo, lógico e racional, defendido por 

Átila, entre as alfinetadas de praxe entre os 

guerreiros das letras.  

                                                
238 VALENÇA, Cristina de Almeida. Obra citada. 
2006. 

 O quadro n. 3 trouxe alguns dados 

sobre essa disputa. 

 

Quadro n. 3 

Querela entre Helvécio de  

Andrade e Ávila Lima (1914) 
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NOTA BIOGRÁFICA  
 

Ìtala da Silva de Oliveira nasceu em Ara-
caju, em 18/10/1897 e faleceu no Rio de 
Janeiro, em 1984. Fez sua instrução pri-
mária no Colégio Nossa Senhora de 
Lourdes, o secundário no Colégio Ateneu 
e o curso superior na Faculdade de Medi-
cina da Bahia, tornando-se a primeira 
médica de Sergipe. Foi relatora da Revis-
ta Renovação e colaborou com jornais 
locais e de outros estados. 

Imagem n. 20. Ítala da Silva. Fonte: SOUSA, 
Clotildes Farias de. Obra citada. 2003. p. 
23. 

Os intelectuais situavam-se, em su-

as idéias, em uma mesma épsitèmé, cujo 

norte era a crença na ciência para a regene-

ração do homem e da pátria. Seus enuncia-

dos, adornados com adjetivações ferinas, 

traduziam-se em um desautorizar os dis-

cursos dos outros. Para isso, acudiam-se 

em leituras e autores para afirmarem suas 

próprias verdades. Era de fato, o jogo da 

verdade cujas regras se davam no tom da 

oratória e na certeza de que cada um tinha 

de estar certo. 

Outra querela se deu entre Helvécio 

de Andrade e Ítala de Silva Oliveira. Frei-

tas239 referiu-se a esse conflito, salientando 

que a disputante fez críticas às posturas de 

Helvécio de Andrade na Escola Normal, 

por considerar que o mesmo perseguia alu-

nas, ministrava aulas comprometedoras e 

era arbitrário na organização dos exames e 

nos processos de conclusão de curso. Evi-

denciou-se que esta querela ocorreu dentro 

do campo da ciência, porém foi marcada 

por ofensas pessoais entre Helvécio de 

Andrade e Ìtala da Silva, pelas disputas de 

posições na Escola Normal e pela necessi-

dade de legitimar o discurso pedagógico 

que defendiam. 

  

 

                                                
239 FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de    
Freitas. Educação, Trabalho e Ação Política: 
sergipanas no início do século XX. Tese (Doutora-
do em Educação) Universidade Estadual Campi-
nas, Faculdade de Educação. Campinas, São Paulo, 
2003. 

 

 

 

A querela, porém, que examinei de 

forma mais detalhada, foi a de Helvécio de 

Andrade e Carvalho Neto. Hélvécio, desde 

que o jornal o Correio de Aracaju foi 

fundado, tornou-se um dos principais cola-
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boradores sobre temas de natureza pedagó-

gica no impresso. No entanto, foi também 

nas páginas desse periódico que Carvalho 

Neto encontrou espaço para publicar os ar-

tigos, segundo ele, de contra-ataque ao que 

Helvécio afirmou a respeito da Instituição 

da qual era presidente, sem deixar de rela-

tar que, naquele momento ele estava assu-

mindo a direção da Instrução Pública. Essa 

trama só pode ser entendida se for para a-

lém do motivo da peleja das letras.  

O motivo inicial dessa querela fo-

ram as críticas publicadas no jornal Diário 

da Manhã,240 por Helvécio de Andrade, 

sobre o Parecer do Conselho Superior de 

Ensino a respeito do indeferimento do Pro-

grama da Cadeira de Pedagogia da Escola 

Normal e da publicação da Pequena     

Cartilha Sergipana, de sua autoria. O re-

ferido Parecer havia sido publicado no   

jornal O Estado de Sergipe, órgão do Es-

tado. Helvécio transcreveu o trecho abaixo 

tecendo suas considerações a respeito do 

mesmo. 

 

Melhor andaria a respeitável pro-
fessora se ao invez de fazer o estu-
do das faculdades geraes da alma, 
que entre nós é um capítulo da psi-
cologia dogmático e metafísico, ou 
de estudar a história da pedagogia, 
assunto por demais  abstrato e sem 
importância prática, se dignar-se 
de infiltrar no espírito das alunas o 
conhecimento prático dos vários 

                                                
240 ANDRADE, Helvécio de. Collaboração: em de-
fesa de uma Instituicção. Diário da Manhã. N. 
2335, 31/05/1919. 

processos, que constituem a meto-
dologia pedagógica, podendo ser 
adotadas as obras denominadas: 
Lições de Pedagogia e Pedologia, 
de Vasconcelos; Tratado de Peda-
gogia, de Rousselot; Curso de Pe-
dagogia, de Compayré; Lições de 
Pysicologia, de Rayot; Tratado de 
Metodologia, de Achile, etc, etc.241  

 

Helvécio de Andrade sentiu-se no 

dever de se contrapor ao referido Parecer 

alegando ter sido o idealizador do Progra-

ma da Cadeira de Pedagogia, conforme foi 

publicado em o Correio de Aracaju, 

 

Responsável, que fui, pela aplica-
ção do regulamento vigente e pela 
orientação do ensino durante mais 
de cinco anos; professor da Cadei-
ra de Pedagogia, que a inaugurou, 
me 1911, após a reforma do ensino 
público sob a orientação do pro-
fessor paulistano dr. Carlos Silvei-
ra, impõe-se-me o dever de opor 
algumas considerações à afirmati-
va do parecer aludido – de que o 
estudo das faculdades d`alma e da 
história da pedagogia é sem im-
portância em um curso desta       
ciência. 242 

 

Argumentou que a metodologia não 

havia sido esquecida e que as alunas eram 

obrigadas a freqüentar o Grupo anexo, com 

aproveitamento, para se aperfeiçoarem nos 

métodos de ensino. Em relação às faculda-

des da alma, expressou que ficou chocado 

com o considerando, pois a Psicologia tem 

vários ramos, não só metafísico e dogmáti-

co, como a psicologia pedagógica não teve 

por base a fisiologia, a antropologia e a hi-
                                                
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
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giene. Defendendo a aplicação da psicolo-

gia à educação: 

 
Porque proclama a pedagogia que 
o melhor livro é o mestre? Que as 
lições leves, pequenas, atraentes, 
bem explicadas fazem maravilhas? 
Que a atenção da criança de natu-
reza fugaz, inconstante, precisa de 
incentivos e interesses para vigo-
rar, ir da fase automática, á volun-
tária e reflexiva?  
Que ciência proclama essas verda-
des pedagógicas senão a psicolo-
gia? Onde estão os dogmatismos 
destas noções e preceitos, e muitos 
outros perfeitamente compreensí-
veis a simples reflexão, indepen-
dentemente da experimentação nos 
laboratórios?243 

 

No II artigo refutou a crítica ao en-

sino da história da pedagogia. 

 

Não há um só programa sobre es-
tudos pedagógicos que não consa-
gre á história dessa ciência justa e 
merecida atenção. Por quê? Porque 
a história da Pedagogia, diz Cam-
payré, tem por fim estudo prelimi-
nar dos diferentes ramos que com-
põe a ciência da educação, expor 
as doutrinas e os métodos seguidos 
pelos mestres no correr dos tem-
pos.244 

 

Continuou ele que era “tão necessá-

ria ao professor a história da pedagogia, 

como ao médico a da medicina, e ao juris-

consulto a do direito. Puerilidade insistir 

nisso”.245 

                                                
243 Ibidem. 
244 ANDRADE, Helvécio de. Collaboração: Em de-
fesa de sua instituição II. Diário da Manhã. N. 
2336, 01/06/1919. 
245 Ibidem. 

Nesse mesmo artigo Helvécio fez 

críticas a outro elemento do Parecer que 

condenou o ensino de línguas estrangeiras 

pelo método intuitivo, já que acreditava 

dever ser, o ensino, ministrado sem o con-

curso da Língua Materna. Considerou que 

o ensino de Línguas Estrangeiras sem a 

mediação da língua materna seria quase 

impossível, um processo doloroso, maltra-

tando as crianças e adolescentes, apoiando-

se em Gaston Richard. Encerrou esse arti-

go fazendo uma crítica direta ao Conselho 

Superior de Ensino, afirmando que era 

composto de distintos intelectuais, por isso 

sua estranheza em negar a aplicação da 

psicologia à pedagogia. 

No terceiro artigo, Helvécio fez 

uma análise da psicologia aplicada à edu-

cação. Nele apontou como exemplo, a A-

lemanha, no sentido mais negativo e dife-

rente de todas as outras matérias que pes-

quisei no Correio de Aracaju. Alegou que 

o referido país aplicou os princípios de 

Herbert falseando o conteúdo liberal de 

Pestalozzi, e a educação pela instrução “foi 

um desastroso fim a que chegou um grande 

povo”.246 No contraponto, remeteu-se à 

educação americana que forneceu hábitos 

úteis e honestos, respeitando as aptidões 

nativas, resultado da reorganização do seu 

ensino pelo método da redescoberta. Na 

                                                
246 ANDRADE, Helvécio de. Collaboração e defesa 
da instrução III. Diário da Manhã. N. 2337, 
03/06/1919. 
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Itália, Montessori trabalhava na perspecti-

va de atender as aspirações e as necessida-

des de seu tempo. Nem a educação utilita-

rista nem a racional dispensaram o concur-

so da psicologia, fundamentada na antro-

pologia, na fisiologia e na higiene. Nesse 

sentido, remetendo a Miguel Calmon, que 

cita as Escolas Normais como fatores pre-

ponderantes de progresso, sintetizando que 

o simples estudo do método de ensino não 

excluía a necessidade de se estudar as fa-

culdades e os meios de educá-las: educar a 

atenção e conduzi-la à reflexão, estudar a 

inteligência, a memória, etc.247 

No quarto artigo, Helvécio de     

Andrade remeteu-se ao Parecer referente a 

sua cartilha, salientando que entregou-a ao 

Conselho Superior de Ensino para a publi-

cação, afirmando ter se surpreendido pelo 

fato de o presidente do órgão ter estudado, 

relatado e lido “tomando para si o afanoso 

trabalho do luminoso parecer condenatório 

da despretensiosa iniciativa”.248 Questio-

nando o fato desse estudo, pois não pediu 

apreciação de ninguém a respeito de sua 

cartilha, sentiu-se no direito de se posicio-

nar contra o Parecer por considera-lo va-

zio e sem nenhum senso pedagógico. 

A partir desse artigo, Carvalho Ne-

to, o presidente do Conselho Superior de 

Ensino, posicionou-se a respeito dos arti-

                                                
247 Ibidem. 
248 ANDRADE, Helvécio de Collaboração: Em de-
fesa de sua instituição IV. Diário da Manhã N. 
2338, 04/06/1919. 

gos. Nas páginas do jornal o Correio de 

Aracaju onde por tanto tempo teve espaço 

para publicar, Carvalho Neto contra-atacou 

Helvécio de Andrade.  

Procurei aqui intercalar os argu-

mentos de um e do outro para evidenciar a 

trama dessa querela entre os intelectuais, 

em razão da emissão do referido Parecer 

do Conselho Superior de Ensino cujos e-

nunciados traduziam uma peleja na luta 

das letras que não escapava a uma mesma 

épistèmé. 

Carvalho Neto, mostrando-se in-

dignado com uma publicação na imprensa 

das críticas ao Parecer sobre a cartilha en-

caminhada por Helvécio de Andrade, e re-

jeitada pelo Conselho, sentiu-se, na posi-

ção de Presidente do Conselho, responsá-

vel por sua defesa ao órgão: “Escola e fac-

tor de opinião a Imprensa tem sido tam-

bém, no seu mister mais baixo, escoadoiro 

do enxurro da literatice pachola e pedan-

desta.”249 Continuou ele: 

 

O Conselho Superior da Instru-
ção acaba de ser alvejado por um 
destratar abespinhado. Alçou o 
collo, num assomo de fúria, o in-
teresse contrariado de um Pesta-
lozzi de águas turvas... E para 
Imprensa carreou o seu bando de 
irreverências de desacertos, em 
defesa de uma instituição, com a 
qual acaba de tentar um grave 
dano... O cunho pessoal, dado ao 
destempero jornalístico do carti-

                                                
249CARVALHO NETO. A cartilha de um pedagogo 
I. Correio de Aracaju. N. 2613, 05/06/1919. 
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lheiro me chama individualmen-
te a liça.250 

 

Carvalho Neto começou por um dos 

primeiros questionamentos de Helvécio. 

Foi o fato do pedido de submissão da refe-

rida cartilha ao Conselho, a despeito de 

que a “obra magna de seu engenho”251 fos-

se aceita de pronto para a impressão sem 

que se ouvisse o conselho. Dispõe-se em 

adentrar-se na cartilha, para que o público 

leitor estivesse a par das “bellezas impa-

res”252 que se viesse a germinar “envene-

naria toda a soberba floração das crianças 

de Sergipe”.253 

No segundo artigo, Carvalho Neto 

radiografou o trabalho de Helvécio, criti-

cando-o, dizendo ter seu autor apresentado 

um “amontoado de chulices convertidas 

em Cartilha para a infância sergipana”.254 

Com essa missão teceu críticas às minúcias 

da cartilha. Carvalho Neto questionando, 

de forma irônica, a aceitação de tão grande 

ignorância ou do feitio de uma revolução 

nas leis da matemática, considerou ser esse 

o falso conhecimento que o pedagogo que-

ria dar ao aluno a respeito de uma das      

lições contidas na cartilha, que trazia a a-

firmação de que o dado era quadrado.  

 

                                                
250 Ibidem. 
251 Ibidem. 
252 Ibidem. 
253 Ibidem.  
254 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go II. Correio de Aracaju. N. 2614, 06/06/1919. 

Começo pelo dado é quadrado. 
Despautério maior nunca se viu 
em letra de forma. (...) Quem quer 
que tenha as noções mais comesi-
nhas de geometria, quem quer que 
possua a intelligencia rumada na 
directiva da verdade, nunca jamais 
perpetraria tão desmarcado absur-
do. (...) Mas, ainda, afirma o a-
guerrido cartilherio que – o dado 
tem quatro faces (quarta lição-
p.19). Ahi, então, nem pelos nú-
meros dígitos o pedagogo soube 
contar... Alias quiz ser coerente 
com o dado é quadrado. 255 

 

Helvécio de Andrade rebateu que 

essa expressão foi um lapso que só “as vis-

tas agudíssimas do parecer descobriram 

como elemento de condenação”.256 Trata-

va-se de uma cartilha de leitura elementar, 

em definitivo uma carta de a-b-c, sob o 

método mais racional de associação dos 

nomes às coisas que a criança viu e apal-

pou. Considerava que toda a cartilha obe-

decia a um plano, mas variando apenas o 

método preferido pelo professor que a uti-

lizasse. E ainda, que as qualidades de uma 

cartilha estavam na impressão e estampa-

ção, na escolha dos nomes de objetos co-

nhecidos e familiares às crianças, que pu-

dessem ser mostrados em natureza ou em 

pintura. Além disso, a formação das pala-

vras estudadas em sentenças curtas, muito 

simples, menos simples e mais adiantada, 

que se entrelaçam de modo que o objeto de 

                                                
255 Ibidem. 
256 ANDRADE, Helvécio. Collaboração: em defesa 
da Instituição IV. Diário da Manhã. N. 2338, 
04/04/1919. 
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um seja o sujeito do outro “é o que se vê na 

cartilha fulminada”.257 

Carvalho Neto realmente fulminou 

com outra crítica, sobre o estranho caso da 

phoca. 

 

Da grandeza de nossos males 
azulados, da riqueza de nossa 
fauna variada, havia da exube-
rância da floresta tropical, nada 
encontrou o pedagogo para ensi-
namento de seus discípulos...  
E lá se foi a extranhas zonas, no 
rigor das regiões boreaes, nas 
terras dos gelos eternos, á procu-
ra do gordurozo amphibio... 
Dessa excursão o sábio natura-
lista trouxe uma dúvida, cuja so-
lução entrega aos seus alumnos: 
Á phoca é animal ou peixe”? 
Cartilha: vigessima quinta lição, 
pag.42).258 

 

Questionava Carvalho Neto que esta 

questão fugia às regras da lógica, deixando 

patente que se a foca era animal, não pode-

ria ser peixe, sendo peixe não poderia ser 

animal, considerando uma perversão da 

verdade para um professor de História na-

tural. 

 Helvécio de Andrade retrucou a-

firmando que colocou a questão da foca 

como uma pergunta, uma sentença, um juí-

zo, uma conclusão, e que o fato de o Con-

selho ter se escandalizado se deveu “a sua 

pobreza pedagógica”.259  Afirmou manter a 

                                                
257 Ibidem. 
258 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go III. Correio de Aracaju. N. 2615, 07/06/1919. 
259 ANDRADE, Helvécio de. Collaboração: Em de-
fesa da Instituição IV. Diário da Manhã. N. 2338, 
04/04/1919 

pergunta, que levaria o mestre a uma lição 

de coisa proveitosa a qual resultaria no co-

nhecimento para a classe da ordem zooló-

gica, já que o que o relator não pode saber, 

não pode ignorar o médico e professor de 

História Natural.  

Carvalho Neto considerou que o 

pedagogo buscou o de mais complicado 

como a frase “a cesta é feita de cor-

dão”,260contextualizando a afirmação, que 

não pode negar desde que se use goma, 

mas a idéia é de que a cesta é feita de cipó 

e não de cordão:261 Continuou Carvalho 

Neto: “qualquer menino se surpreenderá de 

ver quebrada, assim, a noção corriqueira 

que obteve do objecto, por muito o ver e 

apalpar. O cordão é feito de coco.”262 Com 

mais contundência afirmou que seria um 

nó difícil de desatar, haja vista ser um tra-

balho de exegese botânico-industrial para 

que se chegue ao cordão do coco, uma i-

déia falsa por ser imprecisa, já que não o 

dizer do pedagogo, pelo menos de que par-

te do coco se pode ser feito o cordão. 

A essa questão Helvécio não co-

mentou. 

 Carvalho Neto, implacável, conti-

nuou sua argumentação em torno de outra 

lição, sobre o sentido do amor, que A Pe-

quena Cartilha Sergipana quis passar pa-

ra as crianças, questionando a preferência 

                                                
260 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go IV. Correio de Aracaju. N. 2616, 08/06/1919. 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
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do autor por “um abjeto cantador dos bre-

jos e dos juncaes”,263 referindo-se ao sapo. 

Fez uma comparação com uma cartilha de 

Pestana Rangel, afirmando que era um plá-

gio, com a alteração de algumas palavras, 

feitas por Helvécio na lição: “O autor, sem 

dizer como se fez poeta, empunhando a     

lyra, afinou o estro, decantando meigo ver-

so: “Bartilha fez bem o sapo/o sapo creou-

lhe amor/ Se queres que bem te fa-

çam/Faze bem seja a quem for. (Cartilha, 

p.43).”264 

Helvécio, por sua vez, afirmou que, 

após ter lido e relido a cartilha em busca de 

palavras pesadas que ofendessem as crian-

ças, junto com um amigo, não as encon-

trou. “Estaria o ilustre autor do parecer 

preocupado com algumas questões pudi-

cas” 265 Não fez nenhuma menção à acusa-

ção de plágio. 

Carvalho Neto condenou outra li-

ção:  

 

 Ofender a Bandeira é crime de 
morte, gritou Arthu r(p. 49). Rei-
nou a bulha entre os ouvintes, que 
se entreolharam, envergonhados 
de sua ignorância.  Pois havia de 
ter sido alterado o direito escprito 
tão em segredo, que lhes não lhe 
tivesse chegado o eco dessa refor-

                                                
263 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go V. Correio de Aracaju. N. 2617, 10/06/1919. 
264 Ibidem. 
265ANDRADE, Helvécio de. Collaboração. Em de-
fesa de uma instituição IV. Diário da Manhã. N. 
2338, 04/06/1919. 

ma, em que se tratando do symbo-
lo auri-verde-Pátria?266 

 

Carvalho Neto, sustentando-se em 

sua condição de bacharel, de forma irônica, 

enfatizou o exagero de Helvécio em consi-

derar um crime de morte a ofensa a um dos 

símbolos nacionais.  

Acusou Helvécio também de não 

ter prestado orientação pedagógica para o 

professor saber usá-la.  

Helvécio de Andrade transcreveu 

todos os passos que o professor deveria se-

guir para usar a cartilha. As primeiras li-

ções deveriam despertar o interesse da cri-

ança, pela leitura, através de palestras e 

historietas. Em seguida, o professor levaria 

a criança a observar que tudo tinha um 

nome, escrevendo com letras (demonstran-

do no quadro negro-letra/figura desenha-

da). O mestre pronunciava e levava as cri-

anças a destacar, na palavra, a letra, apon-

tando-a e pronunciando-a. Depois induziria 

as crianças a pronunciarem outras palavras 

começadas pela mesma letra. Seguindo es-

ses passos, proceder-se-ia com todas as 

vogais. Descrevendo todos os passos da 

cartilha de descoberta das letras, distin-

guindo-as, passavam as crianças para o e-

xercício de palavração e sentenciação. De-

pois procedia-se à leitura de sentenças no 

quadro negro, desenhadas e mostradas na 

cartilha. Estas eram lidas e aprendidas, de-

                                                
266 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go V. Correio de Aracaju. N. 2618, 11/06/1919. 
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pois apagadas e, em seguida, copiadas no 

caderno. Com a cartilha na mão, as crian-

ças eram conduzidas a fazer a leitura no 

quadro e escrever no caderno. 

Remontou-se Helvécio que o papel 

do mestre é bem mais vivo que o expresso 

no Parecer. Não há professor que não con-

siga se exercitar em tal prática, tão simples 

e natural, afirmando que em oito meses as 

crianças aprendiam a ler sem carreira e 

sem fadiga. Queixou-se então de que nesse 

ponto o Parecer era mudo. 

Nesse artigo Helvécio encerrou sua 

participação na contenda, afirmando que o 

método misto era o da cartilha e foi incluí-

do no Programa de 1914 por ele e pelo pro-

fessor Santos Melo. Fez um recorte da sua 

história pela Instrução Pública, conside-

rando que o Parecer era para armar um 

desprestígio, terminando agradecendo ao 

Diário da Manhã pelo espaço dado no 

impresso para publicação dos artigos: “O 

Parecer não é um parecer; é alguma coisa 

de inacomodável à dignidade e fins de um 

Conselho de Instrução. Em nada me atinge 

o destempero.” 267 

Carvalho Neto, em último artigo, 

encerrou a contenda alegando pedidos de 

amigos. Afirmou que não sentia prazer sel-

vagem em tripudiar o vencido, que no seu 

coração de moço não comportava azedume 

                                                
267 ANDRADE, Helvécio. Collaboração: em defesa 
de uma instituição V. Diário da Manhã. N. 2339, 
5/06/1919. 

ou malícia: “abandona a areja, já abando-

nada pelo seu agressor”.268 Mesmo assim, 

salientou que muitas coisas ainda teriam 

para ser analisadas na referida cartilha: a 

ortografia, a linguagem, a orientação peda-

gógica, a construção da frase sem beleza e 

sem nexo. Assim “voltava a esquecer-se do 

pedagogo, que até a pouco só sabia existir 

pelos desacertos.”269 Aceitou a direção da 

Instrução Pública, a convite de Pereira Lo-

bo, servindo a um governo inteligente, 

honrado e justo e, por isso, acudiu em de-

fesa da instituição: “A pequena cartilha 

sergipana era a imagem fiel de seu criador, 

que lhe dera o sopro genial do seu enge-

nho...”270 

Observei que os intelectuais, nos 

jornais, assumiam espaço de uma tribuna e, 

como a eloqüência e o poder do verbo e-

ram tomados como um duelo, dava-se 

também na melhor forma de uso da gramá-

tica para dizer o que se queria dizer. Por 

que essa contenda veio a público? Que en-

tendimentos tinham os disputantes a res-

peito da formação do professor na escola 

normal e sobre o método de alfabetização? 

O que era considerado mais moderno nas 

posições de ambos? Que forma jornalística 

assumiu esse discurso? Quais os enuncia-

dos que traduziram a modernidade peda-

gógica?  

                                                
268 CARVALHO NETO. A cartilha de um pedago-
go VII. Correio de Aracaju. N. 2619, 13/06/1919. 
269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
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Tentando responder às perguntas 

que formulei, penso que devo fazer uma 

ponte com o dito pedagógico no Correio 

de Aracaju, para entender que das poucas 

matérias publicadas no período sobre ques-

tões domésticas, isto é, do próprio estado, a 

maioria delas foi assinada por Helvécio de 

Andrade. De uma forma ou de outra, Hel-

vécio somava forças com a Oligarquia    

Valadão. Durante toda a década e voltando 

com maior pujança, após 1930, a sua histó-

ria da instrução pública foi peculiar. Fez,     

como muitos, inclusive os chamados pio-

neiros da Escola Nova, a migração dos 

preceitos da Pedagogia Moderna, assentada 

nos pressupostos de Pestalozzi, Herbert, 

entre outros, para uma inserção no ideário 

da Escola Nova, na década de 1930, pro-

movendo ações nesse sentido. Nos dois 

momentos São Paulo era o modelo a ser 

imitado. Assim como imitou o programa da 

Cadeira de Pedagogia e Higiene em 1911, 

adaptou e transcreveu palestras de Escobar 

sobre a leitura analítica, em 1914.           

Elaborou também um curso de Pedagogia 

em 1913, que gerou ferrenho debate na 

imprensa, no período, com outro bacharel, 

Ávila Lima. 

Nesse jogo de poderes ou jogo de 

verdades como quer Foucault,271 ele foi a 

figura mais polêmica na primeira metade 

do século XX, na sua missão de médico 

                                                
271 FOUCAULT, Michel. Obra citada. 1994. 

que migrou para os espaços da educação, 

tão comum no período dentro do viés de 

uma missão civilizadora. 

Em causa estava o debate sobre a 

construção de uma cartilha, por um médico 

que foi analisada por um bacharel, sobre o 

método misto − analítico-sintético. Era re-

almente um debate moderno para a época. 

Desde a implantação da República até os 

anos de 1920, foi intensa a discussão dos 

métodos de alfabetização no cerne da ne-

cessidade de se encontrar a melhor forma 

de reduzir o número de analfabetos do    

país.  

 

Ao longo desse momento históri-
co, a alfabetização – assim como a 
educação – vai-se consolidando 
como objeto de estudo tendente à 
autonomia e irredutibilidade às 
demais manifestações educacio-
nais e culturais. E funda-se uma 
nova tradição segundo a qual o 
método analítico para o ensino da 
leitura é o melhor, porque sintetiza 
todos os anseios do “ensino mo-
derno”, ou seja: é o mais adequado 
às condições biopsicológicas da 
criança, “à marca natural do de-
senvolvimento do espírito huma-
no”, proporcionando uma aprendi-
zagem que tem o professor como 
guia e a “redenção intelectual” da 
criança como fim”. 272 
 

Talvez o que estava em disputa en-

tre os dois intelectuais era menos as ques-

tões pedagógicas e mais a afirmação de si 

no cenário educacional do estado. No en-

tanto, naquele final de década o barulho da 
                                                
272MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Obra ci-
tada. 2000. p.134. 



 

O dito pedagógico no Correio de Aracaju  

 

128

Escola Nova começava a zoar no Brasil, e 

os debates pedagógicos vinham nessa mis-

tura entre a Pedagogia Moderna e elemen-

tos da Escola Nova. A centralidade que os 

métodos e as metodologias de ensino as-

sumiram no escolanovismo nas décadas 

seguintes, institucionalizando-se em mui-

tos estados brasileiros, é um reflexo da im-

portância desse ideário.  

A Pequena Cartilha Sergipana de 

Helvécio de Andrade foi elaborada em um 

período em que, no país, era comum se a-

presentarem cartilhas aos órgãos públicos 

do Estado com a garantia da publicação. 

Na verdade, muitas delas pouco se diferen-

ciavam umas das outras, por isso o estra-

nhamento de Helvécio ao Parecer de Car-

valho Neto.  

Até esse momento não consegui 

apurar as possíveis divergências políticas 

que poderiam estar por detrás dessa con-

tenda, já que houve mudança de governo. 

Carvalho Neto substituiu Helvécio de An-

drade na Instrução Pública, mas ambos e-

ram afiliados ao mesmo grupo político.  

Do ponto de vista jornalístico, as 

marcas da retórica dos bacharéis emoldu-

ravam as críticas permeadas por uma fina e 

evidente ironia, sacudindo seus argumentos 

nas arcadas da ciência e da literatura, nessa 

mistura contínua em que o jornalismo se 

embebeu durante muito tempo. A peleja, 

na vitrine das letras, talvez não trouxesse 

nem vencedores e nem vencidos, mas pos-

sibilidades concretas de afirmação dos in-

telectuais no universo cultural e educacio-

nal do Estado. 

Essas narrativas jornalísticas se a-

presentaram com características similares 

entre os dois disputantes. Detive-me nos 

artigos opinativos de Carvalho Neto, pu-

blicados no Correio de Aracaju. Ele in-

troduziu seus artigos com citações de ou-

tros intelectuais: João Ribeiro (I), Rui Bar-

bosa (II), Dante (III), Castro Lopes (IV), 

Camões (V) e do Código Penal, art.100 

(VI). Essa forma estilística, segundo Pe-

na,273 é de De citação, quando se introduz 

um artigo com o pensamento de outrem, 

como se fosse um elemento de força à i-

déia da narração que se segue. Utilizaram, 

em muitos momentos, metáforas, cuja si-

militude ia das idéias às ofensas em nível 

pessoal, igual às grandes contendas do sé-

culo XIX, movidas por questões da política 

partidária ou mudança de regime. Assim 

foi na independência, entre liberais e a 

Corte; na Abolição, entre escravocratas e 

abolicionistas; fim da Monarquia, entre 

monarquistas e republicanos; entre os re-

publicanos, situacionistas e oposicionistas.  

Essa querela, do ponto de vista do 

gênero, voltando-me para Melo,274 aparen-

temente saiu sem vencidos nem vencedo-

res. A trava de cunho formal e conceitual 

atravessava a linguagem da ciência para a 

                                                
273 PENA, Felipe. Obra citada. 2000. 
274 MELO, José Marques de. Obra citada. 1994. 
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linguagem do literato, centrando-se mesmo 

na imprensa de opinião dominante no Bra-

sil do século XIX. Entretanto, se olhar o 

periódico no todo, este mesclava com noti-

ciários transcritos de outros periódicos e 

muitas notas rápidas publicadas a partir de 

telegramas e cartas. De fato, poderia afir-

mar um movimento ainda de construção de 

uma linguagem jornalística pelo periódico 

sergipano. 

 Pensar nas querelas levou-me a fa-

zer algumas anotações sobre uma matéria 

feita pelo redator de o Correio de          

Aracaju .275 Este fez menção a um artigo 

publicado carioca a respeito dos males da 

imprensa. Um desses males era o exagero 

de adjetivação quando queria elogiar os 

amigos ou criticar os adversários. Esse e-

xagero foi aludido ao pertencimento à raça 

latina, de atmosfera superaquecida e certa 

moral que provocava a idolatria e o enun-

ciado de frases ocas, retumbantes, reque-

rendo sempre adjetivos injuriosos ou elo-

giosos, sem se considerar o meio termo na 

imprensa. O redator considerava o uso e-

xagerado dos adjetivos como falta de co-

nhecimento do assunto e de informação,  

pois os adjetivos dispensavam o raciocínio 

já que os mesmos supõem uma opinião.  

 Outros males da imprensa, além da 

hipertrofia da retórica, eram as aberrações 

das reportagens, fazendo uma ressalva ao 

                                                
275 CORREIO DE ARACAJU. Os males da im-
prensa. N. 2766, 20/12/1919. 

historiador do futuro que, debruçado sobre 

os impressos diários em busca de ajuda pa-

ra as suas investigações, entrariam em con-

tato com a politicagem, as intrigas e os 

mexericos que enchiam as colunas, isto em 

relação às informações: o que era dito em 

um dia, no dia seguinte, provava-se ser fal-

so. Para as opiniões, a palavra escrita “tra-

duz cérebros congestionados, onde germi-

nam palavras, palavras e mais palavras, a 

espera de ideas”.276  

 Relativizando a responsabilidade 

dos jornalistas, o redator levantou a res-

ponsabilidade do público, “cúmplice dessa 

anomalia”,277 salientando que nos grandes 

centros o jornalismo sobrevivia dos escân-

dalos, enquanto nos pequenos centros, de 

elogios, já que todos se conheciam e esta-

beleciam relações de parentescos e amiza-

des. Assim, afirmou o redator que “cada 

povo tem a imprensa que merece. O jornal 

era um reflexo dos sentimentos, dos cos-

tumes da vida e da alma de um povo.”278 

Esse artigo traduziu bem o discurso 

jornalístico da imprensa sergipana que nor-

teou a querela pedagógica entre Helvécio 

de Andrade e Carvalho Neto. Porém, não 

traduziu a disputa sobre a modernidade que 

estava em pauta. O dito sobre a moderni-

dade pedagógica se revelou, em seus e-

nunciados, em forma de notas, artigos, re-

                                                
276 Ibidem. 
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
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portagens, querelas, um mesmo desagua-

douro: a chamada Pedagogia Moderna. Já 

se alinhava, porém, alguns elementos da 

Escola Nova, cuja continuidade e descon-

tinuidade entre ambas não permitem pensar 

num contexto mais amplo que abrigue o 

primado da modernidade pedagógica, nas-

cida da crença e da fé na ciência, desde as 

luzes, consubstanciando-se com os positi-

vistas e evolucionistas, e, em algum nível, 

com diferentes roupagens, apropriadas do 

processo contínuo de imitação. No Cor-

reio de Aracaju o dito era o sonho de vi-

ver como o OUTRO, o estrangeiro e o pau-

lista, mas foi materializado em texto, pu-

blicado e exposto na vitrine das letras, que 

foi apropriado ou não e respondeu ou não 

aos anseios e os desejos de transformar a 

escola do Estado de Sergipe. 



Imagem n. 19. Primeiro número de O Século. 
Fonte: O século dÒ Século. p. 64. 

VITRINE DAS LETRAS 
 
 

Capítulo III 

O DITO PEDAGÓGICO DE O SÉCULO 

 

 

 

1. Pelas páginas de O Século 
 

 

Ler o jornal O Século foi outra ex-

periência fascinante, levando-me a lembrar 

da observação de Capelato, de que o jornal 

era um “sacrário do templo dos fatos”.1 Em 

cada página me deparava com aspectos 

significativos da vida portuguesa das pri-

meiras décadas do século XX, transportan-

do-me ao presente nas visitas que tinha fei-

to aos museus, monumentos, praças  e ruas 

em  Lisboa durante o estágio de doutora-

mento. Passado e presente eram um  contí-

nuo/descontínuo  amarrado por fios, for-

mando uma tessitura, ou um quadro, igual 

ao de Velásquez tão bem visto por Fou-

cault, as descrever ãs meninas.  Qual a po-

sição em que me encontrava?  

 

 

                                                
1 CAPELATO, Maria Helena R. A imprensa e His-
tória do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 
1988. p. 23 

 

 

Do pintor? Do observador? Do quadro?       

Apenas procurava vivenciar a História: a 

minha (Brasil) e a deles (Portugal), num 

encadeamento entre o que havia lido nos 

livros didáticos e o que presenciava em 

Lisboa.  

 

 

 

Cada página do jornal O Século me 

fazia entrar na máquina do tempo, o passar 

de uma página para outra era jogada para o 

passado inadvertidamente. Entre a curiosi-

dade do que lia e a busca do recorte da his-
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Imagem n. 23. Banhos de mar promovidos pelo 
impresso. Fonte: Pelos séculos d’O Século. p. 
174. 
 

Imagem n. 22. Os figurinos e bordados do início do 
século XX, retirado de uma das revistas publicadas 
pela empresa. Fonte: O século d’ O Século. p.173. 
 

tória que estava investigando ia me dei-

xando seduzir com as notícias publicadas, 

esquecendo-me do distanciamento necessá-

rio para dar conta da TESE. 

Os anúncios de moda, acompa-

nhando o subir lento da saias femininas 

mediante as inovações parisienses, indi-

cando as lojas no Armazém do Chiado, 

traziam-me as lembranças do tempo recen-

te em que este se tornou espaço de encon-

tro entre populares e turistas, perdendo o 

glamour de outrora.  

 

Notícias de inúmeros assassinatos 

passionais, demonstrando que o povo con-

tido de Portugal estivera nas páginas dos 

jornais, carreado por sentimentos de pai-

xão e ódio; referências aos acidentes de e-

létricos e de metros, meios de transportes 

que me pareciam seguros, eram instrumen-

tos de muitas mortes; notícias de naufrá-

gios, especialmente no rio Tejo, porta de 

entrada de Portugal para o mundo, leva-

vam-me para o Museu de Arqueologia cuja 

história da navegação portuguesa, reconta-

da no Museu da Marinha, permitia outra 

travessia do passado para o presente e vice-

versa. 

 

Os banhos de mar patrocinados pe-

lo jornal O Século, possibilitou-me recor-

dar minha ida à praia de Sesimbra e de 

Cascais, onde os portugueses costumam 

descansar. Não pude deixar de imaginar o 

balburdio das crianças naquelas águas a-

zuis, mas sem o movimento das ondas e o 

calor da água dos trópicos, nem o barulho, 

às vezes ensurdecedor dos pagodes, axés, 

músicas sertanejas e sambas, bem como 

dos vendedores ambulantes e pedintes de 

muitas das praias brasileiras.  

Os banhos de mar para crianças ne-

cessitadas de Lisboa começaram a ser pa-

trocinadas pelo jornal O Século, em 1908, 



 

 O dito pedagógico em O Século 133
 

tornando-se um acontecimento que virou 

notícia. Seguiam regras de higiene pública 

e privada que revelavam, também, espaço 

de diversão. Inicialmente só acessível a 

quem podia mudar de residência para ir 

morar junto ao mar durante o verão, esten-

dendo-se, posteriormente, aos domingos 

para os pobres, graças às interligações fei-

tas por meio de transportes entre a cidade e 

os locais litorâneos. 

Tomar banho de mar virou moda 

entre o final do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX, mas com objetivo 

higienista preciso, para conter as epidemias 

tão comuns no período. 

 

Aderindo ao discurso médi-
co/higienista, o jornal começa a 
organizar, em agosto de 1908, pas-
seios à praia da Trafaria para as 
crianças mais necessitadas de Lis-
boa, acabando por criar uma Colô-
nia Balnear Infantil em S. Pedro 
do Estoril (1927). Aí, os mais po-
bres iam a banhos pelÒ Século.2 

 

O Século, no século de sua existên-

cia, constituiu-se em testemunha ocular 

dos acontecimentos da política e da socie-

dade portuguesa. Foi também co-partícipe 

de muitas dessas ações, especialmente na 

questão do ensino que revelava, sobrema-

neira, artefatos culturais de um universo 

pedagógico comprometido com a necessi-

                                                
2 MACHADO, Anabela. A banhos pelo Século. In: 
SERRÃO, José Vicente (coord. Geral). Pelos Sécu-
los d`O Século. Lisboa: Torre do Tombo, 2002. p. 
176 

dade de se modernizar a sociedade portu-

guesa. Os jornalistas acreditavam que a 

imprensa tinha funções sociais e históricas 

na obra de regeneração nacional, no pro-

cesso de vulgarização das informações, de 

forma crítica e exemplar. Além disso, a 

expansão da imprensa estava ligada, inti-

mamente, com a expansão da instrução e 

da alfabetização, portanto, da escolariza-

ção.3 

Sem me perder na busca do fio de 

uma teia que poderia ter um desenrolar 

sem fim, objetivei assinalar algumas con-

tribuições da literatura especializada em 

torno da modernidade pedagógica em Por-

tugal, entremeando-a com a exposição dos 

discursos jornalísticos na vitrine das letras 

do jornal O Século. Destaquei, então, as 

temáticas mais recorrentes, com o objetivo 

de dar maior visibilidade aos ditos sobre o 

pedagógico naquela conjuntura. Interes-

sou-me, principalmente, temas publicados 

em primeira página, como foco presumido 

de ser a matéria de interesse do público lei-

tor desse periódico. Tentei articular um es-

boço temático, cujo movimento circular e 

não linear, em relação a uma temporalida-

de histórica, permitiu-se, assim, dar conta 

de certas continuidades e descontinuidades 

                                                
3 CARVALHO, Luís Miguel e FERNANDES, Ana 
Lúcia. O conhecimento sobre a educação e os pro-
blemas nacionais: Os congressos pedagógicos da 
Liga Nacional da Instrução (1908-1914). Caderno 
N. 20. Lisboa: Educar, 2002.  
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discursivas que emergiram no referido pe-

riódico. 

 

 

 

2. Emigração, nacionalização:  
o papel da escola 

 

 

 

Ao acompanhar os ditos do jornal 

O Século, numa perspectiva intercultural, 

não pude deixar de acompanhar a visibili-

dade dada à relação luso-brasileira. O jor-

nalismo português, no referido período, 

mantinha um correspondente no Rio de Ja-

neiro: jornalistas brasileiros faziam viagens 

para Europa, quase sempre com passagem 

ou com destino a Portugal. Nesse inter-

câmbio, comum se tornou a migração de 

pessoas e idéias. Período difícil para Por-

tugal, preocupado com o clima conflitante 

estabelecido a partir da instauração da 

Primeira República com crescente emigra-

ção do seu povo, especialmente para o 

Brasil e para a Argentina e o receio pre-

mente de desnacionalização. Para tanto, era 

preciso se preparar para emigração, e cabia 

à escola assumir esse papel, de modo que 

os portugueses pudessem preservar sua 

língua, sua história e sua geografia.4 

Entrar nessa temática me exigiu a 

necessidade de apontar a questão da nacio-

nalidade, vinculada à escola, como elemen-

to significativo tanto no Brasil quanto em 

Portugal no período em estudo.  Nação, se-

gundo Hobsbawm,5 é um termo recente na 

história da humanidade, cujos critérios pa-

ra defini-la nem sempre foram simples − 

língua, etnia, território comum, história 

comum, etc. − mas “ambíguos, mutáveis, 

opacos e tão inúteis para os fins de orienta-

ção do viajante quanto são as formas das 

nuvens se comparadas com a sinalização 

da terra”.6 O conceito moderno de nação 

nasceu no seio do “princípio de nacionali-

dade”,7 emergido desde 1830, no bojo do 

liberalismo. A questão nacional, chamada 

pelos marxistas, estava na “interseção da 

política, da tecnologia e da transformação 

social”. 8  

Sem me alongar muito nessas dis-

cussões, Hobsbawm  assinalou a sua etapa 

clássica no seio do liberalismo burguês, na 

chamada Era das Revoluções, entre 1830-

1888. Sua emergência teve grande reper-

                                                
4 BRAGA, Alexandre. A Emigração Portugueza pa-
ra América do Sul. O Século. N. 10:792, 
28/12/1912.  
5 HOBSBAWM, Eric J. Nações e Nacionalismo 
desde 1780: programa, mito e realidade. Tradução 
de Maira Célia Paoli e Anna Maria Querino. São 
Paulo: Paz e Terra, 1990. 
6 Ibidem. p. 15. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. p. 19. 
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cussão na política internacional, sofrendo 

transformações entre 1870-1918, cujo ba-

tismo foi a Revolução Francesa. O nacio-

nalismo surgiu no século XIX, incluindo 

dimensões éticas, lingüísticas, políticas, 

entre outras. Com o crescente processo mi-

gratório geográfico e a transformação do 

conceito de raça nas ciências sociais do sé-

culo XIX, “os liames entre o racismo e o 

nacionalismo são óbvios”,9 favorecendo, 

internacionalmente, às hostilidades com os 

estrangeiros. Isso explodiu a partir da Pri-

meira Guerra Mundial, e seu apogeu se deu 

entre 1918-1950. 

No Brasil o movimento nacionalis-

ta, segundo Nagle, teve seu período mais 

fecundo na segunda década do século XX, 

que foi mais sistemática na educação com 

a crescente difusão de conteúdos moral e 

cívico, e a luta pela nacionalização da es-

cola primária. A Liga em Defesa Nacional, 

fundada em 1916, teve forte presença na 

formação de uma consciência nacional, 

dando origem à criação de outras institui-

ções em nível estadual. Um grupo que e-

mergiu foi o agregado à revista Brazília, 

em 1917. Seu objetivo era o de “libertar o 

meio intelectual de ficção dos valores por-

tugueses, nacionalizar o comércio e a im-

prensa lusitanos, valorizar o mestiço”,10 

                                                
9 Ibidem. p. 132. 
10 NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Pri-
meira República. 1. reimpr. São Paulo: EDU: Rio 
de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, 
1974. p. 49. 

entre outra medidas. Dentro desse grupo 

emergiu a Propaganda Nativista, em 1919, 

em luta contra o estrangeiro, em particular 

o português, assumindo claramente posi-

ções ante-lusitanas que se manifestaram, 

dentre outras formas, na luta pela emanci-

pação da língua.  

Portugal, por sua vez, envolto na 

luta por manter posições e afirmação da 

tradição intelectual no contexto da política 

cultural do nacionalismo e do colonialis-

mo, tinha defronte, duas questões: lutar 

contra a desnacionalização do seu povo em 

países para onde emigravam e afirmar seu 

poderio intelectual nas colônias. 

Dito isso, a questão nacional sem-

pre levantada em O Século, bem como no 

Correio de Aracaju, eram acordes de uma 

sinfonia internacional, na qual a escola, no 

Século da escola, tomava sua posição cen-

tral. O nacionalismo no Brasil foi a tônica 

do período referente a esse estudo, bem 

como em Portugal, cujas preocupações cir-

cundavam em torno da descolonização e da 

desnacionalização, frutos do crescimento 

assustador da migração para suas colônias 

e para outros países na América Latina; em 

especial, eram questões continuamente re-

ferenciadas em O Século. 

O Brasil, naquele início de século, 

também se tornou reduto para a intelectua-

lidade portuguesa, que, em meio à crise po-

lítica de seu país buscou formas de afirma-

ção e reconhecimento. João de Barros foi 
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um desses intelectuais portugueses que 

manteve linha direta com o Brasil, median-

te viagens de estudos e de contribuições 

para jornais do Rio de Janeiro, a exemplo 

do Diário de Notícias. Muitas de suas ma-

térias eram publicadas em jornais dos esta-

dos, como aconteceu em Sergipe com a 

transcrição, pela Gazeta de Notícias, da 

Conferência de João de Barros em São 

Paulo. O periódico elogiava o poeta portu-

guês por ter feito um hino às crianças e por 

ter defendido o ensino racional e livre, 

condenando o velho hábito de mentir e in-

timidar.11  

Da mesma forma, um artigo do por-

tuguês Guerra Junqueiro fez analogia entre 

as grandes da prisão e as portas de uma es-

cola má: “a ignorância produz o crime, a 

má escola produz a cadeira”.12 Em seguida, 

perguntava: “queres modelar a escola”? 
13Respondendo: “Não copies o claustro, 

imitai o ninho”.14 

O Brasil era um campo fértil para o 

mercado de livros, afirmou Barros: “Já lá 

se ia o tempo em que as longínquas e ri-

quíssimas terras de Santa Cruz serviam u-

nicamente para alimentar a preguiça, o lu-

                                                
11 CORREIO DE ARACAJU. A II Conferência de 
João de Barros. N. 742, 04/09/1912. 
12 JUNQUEIRO, Guerra. A creança e a escola. 
Correio de Aracaju. N. 1261, 15/12/1914. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem.  

xo e o fatalismo congênito da gente portu-

guesa”.15 

Havia uma ambigüidade das rela-

ções luso-brasileiras evidenciada em mui-

tos momentos no início do século XX, em 

escritos de intelectuais.16 Portugal, vivendo 

grande crise política e econômica, tinha 

ampliado, sobremaneira, a quantidade de 

pessoas que procurava outras terras para 

viver. O processo migratório era fonte de 

discussão lá e cá. Em Portugal e no Brasil, 

a despeito das diferentes motivações, a 

questão da desnacionalização gerou inúme-

ros debates na imprensa.  

Em O Século era feita denúncia de 

que o povo português era iludido pelos en-

gajadores com falsas promessas de prospe-

ridade, mas ao chegar ao Brasil eram des-

tinados aos trabalhos mais pesados, de bai-

xo prestígio social. Isto se dava em razão 

da falta de escolaridade dos portugueses 

que serviam de “besta de carga”17 para bra-

sileiros mais abastados. Assim, no jornal, 

Eurico Seabra retratava a frustração com o 

país-irmão, considerando que o Brasil era a 

continuidade da ética e da moral da velha 

família de agricultores, navegadores e sol-

                                                
15 BARROS, João de. Impressões brazileiras. O Sé-
culo. N. 11:177, 23/01/1913. 
16 Ver um balanço de iniciativas e trocas culturais 
ente os dois países em VARGUES, Isabel Nobre. 
Cultura e política: relações luso-brasileiras nas mu-
danças de regime (1889-1974). In: SZESZ, Christi-
ane Marques et al (orgs.). Portugal-Brasil no sécu-
lo XX: Sociedade, cultura e ideologia. Bauru, São 
Paulo: EDUSC, 2003. 
17 SEABRA, Eurico. Emigração. O Século. N. 
11:639, 03/05/1914. 
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NOTA 

Não se pode esquecer que Portugal, na década 
de 1910, mantinha várias colônias, pois por via 
delas, o país continuava a fazer figura e a ter 
relevância no concerto das nações. Foi a dispu-
ta pelas colônias que motivou, em parte, o in-
gresso do país na Primeira Guerra Mundial, di-
ante da necessidade de proteger seu patrimô-
nio, especialmente das colônias em África, am-
bicionadas pelas potências européias, nomea-
damente a Alemanha. 

dados que se abalou da Pátria para fundar a 

Pátria nova.  

 

O Brasil deve a Portugal o que 
um filho a conhecido deve aque-
le que o criou e o educou. Res-
sentimento ou malquerenças, e 
muito menos ódios, não os pode 
ter a velha colônia á sua mãe-
pátria, colônia essa que, nos 
desvarios de administração de 
além-mar, sempre mereceu cui-
dado e solicitude que os próprios 
demolidores de nossa empresa 
colonial resultou e faz encare-
cer.18 

 
É preciso notar, ainda que o 
combate ao estrangeiro em geral 
toma feições caracteristicamente 
antilusitanas, pois, entre os es-
trangeiros, à colônia portuguesa, 
aparentemente radicada no país, 
se devem os maiores prejuízos. 
O tema do “luso-brasileirismo” 
passa a assumir a maior parte 
das elaborações efetuadas na á-
rea de combate ao estrangeiro. E 
o sentimento antilusitano se pro-
por, também, em termos de e-
mancipação da língua.19 

 

Essa campanha foi minimizada em 

vários momentos, em Portugal, no jornal O 

Século.20 Considerava que esta não era 

uma visão monogâmica, por parte dos bra-

sileiros, pois uns acreditavam que a nacio-

nalidade brasileira teria sido outra se não 

tivesse sido formada pelo povo português. 

Nessa posição, atribuía o espírito rotineiro 

e sem ousadia do povo português, que li-

mitava aspirações e se deleitava com um 

                                                
18 Ibidem. 
19 NAGLE, Jorge. Obra citada. 1974. p. 50. 
20 GUARTIM, Pinto. Relações luso-brasileiras. O 
Século. N. 11:991, 28/04/1915. 

bem estar relativo; outro grupo defendia 

que a nacionalidade brasileira, de origem 

portuguesa, tinha trazido grande contribui-

ção na formação da família, da moralidade 

dos costumes domésticos graças à forma-

ção tradicional de seu povo. Evidenciou-se, 

assim, o que Oliveira salientou a respeito 

da existência de dois modelos de identida-

de nacional no Brasil, presentes na Primei-

ra República: a crença nas tradições brasi-

leiras, fruto da “colonização portuguesa e 

da ação da Igreja Católica”;21 e a idéia de 

rompimento com o “ideal luso na vida so-

cioeconômica do país, ou seja, com o seu 

passado histórico”.22 

 

 

O fluxo de emigrados portugueses 

para o Brasil correspondia a cerca de 40% 

do total dos que entravam no país. Isto le-

vou a certa preocupação: em relação aos 

portugueses, por conta do processo de es-

                                                
21 OLIVEIRA, Lucia Lippi. Questão nacional na 
Primeira República. In: DE LORENZO, Helena 
Carvalho; COSTA, Wilma Peres da (orgs). A dé-
cada de 1920 e as origens de Brasil Moderno. 
São Paulo: Editora UNESP, 1997. p. 187. 
22 Ibidem. 
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O quadro abaixo demonstra bem o fluxo de emigrantes portugueses para o 

Brasil, cerca de 50% à frente dos espanhóis. 

 

Quadro n. 4 

 

Fluxo dos emigrantes ao Brasil (1907-1912) 

 

NACIONALID ADES 1907 1908 1909 1911 1912 TOTAL 

PORTUGUESA 23681 87628 30577 47493 76530 265909 

ESPANHOLA 9235 14862 16219 27141 35292 102749 

ITALI ANA 18238 13873 13668 22914 31785 100478 

RUSSA 703 5786 5663 14013 9193 35358 

TURCA 1480 3170 4027 6319 7308 22304 

ALEMÀES  845 2931 5413 4231 5733 19153 

AUSTRIÁCO 522 5319 4008 3352 3045 16246 

JAPONESA - 830 31 28 2909 3798 

FRANCESA 202 992 1241 1397 1513 5345 

INGLEZA 119 1109 778 1137 1077 4220 

DIVERSAS 10772 8193 3785 7902 5603 36255 

TOTAL 65797 1446935 85410 135927 179988 611815 

FONTE: O SÉCULO. Do Brasil: Entrevista ao Secretário da Associação Comercial de Santos.  N. 

11:501, 16/12/1913. 

 

vaziamento de determinadas regiões e da 

desnacionalização; e dos brasileiros que, 

em certa altura gerou um conflito veicula-

do na imprensa, dando conta de aspectos 

negativos dessa migração, especialmente 

no início da década de 1920 com o cres-

cimento do movimento nativista. 

Esse quadro, publicado no impresso, 

deu uma idéia do movimento de migração 

nas primeiras décadas do Século XX. Esse 

movimento de pessoas de várias nacionali-

dades possibilitou muitas trocas, encontros, 

assimilações, e desencontros de elementos 

culturais no país. País com um enorme po-

tencial de riquezas naturais, território vas-

to, o Brasil povoava os sonhos de muitos 

europeus e orientais que buscavam melho-

res oportunidades na vida. 

 

 

 

Isso se deu na confluência migratória 

ocorrida entre o final do século XIX e iní-

cio do XX, na transição do trabalho escra-

vo para o assalariado. A entrada crescente 

de estrangeiros no Brasil impôs inúmeros 

questionamentos, especialmente com o 

crescimento do nacionalismo e dentro dele 
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o movimento nativista. Para os portugue-

ses, na década de 1910, acossados pela cri-

se política que decorreu da implantação da 

República e o crescente empobrecimento 

da nação no período da guerra e do pós-

guerra, atravessar Atlântico era um risco 

que valia a pena correr. Algumas regiões 

ficaram quase despovoadas e era contínua 

a preocupação da intelectualidade portu-

guesa em preparar seu povo, do ponto de 

vista da formação, para que conseguisse 

melhores ocupações no seu destino: Argen-

tina e Brasil prioritariamente.  

O Século se tornou porta-voz dessa 

questão. Entre a imagem romântica de Pai 

do Brasil, fazendo-o nascer para a civiliza-

ção e a imagem negativa adquirida com a 

própria perda de prestígio dos portugueses, 

pós-navegações, Brasil e Portugal nunca 

deixaram de se tocar, contactar, ir e vir, em 

acordos e desacordos, movidos, talvez, por 

uma lógica de pertencimento. Um perten-

cimento maior através da língua, mas cer-

tamente, de um mesmo sentimento que to-

mou conta de mim em Portugal, no ano 

2006: o de me sentir também parte daquela 

história.  

A emigração foi certamente um te-

ma muito destacado em O Século durante 

toda a década de 1910. Havia a preocupa-

ção em preparar os emigrantes, do ponto 

de vista da escolarização para as suas colô-

nias, quanto para outros países. Essa déca-

da foi extremamente complicada, em face à 

implantação do novo regime, cujas medi-

das de modernização do país se entrelaça-

vam com as disputas políticas em nível do 

governo, com golpes, revoltas e medidas 

restritivas. 

Havia a preocupação, em muitos 

dos escritos do impresso, com a facilidade 

dos portugueses em se adaptar rapidamente 

aos países para onde iam, quebrando, aos 

poucos, os laços que mantinham com a Pá-

tria. Era a chamada plasticidade  social 

portuguesa. Holanda, fazendo uma compa-

ração entre a colonização espanhola e a 

portuguesa, considerou que os “nossos co-

lonizadores eram, antes de tudo, homens 

que sabiam repetir o que estava feito ou o 

que lhes ensina a rotina”, 23 acrescentando, 

ainda, outra “face típica de sua extraordi-

nária plasticidade social: a ausência com-

pleta, ou praticamente completa, entre eles, 

de qualquer orgulho de raça”,24 por serem, 

já em tempo dos descobrimentos, uma raça 

mestiça.  

Essa plasticidade foi traduzida por 

Ana de Castro Osório ao descrever a situa-

ção atual da mulher portuguesa no país 

portuguesa residente no Brasil, em  entre-

vistada  realizada em São Paulo pelo O Sé-

culo. Afirmou que esta migrou pouco, a-

chando no matrimônio ou no convento o 

seu destino, pois era mais mãe que esposa 

                                                
23 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Bra-
sil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 
(Edição comemorativa  70 anos). p. 45. 
24 Ibidem. 
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NOTA 
 

Estava presente a necessidade da criação da esco-
la doméstica em Portugal, para que a mulher pu-
desse ganhar o pão, mas sem deixar sua função 
suprema: a maternidade, ocupação mais nobre. A 
ciência doméstica como base na educação femini-
na, tornava-se um imperativo para a educação da 
mulher portuguesa, já difundida em outros países 
da Europa. A defesa da criação do Instituto Pro-
fissional Feminino, discutindo a necessidade de se 
instruir a mulher e o preconceito social que recaía 
sobre ela em funções iguais e salários desiguais.  
 O SÉCULO. O Ensino em Portugal. N. 11:555, 
11/02/1914. 
O SÉCULO. A instrução feminina. N. 12:068, 
14/07/1915. 
O SÉCULO. Questões do ensino. A Educação 
Feminina. N. 12:120, 25/11/1915. 
 

repudiada por outras raças de mulheres 

mais amorosas no sentido sexual. A mulher 

defendia sua prole já que os homens segui-

am suas aventuras e suas carreiras. Ela era 

tida como o sustentáculo de salvação dos 

pais. Os homens portugueses, diferentes 

dos ingleses e de outros povos, não volta-

vam em busca das portuguesas para consti-

tuir família, provocando uma demanda da 

população feminina. O casamento para es-

sas mulheres andava cada vez mais difícil, 

e com a lei do divórcio, este deixou de ser 

um emprego vitalício e a mulher, desprepa-

rada, que emigrava para o Brasil, acabava 

se tornando operária ou servil, tornando-se 

uma criada preferida pela elite, já que era 

honesta e dedicada ao trabalho. A autora 

ainda fez uma analogia às mulheres alemãs 

que eram trabalhadoras e asseadas, mas e-

ram mais caras; as inglesas que sabiam 

manter a linha ativa, indispensáveis; as ita-

lianas, que não olhavam o serviço; as pre-

tas e mulatas, eram pajens e cozinheiras 

preferidas, apesar dos vícios de embria-

guez e tabaco. Defendeu, por fim, a criação 

da Escola Doméstica.25 

Salientou o impresso, em outra ma-

téria, de que a corrida dos portugueses para 

terras distantes poderia levar à desnaciona-

lização, com prejuízos para o país, devido 

à facilidade com que estes se adaptavam 

aos costumes e à língua para onde iam. O 

                                                
25 O SÉCULO. Cartas do Brazil. N. 11:479, 
23/11/1913. 

dilema se estabelecia entre deixá-los anal-

fabetos ou permitirem que freqüentassem a 

escola local, correndo o risco de desnacio-

nalizarem-se. Dessa forma, defendia a ne-

cessidade de se carrear verbas para a insti-

tuição de escolas no estrangeiro, salientou, 

em entrevista, o Dr. Bernadido Machado, 

então Ministro Provisório da República.26 

 

 

Nesse sentido, foi enfática a defesa 

da criação de escolas portuguesas nos paí-

ses para onde migravam, bem como da 

preparação daqueles que saíam de Portu-

gal. Sem uma formação escolar, os portu-

gueses analfabetos nos países para onde 

iam, assumiam ocupações menos dignas. 

Daí a necessidade de “criar em toda a parte 

escolas portuguesas que velassem pela cor-

                                                
26 O SÉCULO. O problema da emigração: escolas 
portuguesas no estrangeiro. N. 10:844, 21/02/1912. 
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reção da língua e, sobretudo, ensinassem a 

nossa história e fizessem a propaganda pa-

triótica do nosso país entre os filhos dos 

portuguezes expatriados”.27  

Desnacionalização e despovoamen-

to eram questões publicadas, seguidas ve-

zes, no impresso.28 O dilema para os que 

emigravam era se continuavam analfabetos 

ou se ingressavam na escola do local, per-

dendo, assim, suas raízes. Em alguns paí-

ses eram realmente obrigados a freqüentr a 

escola da União. Assim, defendiam que no 

orçamento se incluíssem recursos para a 

criação de escolas no estrangeiro.29  

Alguns intelectuais defendiam a 

emigração para o Brasil, a exemplo de    

João de Barros, considerando que esta pro-

duzia vantagens econômicas, literárias e 

artísticas.”30 Em sua defesa colocou que as 

condições sanitárias eram boas, bom mer-

cado para os artistas portugueses e a neces-

sidade de se criar uma escola primária que 

preparasse os imigrantes para que os mes-

mos não saíssem do país analfabetos. O 

impresso salientou que havia no Brasil 

campanhas de pessoas ligadas ao poder 

monárquico, publicando matérias em jor-

nais, dando uma conotação negativa a esse 

                                                
27 O SÉCULO. A emigração portugueza para a 
América do Sul. N. 10:792, 28/12/1911. 
28 O SÉCULO. Emigração. N. 11:449, 26/10/1913. 
29 O SÉCULO. O problema da emigração: escolas 
portuguesas no estrangeiro. N. 10:844, 21/02/1912. 
30 O SÉCULO. A emigração para o Brazil, N. 
11:324, 22/06/1913. 

processo: Brasil, “cemitério de portugue-

ses”31 e “sepultura de imigrantes.”32  

Em outro artigo tratando da escola 

d`além mar, a escola colonial,33o redator 

de O Século ressaltou que os portugueses 

viviam do passado glorioso, como se o 

processo de colonizar fosse igual ao pro-

cesso de transplantar os camponeses da 

metrópole para a colônia. Nesse aspecto, 

salientava a má preparação do funciona-

lismo ultramar e a necessidade de oferecer 

melhores condições técnicas para a explo-

ração das terras coloniais. Tratava-se de 

colonizar a África, merecendo outros des-

taques no jornal O Século, afirmando que 

a educação não poderia ser uniforme, mas 

se adequar a cada meio. Em reação às co-

lônias portuguesas considerava pertinente, 

daquele momento, aplicar conhecimentos 

sobre agricultura, comércio e indústria. 34 

Bomfim ressaltou o espírito mer-

cantilista do povo português, já que o 

mesmo soube aproveitar o que o mar ofe-

recia, desviando o curso das navegações do 

Mediterrâneo para o Atlântico: “Navegan-

te, Portugal foi o bordejante incansável, 

com velas para todos os ventos, e que não 

faltará no porto marcado, deixando traços 

                                                
31 Ibidem. 
32 Ibidem.  
33 JERONIMO, Benjamin. Patrimônio d`Àlém-Mar. 
“A Escola Colonial precisa de Reforma”. O Século. 
N. 10:852, 29/02/1912. 
34 O SÉCULO. Questões coloniais. Instrução Publi-
ca nas coloniais portuguesas. N 1:438, 13/10/1913. 
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por  todas as costas”.35 Dessa forma, o au-

tor ressaltou as glórias do povo português, 

seu espírito moderno e sua decadência, fa-

zendo comparações entre estes e outros 

povos da Europa, em particular dos espa-

nhóis. Herança da idéia de nacionalidade e 

do sentimento de Pátria, do caráter tenaz, 

melancólico e o tom inibitório e de domí-

nio íntimo, chegou a afirmar que: “O por-

tuguês soluça em sentimento recalcado e, 

na lírica do lamento, dá valor de sincerida-

de”.36 Nessa mesma perspectiva, Freyre fez 

referência ao sentimento e à pretensão da 

grandeza desse povo, vivendo, desde o sé-

culo XVI, de um passado que exagera, arti-

ficializando-se em “português-para-inglez-

ver”.37 

No Brasil houve o crescimento de 

certa resistência ao processo migratório nas 

primeiras décadas do Século XX, no bojo 

do nacionalismo. Bomfim,38 dando conta 

da falta de condições do país para receber 

uma “grossa e intensa injeção de imigran-

tes”, acreditava que não se tinha uma po-

pulação superiormente preparada para im-

por a mentalidade aos que aqui chegavam.  

Vivia-se o movimento nativista, como já 

me referi. 

                                                
35 Ibidem, p. 63. 
36 Ibidem, p. 76. 
37 FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. 46 
Edição. Rio de Janeiro: Recort, 2002. 
38 BOMFIM, Manuel. O Brasil Nação: realidade 
da soberania brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Top-
books, 1996. p. 483. 
 

O Século foi um porta-voz das pre-

ocupações com a preparação e formação de 

seu povo, com receio tanto da desnaciona-

lização como do despovoamento do país. 

Muitas de suas colunas foram ocupadas pa-

ra a publicação de matérias a esse respeito, 

muitas delas vindas, especialmente, do Rio 

de Janeiro, onde mantinha um correspon-

dente. Além disso havia um contínuo inter-

câmbio com o Diário de Notícias, do Rio 

de Janeiro, através de um correspondente 

que enviava matérias em forma de cartas. 

 

 

 
3. O dito sobre a 

 instrução na 
 República 

 

 

Escola Portuguesa 

 
Guerra Junqueiro 

 
Eis as crianças vermelhas 

Na hedionda prisão: 
Doirado enxame de abelhas! 
O mestre-escola é o zangão. 

...... 
Soletram verso e prosas 

Horríveis; contudo ao lê-las 
Daquelas bocas de rosas 

Saem murmúrios de estrelas 
.... 

Oh, que existência doirada 
Lá acima, no azul, na glória 
Sem cartilhas, sem tabuada, 

Sem mestre e sem palmatórias. 
.... 

Escolas, esta farsada! 
Isto escolas! ...que indecência! 
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São acouges de inicência  
São talhos d’angos, nada mais. 

..................... 

 

Alguns versos acima, retirados do 

poema A Escola Portuguesa,39 de Guerra 

Junqueiro, foram publicados no jornal O 

Século40 quando se realizou um inquérito 

sobre os edifícios escolares. Lendo o poe-

ma, na íntegra, foi possível fazer uma leitu-

ra da escola que se presentificou no Antigo 

Regime (Monarquia) e a escola que a Re-

pública ansiava: da escola-prisão, na qual 

“o mestre-escola é o zangão”,41 “daqueles 

bocas de rosas”42 que soletram versos e 

prosas  para um ideal de escola “sem carti-

lhas, sem tabuadas”,43 “sem mestre e sem 

palmatória!”44 

A escola em Portugal era moti-

vo/motivação para a literatura, constante-

mente representada em crônicas, poemas e 

romances. Eram indícios solidificadores de 

uma memória sobre a escola que o tempo 

mantinha viva e se perpetuava para além 

do tempo de seus autores/escritores. Como 

salientou Sampaio,  “a questão da escola e 

das suas responsabilidades nacionais, no-

meadamente no progresso e no atraso do 

                                                
39 SAMPAIO, Jorge (org.). A Escola na Literatu-
ra:  textos de educação. Lisboa: Fundação Caloute 
Gulbenkian, 1997. 
40 O SÉCULO. A bem dos pequeninos. As escolas 
primárias e o nosso apello aos professores. N. 
13:785, 15/05/1920. 
41 SAMPAIO, Jorge (org.). Obra citada. 1997. p. 
69. 
42 Ibidem.  
43 Ibidem.  
44 Ibidem. 

País, tem sido, ao longo dos anos, um tema 

central da cultura portuguesa”.45 A Litera-

tura materializava tanto na prosa quanto 

em versos, rupturas e continuidades sobre a 

escola que se tinha (ou pensava-se ter) e a 

escola que se queria (pensava-se em cons-

truir). A escola moderna ansiada era, cer-

tamente, aquela defendida pelos republica-

nos. 

A escola era norteadora dos cami-

nhos de povos e nações que ansiavam em 

pisar no solo do progresso e da civilização. 

Tratava-se de institucionalizar um homem 

novo, que respondesse aos anseios premen-

tes de um mundo saturado pelas tradições 

religiosas e confessionais e que, imbuído 

de uma nova forma de saber-fazer, científi-

ca, expandia-se em níveis planetários, co-

mo o patamar da salvação, antes premissa 

exclusiva da religião. Um anseio que co-

meçou a ser gestado nas Luzes, e mostrou-

se, à época da República, com possibilida-

des efetivas de se assumir estratégias para 

além do âmago discursivo nas instituições, 

em ações de inovação/transformação. Por-

tanto, a República tornou-se um “messia-

nismo simbolizado por uma idéia-força, 

possuía a via épica, característica dos 

grandes movimentos sociais de vocação 

redentora”.46 Esse ideário, presente nos di-

tos de o Correio de Aracaju, deu-me in-

                                                
45 Ibidem. p. 08. 
46 CATROGA, Fernando. O republicanismo em 
Portugal: da formação aos 5 de outubro de 1910. 2. 
ed.  Lisboa: Noticia Editorial, 2000. p. 121. 



 

 O dito pedagógico em O Século 144
 

dicativo da conexão com os ditos de O Sé-

culo, a despeito das diferentes linguagens 

entre esses impressos. 

Rastreando suas páginas, na primei-

ra década da República de Portugal, evi-

denciou-se claramente a importância da 

educação, na vitrine das letras, para a re-

novação da sociedade. No jornal O Século, 

os fins e os objetivos da educação na Re-

pública se entremeavam em meios às notí-

cias, conflitos do próprio regime. Isto, se-

gundo Medina,47 gerou incapacidade de se 

realizar reformas profícuas. O autor tradu-

ziu bem a situação em que se colocou Por-

tugal durante a Primeira República: 

 

Os 16 anos que medeiam entre a 
revolução de 1910 e o golpe cas-
trense de Braga em 1926 são a 
crônica monótona, frenética, 
quase sanguinolenta, de desilu-
sões constantes e desvarios in-
findáveis, em ritmo cada vez 
maior, crônica duma progressiva 
degradação do ideal, da fé e da 
esperança num regime que fora, 
contudo, proclamado, saudado e 
apregoado como uma unanimi-
dade entusiástica e quase messi-
ânica, que raramente se terá co-
nhecido noutras épocas da nossa 
História de oito séculos.48 

 

A República portuguesa germinou 

em uma sociedade pobre caracterizada pe-

los seus contrastes: calma, pacífica, lenta e 

                                                
47 MEDINA, João. A democracia frágil: A primeira 
República Portuguesa (1910-1926). In: TENGAR-
RINHA, José (org.). História de Portugal. 2. ed. 
Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: UNESP; Por-
tugal, PT: Instituto Camões, 2001. 
48 Ibidem. p. 384. 

conformada em sua ruralidade; desespera-

da, e em brasa, nos centros urbanos. Um 

país que estivera no centro da história da 

Europa, no breve período de tempo dos 

descobrimentos depois marginal e periféri-

co, teve seu desenvolvimento industrial 

tardio. As causas do atraso de Portugal fo-

ram, sumariamente, atribuídas à Igreja, em 

particular aos jesuítas, que conseguiram 

colocar espartilho no desenvolvimento da 

burguesia portuguesa, e a Monarquia. Isso 

levou, segundo Catroga, o país a se consti-

tuir num mundo a parte desde o Século das 

Luzes, de modo que “num país economi-

camente débil, estrutural e socialmente 

frágil, sem a tradição da alfabetização pro-

testante, a educação pouco espaço ocupará 

nas preocupações de quem o governa”.49  

Assim, a reforma da instrução pú-

blica, logo depois da proclamação da Re-

pública, mereceu especial atenção desse 

impresso que defendeu o ensino moderno e 

prático no seu processo de organização, 

bem como de preparação do professora-

do.50  

Nesse espírito, O Século difundiu a  

idéia de que a República sacralizava o en-

sino laico, banindo do espaço escolar todos 

os traços da religiosidade católica, não por 

uma oposição frontal a ela, mas pela idéia 

da neutralidade, cara aos positivistas. En-

                                                
49 CATROGA, Fernando. Obra citada. 2000. p. 
107. 
50 O SÉCULO. A Instrução pública. N. 10:375, 
30/10/1910. 
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redava-se, assim, que todo o atraso do en-

sino em Portugal se devia tanto à Corte 

quanto à sua base católica que promovia a 

incapacidade para o trabalho, explorando 

outra capacidade em proveito dos céus.51  

Sobre a educação laica, o redator de 

O Século reafirmava a idéia de que o ensi-

no de base católica era um parasitismo que 

provocava a incapacidade para o trabalho. 

No esteio do positivismo, defendia a escola 

neutra com processos novos de formação 

de caráter social, tomando os preceitos de 

Spencer. Como referência tomou o modelo 

laico japonês, cuja organização do ensino 

preconizava os deveres dos indivíduos para 

consigo, para a comunidade e para a hu-

manidade. Em matéria, descreveu todas as 

etapas de ensino do referido país. Do ponto 

de vista, ainda das atividades pedagógicas, 

destacou as excursões escolares, as ginásti-

cas e todos os gêneros de esportes, bem 

como trabalhos manuais nos jardins e nos 

bosques, como também atividades com-

plementos para a educação moral.52 Nesse 

sentido, questionava se este não seria o 

caminho para a formação do caráter nacio-

nal do povo português. 

No movimento de construção da 

primeira reforma houve dissenso entre as 

autoridades envolvidas na elaboração do 

texto-base da reforma, chegando às pági-

                                                
51 O SÉCULO. Educação Laica. N. 10:779, 
04/12/1912. 
52 Ibidem. 

nas dos jornais. Os envolvidos na contenda 

foram: o ministro do interior, Dr. António 

José de Almeida, e o diretor da Instrução 

Pública, Dr. João de Barros, culminando 

com a demissão desse último, seguido por 

outros funcionários. Em pauta estava o de-

sacordo sobre o texto da reforma de ensi-

no, que mereceu do jornal O Século cober-

tura por vários dias.53 O cerne do conflito 

foi a alegação de João de Barros, de que o 

texto original havia sofrido modificações 

sem que este tivesse tomado conhecimen-

to. O Ministro argumentou que enviou o 

texto da reforma para João de Barros dias 

antes de encaminhar ao Conselho, em en-

velope     lacrado, subscrito “confidencial”, 

para a sua apreciação. Esse fato foi negado 

por João de Barros, que reforçou sua re-

clamação de que só havia visto o texto de-

pois de aprovado pelo Conselho de Ensino.  

 

É triste esse apontamento, e é 
desalentador. As duas figuras, 
ambas digas de respeito, Antó-
nio José de Almeida e João de 
Barros, trocaram publicamente 
palavras muito desagradáveis de 
ler numa fase da construção do 
regime republicano em que to-
dos deveriam estar solidamente 
unidos.54 

 

                                                
53 O SÉCULO. A Reforma da Instrução Primária: 
declarações prováveis do Ministro do interior. N. 
10:510, 18/03/1911. 
54 CARVALHO, Rómulo de. História do ensino 
em Portugal: desde a fundação da nacionalidade 
até o fim do regime de Salazar-Caetando. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
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Quando a reforma de ensino foi a-

provada, o impresso elogiou sua feição e-

minentemente moderna, de caráter popular. 

Apreciou o fato de que a reforma respeita-

va os direitos adquiridos dos professores, 

remunerando-os melhor, promovendo o 

acesso e dando-lhes redução de aulas. Des-

sa forma, afirmou que “só os espíritos aca-

nhados, absorventes e desconhecedores 

que impõem a recente subversão das ve-

lhas fórmulas político-administrativas que 

asfixiaram durante a monarquia é contra a 

feição liberal dessa reforma”55 Após a a-

provação da reforma o jornal se encarre-

gou, também, de evidenciar o acolhimento 

na sociedade portuguesa, pelos seus traços 

modernos, similares a outros países mais 

avançados, porém moldada nas necessida-

des locais, levando a uma sólida prepara-

ção do povo português.56 No entanto, Car-

valho salientou: 

 

A execução dos preceitos impos-
tos neste decreto não teve as 
conseqüências positivas que os 
governantes desejariam que ti-
vesse, nem se quer foi tentada 
em muitos dos seus pormenores. 
O país real não possuía as condi-
ções mínimas para suportar o ar-
ranque das providências decre-
tadas, não só por dificuldades 
econômicas em que tudo tinham 
reflexo, como também por ca-
rência de uma mentalidade dis-

                                                
55 O SÉCULO. A reforma da Instrução Púbica. N. 
10:522, 30/03/1911. 
56 O SÉCULO. A obra da República: Instrução pri-
mária como foi acolhida a reforma. N. 10:523, 
31/03/1911. 

posta a aceitar mudanças de 
comportamento social.57 

 

Desde o final do primeiro ano de 

vigência da Reforma, evidenciava-se o 

caos do sistema e os limites em efetivá-la. 

Questionava o jornal O Século: como vul-

garizar a instrução pública sem professores 

bem preparados, alunos bem alimentados e 

lugares apropriados? Concluiu-se que a 

chaga do analfabetismo estava ligada ao 

problema econômico e que não bastava 

“declarar a instrução gratuita e obrigatória 

para combater a ignorância do povo”, 58 

pois faltavam escolas e bons professores, 

bem como escolas normais adequadas e 

instalação de material moderno, isto aliado 

à situação de pobreza dos alunos que preci-

savam trabalhar. “Como obrigá-los a irem 

para escola”?59 Questionava o redator. No 

cerne, encontrava-se o debate sobre a obri-

gatoriedade do ensino. 

A Escola preparatória militar60 foi 

matéria do jornal. A República Portuguesa 

privilegiou a formação militar desde cedo. 

Deveriam ser ministradas, a partir dos dez 

anos de idade, pelo próprio professor, ma-

térias que consistiam em Educação Cívica, 

Ginástica e Canto Coral. Fazia parte de sua 

                                                
57 CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. p. 
678. 
58 O SÉCULO. O problema da Instrução Popular: 
depende, sobretudo, da solução do problema eco-
nômico. N. 10:775, 10/12/1911. 
59 Ibidem. 
60 O SÉCULO. Pela Pátria e pela República. N. 
11:236, 24/03/1913. 
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tarefa também difundir informações a res-

peito da organização do exército, do servi-

ço militar e sua disciplina.61 Assim, quan-

do o impresso expôs o tema do boy scouts, 

em matérias sucessivas, já havia o espírito 

de aceitação, mas também de controvérsias 

a respeito da militarização do ensino. Nes-

sa perspectiva, as matérias que foram pu-

blicadas a respeito do boy scouts foram a-

brindo espaço para a organização de gru-

pos em Portugal, com o apoio contínuo de 

O Século.  

O tema boy scouts, com o título 

“Educação Nova: boy scouts”, trouxe in-

formações sobre sua origem, forma de or-

ganização e objetivos, demonstrando, o pe-

riódico, interesse em trazer essa experiên-

cia para Portugal. O porta-voz foi Paulo 

Osório, correspondente de Lisboa em Pa-

ris.62 “Originária da Inglaterra, a formação 

de jovens numa perspectiva higienista, 

com jogos e exercícios ao ar livre, com a 

perspectiva de renascimento da pátria, co-

mo os melhores cidadãos da República: 

Educar fisicamente e cega obediência a 

Lei”.63 O referido jornal deu ampla visibi-

lidade a essa temática, promovendo uma 

campanha para a formação de grupos simi-

lares em Portugal, banindo tendências reli-

giosas e políticas. Isto chegou a acorrer em 

                                                
61 CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. 
62 O SÉCULO. Educação Nova: A origem dos “boy 
scouts”. N. 10:014, 08/08/1912. 
63 O SÉCULO. No Renascimento da Pátria: os boy 
scouts. N. 11:043, 07/09/1912. 

alguns liceus com os títulos de “Batedores 

de Portugal”.64 Esse tema foi publicado, de 

forma contínua embora não sucessiva, du-

rante os meses de agosto, setembro e outu-

bro de 1912. 

Matérias publicadas sobre a milita-

rização do ensino, tanto davam conta de 

posições favoráveis quanto desfavoráveis. 

Os não defensores da educação militar nas 

escolas alegavam que não era necessário 

impor a ordem e disciplina no país à moda 

militar,65 mas sim a disciplina moral como 

princípio de autoridade. A educação militar 

para as crianças também foi criticada por-

que as tornavam autômatos, sem espírito 

de iniciativa. A verdadeira educação deve-

ria ter um caráter prático, para se tornar ú-

til. Defendeu-se a educação cívica desen-

volvida pelo processo mais prático, aquela 

educação que consistia em fazer da criança 

um verdadeiro cidadão. Para tanto, tomou 

como referência o sistema de ensino norte-

americano que transformou cada escola em 

um “verdadeiro laboratório de civismo prá-

tico”.66 Assinalou também a necessidade 

de cada criança cantar “A Portuguesa e os 

cânticos patrióticos”.67  

Nos primeiros anos da República, o 

dito sobre os processo e métodos de ensino 
                                                
64 O SÉCULO. Cuidando do futuro da pátria, os li-
ceus de Lisboa formam “boy-scouts”, Batedores de 
Portugal. N 10:055, 19/09/1912. 
65 O SÉCULO. “A Educação no Paiz”. N. 11:963, 
31/03/1915. 
66 O SÉCULO. Educação cívica das crianças. N. 
11:989, 09/04/1915. 
67 Ibidem. 
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a serem adotados nas escolas portuguesas 

foi recorrente. Antes de adentrar nos ditos 

a esse respeito, remeti-me ao trabalho de 

Pintassilgo68 que, ao tratar dos manuais de 

pedagogia nas três primeiras décadas do 

século XX, afirmou-se encontrar entre a 

tradição e a inovação. Sem me adentrar 

nesse debate, destaquei apenas as conside-

rações que esse autor fez entre a ciência da 

educação e a arte de ensinar, como pano de 

fundo dos referidos manuais: ciência, en-

quanto as “leis teóricas da educação”69 e 

arte “como dimensão prática e aplicada a 

educação”.70 Nesse intermédio estava o 

debate sobre os métodos da pedagogia mo-

derna. Métodos, como a ordem refletida 

das apresentações das noções (dedutivo e 

indutivo); os processos, como os meios e 

instrumentos utilizados pelo professor para 

facilitar a aquisição de noções pelos alunos 

que  necessitam de “diferentes maneiras de 

ensinar”.71 

Segundo Pintassilgo houve o pre-

domino do método intuitivo e das lições de 

coisas nos referidos manuais, e das lições 

de coisas, apesar de alguns países europeus 

e os Estados Unidos já estarem, naquela al-

tura, sendo marcados pela Escola Nova.  

                                                
68 PINTASSILGO, Joaquim. Os manuais de Peda-
gogia no primeiro terço do século XX entre a tradi-
ção e a inovação. In: PINTASSILGO, Joaquim et al 
(orgs). História da Escola em Portugal e no Bra-
sil: circulação e apropriação de modelos culturais. 
Lisboa: Edições Colibri, 2006. 
69 Ibidem. p. 180. 
70 Ibidem.  
71 Idem. p.190. 

O autor verificou que foi possível 

detectar, nos manuais de pedagogia, que 

havia certa continuidade entre o ensino in-

tuitivo e os métodos ativos: “as linhas de 

continuidade são tão evidentes como as in-

tenções renovadoras, mesmo quando os 

discursos são claramente marcados por 

uma retórica do velho e do novo”.72 Foi 

preciso levar em conta, porém, que este ní-

vel discursivo nos manuais pedagógicos 

não se efetivaram, em sua maioria, nas es-

colas primárias portuguesas. 

Um estudo feito no Brasil, de Val-

demarin, sobre aspectos da cultura escolar 

em manuais didáticos destinados aos pro-

fessores, elaborados no final do século 

XIX, apresentava duas formas de apropria-

ção do método intuitivo. Eram norteados 

nos mesmos princípios epistemológicos, 

“unânimes na afirmação da importância 

dos sentidos para a aprendizagem, com o 

conseqüente privilegiamento da observa-

ção e da experiência como atividades cog-

nitivas”.73 Uma das formas de apropriação 

foi enquanto método geral do ensino, “a-

plicável também à leitura, história e outros 

campos abstratos, pois os princípios de a-

prendizagem relacionavam-se ao ser hu-

mano e não ao objeto.”74 Outra, enquanto 

                                                
72 Ibidem. p. 198. 
73 VALDEMARIN, Vera Teresa. Lições de coisas: 
Concepção científica e projeto modernizador para a 
sociedade. In: Cedes: Cultura escolar: história, prá-
ticas e representações, n. 52. São Paulo:                
UNICAMP, 2000. p. 79. 
74 Ibidem. 
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lições de coisas concebidas como ativida-

des adequadas a áreas específicas de co-

nhecimento, objetivando desenvolver o in-

teresse do aluno. 

Nas reformas de ensino de Sergipe 

essas duas apropriações do método intuiti-

vo foram instituídas. Até 1910 foram inclu-

ídas as lições de coisas como atividades 

específicas; nas práticas educativas dos 

grupos escolares, o método intuitivo foi, 

gradativamente, instituído como procedi-

mento geral do ensino.  

Pude observar ainda que essa ambi-

güidade ou continuidade esteve presente 

nos ditos de O Século e do Correio de 

Aracaju a respeito dos métodos pedagógi-

cos. Defendeu-se o tempo todo o método 

intuitivo, com as lições de coisas e, ao 

mesmo tempo, os processos de ensino mais 

fortemente inervados na Escola Nova.  Na 

década desse estudo, o método intuitivo foi 

introduzido como um princípio a ser ado-

tado em todo o ensino, a despeito da pre-

sença das lições de coisas, de forma disci-

plinar, em reformas de ensino, no final do 

século XIX, em Sergipe.  

Em Portugal, a Escola Oficina N. 1, 

fundada em 1907, trazia os traços dos mé-

todos de ensino moderno, vindo a se cons-

tituir em modelo no país. Entretanto, gra-

ças à circulação de idéias, os zumbidos dos 

preceitos escolanovistas apareciam tanto lá 

quanto cá, especialmente no final da déca-

da em estudo, mas ainda de forma extre-

mamente fragmentária incipiente.  

O Século, em reportagem, fez uma 

distinção entre escola antiga e escola mo-

derna. No cerne dessa discussão, encontra-

va-se a dobradinha: instruir e/ou educar. A 

escola antiga acumulava grandes somas de 

conhecimento, tornando o aluno o grande 

abismo da ciência, pois sua preocupação 

era a de instruir, fixar os conhecimentos. A 

escola moderna dotava o aluno com algu-

mas noções indispensáveis, desenvolven-

do-lhe as faculdades para adquirir o conhe-

cimento de que necessitava. Era a escola 

de educar. Nela, devia-se levar o aluno a 

observar e raciocinar. Cabia ao professor 

incluir cantos, trabalhos manuais, passeios 

escolares e a ginástica. Porém o professor 

Virgilho Santos,75 em entrevista ao impres-

so salientou que era impossível introduzir, 

nas escolas portuguesas, essas inovações 

enquanto não se modificasse a legislação 

vigente e dotasse as escolas com meios in-

dispensáveis.  

Os métodos de ensino foram pontos 

de questionamentos do senador Ladislau 

Picarra, que ressaltou a necessidade de que 

os mesmos fossem mais práticos que 

mnemônicos, em entrevista dada ao O Sé-

culo. O senador defendeu o método opor-

tuno, individual, orientado por uma profes-

sora, de modo a generalizar a educação 

                                                
75 O SÉCULO. As inovações na Escola Pimária. N. 
12:064, 10/07/1915. 
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maternal, física e estética. Fez afirmações a 

respeito da herança deixada pela Monar-

quia: o ensino desorganizado e abandona-

do, “sem a remodelação da escola primária 

toda a questão moral e intelectual do país 

perde-se no vício”76 

No esteio dos métodos escolares, 

noticiaram-se as missões que eram realiza-

das em várias escolas de Lisboa, as excur-

sões para fábricas de chocolates, jardins de 

infância e a Casa Pia.77 Eram, as chamadas 

excursões escolares, atividade pedagógica 

trabalhada extensivamente por Decroly, da 

Bélgica.  

Em 1914 o professor Armindo Va-

rela, da Escola N. 4 denunciava, em O Sé-

culo, a ausência de material didático e de 

mobiliário nas escolas. Ao mesmo tempo, 

defendeu a disseminação do método intui-

tivo. 

 

A lição das coisas é hoje o me-
lhor processo de instruir e edu-
car; mas como esse processo é 
menos econômico, recorre-se, 
por ora, à lição pelo aspecto. Es-
se processo precisa de muita 
propaganda em Portugal. O en-
sino intuitivo preconizado por 
Pestalozzi, o ensino factivo de 
Froebel, e o ensino experimental 
de Spencer, de Huxley e Angiu-
li, ainda não são pautados na 
maioria de nossas escolas (...) 

                                                
76 O SÉCULO. Instrução primária: o ensino primá-
rio em Portugal. N. 10:771, 06/12/1911. 
77 O SÉCULO. Vida Escolar: Missões de Ensino 
Prático. N. 10:806, 12/01/1912. 

por falta absoluta de material di-
dático.78 

 

O jornal publicou tema referente à 

arte na escola, defendendo-a como uma 

necessidade e não como um luxo para o 

aperfeiçoamento dos sentimentos e a aqui-

sição do valor inestimável para o bem estar 

individual: desenho, reprodução, visita a 

museus, a história, contatos permanentes 

com a natureza.79 Considerava que a lição 

das coisas era, para aquele momento, o me-

lhor processo de instruir e educar; mas, 

como esse processo era menos econômico, 

por ora a lição do aspecto. Alertava que o  

ensino intuitivo de Pestalozzi, o ensino fac-

tivo de Froebel e o ensino experimental de 

Spencer, de Huhley e Angiuli encontra-

vam-se ausentes na maioria das escolas de 

Portugal, por falta absoluta de material di-

dático,80 ocorrendo o verbalismo dominan-

te, como se referiu o professor Armindo 

Veralda. 

A República o instituiu como mé-

todo de ensino oficial, especialmente com 

a difusão das escolas móveis. O combate 

ao analfabetismo, considerado uma doença 

que enfermava a nacionalidade portuguesa, 

foi o epicentro do debate naquele início de 

                                                
78 O SÉCULO. Nas escolas: o mobiliário e o mate-
rial didático. N. 11:544, 30/01/1914. 
79 O SÉCULO. A Arte na Escola. N 11:511, 
27/07/1914 . 
80 O SÉCULO. Nas escolas: o mobiliário e o mate-
rial didático. O SÉCULO.  N. 11:544, 30/01/1914. 
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República, por isso a defesa das chamadas 

escolas móveis.81 

Essas escolas foram criadas ainda 

na Monarquia, mas teve uma grande ex-

pansão durante a I República. Proença as-

sinalou que as mudanças na questão peda-

gógica, como a reforma de 1911, trouxe-

ram muito das inovações pedagógicas pre-

sentes no cenário europeu. A luta contra o 

analfabetismo com a instituição e o patro-

cínio, por parte do estado, de uma experi-

ência já feita, às escolas móveis baseadas 

no espírito de voluntaristas, foi uma delas.  

Assim, uma das grandes iniciativas 

da República foi a de difundir a alfabetiza-

ção, através das escolas móveis, congre-

gando a iniciativa privada já que o estado 

português não conseguia arcar com todas 

as despesas. Inicialmente houve a sugestão 

de se instalar uma escola móvel agrícola, 

ao modelo suíço, de natureza prática (de 

caráter não especulativo), agrícola (reali-

zada no campo), regionalista (levando em 

conta as características das regiões) e indi-

vidualista (entendida aqui como dependen-

te de si, mais que do estado), pelo senador 

Narciso Alves da Cunha. 82 No dito do se-

nador, a escola deveria ser prática moral, 

levando de “terra em terra”83 o ensino dos 

processos agrícolas. 

                                                
81 Ibidem. 
82 O SÉCULO. Escolas agrícolas móveis. “Instru-
ção Popular”. N. 10:854, 02/03/1912. 
83 Ibidem.  

Como relatei no capitulo anterior, o 

ensino agrícola teve visibilidade nas pági-

nas de O Século, embora sem a relevância 

dada pelo Correio de Aracaju, face ao 

movimento ruralista presente no cenário 

nacional. Da mesma forma houve a publi-

cação de uma matéria sobre o ensino inti-

nerante como uma estratégia de combate 

ao analfabetismo nos moldes da escolas 

móveis de Portugal. 

As escolas móveis objetivavam au-

xiliar o Estado na erradicação do analfabe-

tismo, utilizando-se da Cartilha Maternal, 

de João de Deus;84 segundo João de Bar-

ros, em entrevista ao O Século. Pensada i-

nicialmente para adultos, começou a ser 

defendida para crianças; depoimento do 

professor Baltazar Teixeira. Seu argumento 

era o de que o trabalho extenuante do povo 

o impedia em se consagrar à instrução. 85  

Já em 1914 o jornal assinava o fun-

cionamento de 256 escolas móveis, com 

resultado lisonjeiro, considerado como 

uma grande vitória contra o analfabetis-

mo,86 através de entrevista realizada com o 

inspetor escolar João Bernardo Gomes. O 

inspetor afirmou que apresentou resultados 

práticos das mesmas como uma grande o-

bra da República, a despeito da falta de ca-

                                                
84 O SÉCULO. Escolas Móveis.  A sua ação no en-
sino primário. Fala de sr. João de Barros. N. 
11:336, 21/08/1913. 
85 O SÉCULO. Ataques ao analfabetismo: as Esco-
las Móveis. N. 11:395, 30/08/1913. 
86O SÉCULO. O Paiz aprende a ler: a  obra da 
Escolas Móveis. N. 11:617, 14/04/1914. 
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Imagem n.24. João de Deus. Fonte: CAR-
VALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. p. 
608. 

sas apropriadas. Os “amigos da escola”87 

iam de cidade em cidade em busca dos a-

lunos e as escolas móveis eram armas im-

portantes a serem utilizadas na “guerra 

contra o analfabetismo”.88 Nessa mesma 

matéria, O Século salientou as acusações e 

os protestos que as escolas móveis vinham 

recebendo no seio do professorado, fruto 

da má vontade e da falta de conhecimento 

que tinham sobre a  sua organização e fun-

cionamento. Para tanto foi proposta a reali-

zação de palestra para tornar as escolas 

móveis simpáticas ao professorado.89  

Em Sergipe foi criada a Liga Sergi-

pense contra o Analfabetismo, vinculada à 

Liga Nacional, no cerne do nacionalismo; 

em Portugal, a Liga em Defesa da Instru-

ção assumiu papel similar, de modo a 

combater a chaga do analfabetismo, que 

apresentava índices altos. A força do vo-

luntariado, gestado, possivelmente pelo 

sentimento de patriotismo, mas com certe-

za dos novos desafios impostos pela neces-

sidade de se criar as condições necessárias 

para o desenvolvimento industrial, eram 

imperativos visíveis nas referidas ligas. 

Instruir e/ou educar, conforme a platafor-

ma defendida, eram premissas fundamen-

tais para elevar os países da situação de a-

traso em que se encontravam. 

                                                
87 O SÉCULO. As Escolas Móveis e os cursos no-
turnos. N. 11: 830, 17/04/1915. 
88 Ibidem. 
89 O SÉCULO. O Paiz aprende a ler. A obra das Es-
colas Móveis. N. 11: 617, 14/04/1914. 

  A Cartilha Maternal , de João de 

Deus, teve amplo espaço nesse periódico, a 

partir de seus divulgadores em outros lo-

cais da Europa e do Brasil.90 Como foi vis-

to, no Brasil o referido método foi assimi-

lado como moderno, científico e racional, 

na terceira fase de Comte, a fase positiva, 

merecendo a sua adesão por professores e 

intelectuais brasileiros. Entretanto, sofreu 

diferentes apropriações de modo a se mate-

rializarem  outros métodos baseados em 

sentenciação e conto ou historieta (todos 

analíticos), bem como aos mistos (analíti-

cos-sintéticos).  

 

Em Portugal, quando ele foi lança-

do, em 1876, sofreu muitos ataques, inclu-

sive de que o método estava aquém dos 

movimentos europeus de vanguarda, reme-

tendo-se a Pestalozzi, por exemplo. Porém, 

mereceu grande aceitação do público e de 

muitos professores primários, que levaram 

o governo a fazer um estudo comparativo 

                                                
90 O SÉCULO. A “Cartilha Moderna”. N. 10:377, 
31/10/1910. 



 

 O dito pedagógico em O Século 153
 

 

desse método com o que era usualmente u-

tilizado, ressaltando-se sua superioridade.  

Porém, foi com a publicação de dois arti-

gos no jornal O Século, pelo republicano 

Casemiro Freire, sobre as carências do en-

sino nacional e da propagação do método 

João de Deus, que este começou a se popu-

larizar em Portugal.91 

 

João de Deus Ramos, filho do poeta 

idealizador da Cartilha Maternal,  educa-

dor atuante no cenário português na pri-

meira metade do século XX, foi um conti-

nuador da obra do pai. Empreendeu via-

gens para estudar métodos e processos de 

ensino da leitura em vários países, chegan-

do à conclusão de que cada povo tinha um 

método próprio de ensinar a ler, e o méto-

do de João de Deus era o mais apropriado 

para Portugal. O referido método foi tradu-

                                                
91 CARVALHO, Rômulo. Obra citada. 1996. 

zido e publicado na França, levando o no-

me de Cartilha do ABC.92   

Em relação ao ensino normal, me-

didas também foram tomadas pela Repú-

blica Portuguesa e que tiveram visibilidade 

no jornal O Século. Considerava erro da 

Monarquia não ter cuidado do magistério, 

do professor especializado e pedagogica-

mente preparado para a sua missão. 93A ba-

se do ensino moderno raciocinado no fato posi-

tivo, visível, palpável e concreto para que a 

criança pudesse acreditar  

 
vendo e raciocinando experi-
mentalmente. Ora, a revelação, o 
mistério, o acaso, o milagre, o 
empirismo de que a educação re-
ligiosa usa e abusa, matam com-
pletamente na criança todas as 
suas preciosas faculdades natu-
rais que, sem religiosidade e e-
ducadas, vem ser o caráter, inte-
ligência e  “força”.94 

 

Na vitrine das letras d’O Século, 

noticiou sobre as ações da Sociedade Pro-

motora dos Asilos, Creches e Escolas, 

promotora da Escola Oficina N. 1. Essa es-

cola tinha como objetivo atender à infância 

operária. Inicialmente,  numa função técni-

co-profissional; depois começou a fazer 

experiências pedagógicas. Assim, empe-

nhou-se em abrir um curso livre de Peda-

gogia para habilitar professores primários à 

                                                
92 BARRETO, Graziela. João de Deus e a Educação 
Nova. In: PINTASSILGO, Joaquim et al (orgs). 
Obra citada. 2006. 
93 O SÉCULO. O Ensino em Portugal. N. 11:513, 
29/10/1913. 
94 Ibidem. 

Imagem n. 25. Cartilha Maternal. Fonte: 
CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. 
p. 609. 
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prática dos métodos exigidos pelo Progra-

ma Oficial. Tratou-se de um laboratório de 

Pedagogia Moderna, teórico e prático, em 

aulas noturnas. Era intenção auxiliar o Es-

tado nas novidades introduzidas: escola 

maternal, lições de coisas e trabalhos ma-

nuais educativos e educação social.95 

O Século noticiou que a Escola    

Oficina N. 1 desenvolveu os processos de 

ensino, exposição de trabalhos e pela ri-

queza do material escolar, pautando-se no 

ensino racional, científico e individualista. 

Essa instituição era considerada a única no 

país a usar os métodos modernos. Enfati-

zou que o professor moderno deveria ser 

possuído de um saber geral e de filosofia e 

psicologia social. Considerava ainda a ne-

cessidade de expor os trabalhos produzidos 

pelos alunos, ao invés da realização de e-

xames, levando-se em conta o tempo que 

cada um teria para aprender, aludindo ain-

da que o método adotado fosse o de João 

de Deus. 96   

O Século também empreendeu sua 

missão na divulgação da reforma de ensino 

entre os professores, criando uma página 

mensal sobre a instrução:97 O Século deu o 

exemplo oferecendo sua quota, “trazendo 

para as suas colunas idéias, conhecimentos, 

                                                
95 O SÉCULO. A Escola Oficina. N. 10:793, 
29/12/1911. 
96 O SÉCULO.  A Escola Officina. N. 1. N. 10:423, 
18/12/1910. 
97 O SÉCULO. Revista Mensal do “Século” especi-
almente destinadas aos professores e pedagogistas. 
N. 11:456, 31/10/1913. 

advires, estímulos, com as quê identificará, 

pela sua larga publicidade, muitos milhares 

de espíritos que ficarão sendo novas prose-

lits da instrução”.98 

A escola para operários foi também 

espaço de publicação de O Século. Em sua 

posição missionária, o impresso, já no iní-

cio da República, realizou uma subscrição 

para a construção de uma escola para os fi-

lhos dos seus empregados, na qual foram 

adotados os métodos modernos assumindo, 

assim, mais uma frente de luta para “debe-

lar a ignorância do povo português”.99 Da 

mesma forma, deu ampla visibilidade à 

construção da escola para filhos de operá-

rios. Em entrevista ao dirigente sindical Ju-

lio Manuel dos Santos, este afirmou ao O 

Século que a referida escola adotaria os 

preceitos da Pedagogia de Ferrer (Espanha) 

e deveria manter-se afastada da luta sindi-

cal para se proteger da ação da polícia e 

das autoridades.100 

Candeias destacou que nas primei-

ras décadas do século XX houve, em Por-

tugal, a proliferação de associações de 

classe normalmente acompanhadas por 

uma escola primária, assentada em pressu-

postos pedagógicos que “rompessem com 

os métodos antiquados, repressivos e do-

                                                
98 Ibidem. 
99 O SÉCULO. A escola do Bairro d`O Século. N. 
10:885, 02/04/1912. 
100 O SÉCULO. Uma escola moderna. N. 10:997, 
23/07/1912. 
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mesticadores”.101 Era uma rede autômana e 

alternativa que tentava que tentava fazer o 

contraponto com a rede educativa do Esta-

do. No seio do operariado português já se 

fazia presente a “influência ideológica do 

anarquismo e do sindicalismo revolucioná-

rio na classe operária”.102  

A República também criou o novo 

Ministério da Educação, que foi instituído 

em 1913. Até então os assuntos do ensino 

estiveram sob a responsabilidade do Minis-

tério do Interior. A instituição de um mi-

nistério não era novidade da República, 

pois duas tentativas curtas já tinham sido 

feitas pela Monarquia.  

Em entrevista ao impresso, a fala de 

Souza Junior, expondo o programa do Mi-

nistério da Instrução salientou que: “instru-

ir é libertar”,103 já que a grande preocupa-

ção da República era a educação do povo 

com a proliferação da instrução primária, 

considerando o analfabetismo como um 

grande mal do país, “uma doença que en-

ferma a nacionalidade portuguesa”.104 Na 

matéria, defendia que a escola era um ele-

mento civilizador essencial e que instruir 

não era educar, mas educar era a função da 

escola portuguesa, de modo que esta se-

guisse sempre o imperativo categórico da 
                                                
101 CANDEIAS, António. As escolas operárias por-
tuguesas do primeiro quarto do século XX. In: 
Análise Psicológica, v. 3. Lisboa, 1987. p. 327. 
102 Ibidem. p. 327. 
103 O SÉCULO. O novo Ministério da Instrução 
Pública. O analfabetismo: eis o inimigo! N. 11:345, 
13/07/1913. 
104 Ibidem. 

razão e da consciência, na formação do ca-

ráter. Era isso que se encontrava na base 

dos povos mais progressistas. Portanto, o 

papel da escola portuguesa era o de instruir 

o caráter. 105 

Era o combate ao analfabetismo a 

base indispensável para a solução dos pro-

blemas nacionais, pois como considerava 

João de Barros, diretor interino da Instru-

ção Pública, em entrevista ao O Século, 

uma nacionalidade sem cultura, sem edu-

cação era atrasada.106 Salientou também 

que faltava dinheiro para se empreender as 

reformas necessárias, dessa forma, era ne-

cessário promover o desenvolvimento eco-

nômico do país para que se pudesse aten-

der às demandas da educação.  

No processo de renovação do país, 

os jornalistas se empenhavam apontando 

necessidades e alternativas. Nessa esteira 

estava a correlação entre a resolução dos 

problemas do ensino e a questão econômi-

ca de Portugal, cuja equação se dava na 

consideração de que a chaga do analfabe-

tismo no país estava intimamente ligada à 

questão econômica: “Declarar a instrução 

gratuita e obrigatoriedade era uma medida 

                                                
105 O SÉCULO. Questões de Educação. O novo 
Ministro da Instrução Pública. N. 18:842, 
19/02/1912. 
106 O SÉCULO. Formulação de apoio ao O Século 
do Ministro do Interior, da Justiça e Órgãos Ofici-
ais. N. 11:294, 21/05/1913. 
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insuficiente para combater a ignorância do 

povo”.107  

Críticas começaram a emergir sobre 

a reforma de ensino de 1911, por conta de 

sua dificuldade em torná-la efetiva no ce-

nário português. O Diretor da Casa Pia, 

Antonio Aurélio C. Ferreira, afirmou que a 

referida reforma foi moldada no figurino 

estrangeiro, mas que o país não tinha re-

cursos para pôr a reforma em execução. 

Era uma legislação feita aos pedaços, sem 

unidade. Tratou-se, de fato, de uma refor-

ma de sonhos, mas distante da real situação 

econômica portuguesa envolta na pobreza, 

nos conflitos em nível de poder e na falta 

de preparo de seus executores como argu-

mentou Carvalho.108 

Mas, era uma reforma de ensino 

avançada para a realidade nacional que in-

corporava os mais recentes preceitos da 

pedagogia moderna na dinâmica escolar: a 

obrigatoriedade com as excursões, visitas, 

passeios pedagógicos, colecionismo de es-

pécimes para o estudo das científicas natu-

rais, tudo isso em um país com insuficiên-

cia escolar, sem material de ensino e sem 

professor habilitado.  

Por fim, no âmbito da regeneração 

da sociedade pela educação, um estudo fei-

to pelo Padre Antonio de Oliveira trouxe a 

tese de que a transformação de um povo se 

                                                
107 O SÉCULO. “O problema da instrução popular”, 
depende sobretudo da solução do problema econô-
mico. N. 10:775, 10/12/1911. 
108 CARVALHO, Rômulo. Obra citada. 1996. 

dava no trabalho e pelo trabalho. Ele, cape-

lão da casa de detenção e correção de Lis-

boa, fez uma crítica às prisões que não le-

vam a transformação do delinqüente, pois 

eram “estrebarias de gado humano”. Con-

siderava que a solução era a moralidade da 

família, a prosperidade da nação e a gran-

deza da humanidade e não das leis e dos 

códigos, pois o menor criminoso era um 

mau produto da educação.109 Defendeu o 

estabelecimento de uma nova legislação 

para as instituições reformadoras e correti-

vas e outros serviços, para que a infância 

desamparada ou delinqüente se tornasse 

honesta, laboriosa e útil à sociedade portu-

guesa. A proposta era a de construir esco-

las industriais e agrícolas, bem como uma 

escola feminina profissionalizante para a-

tender a necessidade de formação dos jo-

vens..110  

Ainda nessa perspectiva de regene-

ração da infância, O Século defendeu a re-

cuperação da criminalidade infantil a partir 

de dois processos: a prevenção, ao invés de 

castigos, repressões e ódios; e a proteção, a 

solidariedade e o amor. Nesse esteio, a Re-

pública tinha esse papel regenerador, já 

que na Monarquia as crianças delinqüentes 

eram frutos da degeneração dos pais, do 

                                                
109 OLIVEIRA, Antônio de. O Século. Criminolo-
gia e Educação. N. 12:655, 02/03/1917. 
110 O SÉCULO. Escolas de reforma; casas de corre-
ção. N. 13:554, 20/09/1919. 
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abandono e da vadiagem.111 Foi um dos 

poucos artigos publicados em O Século, de 

natureza opinativa, nos moldes da impren-

sa sergipana. 

Seu conteúdo se aproximava do de-

bate no impresso sergipano, sobre a rege-

neração das crianças pela escola, especial-

mente no dito de Helvécio de Andrade. 

 

 

 

4. Os congressos pedagógicos em   
O Século 

 
 
 

O Século acompanhou e protagoni-

zou vários congressos no campo da educa-

ção e da instrução. Era um momento de 

grande divulgação das idéias republicanas. 

Idéias como combate ao analfabetismo, 

educação cívica e higiene escolar eram 

pautas de congressos de educação.112 Suas 

teses tendiam sempre para a necessidade 

de superação do atraso da educação portu-

guesa, tanto em nível de organização ad-

ministrativa das escolas quanto nos aspec-

tos metodológicos do ensino. Ensino práti-

co, lançando mão de lições de coisas; gra-

                                                
111 O SÉCULO. No antigo Collegio de S. Patrício: 
um ensaio da reformulação das crianças delinqüen-
tes. N. 10:474, 11/02/1911. 
112 O SÉCULO. A Instrução em Portugal: O Tercei-
ro Congresso Pedagógico. N. 10:896, 13/04/1912.  

duação do ensino, obedecendo ao desen-

volvimento intelectual do aluno, bem como 

defesa de realização de excursões, passei-

os, festas, corais, iam dando a tônica dos 

interesses e necessidades dos congressistas 

no período. 

Os professores, por sua vez, foram 

se organizando em luta pela melhoria de 

seus vencimentos e condições de trabalho.  

Passaram também a ocupar espaços em vá-

rias edições do jornal, com uma multiplici-

dade de interesses e necessidades que a-

pontavam, naquele cenário dos primeiros 

anos da República, o sentimento de reno-

vação e regeneração de conjunto de inte-

lectuais, políticos, jornalistas, professores e 

cidadãos. Ampliaram-se nesse período, so-

bremaneira, os periódicos especializados.  

Nóvoa113 ressaltou que, “após a im-

plantação da República, os esforços asso-

ciativos dos professores ganharam certa 

consistência, podendo falar-se com legiti-

midade da constituição de verdadeiras as-

sociações profissionais de classe.”114 A Li-

ga Nacional do Professorado Primário Por-

tuguês, em 1907, tornou-se Sindicato dos 

Professores Primários Portugueses, em 

1911. Fundou-se a Associação Geral dos 

Professores Primários de Portugal, em 

1916, e a União do Professorado Primário 

                                                
113 NÓVOA, António. Do Mestre-Escola ao pro-
fessor primário: subsídios para a história da pro-
fissão docente em Portugal (séculos XVI-XX). Lis-
boa: Gráfica 2000, 1986. 
114 Ibidem. p. 38. 
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Oficial Português, em 1918, já dentro de 

um modelo de sindicato. 

 

A União vai desempenhar um papel 
fundamental no desenvolvimento de 
um espírito e de um comportamento 
de corpo profissional por parte dos 
professores; a sua acção enquanto 
elemento estruturante de uma identi-
dade profissional foi decisiva; é esta 
constatação que justifica a sua gran-
de representatividade: em 1925 a 
União congregava cerca de 90% dos 
professores primários.115 

  

 A Liga Nacional da Instrução pro-

moveu o IV Congresso Pedagógico que 

trouxe, como tema principal, a “Arte na 

Escola e as Relações de Ensino primário 

com o profissionalismo regional”, 116 no 

espírito da descentralização e da valoriza-

ção do regional. Teve ampla cobertura pelo 

impresso, desde o momento da preparação 

até a apreciação dos seus resultados. Mobi-

lizou cerca de 1200 congressistas. As teses 

defendidas foram agrupadas em quatro 

secções: Educação Intelectual, Higiene Es-

colar, Educação Artística, Educação Pro-

fissional.117 

A realização do Congresso de Arte 

na Escola118 pela Sociedade de Estudos 

Pedagógicos e pelo Instituto Feminino de 

                                                
115 Ibidem. p. 39. 
116 O SÉCULO.  Preparando o futuro. O IV Con-
gresso Pedagógico e sua influência no espírito e no 
trabalho das novas gerações. N. 11:616, 
13/04/1914. 
117 O SÉCULO. .IV Congresso Pedagógico promo-
vido pela Liga Nacional da Instrução. N. 11:618, 
15/04/1914. 
118 O SÉCULO. Congresso de arte na escola. N. 
11:653, 12/12/1914. 

Educação e Trabalho, em Odivelas (Lisbo-

a) foi divulgado e acompanhado pelo im-

presso.  

No espírito de mobilização dos pro-

fessores em cobrar do novo regime o cum-

primento das promessas feitas, em 1915, o 

Grêmio dos Professores Primários Oficiais 

de Lisboa ocupou página do impresso para 

convocar seus sócios para a realização de 

uma Assembléia Geral Extraordinária. O 

objetivo foi o de defender interesses da 

classe, reclamando do poder público “a e-

laboração e cumprimento das medidas ne-

cessárias e promover, ao mesmo tempo, o 

aperfeiçoamento do ensino por meio de 

conferências, excursões e da publicação de 

obras pedagógicas de distribuição gratuita 

para os sócios”. 119 Seu diretor, o professor 

Antonio Mecenas, alegou que no Boletim 

Pedagógico seria banido toda crítica de or-

dem política, religiosa e pessoal. 

O Congresso dos Professores Pri-

mários Oficiais, promovido por sua Asso-

ciação, discutiu a questão do analfabetismo 

e da descentralização do ensino.120 Um dos 

pontos-chave foi a questão do financia-

mento da educação, com o final da Primei-

ra Guerra, que teve a participação de Por-

tugal. A questão econômica também teve 

                                                
119 O SÉCULO. Assembléia Geral Extraordinária 
do “Grêmio dos Professores Oficiais de Lisboa” N. 
12:160, 15/10/1915. 
120 O SÉCULO. Congresso dos Professores Primá-
rios Oficiais. N. 13:638, 31/12/1919. 
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NOTA 
 
Programa dos congressos regionais: I- Admi-
nistração local, Paróquia civil, Câmara Muni-
cipal, Conselho, Distrito; II- Ensino: elementar, 
técnico e secundário; III-Fontes de riquezas;  
IV-Comunicação;  V-Emigração; VI-A pesca; 
VII- Minérios; VIII- Divisão da comarca; IX- 
Serviços Militares; X- Impostos; XI- Higiene e 
salubridade e XII- Turismo. 

grande espaço no impresso,  uma vez que o 

país estava em grande crise financeira. 

Nesse último congresso, o ponto 

chave para o debate foi a luta pela equipa-

ração salarial dos professores com o res-

tante dos funcionários públicos de Portu-

gal. O Século foi, pode-se dizer, o jornal 

oficial dos congressos. Dele foram extraí-

das as reportagens do congresso, depois in-

tegradas nos capítulos dos livros corres-

pondentes aos debates e visitas. Também 

deu apoio oficial no financiamento de al-

gumas edições e na facilitação do deslo-

camento de professores para congressos 

(apoio empresarial).121 

Antes da realização desses eventos, 

porém, O Século, em 1913, havia organi-

zado e liderado a realização de congressos 

regionais para discutir as questões da soci-

edade portuguesa. Objetivava discutir, por 

região, os problemas e as alternativas para 

resolvê-los, no cerne do princípio de des-

centralização administrativa. Nesse sentido 

defendeu o ensino regional, atendendo os 

modos, hábitos e costumes da região, le-

vando em conta, portanto, as características 

locais.122 Um dos temas constantemente 

debatidos nos congressos regionais foi o da 

Instrução Púbica.123 A escola era tida como 

                                                
121 CARVALHO, Luís Miguel e FERNANDES, 
Ana Lúcia. Obra citada. 2002. 
122 O SÉCULO. Congressos Regionais: Os primei-
ros trabalhos preparatórios. N 11:288, 15/05/1913. 
123 O SÉCULO. Congresso Regional da Instrução 
Pública em Portugal. N. 11:300, 31/05/1913. 

necessidade fundamental para o ressurgi-

mento econômico.  

Em entrevista ao O Século, o então 

diretor da Instrução Pública, Dr. João de 

Barros, expressou a falta de dinheiro e a 

necessidade de desenvolvimento econômi-

co para resolver os problemas da instrução, 

considerada um garantia para o progresso 

da nação. Em defesa da descentralização 

do ensino, cabendo à União a ação fiscali-

zadora e orientadora,e às câmaras munici-

pais, seu desenvolvimento.124 

 

 

A realização de congressos e confe-

rências de professores de Portugal seguiu a 

lógica do que ocorria na Europa desde o 

século XIX. Inicialmente eram realizados 

encontros espontâneos entre professores, 

aos poucos foram se institucionalizando, 

de modo a se transformarem em congres-

sos. A primeira conferência, em Portugal, 

teve lugar no Porto, em 1883. À época, de-

bateu-se sobre o método de ensino consi-

derado mais moderno, referindo-se ao en-

                                                
124 O SÉCULO. “Congressos Regionais. N. 11:294, 
21/05/1913. 
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Imagem n. 26. Recorte do inquérito. O Século, 
15/05/1914. Fonte: Biblioteca Nacional de Por-
tugal. 

sino simultâneo, que, segundo Boto, no ca-

so português, não se tratava de se ensinar 

ao mesmo tempo a leitura e a escrita, mas 

de se buscar uma forma de ensino coletivo, 

no qual o professor se dirigia para todos os 

alunos da classe, contrapondo-se, assim, ao 

mútuo e ao individual.125 

 

 

5. O dito sobre os  
inquéritos 

 

 

Algumas temáticas mereceram 

maior atenção por parte do jornal, com ma-

térias publicadas, muitas vezes, em edições 

sucessivas e em primeira página, mediante 

à realização de Inquérito. O inquérito sobre 

o papel dos padres da Companhia no cená-

rio político e educacional de Portugal ga-

nhou as páginas de O Século pouco antes 

da proclamação da República.126 Na Re-

forma de 1911, a descentralização do ensi-

no foi a questão mais polêmica; embora já 

tivesse sido tentada pela Monarquia, cons-

tituiu-se numa experiência mal sucedida 
                                                
125 BOTO, Carlota. Sobrevivência do passado e ex-
pectativas de futuro: a tradição escolar na cultura 
portuguesa .In: MENEZES, Maria Cristina (org.). 
Educação, memória, história: possibilidades, lei-
turas. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 
2004. 
126 O Século. Subsídios para um Inquérito. Os reve-
rendos padres da Companhia na política e na edu-
cação. N. 10:326, 11/09/1910. 

(1878-1880). Havia esperança de que, com 

a República, que preconizava a descentra-

lização como um princípio democrático, 

fosse efetivada com êxito. Quatro meses 

depois de regulamentada, face aos inúme-

ros questionamentos e problemas advindos 

dessa medida, O Século promoveu um in-

quérito sobre a questão: “Centralisação? 

Descentralisação?”127 

Ocupando edições de abril e maio 

de 1914, o público leitor interessado na 

questão escrevia seu posicionamento e en-

viava para o jornal, que publicava extrato 

do depoimento ou em sua íntegra. O inqué-

rito demarcou três posições: um grupo que 

defendia a centralização do ensino; outro 

grupo a descentralização e um terceiro 

grupo, bem maior, a centralização ou des-

centralização parcial. Era ainda a persis-

tência do clima revolucionário e de espe-

rança que estreitava os depoimentos em re-

lação à República. 

                                                
127 O SÉCULO. A reforma da Instrução Pública. N. 
10.522, 30/03/1911. 
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Ao raiar a aurora redentora de 5 
de outubro, o povo portuguez ja-
zia numa apatia desoladora. So-
brecarregado de impostos injus-
tos, sem escolas, subjugado a 
uma política de ódio e lama, mal 
podia discernir, por entre as tre-
vas em que se debatia, os raios 
acariciadores da civilisação: o 
Progresso, que perfura monta-
nhas e atravessa mares, demanda 
os céus e ilumina os abismos, 
quedava-se, imponente, junto de 
um trono onde se sentava o pri-
vilegio imbecil.128 

 
Os adeptos da descentralização fi-

zeram sugestões que puderam superar os 

obstáculos, pois as câmaras eram adminis-

tradas por pessoas quase analfabetas e mui-

tas delas sem recursos, a exemplo do pro-

fessor de Covões, que sugeriu a existência 

de um “conselho escolar”,129 de caráter 

administrativo escapando, assim, do “caci-

quismo e da política”, 130 acabando os abu-

sos, opressões e desconchavos. 

 Um professor do Porto fez uma a-

nálise da descentralização em países como 

Estados Unidos, Alemanha e Suíça, para 

apoiar sua posição. Que a descentralização 

não fosse uma mera transposição adminis-

trativa de mandar que as câmaras pagas-

sem professores e assumissem encargos. 

Defendeu que houvesse uma administração 

das escolas de forma independente com a 

criação de um conselho cuja 

                                                
128 Professor de Couto de Mosteiro. Ibidem. 
129 Ibidem.  
130 O SÉCULO. A Instrução Primária. Centralisa-
ção? Descentralisação? Um inquérito do “Século”. 
N. 11:617, 09/04/1914, p. 2. 

 

autoridade, teria o poder sufici-
ente para atender a todos os de-
talhes de serviço, incluindo sus-
pensões, recomendações para 
nomeação, exames e concursos 
locaes, compreendendo materi-
ais, textos e disciplinas. Susten-
tando que se deve acabar com o 
vício de fazer das escolas, do 
professorado e das autoridades 
locais escolares “um rabo de pa-
pagaio político-partidário.131 

 

 Pela descentralização ampla, sem 

restrições, mesmo considerando que algu-

mas câmaras tivessem pervertido a idéia, 

posicionou-se o vereador Alberto Guima-

rães.132 Remeteu-se à experiência do pas-

sado, de 1878, quando se instituiu a des-

centralização e o fracasso: 

 

faltavam com o ordenado desses 
pobres párias durante 7,8 e mais 
mezes. E não satisfeitos com isso 
(pois ainda lhe parecia pouco), es-
ses taes delegados paroquiais, es-
túpidos e maus, entravam nas es-
colas, dando ordens, vexando, sem 
a menor consideração pelo profes-
sor, que era então o verdadeiro bo-
de expiatório do cacique local.133  

 

Os que desejavam a centralização 

argumentavam em torno dos problemas 

advindos das câmaras. Muitas delas esta-

vam em mãos de proprietários de terras, 

herdeiros do regime anterior e como colo-

car nas mãos dessas câmaras a direção do 

ensino moderno da República? Opiniões 

                                                
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
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sobre a necessidade de salvar o pouco da 

independência, já que sob a tutela das câ-

maras o professorado “seria por um reba-

nho de ovelhas sob a vigilância dos lo-

bos!”134 A centralização, por sua vez, era 

aceita desde que com bons edifícios esco-

lares, remuneração condigna e material di-

dático, fiscalização rigorosa e boa organi-

zação das escolas normais. Horácio Abru-

nhosa135 levantou o insucesso dos quatro 

meses de experiência com a descentraliza-

ção para defender a centralização, bem 

como as denúncias advindas do Conselho 

de Almada:136 faltavam pagamentos dos 

professores e da renda das casas que abri-

gavam escolas.. 

Sugestões emergiram para que as 

câmaras criassem escolas, fornecessem o 

mobiliário e material escolar, bem como 

instituíssem cursos noturnos de aperfeiço-

amento, cabendo ao poder central o restan-

te das responsabilidades, como apontou o 

depoimento da professora de Lopes do 

Amarante.137 O professor de Côja era a fa-

vor da  descentralização nos centros urba-

nos e não rurais; outros ainda faziam uma 

divisão de atribuições: as câmaras ficariam 

com  a parte administrativa e o Estado com  

a pedagógica. 

                                                
134 Ibidem. 
135 O SÉCULO. Centralisação? Descentralisação? 
Um inquérito do Século. N. 11:643, 10/05/1914. 
136 Ibidem. 
137 O SÉCULO. A instrução primária: Centralisa-
ção? Descentralização? Um inquérito de O Século. 
N. 11:647, 14/05/1914.  p.2. 

Alves de Moraes, professor de Cas-

tro Marim, apresentou uma posição alter-

nativa. Em cada província ou distrito insti-

tuir-se-ia uma academia com 4 seções: 1. 

ensino geral; 2. ensino industrial; 3. ensino 

agrícola; 4. ensino comercial com autono-

mia semelhante às universidades. O ensino 

primário deveria estar submetido ao corpo 

docente dessa academia, através da qual os 

recursos financeiros deveriam entrar, sob a 

fiscalização do Estado e das câmaras mu-

nicipais. Sugeriu, ainda, a descentralização 

com rigorosa fiscalização do estado e com 

pessoal técnico que pudesse discutir sobre 

métodos, mais nunca por leigos. 138  

No transcorrer da realização,         

O Século chamou a atenção para os leito-

res enviarem opiniões escritas de forma 

sucinta, sem acusações ou difamações e 

sem se afastar da questão em pauta.139 Era 

a dita linguagem objetiva e neutra, cara à 

imprensa moderna. 

No dia 30 de maio de 1914, o       

inquérito foi encerrado. O jornal fez um 

apanhado dos resultados afirmando que, 

por princípio, a maioria das pessoas que 

participou do inquérito aceitava e defendia 

a descentralização; entretanto, considera-

va-a impraticável em Portugal, optando pe-

                                                
138 O SÉCULO. Centralisação? Descentralisação? 
Um inquérito do “Século”. N. 11:648, 15/05/1914. 
139 O SÉCULO. Centralisação? Descentralisação? 
Um “inquérito” de O Século. N. 11:642, 
21/04/1914. 
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lo retorno da centralização.140 No debate, 

levantaram-se os condicionamentos das 

câmaras municipais em assumir a respon-

sabilidade pelo ensino primário, tanto do 

ponto de vista dos recursos financeiros 

quando das condições políticas que as diri-

giam. A questão que se colocou foi a falta 

de preparação literária das vereanças e a 

sua ausência de isenção política para ad-

ministrar as coisas da instrução. 

O grupo dos defensores da descen-

tralização parcial queria a autonomia dos 

principais centros e a entrega, às câmaras, 

da parte puramente administrativa da ins-

trução.141 Ainda assinalava a necessidade 

de uma descentralização por etapas, ou sob 

uma outra organização. Outros, apesar de 

considerar a descentralização boa, preferi-

am a centralização devido às condições do 

meio. Este último grupo foi o que mais     

apresentou opiniões.142 

O processo de descentralização ins-

tituída na Reforma de 1911 foi derrubado 

em 1919. Ainda se tentou alternativa, co-

mo se referiu Carvalho, que também malo-

grou: 

 
Por decreto de 10 de Maio de 
1919, ensaia-se um novo siste-
ma, uma solução intermediária 
que atribuía a gestão dos servi-
ços do ensino primário não as 
Câmaras nem ao Estado, mas a 

                                                
140 O SÉCULO. A instrução primária: Centralisa-
ção? Descentralização? Encerramento do inquérito. 
N. 11:663, 30/05/1914. p. 2. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 

organismos chamados juntas es-
colares, que incluíam, entre ou-
tros, representantes das Câmaras 
e professores primários.143  

 

Evidenciou-se, assim, o papel do 

jornal O Século na difusão do ensino, co-

mo elemento de renovação da sociedade 

portuguesa, quando protagonizou inúmeras 

discussões a respeito de temas referentes à 

instrução pública. Foi a perspectiva jorna-

lística que prevaleceu, naquele período,  

assumindo ações capazes de transformar a 

realidade. O impresso assumiu também sua 

natureza pedagógica. 

No período da Primeira Guerra 

Mundial as questões sobre a educação fica-

ram subsumidas ou quase desapareceram 

das páginas de O Século. No Pós-guerra, 

outras temáticas foram sendo postas em e-

vidência: insuficiência do número de esco-

las, altos índices de abandono escolar, bai-

xa freqüência e quase sempre irregular. O 

país vivia com os problemas do final de 

guerra e as condições de vida dos portu-

gueses eram difíceis.  

O inquérito sobre a vida portuguesa 

possibilitou desnudar Portugal em vários 

aspectos. No tocante à educação, deixou 

evidente o caos que se encontrava o país. 

João de Barros,144 secretário geral do    

Ministério da Instrução Pública, conside-

                                                
143 CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. p. 
679. 
144 O SÉCULO. A Vida Portuguesa: subsídios para 
o estudo do problema nacional. N. 13:000, 
14/02/1918. 
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rou, em sua opinião ao impresso, a neces-

sidade de se organizar o ensino primário, 

mas deveria ser articulada a reorganização 

a partir da escola normal. Seu argumento 

era o de que o Regulamento da Escola 

Normal havia sido aprovado em 1914, mas 

só em 1918 começou a ser colocado em 

prática. Defendeu também o aumento de 

salários dos professores, para garantir-lhes 

o mínimo indispensável.  

Destacou que nas casas de ensino 

faltavam higiene, beleza e limpeza e havia 

a necessidade de se construir um prédio  

para a escola normal, denunciando que as 

escolas infantis existentes eram criadas por 

iniciativas privadas e o Estado ainda não 

tinha assumido este ensino. Em sua fala,  

João de Barros afirmava que, oito anos de-

pois da reforma o ensino primário se    rea-

lizava em casas inadequadas, nas quais fal-

tavam higiene e beleza.145 

Na mesma edição, o inspetor esco-

lar Lira destacou o problema da insuficiên-

cia das escolas, o abandono e a freqüência  

irregular. Defendeu, então, a criação de 

cantinas escolares, face às condições difí-

ceis da vida portuguesa, agravada após a 

Guerra. 

Outra questão levantada nesse in-

quérito foi a defesa da escola regionalista, 

criticando a uniformização dos programas 

e do horário escolar. O ensino deveria le-

                                                
145 Ibidem. 

var em conta o clima e as características da 

região. Nesse sentido defendeu o caráter 

geral do ensino (ler, escrever e contar), e o 

caráter regional (clima, sexo e necessida-

des locais). Essa questão foi opinada por 

sr. Alberty, diretor da Casa Pia.146 Na 

mesma edição o diretor Adolfo Lima, dire-

tor da Escola Normal, fez críticas aos pro-

gramas longos afirmando que deveria ser 

dada mais “instruções pedagógicas”147 do 

que matéria a estudar, na linha do “educar 

a educar”.148 Dessa forma as normalistas 

não deveriam aprender ciências, mas sis-

tematizar, organizar os conhecimentos já 

adquiridos. A escola normal seria o espaço 

de se “obter a ferramenta, a metodologia e 

as diversas processologias das disciplinas 

da educação primária”.149 

Outro aspecto abordado foi o da es-

cola particular. Uma das opiniões foi a de 

Agostinho Pires,150 afirmando que as esco-

las privadas eram de péssimas condições, 

similares às oficiais: pequenas, sem condi-

ções higiênicas e com material inadequado, 

instaladas em míseros primeiros e segundo 

andares, cujo aspecto apavorava. A fre-

qüência era quase tão irregular nas particu-

lares quanto nas oficiais.. Além disso, fez 

                                                
146 O SÉCULO. A Vida Portuguesa: Subsídios para 
o estudo do problema nacional. N. 13:013, 
05/03/1918. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 O SÉCULO. A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional: A escola privada em 
Lisboa. N. 13:015, 07/03/1918. 
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uma crítica ao tipo de ensino que se minis-

trava: “acenando às famílias com européias 

de parvoinho enciclopedismo que as estar-

rece,”151 apresentando os seus alunos di-

zendo “bonjour maman” 152 ou “my fa-

ther”,153 mas incapazes de formularem a 

mais simples frase em língua nacional, cor-

rendo o risco de desnacionalização, com a 

formação de “pedantesinhos irritantes”.154 

Noutra edição, o jornal trouxe um 

resumo da matéria, introduzindo-a. Era re-

gra nas publicações dos inquéritos: 

 

A população – Ainda o analfabe-
tismo – A falta de freqüência ás 
escolas oficiaes, junta-se o aban-
dono prematuro dos alunos – A 
ignorancia e o desleixo dos paes – 
A miséria da população, causa 
primeira da pequena freqüência – 
Necessidade de melhorar a mais 
ampla assistência ás crianças -  
Defeituosa organização do ensino 
e pobreza de recursos financei-
ros.155 

 

Nessa matéria o impresso ressaltou 

o trabalho dos manipuladores de tabaco 

que, desde 1870, apesar de ser uma das 

classes mais sacrificadas, lançou as bases 

para a fundação do jornal A voz do operá-

rio, já referenciado por mim no item ante-

rior. Esse jornal circulou por cerca de 4 

anos. Depois montaram uma sociedade, de 

                                                
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 O SÉCULO. Subsídios para o estudo do proble-
ma nacional. N. 13:017, 09/03/1918. 

modo que a contribuição dos sócios possi-

bilitou a construção e manutenção de uma 

escola para os filhos dos operários, em 

1883. Foi um empreendimento de sucesso, 

que gerou o crescimento dos números de 

associados e da criação de outras escolas 

em bairros pobres de Lisboa. Ressaltou-se, 

então, o papel dessa associação: “É incal-

culável, atingindo muitos e muitos milha-

res de menores e adultos que ali teem rece-

bido o pão espiritual, armando-se com a 

instrução para entrarem n`estes rudes com-

bates da luta pela vida”.156 

Destacou da Voz do Operário, a 

fala de seu presidente, Fernandes Alves. A 

referida escola cuidou da beneficência es-

colar, destinada a fornecer “fato e calça-

do”157 para as crianças pobres. Outras es-

colas destinadas aos filhos dos operários 

foram fundadas, adotando um programa 

racionalista, alegou o operário Julio Manu-

el dos Santos. Demonstrou, em seu relato, 

o cuidado de separar a escola da luta sindi-

calista, protegendo-a da polícia e das auto-

ridades. 

Depois dessa análise, O Século a-

firmou que após da proclamação da Repú-

blica pouco tinha aumentado o número de 

escolas dessa sociedade, por conta da ca-

restia do papel, dos livros de ensino e de 

                                                
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
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todo material escolar, parte das receitas 

destinada à construção da sede social.158  

O jornal trazia também opiniões va-

riadas, denunciando que o governo não 

priorizava a educação; as escolas infantis, 

as escolas primárias superiores, intermé-

dias entre a primária e os liceus, não existi-

am e a Escola Normal, tal como funciona-

va, não satisfazia aos fins.159 Ressaltou ou-

tro participante que o número de professo-

res em Lisboa era grande, por que as crian-

ças estavam fora da escola? Considerou a-

inda que os professores, como apóstolos da 

instrução popular, não conseguiam melho-

res resultados por conta da falta de prepa-

ração pedagógica e das condições do meio, 

falta de material escolar e também de bons 

compêndios. Com essas condições, talvez 

eles cumprissem melhor sua função patrió-

tica. 160 

Outros temas foram tratados nesse 

inquérito: miséria em Lisboa e aumento de 

criminalidade infantil, os males do ensino, 

assistência infantil, cantinas escolares, in-

suficiência de assistência, ensino técnico 

industrial, habitações e outros aspectos li-

gados à economia: minérios, população do 

campo, etc. O inquérito teve início em fe-

vereiro e foi até agosto de 1918.  

                                                
158 Ibidem. 
159 O SÉCULO. A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 12:101, 
21/01/1918. 
160 O SÉCULO. A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 13:003, 
23/02/1918. 

Um misto de entrevistas e reporta-

gens, como salientou Crato.161 A leitura 

dos  inquéritos em O Século permitiu-me 

acompanhar o campo de ação do jornalis-

mo português, no que se refere ao processo 

de formação de opinião, no sentido de 

Harbemas162 sobre os destinos da instrução 

pública republicana. Mais que uma mera 

constatação da realidade que se desnudava 

a olhos vistos ao público leitor, era uma 

forma de criar alternativas capazes de bus-

car, por caminhos diversos, tornar o sonho 

republicano materializado na reforma de 

1911, em realidade. Os enunciados dos in-

quéritos circunstanciavam-se em torno de 

uma mesma constelação de práticas discur-

sivas que se abriam e se fechavam entre o 

atraso e a necessidade de progresso; entre o 

velho e o novo; entre o antigo e o moder-

no. Esses inquéritos, publicados dentro dos 

moldes de grandes reportagens, diferencia-

vam-se dos artigos em o Correio de Ara-

caju, divididos em partes e publicados se-

quencialmente, aos moldes de um livro.  

 

 

 

                                                
161 CRATO, Nuno. A imprensa: iniciação ao jorna-
lismo e à comunicação social. Lisboa: Editorial 
Presença, 1989. 
162 HARBEMANS, Jürgen. Mudança estrutural 
da esfera pública: investigações quanto a uma ca-
tegoria da sociedade burguesa. 2. ed. Tradução de 
Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003. 
 
 



 

 O dito pedagógico em O Século 167
 

 

6. Na vitrine das letras: as escolas  
primárias 

 

 

 

A falta de escolas também era um 

tema debatido desde o início da República 

em O Século. Era levantada a questão do 

financiamento das construções escolares, 

mas havia ressalvas em muitas matérias do 

impresso sobre a falta de recursos do Esta-

do para essa realização.  Junto com o Mi-

nistério da Instrução, em 1913, foi criado o 

Conselho Nacional dos Amigos da Instru-

ção, cujos componentes eram nomeados 

pelo governo e tinha como objetivo pro-

mover a instrução, através de arrecadação 

de dádivas destinadas ao desenvolvimento 

da instrução primária e aplicá-las. Através 

da ação destes beneméritos, muitos prédios 

escolares foram construídos. Evidencia-se, 

em Portugal e no Brasil, a necessidade de 

dotar as suas escolas com prédios próprios. 

Algumas construções já haviam sido feitas 

no final do século XIX; entretanto, o gran-

de diferencial foi que no Brasil, a Repúbli-

ca assumiu essa tarefa no movimento de 

renovação da escola, como uma política 

pública; já em Portugal, a despeito de uma 

legislação avançada, foi destinada, priorita-

riamente à iniciativa privada. Em ambos os 

casos, o processo de transformação da ca-

sa-escola para o edifício-escola foi lento, 

acelerando-se após a Primeira República, 

quando lá assumiu o poder Salazar, em 

1926 e aqui,  Getúlio Vargas, em 1930. 

Na vitrine das letras, as iniciativas 

de construção dos primeiros grupos escola-

res, em Sergipe, e dos edifícios escolares, 

em Portugal, mereceram os aplausos dos 

periódicos engajados na difusão e sedimen-

tação de uma escola transformadora.  

O Século também esteve presente 

em várias solenidades de inauguração de 

prédios escolares, nas quais estes eram en-

tregues ao poder público. Foi comum, no 

período da Primeira República, a constru-

ção de prédios escolares pelos chamados 

beneméritos da educação ou “amigos da 

instrução”,163 adjetivações sempre presen-

tes nas matérias. Nas festas de inauguração 

recebiam cobertura do impresso. Os pri-

meiros prédios escolares de Portugal foram 

projetados e construídos por pessoas ou en-

tidades civis que, depois de pronto, em 

grande solenidade, entregavam-nos ao go-

verno.  

Eram ações que O Século aludia ao 

espírito patriótico. Com este mesmo espíri-

to, lançou concurso para a elaboração de 

um livro de leitura para as escolas primá-

                                                
163 O SÉCULO. O “século” entrega ao Estado o E-
difício Escolar de Salvaterra de Magos. N. 11:181, 
27/01/1913. 
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rias, no qual professasse uma moral, obje-

tivando regenerar a pátria portuguesa: “Um 

novo molde moral que os portugueses do 

futuro hão de refletir”.164 Cantinas escola-

res, como uma iniciativa do jornal O Sécu-

lo, também foram criadas. Eram obras de 

assistência às crianças pobres, pois se 

constatou que, apesar da obrigatoriedade 

do ensino, a população escolar diminuiu 

em Lisboa, alegando ser em razão da po-

breza.165 

Cantinas escolares correspondiam, 

por sua natureza assistencialista, às caixas 

escolares no Brasil. Caminhavam na espe-

rança de que a iniciativa privada, dotada de 

sentimentos patrióticos e de amor à Pátria, 

pudesse se somar nas trincheiras da luta 

pela difusão da instrução popular. O Cor-

reio de Aracaju e O Século somavam, 

nesse processo, de forma mais evidente em 

Portugal que em Sergipe. 

O Século realizou mais um inquéri-

to em 1920, sobre as escolas primárias, pu-

blicando matérias, em primeira página, por 

cerca de quatro meses. Nesse particular, os 

depoimentos extremamente ricos, advindos 

de muitos locais de Portugal, deram para 

mapear o quadro dantesco da situação do 

ensino no país. Revelavam que nos dez a-

nos de regime republicano pouco se tinha 

                                                
164 O SÉCULO. Livro escolar: O Século abre um 
concurso para um livro de leitura nas escolas primá-
rias. N. 10:459, 25/01/1911. 
165 O SÉCULO. Cantinas escolares: obra de assis-
tência as crianças pobres. N.12:746, 03/06/1917. 

feito, além de ter aprovado uma bela re-

forma, respaldada nos preceitos da Peda-

gogia Moderna. Como afirmou Carva-

lho,166 até hoje, alguns aspectos seriam i-

nexeqüíveis no país. Por que o periódico 

que nasceu nos braços do Partido Republi-

cano passou cem anos defendendo o mes-

mo ideário, expondo as escolas primárias? 

O que manteve o interesse do seu público 

leitor para que as matérias fossem publica-

das diariamente por quatro meses?  

A cada matéria que lia, sentia quan-

to o referido inquérito revelava sobre a rea-

lidade do ensino: poucas realizações e das 

muitas frustrações. Diante dos dados, com-

preendia que a reforma feita pela Repúbli-

ca demonstrava, na prática, que as leis e-

ram tangenciais, tanto por assinalarem ho-

rizontes de materialização, quanto por se-

rem capazes de evidenciar sua pouca ade-

quação à realidade. Nesse aspecto, a refe-

rida reforma, inspirada nos avanços de paí-

ses vizinhos e dos Estados Unidos, parecia 

se aproximar aos anseios de civilização dos 

portugueses, já que em algum momento de 

sua história, mesmo que perdido no passa-

do, havia orquestrada a sinfonia da moder-

nidade. 

Essa lembrança volta e meia era a-

cionada pelos portugueses em seus escri-

tos. Traduzia bem o sentido da escola, no 

papel: não apenas de civilizar, mas, sobre-

                                                
166 CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. 
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tudo, de refazer um caminho perdido rumo 

ao desenvolvimento social e econômico, 

desviado pela Igreja e pela Monarquia, 

como consideravam os republicanos. 

Nesse sentido, enquanto os redato-

res e colaboradores do Correio de Araca-

ju buscavam, fora do Estado, inspiração 

para criarem algo novo, imitando modelos 

que deram certo; os portugueses tentavam 

se inspirar nos modelos de fora, mas para 

recuperar algo perdido.  

Dessa forma, o inquérito realizado 

sobre as escolas primárias, cujo epicentro 

de debate se fez em torno dos prédios esco-

lares, tinha o propósito do impresso em sua 

ação missionária no espaço público de Por-

tugal: desvelar tanto o estado das escolas e 

sua impossibilidade de realizar os anseios 

republicanos, quanto criar efetivas possibi-

lidades para se mudar o quadro, em um 

momento crucial. Dez anos após a procla-

mação da república e  pouco se havia  feito 

a esse respeito.  

Depois da Primeira Guerra Mundi-

al, cujas conseqüências do ponto de vista 

econômico e social foram graves para o   

país, além dos problemas internos, de dis-

puta de poder entre os republicanos e entre 

estes e os monarquistas, somavam-se uma 

conjuntura internacional de recuperação 

das mazelas da guerra, trazendo desalento 

e perplexidade para muitos. Dessa forma, 

parecia visível que houvesse um caminho 

de volta para os problemas internos, sub-

mersos, até então, e exigindo desafios e-

normes para pôr em ordem o país. 

Voltar-se para os prédios escolares 

foi um desses caminhos, apesar da preocu-

pação com os mesmos já vir de longa data. 

Silva,167 estudando sobre as escolas portu-

guesas, assinalou que a busca de um espa-

ço próprio para a escola remonta aos anos 

de 1866, junto com a preocupação que e-

mergiu com a infância e o desejo de man-

tê-la em ambiente são, exatamente no 

chamado Século da criança. Sua origem 

remonta ao século XVII, quando a criança 

deixou de ser considerada uma miniatura 

do adulto e de aprender diretamente em 

contato com ele, como afirmou Áires: “se-

parando-se, lentamente com o processo de 

enclausuramento da criança (com os lou-

cos, os pobres e as prostitutas) que se es-

tenderia até nossos dias, e no qual se dá o 

nome de escolarização”.168. Ocorreu dentro 

do movimento de moralização dos homens, 

desencadeado pelas Igrejas Católica e Pro-

testante, e depois pelo Estado. 

A preocupação, em Portugal, veio 

materializada com o lançamento de uma 

legislação reguladora das construções es-

colares que, para Silva, foi precoce “visi-

velmente defasada das realidades concretas 

                                                
167 SILVA, Carlos Manique da. Escolas belas ou 
espaços sãos? Uma análise histórica sobre a arqui-
tetura escolar portuguesa (1860-1920). Lisboa: Mi-
nistério da Educação, 2001. 
168 ÁRIES, Philipe. História Social da Criança e 
da Família. Tradução de Dora Flasman. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Editora Guanabara, 1981. p. 11. 
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e tendo em nossa opinião um efeito contra-

prudente e impeditivo do desenvolvimento 

de um parque escolar de parâmetros mini-

mamente aceitáveis”.169A imagem que a-

cabou por se cristalizar foi a “escola pardi-

eiro”,170 retórica presente em boa parte das 

opiniões colhidas pelo O Século no inqué-

rito. 

Era preciso pensar na questão higi-

enista que tomava mais força em Portugal, 

no final da década de 1910 e início da dé-

cada de 1920. Já era uma necessidade a    

existência de um determinado lugar para se 

fazer o pedagógico, de modo que as cons-

truções arquitetônicas deveriam se ajustar 

aos “postulados do higienismo, à raciona-

lidade panóptica e ao movimento em favor 

da graduação pedagógica”.171 Esse discur-

so “institui em sua materialidade um sis-

tema de valores, como os de ordem, disci-

plina e vigilância, marcos para a aprendi-

zagem sensorial e motora e toda uma se-

miologia que cobre diferentes símbolos es-

téticos, culturais e também ideológicos.”172 

Nessa perspectiva, Silva, analisan-

do os espaços escolares, referiu-se ao fato 

de que a casa do mestre era o espaço da es-

cola em Portugal de outrora. A idéia de 

uma casa da escola, adaptada tanto para 
                                                
169 SILVA, Carlos Manique da. Obra citada.  
2001. p. 189. 
170 Ibidem.  
171 FRAGO, Antonio Viñao; ESCOLANO, Agustín. 
Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura 
como programa. Tradução de Alfrego Veiga-Neto. 
2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 23. 
172 Ibidem. p. 26. 

moradia do mestre quanto para receber 

seus alunos, foi consagrada no  século 

XIX, em meio às modificações sociais,     

econômicas e políticas que contribuíram 

para a ideação de uma nova arquitetura pú-

blica. Era a exigência das necessidades da 

vida moderna. Esse autor ainda salientou 

que, de um modo geral, “a história da esco-

la, enquanto programa arquitetônico, não é 

muito diferente de outros destinados a e-

quipamentos colectivos coetâneos, que se 

trate de prisões, hospitais, bairros econô-

micos, balneários...”.173 Depois foi se con-

figurando com normas próprias a partir de 

uma concepção de higiene e de uma rela-

ção pedagógica, cujas raízes foram se evi-

denciando com a aplicação do método mú-

tuo, exigindo uma certa disposição espacial 

dos alunos e do mestre. 

O autor salientou que em Portugal 

as primeiras normas para a construção dos 

prédios escolares datam de 1866, oito anos 

depois da França, centrados na idéia de 

classe, a despeito de ter vestígios de esco-

las construídas ainda no século XVIII.174  

O esforço se deu com a construção de Li-

ceus, no bojo do nascimento do movimento 

higiênico-sanitário nascido na Europa. Es-

se trouxe dois desafios: como matéria des-

tinada a informar e formar hábitos de con-

dutas e nas exigências da arquitetura, inti-

                                                
173 SILVA, Carlos Manique da. Obra citada. 2001. 
p.14. 
174 Ibidem. 
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mamente ligado ao desenvolvimento das 

ciências e do progresso industrial.  

Os prédios escolares de Portugal, 

em sua maioria foram construídos no perí-

odo republicano pelos chamados beneméri-

tos da educação, como já apontei. Eram 

projetados dentro dos moldes da Pedagogia 

Moderna, no qual O Século teve um papel 

singular nesse processo. Um artigo publi-

cado na Revista Atlântida, que tinha cir-

cuito no Brasil e Portugal, trazia informes 

sobre o arquiteto Raul Lino responsável, 

no período, pelo projeto de muitas edifica-

ções escolares pela natureza nacionalista 

de seus projetos, “inteiramente novos de fi-

sionomia exterior e de decoração inter-

na”.175  

 Em Carta para a Revista Atlântida, 

o arquiteto Raul Lino trouxe, em lingua-

gem literária, o uso de metáforas fazendo 

analogias com a música e a necessidade de 

sintonia, para descrever seus projetos      

arquitetônicos: 

 

Mas onde as afinidades são mais 
flagrantes é entre a música e a ar-
quitectura. É tam justa a frase de 
Goethe que chama á arquitetura 
“música congelada”, que já de há 
muito se tomou logar comum.176 
 
Mas voltando á minha marimba, 
que lhe hei-de eu dizer dos meus 

                                                
175 BARROS, João. Edifícios Escolares de Raul Li-
no. Revista Atlântida: Mensário artístico, literário 
e social para Portugal e Brasil. Lisboa: Imprensa 
Libânio da Silva.  n. 4, 1916.  p. 332. 
176 LINO, Raul. Meu caro João de Barros. Revista 
Atlântida . 1916. p. 334. 

projectos de construcções escola-
res? Que o menos incompleto é o 
da escola primaria que se está exe-
cutando na Tapada da Ajuda, e es-
te foi o resultado bastante tortura-
do de uma espécie de assalto de 
esgrima entre o espírito inventivo 
de um lado e uma cousa chamada 
orçamento do outro lado. De resto, 
estudei o assunto como toda a gen-
te o faria, para satisfazer ás exi-
gências pedagógicas, de higiene 
escolar, etc, etc.  177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos dez anos consultados 

nas páginas de O Século, evidenciou-se a 

preocupação com a edificação das escolas. 

Os inquéritos realizados anteriormente já 

tinham levantado essa questão, tanto no 

cerne da centralização ou descentralização 

                                                
177 Ibidem. p. 335. 

 

Imagem n. 27.. Projetos e construção de esco-
las de responsabilidade do engenheiro Raul 
Lino. Fonte: Revista Atlântida, n. 4-3, p.336. 
Lisboa/Portugal. 
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do ensino, discutindo-se de quem era a 

responsabilidade pela edificação e manu-

tenção das escolas, como no outro, sobre a 

vida portuguesa, na qual se tornou visível a 

problemática dos prédios. 

O inquérito evidenciou também 

mobílias e matérias das escolas portugue-

sas. Aquela escola transformadora e rege-

neradora, idealizada pelos republicanos, 

mostrava sua verdadeira face. Desvelava 

que tudo ainda estava para começar, para 

se fazer na instrução pública do país. Ler 

as opiniões de cerca de 120 matérias deu-

me a impressão de que a história era (re) 

contada continuamente, tal a similitude das 

opiniões a respeito, sobretudo, em relação 

às condições dos prédios escolares. Um en-

redo se sucedia a outro, mudando-se ape-

nas as adjetivações. Quase um folhetim 

sem a graça e sem o suspense dos seus 

tempos de sucesso, já em decadência no re-

ferido período em Portugal. 

Estes discursos eram práticas e en-

quanto práticas provocavam uma interven-

ção na realidade, pois evidenciaram-se a-

qui e acolá algumas medidas governamen-

tais, na medida em que os depoimentos fo-

ram sendo publicados. Isso implicou no re-

torno da campanha de O Século, amplian-

do a participação do público leitor especia-

lizado, já que os professores eram constan-

temente solicitados a participarem. 

Porém, o debate instaurado no in-

quérito sobre os prédios escolares em seus 

aspectos físicos, principalmente, não foi 

descolado de outras questões, tais como o 

de material escolar, da política educacional 

da época e dos próprios métodos de ensino. 

Dentro de espírito do jornal, nessa fase em 

que assumia a informação como forma-

linguagem mais adequada, o inquérito pu-

blicava uma denúncia em segunda mão, já 

que eram cartas-opiniões para a redação do 

jornal. As opiniões publicadas eram, em 

sua maioria de professores, mas também de 

autoridades, pais e leitores em geral. 

Esse inquérito teve início em 

14/05/1920, com o título “A bem dos pe-

queninos: as escolas primárias”.178Ao lan-

çar o inquérito, O Século o fez afirmando 

o estado lastimável das escolas, instaladas 

em lugares e prédios inapropriados (casa-

rões ignóbeis, pardieiros nojentos). Afir-

mou que os jornais alertavam, mas os go-

vernos não levavam a sério, não pondo fim 

ao “crime de desumanidade que vem sendo 

praticado”.179 

 

O que são as escolas primárias 
de Lisboa todos sabem, sendo de 
pasmar que ainda hoje se consin-
ta que a maior parte d`delas fun-
cionasse em edifícios velhos, em 
salas escuras, com as paredes .... 
sem respeito de nenhuma espé-
cie pelos pequeninos que ali se 
encontram.180 

 

                                                
178 O SÉCULO. A bem dos pequeninos: As escolas 
primárias. N. 13:784, 14/05/1920. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
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Nos prédios havia tabernas, estreba-

rias, pastos, armazéns de drogas, deparan-

do-se, as crianças, com cenas indecorosas 

(lições de profunda imoralidade). Afirmou 

que 5000 escolas deveriam ser encerradas 

por serem inapropriadas e, assim, O  Sécu-

lo abriu suas páginas para publicar depoi-

mentos de professores. Estes eram conside-

rados os melhores amigos dos pequeninos, 

acudindo-os o quanto antes “o número de 

crianças que tinha que submeter-se ao re-

gime bárbaro do encerramento em túmulos 

que abalam a saúde física e perturbam, pa-

ra sempre, a saúde mental”.181 

Na edição seguinte, o jornal colo-

cou o mesmo título acrescido de “e o nosso 

apêlo aos professores”,182 pedindo aos 

mesmos que ajudassem a transformar as 

escolas em todo o país para o engrandeci-

mento da Pátria e da República. Fez com-

paração entre as escolas e as prisões, afir-

mando que era necessário que as crianças 

sentissem saudades da escola, tendo nestas 

“o conforto e a alegria que lhes faltam cá 

fora”.183 O apelo foi se tornando mais enfá-

tico com a chamada “salvemos os peque-

ninos”.184 Nesse caso, convocando os be-

neméritos da educação, os depoimentos 

que chegavam à redação do jornal foram 

                                                
181 Ibidem. 
182 O SÉCULO. A bem dos pequeninos: As escolas 
primárias e o nosso apêlo aos professores. N. 
13:785, 15/05/1920. 
183 Ibidem. 
184O SÉCULO. Escolas primárias; salvemos os pe-
queninos. N.13:787, 17/05/1920. 

confirmando a denúncia inicial e até dando 

um quadro mais dantesco da situação das 

escolas em Portugal: “que há o propósito 

firme de tornar sombria e estreita a missão 

nobilíssima do mestre-escola, despertando 

os cérebros infantis em casebres imundos, 

onde a luz se mostra a medo, como se ela 

própria receasse ali entrar”.185 Reforçando 

o pedido aos professores, solicitou que es-

tes mostrassem ao governo o grande mal, e 

enfatizou que os bons edifícios que ali ha-

via se deviam à iniciativa privada. Colo-

cou-se como “jornal do povo e para o po-

vo, é em benefício do que o povo quer sol-

tar o seu clamor”. 186 

Cinco dias depois as opiniões dos 

professores começaram a ser publicadas.187 

Os referidos depoimentos de autoridades, 

dos professores, dos pais, da comunidade 

em geral foram traçando um perfil da esco-

la primária em vários aspectos, com ênfase 

para as condições materiais e de funciona-

mento, desde o prédio em que estava situa-

da, às mobílias e material escolar. Mas, 

como uma rede em desmonte, cada fio pu-

xado permitia que outro fio fosse cortado e 

a feição da escola primária portuguesa foi 

se revelando. 

O Século ressaltou que os professo-

res eram os mais capazes de dizer as con-

                                                
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 O SÉCULO. As escolas primárias. O nosso ape-
lo: começam já a ser ouvidos os professores. N. 
13:788, 18/05/1920.  
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dições em que se encontravam suas escolas  

“com salas sem conforto, sem o material 

de que necessitam, e, embora, a dois pas-

sos da natureza, tão longe dela como se  

afundasse para sempre n`uma cisterna lú-

gubre e viscosa”,188 “É o combate da treva 

com a luz.... ao contacto de tanta imundice, 

ante o espetáculo doloroso de um casebre a 

desabar”.189 O que fazer? “Criar escolas 

que não sejam só no nome, higiênicas e a-

legres, de janelas rasgadas e amplas, por 

onde o sol entre a jorros e, com ele, todo o 

clamor bendito da natureza, o ar puro das 

montanhas, a música divina e clara das 

fontes e dos ninhos”.190 

As adjetivações referentes aos pré-

dios escolares eram muitas no referido in-

quérito, e vinham de várias partes do país. 

 

Verdadeiros antros, onde as pobres 
crianças morrem longe do ar e da 
Luz. 191 
Como um esgoto onde jorra feden-
tinas e no verão falta de ar sente-se 
mais, sem luz natural, sala peque-
na e muitos alunos ( Escola de A-
brigada). 192 
Prédio velho, vivendo por baixo e 
ao lado, promiscuamente gente, 
cães, gatos, galinhas e porcos, com 
um cheiro nauseabundo, repugnan-
te e insuportável. E a vizinhança 
com uma linguagem depravada e 
desrespeitosa (Cascavel).193  

                                                
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 O SÉCULO. O apêlo do século aos professores. 
N. 13:789, 19/05/1920. 
193 Ibidem. 

Pardieiro infame, teto a cair, e te-
ria desabado se não fossem dois 
prumos que a mantém (Leira).194 
Espaço físico era uma residência 
de paróquia, um casebre assim tão 
humilde, tão mesquinho, mais a-
daptável a moradia de um troglodi-
ta do que de um pastor de almas, 
foi desativada e colocada uma é-
poca (Arazéde).195 
Cela inquisitória, onde os ratos vi-
vem beaticamente, destruindo ca-
dernos e livros e  onde a vida se 
esgota e as energias se perdem 
(Manuel Melo).196   

 

 Simões, um dos que escreveu para   

O Século, descreveu que três escolas só 

funcionavam graças ao patriotismo dos 

professores, com os mobiliários empresta-

dos. Os donos da casa, há um ano sem re-

ceber a renda, por isso não faziam os repa-

ros, ansiosos para se livrarem de tais inqui-

linos..197 As críticas ao governo, de forma 

direta, começavam a aparecer nos depoi-

mentos.  

Os professores mostravam-se agra-

decidos ao O Século para ajudar a salvar 

as crianças das “torturas a que vivem sub-

metidas nos casarões imundos a que entre 

nós se dá o nome de escola. Sem sede pró-

pria, sem luz e sem vidraças nas janelas, 

embaixo adegas sem pátio para recreio” 

                                                
194 Ibidem. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 O SÉCULO. O nosso apello aos professores: 
“Pardieiros ao invés de escolas”, a campanha do sé-
culo foi aplaudida hontem no senado. N.13:790, 
20/05/1920. 
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NOTA 
 
A reforma de 1911 estruturou o ensino pri-
mário em três etapas: a elementar, de três a-
nos, de natureza obrigatória; a complementar, 
de dois anos e a superior de dois anos, estas 
duas últimas facultativas. 

(Ceia).198 Escola como “ninho de morce-

gos”,199 “que só vivem nas trevas, quando 

a escola deve difundir luz”,200 como ressal-

tou António Fortunado (Alvega). Sugeriu, 

o professor, que havia em Portugal uma 

plêiade de professores modernos lutando 

com a falta de casas para escolas, conside-

rando que se deve confiar só no estado, 

mas congregar todos para uma subscrição  

de modo a construir uma grande escola.201 

Estado miserável das escolas e a 

impossibilidade dos professores primários 

exercerem a ação educativa e instrutiva, 

sendo a escola primária a mesma de 20 a-

nos atrás, sem melhorar a sua instalação e a 

ventilação: 

 

A escola primária é mesmo um al-
bergue, a mansarda sem ar e sem 
luz tugúrio humido e infeto. Apro-
veitavam-se todos os locais, desde 
o pantanoso ao desabrigado, eleva-
ram-se quatro paredes com algu-
mas fendas faz-se uma sala pobre, 
que se ornou com brancas e farra-
pos pintados, abalando a saúde de 
alunos e professores.202 

 

O jornal alternou, aqui e acolá, as 

denúncias sobre as escolas com louvores à 

campanha. O impresso começou a receber 

apoio de vários órgãos da sociedade civil e 

política, do senado, cujo objetivo era o de 
                                                
198 O SÉCULO.  As escolas primárias: o Século e 
os aplausos dos professores. Um voto de louvores 
pela nossa campanha. N. 13:791, 21/05/1920. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
201 O SÉCULO. As escolas primárias. N. 13:879, 
17/08/1920. 
202 Ibidem. 

transformar a escola; o de “acordar as 

consciências, sobretudo a consciência      

oficial”.203 Mas ele próprio retratou seu 

papel ou missão nessa iniciativa, ao consi-

derar que cumpriu o seu dever apontando o 

mal, “que carece de remédio”,204 conside-

rando que o apoio recebido era revelador 

de que o impresso ia ao encontro da opini-

ão geral, traduzindo o desejo de uma classe 

desprezada pelos poderes públicos. 

 

 

Em entrevista ao O Século, o      

ministro da instrução mostrou-se alarmado 

com o despovoamento da escola e a baixa 

freqüência. Uma medida para melhorar a 

assistência escolar, segundo ele, não era a 

criação das escolas primárias superiores: 

“Ensine-se o povo a lêr e criem depois as 

escolas superiores que quiserem. Façam 

doutores, mas façam primeiro homens”.205 

Chamar as crianças para as primeiras le-

tras, preparando-as para a luta árdua da vi-

da, encaminhado-as para as profissões, pa-

ra o amor a terra, a dedicação ao lar, e ver-

                                                
203 O SÉCULO. O nosso apelo aos professores: 
“pardieiros em vez de escolas”. A campanha foi a-
plaudida hontem no senado. N. 13:790, 20/05/1920.  
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
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se-ia o progresso do país suscitando a ad-

miração do estrangeiro. Fez uma crítica à 

organização das escolas primárias superio-

res, para acolher afilhados. As referidas es-

colas superiores foram foco de contínuas 

denúncias, mas também de muitos argu-

mentos a seu favor. 

Em defesa da escola primária supe-

rior, pronunciou-se um professor primário,  

argumentando que se as mesmas fossem 

colocadas em boas condições de funcio-

namento poderiam representar a grande o-

bra da República. Sem elas, grande parte 

do ensino primário geral se perderia quase 

por completo e salientou que seu ensino in-

tensificaria a educação cívica e moral, só 

possível nas mesmas. Por ser acessível a       

todos, sem a cobrança de propinas, eram 

verdadeiras escolas secundárias do povo, 

indispensáveis para a democracia. Seus ar-

gumentos eram apoiados na experiência da 

França que em 1886 já dispunha de 235 

escolas, e em outros países como a Alema-

nha, cuja freqüência era obrigatória.206 

“Um professor do ensino livre” 207 

alertou que as escolas superiores primárias 

foram criadas em função da grande guerra, 

exigindo profundas mudanças no espírito 

nacional, para abandonar o ensino predo-

minantemente abstrato e colocar os alunos 

                                                
206 O SÉCULO. As escolas primárias: A descentra-
lização do ensino em Lisboa e no Porto. N. 13:873, 
13/08/1920. 
207 O SÉCULO. As escolas primárias. A descentra-
lização do ensino. N.13:880, 18/08/1920. 

em contato com a dura realidade da vida. 

Reportou-se que o segredo da grande resis-

tência alemã se encontrava na sua assom-

brosa preparação para o trabalho, alcança-

das em suas escolas. França e Inglaterra 

cuidavam de democratizar o ensino, colo-

cando também o ideal de trabalho como 

princípio de sua educação e desenvolven-

do, o mais possível, a instrução técnica. 

Outro professor que assinou como 

sendo de uma Escola Primária Superior 

também encaminhou depoimento ao         

O Século, solicitando do impresso que o 

mesmo repelisse os ataques feitos às esco-

las superiores primárias, por quem não ti-

vesse autoridade para fazê-lo, desconhe-

cendo seus fins. Ainda afirmou que as crí-

ticas vinham de quem se sentia desrespei-

tado “porque não abichou logar nela”, a-

firmando, por fim, que o problema das es-

colas superiores primárias eram iguais a 

outros dos outros serviços públicos.208 

Também foi denunciado que nas escolas 

primárias superiores aulas estavam sendo 

ministradas por bacharéis e médicos com 

pouca ou nenhuma clientela e, também, 

por professor com o primitivo grau primá-

rio de estudo (prof. do Porto).209 

Por conta da realização do Con-

gresso do Professorado Primário, muitos 

                                                
208 O SÉCULO. As escolas primárias. A descentra-
lisação do ensino. N. 13:885, 27/08/1920. 
209 O SÉCULO. As escolas primárias. O professo-
rado continua a saudar O Século. N.13:865, 
04/08/1920. 
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professores fizeram referências à Campa-

nha de O Século, considerando-a uma obra 

patriótica procurando a cooperação de to-

dos dentro da República, “a fim de salvar a 

Pátria, que corre vertiginosamente para um 

precipício, em que a política e os políticos 

têm uma grande responsabilidade”.210 

A União do Professorado Primário 

Oficial depôs contra a co-educação, institu-

ída na ultima reforma. Mesmo consideran-

do que esta tenha sido instituída, há muito, 

em outros países europeus, em Portugal 

“esse método pedagógico” 211 não poderia 

ser adotado por conta das condições clima-

téricas e étnicas, variando muito da Ingla-

terra, França e Suíça. Especialmente em 

grandes aglomerados urbanos, a exemplo 

de Lisboa e Porto, a co-educação era con-

siderada perigosa, “devido ao temperamen-

to mórbido da população e a acentuada 

desmoralisação dos costumes”.212 Afir-

mando sua posição: “Neste caso, porém, 

uma vez mais se afirma a velha mania na-

cional, de se copiar tudo o que surge no es-

trangeiro, sem averiguarmos de sua capa-

cidade de adaptação ao nosso paiz”.213 De-

fendeu a adoção da co-educação nos pe-

quenos centros e nas aldeias, onde predo-

                                                
210 O SÉCULO. Congresso do professorado primá-
rio. Sessão inaugural. N. 1:769, 26/05/1920. 
211 Ibidem. 
212 O SÉCULO. Em volta da nossa campanha: a co-
educação e a fusão das escolas. N. 13:893, 
01/09/1920. 
213 Ibidem. 

minava “a moralidade nata, sendo mais são 

os costumes”.214  

O Grêmio ainda reforçou a respon-

sabilidade que tinha o professor em se o-

cupar da decoração das escolas, assim co-

mo a dona de casa transformava uma casa 

desgraciosa em um lar encantador. Fez re-

ferência à lei do ensino que tratou da res-

ponsabilidade do professor no embeleza-

mento da escola e boa instalação, para que 

a criança tivesse gosto pela mesma e afei-

ção aos estudos.215 Esforços dessa natureza 

foram compondo a redação do jornal, co-

mo o exemplo do professor de Alentejo.  

Professor desde 1896, o referido 

professor se empenhou na transformação 

da própria escola, através de campanhas e 

doações, bem como solicitações contínuas 

à câmara, de modo que a escola perdeu seu 

aspecto triste e sombrio, tornando-se uma 

das melhores da freguesia. Nela se canta-

vam os hinos portugueses, com festas sole-

nes e as crianças apresentavam bom apro-

veitamento nos exames, ressaltando o jor-

nal do valor patriótico do professor: “faina 

de uma vida inteira de dedicação e de tra-

balho a causa nobilíssima da instrução, 

sem outro resultado que não seja a dedica-

ção do dever cumprido”.216 

                                                
214 Ibidem. 
215 O SÉCULO. A bem dos pequeninos. As escolas 
primárias o que diz o Grêmio dos Professores Pri-
mários. N. 13:789, 27/05/1920. 
216 O SÉCULO. Pelo futuro da pátria. As escolas 
primárias. N. 13:856, 25/06/1920. 
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Sugestões também chegavam para 

que se aproveitassem as antigas residências 

paroquiais para se instalar as escolas, já 

que as mesmas eram boas, pertencentes ao 

Estado, evitaria que este pagasse rendas. 

Aproveitaria o dinheiro para a restauração 

de outras, conclamando o Ministério da 

Instrução para que refletisse sobre o        

assunto.217 O argumento da instalação de 

escolas nas casas paroquiais era delineado 

por serem os melhores edifícios da região 

interiorana. Além de as salas serem am-

plas, havia terrenos em volta, que “poderia 

ensinar as crianças noções de agricultura, 

despertando nas crianças o amor à ter-

ra.”218 

 
o que é preciso, o que é urgente é 
criar escolas primárias higiênicas, 
onde o ar e a luz entre a jorros, 
creando uma raça forte e alegre, 
com  amor ao trabalho e à vida”. 
Nada de métodos complicados cri-
ando sábios de aldeias, sendo pre-
ferível que se atenda em primeiro 
logar á saúde d`esses milhares de 
pequeninos que serão amanhã os 
propulsores do desenvolvimento 
nacional. Andamos todos fartos de 
bacharéis.  Do que o país precisa é 
de gente com fé e com alma e isso 
tudo se atrofia e se morre, se perde 
e se aniquila nos casebres imundos 
em que as crianças passam atual-
mente alguns anos de sua vida! 
Aborrecendo a escola ao invés de 

                                                
217 O SÉCULO. As escolas primárias. Podiam ser 
instaladas nas antigas residências paroquiaes. N. 
13:826, 26/06/1920. 
218 O SÉCULO. As escolas primárias. Uma obra ú-
til a realizar. N. 13:830, 29/06/1920. 

amal-a, por se ver sujeita a mais 
triste e criminosa das prisões.219 

  

 Nas páginas de O Século as opini-

ões se sucediam. Relatos sobre a luta de 

determinados professores, a despeito das 

condições miseráveis da escola, mas pro-

curavam dar um ar mais agradável à escola 

para não prejudicar a saúde das crianças 

(Alcontre, professor). Noticiou a necessi-

dade de se criar escolas livres, por conta da 

proliferação de epidemias em Lisboa. 

Questionou, na mesma matéria, a Repúbli-

ca, que não considerou a instrução do povo 

tão necessária à democracia, quanto na 

Monarquia a educação do príncipe; questi-

onou também a decadência de Portugal 

frente a outras nações cultas da Europa, 

considerando a necessidade de multiplicar 

as escolas, elevar os professores e facilitar 

a instrução, João de Sousa (Ovar).220 

 Nesse inquérito, a questão da des-

centralização de ensino retornou, já que 

algumas iniciativas pontuais voltaram a ser 

tomadas em cidades de grande porte, a e-

xemplos de Lisboa e do Porto. Nota de O 

Século deu conta disso, publicando o De-

creto que dava autonomia administrativa 

aos municípios referidos, cobrando despe-

                                                
219 O SÉCULO. Pelo futuro da criança. As escolas 
primárias. É necessário melhoral-as quanto antes. 
N. 17:878, 26/06/1920. 
220 O SÉCULO. As escolas primárias. Escolas ao ar 
livre em Lisboa. N. 13:909, 16/09/1920. 
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Imagem n. 28. Recorte do jornal O Sé-
culo sobre o inquérito. Fonte: Biblioteca 
Nacional de Portugal. 
 

sas e aplicando recursos na construção de 

prédios escolares.221 

 Um mês depois da descentralização 

administrativa do Porto e de Lisboa, O Sé-

culo assinalava a preocupação dos profes-

sores, salientado que em Lisboa, ao contrá-

rio do que havia sido denunciado, não acei-

tava a descentralização.222 

  

  

 No mesmo sentido, o professor do 

conselho de Benavente, na contramão das 

opiniões e em defesa da descentralização, 

salientou a lei de 1911 e dos avanços, em 

seu conselho, a respeito da edificação de 

prédios escolares e do material que as cri-

anças precisavam. Com a volta à centrali-

zação tudo mudou: “os edifícios arruina-

                                                
221 O SÉCULO. As escola primÁrias. A campanha 
do “Século”. N. 13:848, 18/07/1920. 
222 O SÉCULO. As escolas primárias. A descentra-
lização do ensino em Lisboa e no porto. N. 13:873, 
13/08/1920. 

ram-se, por que nunca mais sofreram a 

menor reparação e nas escolas literalmente 

nada”.223 

 Denúncias de desmazelos e descaso 

do poder público foram sendo encaminha-

das pelos leitores. Houve o caso denuncia-

do por um dos participantes do inquérito 

sobre recursos deixados por cidadãos, em 

herança, para a construção de escolas, mas 

que não foram construídas pelo estado (um 

amigo da instrução - Beja).224 Quando as 

escolas eram construídas pelos “amigos da 

instrução,” sofriam denúncias, também fa-

ce ao abandono imposto pelo Estado. Uma 

dessas escolas foi ocupada por um tenente 

reformado que, para não pagar rendas, foi 

ficando e alegando que a escola não tinha 

condições de receber as crianças, provo-

cando a indignação da população.225 

 O Estado português passou a ser al-

vo de críticas pelo O Século, não só pelos 

relatos recebidos, mas pelo próprio redator. 

Questionando sobre até que ponto o Estado 

era responsável pela barafunda do ensino 

primário? O Século afirmou que o Estado 

recebia doações para a construção dos pré-

dios escolares, mas não as utilizava:“O Es-

tado põe uma política mesquinha, ignóbil, 

                                                
223 O SÉCULO. As escolas primárias. No conselho 
do cadaval as escolas são pardieiros. N. 17: 878, 
17/08/1920. 
224 O SÉCULO. As escolas primárias. Mais prova 
de desmazelo. N. 13:883, 21/08/1920. 
225 Ibidem. 
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acima dos interesses do paiz”. 226 Confir-

mando esta opinião, O Século se apoiou na 

opinião do professor Carvalho que tinha 

uma escola mista, fechada em 1918, por 

falta de casa de escola e de habitação para 

professor. A população abriu uma subscri-

ção e começou a construção do prédio, ofe-

recendo-o ao Estado, mas houve problemas 

no provimento do cargo de professor; a 

construção foi embargada e até aquele 

momento estava sem solução (um carva-

lhense). 

 O entusiasmo pela República ia se 

desvanecendo na medida em que O Século 

reconsiderava a sua posição, até então im-

placável em relação à Monarquia. Já fazia 

analogia ao fato de que esta havia abando-

nado o ensino primário, como também es-

tava abandonando a República. Mesmo as-

sim, ainda considerava justo ressaltar o es-

forço que os homens da revolução fizeram 

“no generoso e patriótico intuito de melhor 

desenvolver, quanto possível. o ensino 

primário em Portugal”.227 O esforço era a-

ludido a uma publicação de Dr. António da 

Costa, sobre a instrução pública de Portu-

gal, que de 1809 até 1920, a Monarquia 

havia criado trinta e uma cadeiras de ensi-

no primário, e que nos dez anos de Repú-

                                                
226 O SÉCULO. As escolas primárias. O desmazelo 
do Estado. N. 13:907, 14/09/1920. 
227 O SÉCULO. As escolas primárias. A propósito 
do centenário da revolução de 1820. N. 13:905, 
12/09/1920, 

blica, já havia sido criadas cinqüenta e no-

ve cadeiras.228 

 
Não se manifesta a iniciativa do 
Estado? Não se manifesta a inicia-
tiva particular? São milhares de 
crianças condenadas a uma morte 
lenta...As mesmas que terão de 
cuidar do futuro d`esta Pátria, de 
engrandecel-a e pretigial-a. A de-
dicação dos professores e seu espí-
rito de sacrifício, bem merecem 
que os auxiliem e amparem. Haja, 
pois, quem olhe a sério para tão 
greve problema e melhore, embora 
pouco a pouco, a triste situação da 
escola do povo.229 

 

 Mereceu crítica ao governo o fato 

de o Estado obrigar os professores a traba-

lharem em velhos casarões e negar-lhe re-

cursos mínimos para as despesas com a 

limpeza.230Junto a essas denúncias soma-

vam-se os atrasos dos parcos vencimentos 

dos professores, a falta de adiantamento 

para as rendas da casa e do material de 

limpeza, e a odisséia dos professores para 

receberem seus vencimentos, que chama-

ram a atenção ao ministro da instrução; es-

te  que “certamente não sabe o que se passa 

e é despretigioso para a República.231 

 Aplausos recebidos pelo impresso, 

pela patriótica campanha, de forma coleti-

va  através dos conselhos das freguezias  

                                                
228 Ibidem. 
229 O SÉCULO. Escolas!Escolas!Escolas! Nas es-
colas que o sejam, de facto, e não antros onde se 
morra. N. 13:834, 03/07/1920. 
230 O SÉCULO. Como o Estado vexa os professo-
res. Uma situação que deve terminar quanto antes. 
N. 13:835, 04/07/1920. 
231 O SÉCULO. As escolas primárias. A odisséia 
dos professores. N. 13:839, 09/07/1920. 
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ou de pessoas, individualmente. Seus dis-

cursos ressaltaram que não bastava ser a-

migo da instrução, era preciso demonstrar, 

pois remontando à memória do glorioso 

tempo do partido republicano, O Século ti-

nha bradado aos quatro ventos a necessi-

dade de se acabar com o analfabetismo, 

criando-se escolas em todas as aldeias, mas 

relativista afirmando, porém que de fato, 

abriram-se centenas de escolas, mas o en-

tusiasmo se esvaiu chegando a situação 

que se encontrava.232 

A campanha começou a mexer com 

a sociedade portuguesa, ampliando-se o 

número de construções de edifícios escola-

res por beneméritos, como registrou a pro-

fessora de Caldas da Rainha. Alegava, a 

professora, que esse fato possibilitaria es-

timular os afortunados, na certeza de que 

umas migalhas da sua abastança poderão 

transformar ambientes tristes e insalubres 

em ambientes sadios e alegres, onde a in-

fância, alavanca do futuro, vá beber, sem 

prejuízo da saúde, a luz benéfica do ensi-

no.233 Os beneméritos, incluindo-se o pró-

prio impresso, entregavam o prédio pronto 

à comunidade ou ao poder público, mere-

cendo grande celebração na entrega e        

inauguração da escola. 

                                                
232 O SÉCULO. As escolas primárias. Novas sauda-
ções ao “Século”.  N. 13:836, 05/07/1920. 
233 O SÉCULO. A bom caminho. As escolas primá-
rias: criemos doutores, mas criemos primeiros ho-
mens. N.  13:797, 27/05/19120. 

 Os beneméritos da instrução rece-

beram especial atenção de O Século. Ao 

longo da campanha pela construção de 

prédios escolares, O Século foi noticiando  

iniciativas dos particulares, ressaltando-se 

sempre que as edificações atendiam os 

preceitos da Pedagogia Moderna.234  

 Diante do caos verificado nas esco-

las públicas oficiais e da crescente iniciati-

va privada na construção e entrega de pré-

dios, O Século inaugurou uma galeria com 

as fotografias dos mesmos. Assim foi a 

homenagem a outro benemérito, José de 

Almeida Fernandes, professor de Lamejo. 

Ele comprou o prédio para a sua escola, 

pois fora ameaçado de sair do prédio em 

que estava por ter sido posto a venda. 

Comprou o único prédio aproveitável da 

região, como compromisso do Estado lhe 

pagar a renda, pois o mesmo fez um em-

préstimo que corresponderia a juros de 6% 

ao ano. Seu depoimento denunciava o fato, 

alegando que já tinha se passado um ano 

sem que o Estado em lhe pagasse rendas 

nem dispensasse recursos destinados à 

compra de material de expedientes e de 

limpeza para a escola  

 Em relato, o professor descreveu 

sua carreira, o apego às crianças e o traba-

lho realizado. Destacou a freqüência regu-

lar em sua escola, estando o cancro do a-

nalfabetismo quase morto naquela locali-

                                                
234 O SÉCULO. As escolas primárias. Os beneméri-
tos da instrução. N. 13:837, 06/07/1920. 
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dade. Pedia, através do impresso, uma ex-

plicação por se encontrar naquela situa-

ção.235 Depoimentos como este era refor-

çado com elogios freqüentes ao espírito de 

iniciativa e de patriotismo, pelos redatores 

do jornal. 

 

Logo ao entrar na minha vida ofi-
cial , em outubro de 1901, não po-
de v. calcular a grandeza do desa-
nimo e desconforto que se apode-
rou do meu espírito ao deparar 
com uma salinha para aula, fre-
qüentada, irregularmente por seis 
criancinhas completamente anal-
fabetas, medrosas, indecisas, des-
confiadas, fitando-me com olhos 
de idiotas. Isto n’uma linda fre-
guezia a dois passos da cidade! 
Material didático nenhum; mobili-
ário, o de uma taberna imunda; 
duas mezas e dois bancos côr de 
fuzígem, ascorosos, nojentos,       
apregados no soalho. Não havia 
uma cadeira, não havia um único 
documento escrito que provasse 
ter havido aqui uma escola. E es-
cola não era isto não! Era um antro 
de miséria e de vergonha. 
Afaguei as seis crianças, beijei-as 
até e tornei-me um pouco diploma-
ta, parlamentado com os paes da 
pequenada, pedindo-lhes materia 
prima, prometendo-lhes a felicida-
de – que não tinha – falando-lhes 
ao coração. (...)Há muitos anos 
que esta escola não tem uma única 
criança de freqüência irregular – 
digo-o com alegria – muito se tem 
conseguido. 236 

 

 Relatos como esse do professor de 

Lamejo eram ressaltados pelo impresso. 

Outro relato do professor Carlos Lopes 

                                                
235 O SÉCULO. OS beneméritos da instrução. Uma 
aldeia onde não existem analfabetos.  N. 13:831, 
30/06/1920. 
236 Ibidem. 

(Fortias) apontava situação similar, do es-

forço empreendido pelo mesmo para con-

seguir ministrar suas aulas. Ao ser nomea-

do para aquela localidade encontrou uma 

casa escola que era um velho pardieiro, 

demonstrando o seu estado de espírito. 

 

Quantas vezes, sr. diretor, o pro-
fessor terá idealisado em cada es-
cola um templo magnífico; gran-
diosos, espalhando luz e vida por 
toda a terra; quantas vezes terá so-
nhado com este farol imenso, ruti-
lante, tal como deve ser, guiando 
as gerações para um futuro me-
lhor?  Ma quem tem ajudado nesta 
árdua tarefa? A miséria, a traição 
do   Estado.237 

 

 Em junho o ministro se demitiu e O 

Século perguntava-se: “Que ministro será 

capaz de transformar as escolas primá-

rias?”238 Em meio ao caos das escolas pú-

blicas, em seu prédios inadequados, faltan-

do mobiliário, material escolar e de limpe-

za, somando-se o surto de uma epidemia 

de sarampo. O abandono das crianças à es-

cola era aludido ao horror que tinham as 

mesmas, aos casarões imundos que enver-

gonhavam portugueses, enojavam os ho-

mens civilizados e desfaleciam como os 

professores (Catro Mirim).239  

 Nessa direção, os relatos se sucedi-

am demonstrando as inúmeras carências da 
                                                
237 O SÉCULO. As escolas primárias. O criminoso 
abandono a quem tem sido votadas. N. 13:843, 
12/07/1920. 
238 O SÉCULO. As escolas primárias. Qual ministro 
será capaz de transformar? N. 13:852, 21/06/1920. 
239 O SÉCULO, As escolas primárias. As crenças 
fogem delas horrorizadas. N. 13:844, 13/07/19120. 
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escola pública portuguesa que levavam ao 

abandono das mesmas pelas crianças. Isso, 

segundo o impresso, era fruto do desinte-

resse pelo progresso da raça, expressando, 

assim, o completo abandono do Estado pe-

las condições materiais do país, nem esco-

las, nem hospitais, nem caminhos de ferro 

e nem indústria desenvolvida.240 

 Salientou, O Século, que havia re-

comendado às câmaras priorizar a criação 

de escolas primárias gerais e não as escolas 

primárias superiores. Nesse sentido, o im-

presso afirmou que o ministro acordou, 

remetendo-se ao questionamento feito à 

criação das escolas primárias superiores, 

que nenhuma missão útil pode servir ao 

povo português. Um país desgraçado que 

sem as escolas primárias gerais criavam as 

superiores para dar a ilusão de ser um país 

civilizado, como se a civilização pudesse 

ser decretada, iludindo-se com o grau de 

“incultura do povo”. 241  

 Segundo o Século, o futuro de Por-

tugal e da raça estava na escola primária. 

Assim, louvava a iniciativa particular e cri-

ticava o descaso do Estado, pois apesar do 

crescimento do número de beneméritos da 

educação, não era suficiente para resolver 

o problema. Louvou, o impresso, a fala do 

ministro Sr. Rego Chaves, sobre a assis-

tência escolar, em outro momento, ao des-

                                                
240 Ibidem.  
241 O SÉCULO. As escolas primarias. Uma deter-
minação digna de louvor. N. 13:847, 17/07/1920. 

tinar a economia feita com a greve, ocorri-

da dos tipógrafos da Imprensa Nacional. O 

montante de 100 contos, destinando-o à as-

sistência escolar. Mesmo considerando a 

quantia modesta, poderia ajudar a criança  

pobre a não abandonar a escola.242 

 Noticiou, O século, sobre duas pro-

postas de Lei que seriam apresentadas ao 

parlamento. A primeira dizia respeito à cri-

ação de escolas infantis e primárias e ao 

aumento de vencimentos para os professo-

res das escolas primárias superiores, tendo 

um diferencial entre as escolas domésticas 

e as de comércio e indústria. Essas mesmas 

escolas mereceram uma denúncia de que 

não satisfaziam as exigências educativas 

nem no tocante à sua organização e nem ao 

corpo docente que foi nomeado, conside-

radas uma verdadeira vergonha nacional 

(assinada por um professor).243  

 Na contramão dessas denúncias, 

apareciam relatos de prédios escolares em 

boas condições de funcionamento. Porém o 

descaso era a tônica das denúncias como a 

da existência, há sete meses, de um bom 

edifício escolar e mobiliado para o sexo 

feminino, mais sem funcionar (Montal-

vo).244 

                                                
242 O SÉCULO. As escolas primárias. Palavras do 
sr. Ministro da Instrução, cem contos para a assis-
tência escolar. N. 13:854, 21/07/1920. 
243 O SÉCULO. As escolas primárias. Duas propos-
tas de lei que hoje dêem ser apresentadas ao parla-
mento. N. 18:868, 06/08/1920.  
244 O SÉCULO. As escolas primárias. Uma de-
monstração de desmazelo ou de má vontade oficial. 
N. 13:832, 10/08/1920.  
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 Um alto funcionário do senado e di-

retor da instrução primária e normal, o sr. 

Silva Barreto, fez declarações consideradas 

justificáveis em O Século, a respeito da 

campanha. Remeteu-se à escassez da fre-

qüência escolar em razão da miséria da po-

pulação; tratou da descentralização do en-

sino, cujo período áureo deu-se em 1878-

1880, com regulamento em 1881, em que 

crianças de classes médias ou relativamen-

te abastadas freqüentavam as escolas ofici-

ais. Estas eram freqüentadas, naquele mo-

mento, por crianças mal alimentadas, mal 

enroupadas, sem que as famílias pudessem 

cuidar, e ainda, eram lançadas às ruas des-

de as primeiras horas do dia para, em com-

panhia de pessoas da pior espécie, perde-

rem o amor aos estudos. 

 O jornal ressaltava a importância 

das cantinas escolares, mas por conta da 

carestia muitas estavam encerrando as por-

tas, sem a assistência do estado e de parti-

culares. Continuou afirmando que nas es-

colas estava faltando tudo: papel, livro; e 

defendendo a descentralização do ensino, 

desde que o Estado dotasse os municípios 

com as verbas necessárias para a constru-

ção de prédios escolares e outras obras in-

dispensáveis. O argumento era de que nem 

o Estado nem os municípios tinham dinhei-

ro para a construção de prédios escolares, 

cantinas, passeios de estudo, recreio e co-

lônias balneárias. Considerava que o fra-

casso das escolas portuguesas se dava pela 

absoluta falta de recursos para se adquirir 

material pedagógico indispensável, junto 

ao desmazelo e à má administração do Es-

tado.245 

 Assim, encerrou-se o inquérito de 

O Século com algumas leis sendo elabora-

das e discutidas no sentido de proceder às 

reformas e construções escolares. Entretan-

to, só na década de 1930 os prédios escola-

res se integraram, em grande número, à 

instrução pública portuguesa. 

 Outros inquéritos, ao final dos anos 

da Primeira República, foram instalados 

pelo O Século, como o despovamento das 

escolas, suas causas e remédio para resol-

ver esse mal. Traziam temas recorrentes, 

como a miséria das crianças e a criação de 

cantinas escolares; a volta dos exames de 

primários, discutindo sua abolição, se foi 

vantajoso e se seria conveniente restabele-

cê-los. Esses inquéritos, com dados mais 

quantitativos, exigiam do participante ape-

nas um sim ou um não. Inaugurava, em O 

Século, o inquérito de natureza estatística. 

 Destaquei a figura de João de Bar-

ros em todo o período estudado, como pre-

sença freqüente nas páginas de O Século. 

Em 1907 fez viagem de estudos à Espanha, 

França, Inglaterra e Bélgica. Desde então 

se envolveu nas questões do ensino, tendo 

um papel singular na difusão de um ideário 

                                                
245 O SÉCULO. As escolas primárias. A nossa 
campanha em prol da escola primária. N. 13:939, 
15/10/1920. 
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pedagógico de natureza republicana e mo-

derna. Segundo Carvalho246 não faltou, na 

Primeira República, homens esforçados na 

tarefa republicana que, ao longo dos anos, 

foram perdendo as esperanças de poderem 

ver os projetos traçados serem cumpridos 

para a renovação do país. João de Barros 

foi um deles. Acreditou que a educação era 

o principal fator de desenvolvimento e de 

aperfeiçoamento social, moral, intelectual 

e cívico; sustentáculo, capaz de fazer pro-

gredir as sociedades modernas. 

 Distinguindo instruir de educar, 

considerava que em Portugal instruir não 

seria o bastante, mas educar, já que faltava 

“energia reflectida, a audácia criadora”.247 

Assim era preciso educar o caráter, pela 

educação moral do trabalho, pois a educa-

ção seria a “única capaz de dar à raça o tô-

nus que lhe falta”248 

 Pude verificar que em todo o per-

curso de realização do inquérito, a despeito 

de críticas contínuas à atuação do governo 

em relação aos prédios escolares, eviden-

ciou-se sempre um profundo alinhamento 

do impresso aos princípios que preconizou 

desde o início da República, a natureza in-

tervencionista da prática jornalística de a-

judar a construir o país. País este mais em-

pobrecido depois da Primeira Guerra, vi-

vendo uma situação difícil pela alta do pre-

                                                
246 CARVALHO, Rómulo. Obra citada. 1996. 
247 BARROS, João de. A pedagogia e o ideal Re-
publicano. Lisboa: Terra Livre, 1979. p. 26 
248 Ibidem. p. 29. 

ço que atingiu, em cheio, as escolas, invia-

bilizando, em muitos momentos, a compra 

de papéis. 

 Eram múltiplas vozes que se cruza-

vam para expôr, na vitrine das letras, o es-

tado das escolas portuguesas: de autorida-

des, jornalistas, intelectuais, professores e 

pais, em cujas matérias publicavam, extra-

tos ou na íntegra, os relatos, dando um sen-

tido quase uniforme ao estado escolar por-

tuguês. 

  Tratou-se de um gênero jornalísti-

co que ficava entre o informativo e o opi-

nativo,249 freqüente na imprensa portugue-

sa na primeira metade do século XX. A 

confluência de diversas vozes dava um tom 

mais objetivo à matéria e descentrava da 

responsabilidade de O Século em assumir, 

enquanto empresa, as denúncias. Ao estilo 

das grandes reportagens com característi-

cas próprias, demonstrou que, no espaço 

público português, foi possível esticar a 

temática por quatro meses seguidos, em 

primeira página. 

 Pude considerar que o inquérito, tal 

qual a querela, a despeito das diferenças na 

forma dos enunciados, traziam em si os 

mesmos jogos de verdade, em cujo norte 

foi sempre o discurso científico, nas rela-

ções em que os homens (jornalistas e pú-

blico leitor) se colocavam. A querela se 

dava em torno de questões pedagógicas, 

                                                
249 CRATO, Nuno. Obra citada. 1989. 
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cujas argumentações, movidas por ataques 

verbais se davam sobre as idéias, mas ul-

trapassavam para ataques de natureza pes-

soal. Em jogo também estava a  autoimpor-

tância e de autoafirmação deles mesmos, 

na luta pela verdade que defendiam, exer-

citando-se em micro-poderes, no sentido 

de Foucault.  

 



 Aproximei e comparei os ditos 
sobre o pedagógico do Correio de  
Aracaju e d Ò Século para encon-

trar, nos jogos de linguagem os jogos 
de verdade, entre o moderno e o mais 

moderno para 

 instrução e/ou EDUCAÇÃO.  

Foi um exercício de EDUCAÇÃO 
COMPARADA,  possível graças ao 

processo de comunicação  

intercultural.  

VITRINE DAS 
LETRAS 



VITRINE DAS LETRAS 
 
 

CONEXÕES E/OU DESCONEXÕES 

 
 
 

 
 
1. Os achados da TESE 

 
 

Comparar... Encontrar os elos... Di-

ferenciar... Deixar correr em paralelo...  A 

certeza de que se vive em um único Plane-

ta, só isso, permitiu-me buscar conexões e 

desconexões entre os discursos da impren-

sa em nível nacional, de um país europeu 

(Portugal) e o de uma imprensa local (Ser-

gipe/Brasil). Foi possível desvelar que os 

discursos eram desterritorizados, graças 

aos processos de transportes e, sobretudo, 

de comunicação intercultural. 

Olhar as páginas de O Século e do 

Correio de Aracaju, trouxe-me essa lição 

da incompletude do dito. Minha condição 

de investigadora levou-me a selecionar os 

enunciados dos jornais e a fazer os  

 

 

 

 

 

recortes. Diante da complexidade dos te-

mas e da riqueza de informações, fazer 

cortes e recortes não foi uma tarefa fácil. 

Redatores e colaboradores permitiram dei-

xarem-se ver, na vitrine das letras, através 

do seu dito. Esse dito certamente passou 

por uma triagem e ocupou o espaço consi-

derado suficiente nas páginas do jornal. 

Pois o discurso jornalístico é lacunar, dife-

rente do discurso histórico, como afirmou 

Steinberger: “Um texto jornalístico não tra-

ta apenas de um assunto, mas do que pu-

demos saber ele”.1  

 A autora salientou que na compre-

ensão de um texto jornalístico era preciso 

levar em conta os “processos da produção 

discursiva, as decisões que o jornalista to-

mou ao escrevê-lo, as informações que ele 

não conseguiu obter, o cuidado ao relatar 

certos fatos, os links causais que seu autor 

fez e deixou de fazer”.  2 Os temas publica-

dos nos referidos impressos me deu essa 

                                                
1 STEINBERGER, Margarethe Born. Discursos 
geopolíticos da mídia: jornalismo e imaginário in-
ternacional na América Latina.  São Paulo: EDUC; 
Fapesp;Cortez, 2005. p. 89. 
2 Ibidem. 
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dimensão: a de que o jornalismo era a “fa-

bricação do presente”;3 expressão cara a 

Franciscato. Olhar cada página do jornal 

era como se pudesse ver os acontecimentos 

e ouvir as vozes da época, em uma tela que 

havia congelado o tempo, no presente. O 

desafio que se colocava era na minha escri-

ta histórica, (re) interpretar o discurso jor-

nalístico num exercício de captar o dito.  

Após a descrição do dito pedagógi-

co em O Século e no Correio de Aracaju, 

sentir que estava lendo, basicamente, sobre 

as mesmas questões. Eram enunciados que 

apresentavam continuidades e descontinui-

dades mais que compunham uma mesma 

rede de saberes, idéias e interesses. A edu-

cação, como um objeto mestiço, escapava, 

de fato, da “armadilha territorial”.4 Os dois 

jornais tratavam de questões pedagógicas 

em um mesmo circuito, de tal forma que o 

dito sobre real de lá (Portugal) e o dito so-

bre o real de cá (Sergipe) induziu-me a ao 

conceito de épistèmé,5 já que estes saberes 

surgiram em determinadas condições de 

possibilidades, a despeito de realidades 

distintas. Eles estavam atados em uma 

                                                
3 FRANCISCATO, Carlos Eduardo. A fabricação 
do presente: como o jornalismo reformulou a expe-
riência do tempo das sociedades ocidentais. São 
Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo 
Teixeira, 2005. 
4 GRUZINSKI, Serge. O que é um objeto mestiço? 
PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.).  Escrita, lin-
guagem, objetos: leituras de História Cultural. 
Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004. p. 254. 
5 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 
Tradução de Miguel Serra Pereira. Lisboa: Almedi-
na, 2005. 

mesma rede e em um mesmo sistema de 

pensamento nos quais era possível o jogo 

de “opiniões simultâneas e aparentemente 

contraditórias”.6 

Nos enunciados do dito, tanto de 

um impresso quanto no outro, as palavras 

antigo e novo, atraso e progresso aparece-

ram como realidades demarcadas por uma 

linha divisória chamada República. Essa 

constatação levou-me, necessariamente, ao 

Le Goff,7 sobre o que afirmou a respeito 

dos sentidos que a modernidade abarcava, 

principalmente como a ruptura entre a Ida-

de Média e as Luzes −, sustentada na cren-

ça do poder da ciência para transformar o 

mundo, enquanto conhecimento válido, 

verdadeiro e com força capaz de mover os 

homens para o seu destino final – o pro-

gresso. Essas palavras tão repetidas nos 

impressos quase se tornaram solenes, em-

prestando a si mesmas uma certeza que se 

impunha na crença de que, fora desta pers-

pectiva não haveria salvação. Eram os a-

póstolos do positivismo: cientificismo, no 

Brasil, e cientismo, em Portugal, do qual 

tanto a educação de Portugal,quanto a de 

Sergipe/Brasil foram herdeiras. 

                                                
6 BILLOUET, Pierre. Foucault. Tradução de Bea-
triz Sedou; revisão técnica de Carlos José Martins. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 
7 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradu-
ção de Irene Ferreira, Bernardo Leitão e Suzana 
Ferreira Borges. 5. ed. Campinas, São Paulo: UNI-
CAMP, 2003. 
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No Brasil, a nomenclatura cientifi-

cismo, era um movimento de base socioló-

gica que acreditava no poder da comunida-

de que atuava em nome da ciência, conju-

gando as contribuições de Comte, Spencer 

e Darwin; em Portugal, o cientismo tam-

bém apostava no homem, movido pelo po-

der da ciência para construir o social e 

transformar a natureza. O cerne deste en-

tendimento, tanto Portugal quanto Sergi-

pe/Brasil tinha uma proposta de educação 

numa perspectiva positivista-evolucionista, 

a despeito de outras correntes do campo da 

filosofia já circularem em ambos os locais. 

Esses movimentos acreditavam no papel 

regenerador da escola, através da fé na ci-

ência, para a formação do homem moder-

no, desenvolvendo-lhe uma cultura escolar 

cívica.  

Neste itinerário pude verificar que, 

apesar de muitas conexões entre temas pe-

dagógicos em O Século e o Correio de 

Aracaju , o primeiro estava mais voltado 

para as questões políticas referentes à re-

forma do ensino do seu país, em eferves-

centes mudanças depois da implantação da 

República; e o segundo, embora também 

preocupado com a reforma da instrução, 

estava mais voltada para modelos educati-

vos de outros países e de outros estados, 

prioritariamente o de São Paulo.  

Nesta direção, os dois periódicos 

assumiram uma função diferenciada. O 

Século era porta-voz de um projeto políti-

co, nascido no século anterior, como órgão 

do Partido Republicano Português. Mesmo 

quando se tornou uma empresa indepen-

dente nunca deixou de levantar a bandeira 

do republicanismo. Instalou-se o novo re-

gime, o impresso, enquanto entidade civil, 

assumiu sua função patriótica de colaborar 

com a reconstrução do país, cujo ideário a-

limentou suas páginas por décadas antes 

que a República se tornasse um fato. Era 

quase um imperativo auxiliar o governo 

nessa tarefa missionária, salvar o país do 

caos imposto pela Monarquia e pela Igreja.  

O Século foi, portanto, mais que 

um porta-voz da República. Arregaçou as 

mangas para assumir também uma função 

missionária. Realizou campanhas patrióti-

cas: banho das crianças pobres, construção 

de escolas, criação de caixas escolares, 

concursos para elaboração de livros didáti-

cos que ensinassem às crianças o amor a 

Pátria, solenidades outras que envolviam 

as escolas, a exemplo a Festa da Árvore. 

Esta festa de cunho cívico que movimenta-

va toda a sociedade portuguesa e ganhava 

inúmeras páginas dos periódicos em várias 

edições, desde a programação até a realiza-

ção da solenidade.  

Nas páginas de O Século, seus vi-

zinhos europeus eram referenciados, mas 

também os Estados Unidos, como um su-

porte para ampliar e justificar as próprias 
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necessidades do país e remover obstáculos 

à realização da reforma de ensino. Portugal 

que ensaiou a modernidade, jogando-se na 

aventura marítima, deu-se a ver na Renas-

cença, mas perdendo o navio no último 

porto, começou a andar meio a deriva para 

entrar no concerto de seus vizinhos, mais 

sintonizados com o desenvolvimento in-

dustrial. O país que se imbuiu de uma ação 

civilizadora havia ficado para trás. Era ta-

refa da República em tirar Portugal da situ-

ação de desconforto em que vivia seu po-

vo, que depois das conquistas das navega-

ções nunca mais esteve na condição de país 

desenvolvido como seus vizinhos: França, 

Inglaterra, Suíça. 

 Não pude deixar de considerar as ob-

servações de Santos, de que a  

 

a cultura portuguesa é uma cul-
tura de fronteira, não porque pa-
ra além de nós se conceba o va-
zio, uma terra de ninguém, mas 
porque de algum modo o vazio 
está do lado de cá, do nosso la-
do. E é por isso que nosso trajec-
to histórico cultural da moderni-
dade fomos tanto o Europeu co-
mo o selvagem, tanto o coloni-
zador como o emigrante.8  

 

Trata-se, assim, de uma cultura híbri-

da, já que Portugal foi centro em relação às 

colônias, mas periférica em relação a Eu-

ropa. Deste modo, salientou a natureza 

                                                
8 SANTOS, Boaventura. De Souza. Pela mão de   
Alice: O social e o político na pós-modernidade. 8. 
ed. São Paulo; Cortez, 2001. p. 152-153. 

fronteiriça da cultura portuguesa, cuja hi-

pótese do autor é a de que a cultura não 

tem conteúdo, mas forma, sendo está de 

fronteira. Neste entremeio, em si carregava 

a confluência tanto das suas colônias (e ex-

colônias) como dos seus vizinhos.  

O Correio de Aracaju, no seio da 

luta presente em nível nacional de fazer 

com que o ideário republicano se efetivas-

se, dava alguma visibilidade em suas pági-

nas, de certo desencanto com a República. 

Desencanto este que provocou, de forma 

contundente na década de 1920, crise na 

estrutura de poder montada sobre a Política 

dos Governadores e sustentada nas oligar-

quias rurais e no coronelismo local, com a 

centralização do poder entre São Paulo e 

Minas Gerais.  

Como órgão de um partido político, 

o impresso sofreu as mudanças do próprio 

partido ao longo dessa década, só se tor-

nando jornal independente a partir de 1920. 

No período desse estudo, como afirmei, 

baseando-me em Dantas,9 o jornalismo 

sergipano, em fase de transição do artesa-

nal para empresa, descentrando-se das po-

lêmicas partidárias, abriu espaço para as 

polêmicas de natureza social e educacio-

nal.  

Enquanto órgão de um partido polí-

tico era desse lugar que redatores e colabo-
                                                
9 DANTAS, José Ibarê Costa. O Tenentismo em 
Sergipe (da Revolta de 1924 à Revolução de 1930). 
Petrópolis: Vozes Ltda, 1974. 
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radores falavam, advogando a natureza re-

publicana do periódico, inserindo-se no 

contexto nacional. Procuravam acompa-

nhar, a partir de leitura, transcrição e tra-

dução de matérias de outros estados e paí-

ses que serviam de base para as suas publi-

cações. As ações do Correio de Aracaju 

estavam ligadas a garantia do grupo oli-

gárquico no poder, acompanhando e lou-

vando suas ações, e quando outras facções 

assumiam, era assumidamente  oposicio-

nista. Nesse movimento, suas matérias em 

nível local, estiveram atreladas as reformas 

de ensino e a circulação de idéias pedagó-

gicas como grande vitrine de exposição. 

Também esteve envolvido em algumas 

campanhas, a exemplo, a subscrição para a 

construção de um prédio escolar em home-

nagem ao fundador do periódico, Oliveira 

Valadão. 

Muitos intelectuais sergipanos 

concorriam com suas publicações na vitri-

ne das letras para mostrar que o movi-

mento republicano deveria, necessaria-

mente, acompanhar nações desenvolvidas 

da Europa e dos Estados Unidos, bem co-

mo outros países do Oriente. Os discursos 

jornalísticos traduziam os anseios políti-

cos, sociais e culturais de intelectuais e 

professores, em um período, que agenda-

dos na necessidade premente de transfor-

mar o país, aludiam à responsabilidade 

salvacionista a instrução, em especial, da 

instrução pública voltada para as camadas 

populares. Instrução de natureza cívica e 

com ênfase no método intuitivo. Era o po-

der da palavra que, neste caso, não se ca-

sava com as realidades locais, para dar 

fluxo aos anseios contínuos de civilização 

e de regeneração da sociedade sergipa-

na/brasileira e também portuguesa. Imitar, 

portanto, foi a palavra-chave nos ditos do 

Correio de Aracaju, menos enfatica em 

O Século.  

A palavra que trouxe uma carga 

semântica enorme, portanto, foi imitação. 

Imitar modelos considerados bem sucedi-

dos em todos os campos da vida social ti-

nha sido a tônica de intelectuais e jornalís-

ticas, desde que a imprensa ocupou o espa-

ço vazio da circulação de notícias de forma 

mais rápida e extensiva. Olhar para além 

do seu umbigo, esquecendo-se de si pró-

prio muitas vezes, parecia uma atitude de 

alteridade, mas, a meu ver, de negação. 

Quando idéias que se pensavam não fun-

cionavam no movimento das ações, bus-

cou-se sempre um culpado. Era, mais uma 

vez, a raiz da cultura judaico-cristã presen-

te no subsolo da produção e circulação de 

saberes. Raiz essa que, nem Portugal nem 

Brasil, sua principal ex-colônia puderam se 

apartar. Era a troca da doutrina católica pe-

la doutrina cívica. Jesus foi exemplo, os 

anjos e santos são exemplos, a constituição 
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da vida social, fez-se assim na imitação de 

modelos.  

O que imitavam nossos intelectuais 

e jornalistas? Um modelo educativo que já 

se encontrava em discussão nos referidos 

países, como a grande salvação da Pátria? 

E Sergipe, a despeito de ser um dos meno-

res estados de uma das regiões mais po-

bres do Brasil, permitia-se, através de seus 

jornais, sonhar com o sonho duplamente 

imitado: o de São Paulo que já imitava os 

Estados Unidos?  

Já Portugal, enraizado no chamado 

em meio aos civilizados, que armas pode-

riam utilizar para galgar outro patamar de 

desenvolvimento? Num caso e noutro, o 

cerne da questão estava na certeza, de que 

a verdade morava sempre ao lado, além de 

si, cujos braços precisam ser longos para 

alcançá-la e torná-la verdade em si.  

Seria herança, ainda idéia de repre-

sentação, da idade clássica, vista por Fou-

cault? Ou como assinalou Harbamas,  

 
a modernidade conserva, por sua 
vez, laços secretos com o clas-
sismo. Desde sempre se conside-
rou clássico aquilo que sobrevive 
às épocas que passam; esta força, 
o testemunho moderno, no senti-
do enfático do termo, já não a vai, 
porém, buscar à autoridade de 
uma época passada mas apenas a 
autenticidade de uma actualidade 
passada.10  

                                                
10 HABERMAS, Jürgen. À modernidade: um pro-
jecto inacabado. Tradução de Nuno Ferreira Fonse-

As matérias publicadas sobre mode-

los educativos de países europeus, dos Es-

tados Unidos e do Japão eram feitas, mais 

como modelos de segunda ordem, que ca-

biam num plano geral nacional, e cujas i-

déias pareceram-me mais ilustrativas do 

que deliberativas. Eram fruto da retórica 

dos intelectuais da época que precisavam 

muito dizer o dizer do outro. 

Se no Correio de Aracaju a carga 

semântica da palavra imitar evidenciava-se 

em sua dupla face − tanto em relação aos 

países estrangeiros quanto a estados brasi-

leiros considerados mais desenvolvidos−, o 

grande cerne deste processo, foi de fato, 

tomar o modelo de ensino paulista como 

passível de adaptação a realidade local. 

Reverenciar São Paulo como marco de 

progresso, era garantir, a si, estado nordes-

tino, ainda me atraso, a esperança de se a-

vançar naquela direção. A escola era um 

portal para isto. 

Nas publicações de O Século o an-

seio de civilizar também emergiu, não 

com a mesma força e tonalidade que apa-

receu no impresso sergipano. Lembrando 

de Santos,11 que enquanto cultura semi-

periférica, Portugal se enlatou entre ser o 

país que levou a civilização para suas co-

lônias e, ao mesmo tempo, manteve-se 

                                                                    
ca In: Revista do Pensamento Contemporâneo. 
Lisboa, Portugal: Editorial Teorema, nov. 1987. 
11 SANTOS, Boaventura de Sousa. Obra citada. 
2001.  
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aquém do desenvolvimento dos seus vizi-

nhos. Da mesma forma que olhava os 

primitivos com estranhamento, os estran-

geiros que o visitavam também tinham a 

mesma impressão. Imitar, possivelmente, 

tinha mais um sentido aproximativo para 

os portugueses do que para os sergipanos; 

mas num e noutro caso o ideal de civili-

zar, no sentido apontado por Elias,12 ori-

undo das gêneses francesa e inglesa, eram 

premissas enunciativas significantes para 

alcançar o progresso da sociedade. 

Mas quais os enunciados que se tra-

duziram no discurso jornalístico a moder-

nidade pedagógica? Remeti-me mais uma 

vez a Cambi, 13 no sentido de apontar o que 

fazia parte do discurso jornalístico sobre o 

pedagógico do início do século XX. Peda-

gogia Moderna era o grande estandarte de 

transformação social, definida por uma no-

va organização escolar e pelo método in-

tuitivo, na qual era importante “o olhar e 

ser visto, a observação e o escrito, e pela 

organização escolar regida pelos princípios 

da racionalidade científica e da divisão de 

tarefas”14 contrapondo-se assim “à peda-

gogia tradicional da memorização, da ora-
                                                
12 ELIAS, Nobert. O processo civilizador, volume 
1: Uma história dos costumes. Tradução de Ruy 
Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edi-
tor,1994. 
13 CAMBI, Franco. História da pedagogia. Tradu-
ção de Álvaro Lorencini, 1. reimp. São Paulo: U-
NESP, 1999. 
14 HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da 
Educação: Leituras. São Paulo: Pioneira Thomp-
son, 2003. 

lidade, de ouvir e do repetir falando, pró-

pria da monarquia atrasada”.15 

Retomando o conceito modernidade 

pedagógica, pude verificar que os discur-

sos jornalísticos em O Século e no Cor-

reio de Aracaju conectavam em torno de 

uma mesma rede de significados, porém 

com enunciados descontínuos graças à rea-

lidade de onde circulavam: nos debates so-

bre a organização do ensino, que incluíam, 

sobretudo, novos espaços escolares e mé-

todos de ensino obedecendo a princípios 

científicos.  

Mas o que Portugal preservou como 

lastro de originalidade e parte da afirmação 

de sua nacionalidade foi o método João de 

Deus, difundido através da Cartilha Mater-

nal. A longevidade deste método na histó-

ria do ensino da leitura em Portugal, tradu-

zia a força de uma idéia considerada origi-

nalmente portuguesa que atravessou, da 

Monarquia à República, praticamente inal-

terável. O Século foi, certamente, um dos 

principais vulgarizadores da cartilha, desde 

o período que ela foi incorporada pelos re-

publicanos, no final do século XX, e sua 

adoção pelas escolas móveis, responsáveis 

pelo ensino popular de massa e realizado 

de forma itinerante.  

Se a questão organizativa do ponto de 

vista de sua legislação e inplementação o-

cuparam muitas das colunas do impresso 

                                                
15 Ibidem. 
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português o debate a respeito dos métodos 

e processos de ensino, no Correio de Ara-

caju, ocupou muitas páginas, tanto sobre a 

questão do método analítico da leitura, 

quanto o método intuitivo e os processos 

de ensino. 

Do ponto de vista da política educa-

cional, O Século centralizou em dois ei-

xos: a descentralização e centralização do 

ensino e a própria questão dos edifícios-

escolas, responsabilidade essa ora aludida 

ao estado, ora compreendendo a sua falta 

de recursos para essa finalidade, deixando-

a a cargo dos beneméritos, de modo que as 

duas realidades viviam o mesmo drama: o 

da reorganização do ensino em edifícios 

escolares e/ou grupos escolares, que repre-

sentava o grande desafio da modernidade 

pedagógica em meio a onda higienista que 

circulava tanto aqui quanto lá. 

A grande conexão e/ou desconexão 

sobre o dito dos impressos foi a temática 

emigração que, carreada no mesmo senti-

do nacionalista de confrontos e encontros 

nem sempre confortáveis, deu uma confi-

guração a relação luso-brasileira particula-

rizada naquele período. Na onda do na-

cionalismo, que levantava questões como 

desnacionalização, o grande desafio era o 

de educar os que emigravam. No Brasil, 

sobre sob o guarda-chuva do nacionalis-

mo, o movimento nativista, trazia sua con-

traposição aos estrangeiros e com mais e-

loqüência aos portugueses. Nesta ambi-

güidade, os intelectuais portugueses preo-

cupados com a plasticidade do seu povo, 

considerado de fácil a adaptação, reafir-

mava o poder da escola em fecundar o 

sentimento e o orgulho da Pátria e, sobre-

tudo, da preservação língua e dos costu-

mes portugueses. 

Os portadores desta verdade, reda-

tores e colaboradores, imbuídos de sua 

missão salvadora não prevaricavam em 

nível discursivo, pois não saiam de sua bí-

blia cientificista. Traziam para as paginas 

dos impressos a (re) apropriação destas 

idéias a partir de um posto de observação 

normalmente demarcado por sua formação 

profissional: traduziam, reinterpretavam, 

davam novas colorações e procuravam 

adaptar a realidade local. Neste encaixe e 

desencaixe entre os discursos jornalísticos 

sobre a modernidade pedagógica havia 

uma conexão evidente entre as idéias dos 

intelectuais, num intercâmbio marcado 

por viagens, congressos, missões e publi-

cações que, em gotas, chegavam a Sergi-

pe, estado pequenino como ponta de lança 

do território brasileiro que invadia o mar. 

Destes missionários, destaquei o 

colaborador Helvécio de Andrade, pois foi 

o mesmo que mais se debruçou no Cor-

reio de Aracaju sobre questões pedagó-

gicas, tanto do Estado como de fora dele. 

Possivelmente a personagem mais eviden-
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te na discussão da pedagogia moderna do 

Estado de Sergipe. Em Portugal, certa-

mente, destacou-se como figura de proa 

João de Barros. Sua fala, nas entrevistas e 

nos inquéritos realizados pelo O Século, 

demonstrava profundo comprometimento 

com as questões pedagógicas. Ambos, 

plasmados pelo desejo de assunção, en-

quanto médico e enquanto bacharel, nas 

coisas da instrução e portadores da boa 

nova sobre a escola moderna. Foram figu-

ras impares, mas não exclusiva na difusão 

da Pedagogia Moderna. Apoiavam-se cer-

tamente no campo do higienismo, para fa-

zerem referência a formação de um ho-

mem são, fruto de uma educação capaz de 

regenerar tanto os vícios do corpo, quanto 

os pecados da alma. 

As palavras que compunham enun-

ciados do discurso jornalístico de redatores 

e  colaboradores do Correio de Aracaju e 

de redatores, repórteres e depoentes e cor-

respondentes, em O Século, traziam a me-

táfora do caminho da salvação: fora da es-

cola o país não progredia; um equivalente a 

metáfora religiosa. A religião positiva, co-

mo idealizou Comte,16 para uma Pátria-

amada, civilizada, um Estado-nação purifi-

cado pela moral cívica da justiça e da li-

                                                
16 COMTE, Augusto. Discurso sobre o espírito ci-
entífico. Tradução de Antonio Geraldo da Silva. 
São Paulo: Editora Escala, s/d. 

berdade.17 Eram mais que palavras, mas 

palavras de ordem, de dois locais que fa-

lam a mesma língua, que se encontravam, 

do ponto de vista do desenvolvimento do 

jornalismo, em estágios diferentes tanto na 

forma como na linguagem e na organiza-

ção do impresso; no entanto, faziam circu-

lar um universo de enunciados similares. 

Nesse momento não pude me furtar de 

pensar em interculturalidade movida pelas 

trocas culturais, através dos meios de co-

municação. 

 Parti de um determinado posto de 

observação, a linguagem jornalística utili-

zada pelos impressos para discutirem de-

terminadas temáticas de forma mais apro-

fundada: a querela (artigo de opinião) e o 

inquérito (entremeio entre a reportagem e a 

entrevista).  

 Evidentemente que no cerne dessas 

duas formas de discursos jornalísticos, os 

sentidos da modernidade pedagógica trazi-

am elementos diferenciados no tocante aos 

autores, aos conteúdos e à forma de lin-

guagem. Em relação aos autores, os redato-

res de O Século agregaram as vozes dos 

relatos e opiniões que descreviam as esco-

las e apontavam sugestões. A  verdade era 

objetivada numa massa maior de posições 

e davam o credito de maior peso as opini-

ões, baseadas em descrições do real.  
                                                
17 BOMFIM, Manuel. O Brasil Nação: Realidade 
da Soberania Brasileira. 2. ed. Rio de Janei-
ro:Topbooks, 1996. 



 

                                                                                                                                Conexões e desconexões 

 

197

 No Correio de Aracaju, a despeito 

das opiniões ter como base autores lidos e 

que foram referendados pelos intelectuais, 

Helvécio de Andrade e Carvalho Neto, tra-

ziam, assim, as vozes autorizadas para que 

o dito das querelas assumissem o teor de 

verdade/certeza. O discurso da escola co-

mo transformação da sociedade, passou a 

ser vista, por dentro dela própria, do que se 

estava fazendo para que as ações educati-

vas efetivassem em aprendizado. Era um 

prelúdio do que se seguiu, posteriormente, 

com a difusão do ideário escolanovista, 

mas cujas bases ainda se acentuavam nos 

métodos de ensino, como forma eficaz de 

ensinar.  

 Já em Portugal, em O Século, o á-

pice do debate que se instalou com a Re-

forma de 1911, a despeito das grandes ino-

vações que preconizava, se mantinha em 

estágio similar ao período Monárquico. Se 

houvesse uma ação efetiva em promover a 

alfabetização através das escolas móveis, o 

ensino primário começaria a ser visto mais 

de perto, não com a mesma ênfase nos mé-

todos de ensino, cujo debate em Portugal, 

especialmente em relação à alfabetização, 

era uma questão resolvida. Havia o Método 

de João de Deus, abraçado pela República 

como a forma moderna de se ensinar a ler e 

a escrever.  

 De fato, na vitrine das letras o mé-

todo de alfabetização de João de Deus era 

considerado genuinamente português, me-

recendo, do seu idealizador, um lugar no 

Panteão Nacional. No Brasil, onde teve en-

trada ainda no final do século XX, traçava 

diferentemente o campo de assimilação e 

de difusão do referido método para o ensi-

no era considerado em relação ao desen-

volvimento do aprendizado da Língua, à 

fase Positiva, do Comte. Sofreu, porém, 

diversas mutações e apropriações, ao longo 

das três primeiras décadas do século XX, 

como enunciou Mortatti18 em seu estudo 

pautado em São Paulo, para o método de 

sentenciação e o método de conto e histori-

eta, além dos mistos que juntavam o analí-

tico e sintético, difundido com mais lar-

gueza em décadas subseqüentes no esteio 

dos preceitos escolanovistas.  

Em síntese, pude verificar que no 

transcorrer do período investigado foi pos-

sível observar que o eixo principal do dis-

curso veiculado pelo jornal O Século, so-

bre a educação e o ensino, marcava decisi-

vamente a sua própria tarefa patriótica de 

contribuir para a regeneração do país, com 

a superação de seu atraso cuja escola tinha 

um papel fundante nesse processo. Se hou-

ve uma mudança de foco, no sentido de 

responsabilizar a Monarquia e a Igreja pelo 

atraso da escola (e da sociedade), a Repú-

blica, lutando para se manter enquanto tal, 
                                                
18 MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os senti-
dos da alfabetização. São Paulo (1879/1994). São 
Paulo: UNESP: CONPED. 2000. 
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não conseguiu fazer a escola assumir seu 

papel de modo que, estruturalmente, não 

houve profundas mudanças na rede esco-

lar. O discurso jornalístico, com poucas 

matérias assinadas, e a realização de inqué-

ritos que descentralizava e objetivava as 

informações, fazia dos conteúdos pedagó-

gicos, veiculados no jornal, parecerem im-

parcial.  

Na medida em que a República a-

vançava, sem cumprir suas promessas, O 

Século se manteve fiel por considerar ser o 

regime necessário para a modernização do 

país. Jogou-se, no inquérito, uma forma de 

pôr a nu a situação caótica da escola, sem 

que o jornal perdesse seu alinhamento à 

República, mas sem deixar de perceber que 

os projetos tão entusiasticamente abraça-

dos em torno de uma escola cívica de for-

mação de um novo homem, tivessem em 

vias de não se concretizar, a despeito do 

fim da Monarquia e da caça as bruxas aos 

jesuítas. 

Houve certo recuo nesse discurso 

em razão dos resultados pouco expressivo 

das iniciativas dos republicanos no poder. 

De forma, ora velada ora evidente, o pró-

prio impresso permitiu determinadas críti-

cas à política educacional republicana, para 

a falta de verbas do Estado para atuar efe-

tivamente na educação. O Século concla-

mou a iniciativa privada para ação patrióti-

ca de construção de prédios escolares, pro-

tagonizando a construção de alguns, para 

depois observar a falta de custeio do poder 

público para esse fim.  

No final da década de 1910 houve 

uma mudança no tom do discurso do im-

presso, já insatisfeito com rumo traçado 

pelo Estado, passou, então, a fazer cobran-

ças efetivas para implantação de uma polí-

tica de construção de prédios escolares.  

Os discursos traziam enunciados de 

ruptura e/ou progresso entre o ensino do 

chamado antigo regime (no Brasil, o Impé-

rio e em Portugal, a Monarquia), de base 

religiosa (católica) para outro, o republi-

cando, de base laica. No contexto de mo-

dernização do jornalismo, tido até então 

como forma de comunicação e circulação 

privilegiada de informações no mundo, os 

temas publicados se apresentavam interli-

gados em uma mesma rede de informa-

ções, expectativas e necessidades. Traduzi-

am, assim, a modernidade pedagógica, o 

fato de que tudo girava, e gira, em círculo, 

pois o Planeta é um só, assim como as pos-

sibilidades e limites de produção e circula-

ção dos mesmos. Isso esbarra na compre-

ensão territorial, na qual se possa falar que 

a interculturalidade se remete à desterrito-

rialização, e, atualmente, me limites im-

pensáveis graças às redes digitais de co-

municação. 

Dessa forma, a interculturalidade, 

apoiada na comunicação, foi gestando arte-



 

                                                                                                                                Conexões e desconexões 

 

199

fatos, linguagens, formas de pensar e de 

sentir, de estudar e de aprender, em que a 

circulação de idéias era permanente. Neste 

sentido a educação enquanto objeto mesti-

ço trouxe, em si, diferentes fios que for-

mam uma tessitura, na medida em que mo-

delos de ensino são impostos, adaptados,  

assimilados e re-interpretados por diferen-

tes formas de comunicação. 

Assim, a cultura de um determina-

do povo, especialmente entre as nações 

portuguesa e brasileira, atadas pela mesma 

Língua, mas, sobretudo, por um passado 

traçado de relação entre metrópole e colô-

nia, desafiou-me para a compreensão dos 

elos entre os discursos jornalísticos.O ide-

ário pedagógico de natureza republicana, 

numa mesma temporalidade e com um sis-

tema político similar, traduzia a esperança 

a respeito da escola enquanto redenção da 

sociedade.  

Assim, tornou-se visível no Cor-

reio de Aracaju que os temas viravam 

notícias dentro do conjunto mais amplo de 

discursos. Eram os dizeres da Pedagogia 

Moderna, junto de outros dizeres, da Es-

cola Renovada (Escola Nova). Mas, to-

mando o aspecto metodológico da dife-

rença entre uma e outra, Lourenço Filho 

afirmou estar nas noções de interesse e a-

tividade. Os adeptos da Pedagogia Reno-

vada defendiam que a ação dirigia o inte-

resse da criança para a atividade, enquanto 

os da Pedagogia moderna afirmavam que 

o ensino deveria criar interesses e orientá-

los para a ação. 19 Entretanto, o diferencial 

entre ambas foi evidente, em particular no 

aspecto metodológico, no qual a arte de 

imitar deu lugar à arte de fazer. 20Apesar 

de serem modelos considerados exempla-

res, eles entraram em disputa na década de 

1920, sendo que a Escola Nova se firmou 

e começou a ser institucionalizada, ga-

nhando uma configuração nacional a par-

tir da década de 1930, especialmente com 

os pioneiros. Década esta demarcada, por 

muitos, como a entrada do país na moder-

nidade, com o crescimento da industriali-

zação e mudanças significativas nas rela-

ções entre capital e trabalho. 

Os discursos jornalísticos de O Sé-

culo (Portugal) e do Correio de Aracaju 

(Sergipe/Brasil), a despeito de trazerem 

temas pedagógicos diferenciados traduzi-

am uma mesma percepção e assimilação de 

modernidade pedagógica, presente no ce-

nário internacional, apesar dos avanços de 

alguns países da Europa e dos Estados U-

nidos e caminharam pela renovação da es-

cola dentro dos preceitos escolanovistas.  

                                                
19 LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao es-
tudo da escola nova: bases, sistemas e diretrizes da 
pedagogia contemporânea. 12 ed. Rio de Janei-
ro/São Paulo: Melhoramentos/Fundação Nacional 
de Material Escolar, 1978. 
20 CARVALHO, Marta Maria Chagas. Reformas da 
Instrução Pública. In: LOPES, Eliane Marta Teixei-
ra; FARIA FILHO, Luciano; VEIGA, Cyntia Grei-
ve. 500 anos de Educação no Brasil. 2 ed. Belo 
Horizonte, 2000. 
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O Século em relação à linguagem 

utilizada, efetivamente buscou sempre dar 

um tom de neutralidade, imparcialidade e 

objetividade às matérias. Utilizou-se mais 

do gênero informativo, com a realização de 

entrevistas e inquéritos. Já no impresso 

sergipano havia uma mistura de gêneros, 

tanto por conta das transcrições de maté-

rias de outros jornais como pela manuten-

ção, ainda forte, de um jornal de opinião de 

natureza artesanal, a despeito de seu pri-

meiro número assegurar a sua disposição 

em não entrar em acirradas brigas e de ser 

uma publicação moderna. Em notas, arti-

gos e querelas materializavam-se seus es-

critos. 

Entretanto, na pertinência das colo-

cações de Chaparro,21 estas duas categori-

as, paradigmas, gêneros, e outras classifi-

cações, entre jornalismo de opinião e jor-

nalismo de informação, não poderia ser 

consideradas simplesmente de forma sepa-

rada, já que nos inquérito as informações 

sobre as condições das escolas públicas, 

mesclavam-se com as opiniões dos relato-

res e participantes a respeito das mesmas. 

De forma similar, nos artigos de opinião 

publicados por Helvécio de Andrade e 

Carvalho Neto, informações pontuais da-

vam tonalidade e força as argumentações 
                                                
21 CHAPARRO, Manuel Carlos. Sotaques 
d`aquém e d`além mar: percursos e gêneros, jor-
nalismo português e brasileiro. Santarém: Jortejo, 
2000. 
 

para que os dois guerreiros das letras pu-

dessem fazer sua peleja nos impressos.  

No quadro a seguir, procurei dar 

conta da estrutura da TESE, com sues ar-

gumentos e achados, com objetivo de sin-

tetizar o percurso da investigação. 
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CORREIO DE ARACAJU 
(Sergipe/Brasil) 

 

Quadro n. 5 

O SÉCULO 
(Portugal) 

Discursos jornalísticos manifestos em formas 
de notas e artigos de opinião, cujas matérias 
eram produzidas por colaboradores e redatores. 
Predominantemente de opinião, a despeito de 
trazer outras formas de linguagens advindas de 
transcrições, traduções e súmulas de outros 
impressos. 

Discursos jornalísticos manifestos em formas 
de entrevistas, reportagens e inquéritos, entre 
outras, com ratos artigos de opinião e predo-
minantemente informativo. Matérias produzi-
das por redatores, repórteres e corresponden-
tes. Linguagem dita mais objetiva, distancian-
do-se da literatura 

 QUERELA 

Jogos de linguagem, afir-
mação de um saber sobre a 
Pequena Cartilha Sergi-
pana e, sobretudo, do po-
der do intelectual no cená-
rio cultural sergipano. 
 

INQUÉRITO  

Jogos de linguagem, afir-
mação de verdades expres-
sas em opiniões, relatos e 
informações sobre os pré-
dios escolares, descentrali-
zando o poder sobre o sa-
ber. 
 

MODERNIDADE  
PEDAGÓGICA 

DISCURSOS  
JORNALÍSTICOS 

Temas pedagógicos 
que traduzem mode-
los de ensino de ou-
tros países e estados 
brasileiros, bem co-
mo reformas de en-
sino nacional e lo-
cal, congressos, fes-
tividades escolares, 
debates sobre temas 
específicos entre os 
intelectuais. 
ÊNFASE NO CO-
MABATE AO A-
NALFABETISMO. 

Temas pedagógicos 
que tratavam, priori-
tariamente, da re-
forma implantada 
pela República, 
congressos escola-
res, descentralização 
de ensino, escola pa-
ra emigrantes, mili-
tarização, prédios 
escolares, escolas 
móveis. 
ÊNFASE NO 
COMBATE AO 
ANALFABETI S-

CORREIO DE ARACAJU:  imitar para 
civilização, alfabetizar para regenerar e 
transformação a sociedade. 
 
O SÉCULO: instruir para progredir, supe-
rar o atraso. Alfabetizar para regenerar, 
transformar a sociedade.  

CONEXÕES E/OU DESCONEXÕES 

A TESE foi sustentada pelo argumento de que os discursos jornalísticos do CORREIO DE ARACAJU 
e d’ O SÉCULO traduziram as questões pedagógicas num mesmo campo epistêmico, de um ideário pe-
dagógico republicano que apostava no poder da escola para a transformação da sociedade. Evidenciei que 
os cruzamentos dessas questões, nos impressos, tinham tamanha familiaridade que me perguntei se seria 
possível escrever sobre a História da Educação de um e de outro lugar sem levar em conta a comunicação 
intercultural. 
Pude asseverar, portanto, que a modernidade pedagógica nos discursos jornalísticos do CORREIO DE 
ARACAJU e em O SÉCULO traduziram na força da linguagem − de opinião e/ou de informação −, a 
compreensão de que as idéias antecediam às leis geravam debates e alcançavam os impressos, corporifi-
cando-se em práticas discursivas que estavam vinculadas às condições (ou  não) de se materializarem no 
universo das práticas escolares. Porém, os discursos jornalísticos, e nestes, a modernidade pedagógica, 
ultrapassam fronteiras, movem-se, pulverizam-se, ajustam-se, refazem-se sob novos nomes e assumem a 
natureza mestiça sem que a largura do espaço e a espessura do tempo permitam circunscrever sua origina-
lidade.. TALVEZ POSSA AFIRMAR QUE OS ESTUDOS COMPARATIVOS SÃO, DE FATO, A-
PROXIMAÇÕES! 
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2. Foi assim... 

 

 

 

 

Re) fazer a leitura deste texto, le-

vou-me a confrontar minhas pretensões i-

niciais e as possibilidades efetivas de reali-

zação desta investigação. Se a vitrine das 

letras serviu-me, metaforicamente, para 

acompanhar e analisar os discursos jorna-

lísticos sobre a modernidade pedagógica, 

também desnudou a minha própria escrita.  

Uma escrita histórica que partiu de 

uma trama central, com diversas tramas se-

cundárias, nos moldes aproximativos com 

a literatura, não escapando assim do enten-

dimento de Veyne.22 Também me permitiu 

pensar na autoria desta escrita, feita a partir 

de várias dobraduras, que em um diálogo 

contínuo estabelecido com os autores e 

com as fontes, levou-me a certas disper-

sões, por vezes desviantes entre o passado 

e o presente.  

                                                
22 VEYNE, Paul. Como se escreve a história: 
Foucault revoluciona a História. Tradução de Alda 
Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 2. ed. Brasília, 
editora Universidade de Brasília, 1992.  

Mesmo o meu entendimento de au-

toria descentrado de uma singularidade 

transcendental, não pude deixar de migrar 

de sua compreensão para a de uma possível 

autoria. As veias que construí, ao longo 

deste trabalho, deixaram fluir, de forma si-

nuosa e nem sempre em fluxo, nas idéias 

(re) apropriadas das leituras que fiz de e 

sobre Foucault, mas sem uma adesão orto-

doxa,  estabelecendo um contínuo dialogo 

com outros autores e com as fontes. 

Desta feita, os recortes, os enxertos 

e as costuras que fui capaz de fazer neste 

texto, foram articulados em muitos fios, 

dando forma a uma rede. Uma rede de pos-

sibilidades e condições objetivas de se efe-

tivar um saber. Como assinalou o próprio 

Foucault “por mais que se diga o que se vê, 

o que se vê não se aloja jamais no que se 

diz, e por mais que se faça ver o que se es-

tar dizendo por imagens, metáforas, com-

parações, o lugar onde estas resplandecem 

é aquele que as sucessões da síntese defi-

nem”.23 

O desafio posto para o estudo foi a 

entrada em diferentes áreas de saber. Cada 

enunciado discursivo exigiu suportes de 

natureza teórica, que aparentemente, des-

locava-se do eixo central desta investiga-

ção. Mas, sem estas entradas poderia pairar 

                                                
23 FOUCAULT, Michel. A palavra e as cosias. 
Tradução de Salma Tannua Muchail. 8 ed. São Pau-
lo: Martins Fontes, 1999. p. 12. 
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numa abstração, cujo entendimento teria 

que ser feito pro outros canais sensitivos 

que a ciência ainda não tratou como ele-

mentos comprobatórios. 

Além dos mais, estava lidando com 

universos cultuais que se embicaram histo-

ricamente em relações de conflitos e domi-

nação, de negociações e trocas, de senti-

mentos de pertença e exclusão. Assentan-

do-me, sobretudo, no mesmo universo lin-

güístico, a Língua Portuguesa, cujas apro-

priações semânticas e morfológicas se a-

justam e se desviam em algumas palavras e 

expressões. Quando debruçada sobre dois 

impressos do início do século XX, a lin-

guagem jornalista assumia, minimamente, 

as características do jornalismo moderno 

no Correio de Aracaju, mas impregnada 

pela força da literatura e de O Século, com 

norte mais delimitado neste sentido, mas 

também aqui e acolá, aflorando a literatura 

que dominou em fase anterior.  

Estas dificuldades de acompanhar o 

fluxo das mutações lingüísticas do Portu-

guês de Portugal e do Português de Brasil 

mereceriam um novo estudo, mas, certa-

mente, possibilitou entender o que as pala-

vras dizem sobre e das coisas, com estrutu-

ras morfológicas diferentes, em uma dupla 

representação. A de si sobre si enquanto 

palavra, e a de si sobre a coisa que disse. 

Isto me levou de volta, ao quadro do pintor 

interpretado por Foucault, em busca de i-

números enquadramentos, seu (e meu) dito 

não se afastou do efetivamente visto, inde-

pendente da posição que assumia. 

Escrever uma história, que entrela-

çou tantas histórias, trouxe-me o sentido da 

parcialidade e da insuficiência do discurso 

histórico. Parcial, desde o recorte do objeto 

dentro de um universo presente no passa-

do, paradoxalmente, cujos vestígios se tra-

duziram pela atividade dos jornalistas que 

tentaram fabricar o presente, numa época 

em que a fluidez do tempo entre o aconte-

cido, o relato e a publicação, permita-se 

uma atualidade distanciada. Insuficiência 

que caracterizou todas as fontes da pesqui-

sa histórica, na em medida que o investi-

gador sempre olha fincado num presente, 

institucionalmente definido e dirigido por 

uma ótica de olhar circunscrito ao cenário 

epistêmico de uma época. 

De forma que, entre o passado e o 

presente, permiti-me fazer minhas injun-

ções, para escrever este texto, fruto da in-

vestigação realizada. Uma investigação 

que, pela sua natureza interdisciplinar, fez-

me atravessar meus próprios limites aca-

dêmicos para tentar acompanhar um outro 

universo cultural ( ou universos culturais) 

sem a profundidade de um estudo micro, 

localizado, para outro cujos tentáculos re-

velou planetário, mestiço, porque não, glo-

balizado. Entre o risco de me manter na 

superfície e o desafio de peitar uma com-
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preensão em série, caminhei na segunda al-

ternativa, mas com a clareza de que não i-

ria tão longe e tão profundamente, premida 

pelo tempo necessário para o encerramento 

da pesquisa. De qualquer forma, penso que 

consegui, ao menos, abrir fronteiras e pos-

sibilidades significativas para outros estu-

dos interculturais, o que, por si, só denota 

sua validade 
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___ . Questões do ensino. A Educação Fe-
minina. N. 12:120, 25/11/1915. 
 
___ . Cantinas escolares: obra de assistên-
cia as crianças pobres. N. 12:746, 
03/06/1917. 
 
____ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 12:101, 
21/01/1918. 
 
___ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 13:000, 
14/02/1918. 
 
___ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 13:003, 
23/02/1918. 
 
___ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 13:013, 
05/03/1918. 
 
___ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional. N. 13:015, 
7/03/1918. 
 
___ . A vida portuguesa: subsídios para o 
estudo do problema nacional: iniciativas 
para combater o analfabetismo. N. 13:017, 
09/03/1918. 
 
___ . Escolas de reforma; casas de corre-
ção. N. 13:554, 20/09/1919. 
 
___ . Congresso dos Professores Primários 
Oficiais. N. 13638, 31/12/1919. 
 
___ . A bem dos pequeninos: As escolas 
primárias. N. 13:784, 14/05/1920. 
 
___ . A bem dos pequeninos: As escolas 
primárias e o nosso apêlo aos professores. 
N. 13:785, 15/05/1920. 
 

___ . Escolas primárias; salvemos os pe-
queninos. N. 13:787, 17/05/1920. 
 
___ . As escolas primárias. O nosso apelo: 
começam já a ser ouvido os professores .N.  
13:788, 18/05/1920.  
 
___ . O apêlo do século aos professores. N. 
13:789, 19/05/1920. 
 
___ . O nosso apelo aos professores: “Par-
dieiros ao invés de escolas”, a campanha 
do século foi aplaudida ontem no senado. 
N. 13:790, 20/05/1920. 
 
___ . As escolas primárias: O Século e os 
aplausos os professores. Voto de louvor 
pela nossa campanha. N. 13:791, 
21/05/1920. 
 
___ . Congresso do professorado primário. 
Sessão inaugural. N. 13:769, 26/05/1920. 
 
___ . A bom caminho. As escolas primá-
rias: criemos doutores, mas criemos pri-
meiros homens. N. 13:797, 27/05/1920. 
 
____. As escolas primárias. Qual ministro 
será capaz de transformar? N. 13:852, 
21/06/1920. 
 
___ . Pelo futuro da pátria. As escolas pri-
márias. N.13:856, 25/06/1920. 
 
___ . Pelo futuro da criança. As escolas 
primárias. É necessário melhoral-as quanto 
antes. N. 13:826, 26/06/1920. 
 
___ As escolas primárias. Uma obra útil a 
realizar. N. 13:830, 29/06/1920. 
 
___ . As escolas primárias. Os beneméritos 
da instrução. N. 13:831, 30/06/1920.  
 
____. Escolas! Escolas! Escolas! Nas esco-
las que o sejam, de facto, e não antros onde 
se morra. N. 13:834, 03/07/1920. 
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____ . Como o Estado vexa os professores. 
ma situação que deve terminar quanto an-
tes. N. 13:835, 04/07/1920. 
 
____. As escolas primárias. Novas sauda-
ções ao “Século”. N. 13:836, 05/07/1920. 
 
 ____. As escolas primárias. Os beneméri-
tos da instrução. N. 13:837, 06/07/1920. 
 
___. As escolas primárias. A odisséia dos 
professores. N. 13:839, 09/07/1920. 
 
___ . As escolas primárias. O criminoso 
abandono a quem tem sido votadas. N. 
13:843, 12/07/1920. 
 
____. As escolas primárias. As creanças 
fogem delas horrorizadas. N. 13:844, 
13/07/1920. 
 
___ . As escolas primárias. Uma determi-
naçao digna de louvor. N. 13:847, 
17/07/1920. 
 
____. As escolas primárias. A Campanha 
do “Século”. N. 13:848, 18/07/1920. 
 
____.  As escolas primárias. Palavras do sr. 
Ministro da Instrução cem contos para a 
assistência escolar. N. 13:854, 21/07/1920. 
 
____. As escolas primárias. Os beneméri-
tos da instrução. N. 13:837, 26/07/1920. 
 
___ . As escolas primárias. O professorado 
continua a saudar o seco. N. 18:866, 
04/08/1920. 
 
___ . As escolas primárias. Duas propostas 
de lei que hoje devem ser apresentadas ao 
Parlamento. N. 18:868, 06/08/1920.  
 
___ . As escolas primárias. Uma demons-
tração de desmazelo ou de má vontade ofi-
cial. N. 13:832. 10/08/1920.  
 
___ . As escolas primárias: a descentraliza-
ção em Lisboa e no Porto. N. 13:873, 
13/08/1920. 

___ . As escolas primárias. N. 13:879, 
17/08/1920.  
 
___ . As escolas primárias. A descentrali-
zação do ensino. N. 13:880, 18/08/1920. 
 
 
____ . As escolas primárias. Mais prova de 
desmazelo. N. 13:883, 21/08/1920. 
 
 
____. As escolas primárias. A descesntrali-
sação do ensino. N. 13:885, 27/08/1920. 
 
___ . Em volta da nossa campanha: a co-
educação e a fusão de escolas. N. 13:893, 
01/09/1920. 
 
___. As escolas primárias. A propósito do 
Centenário de 1870. N. 13:905, 
12/09/1920. 
 
___. As escolas primárias. O desmazelo do 
Estado. N. 13:907, 14/09/1920. 
 
___. As escolas primárias. Escolas ao ar li-
vre em Lisboa. N. 13:909, 16/09/1920.  
 
___ . As escolas primárias. A nossa cam-
panha em prol da escola primária. N. 
15/10/1920. 
 
SEABRA, Eurico. Emigração. O Século. 
N. 11:639, 03/05/1914. 
 
SERVA, Mario Pinto. Os poderes munici-
paes e o problema da educação. Correio 
de Aracaju. N. 1710, 22/02/1916. 
 
____ . Os poderes municipaes e o proble-
ma da educação. Correio de Aracaju. N. 
1712, 25/01/1916. 
 
SEVERO. Aos domingos. Correio de A-
racaju. N. 589, 20/08/1911. 
 
___ . Aos domingos. Correio de Aracaju. 
N. 578, 23/07/1911. 
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___ . Aos domingos. Correio de Aracaju. 
N. 633, 31/12/1911. 
 
SILVA, Deoclecio. O saber ler e escrever. 
Correio de Aracaju. N. 532, 05/03/1911. 
 
PESSANHA, J. L. Correio de Aracaju. 
Instrucção primária e Instrucção rural. N. 
579, 26/07/1911. 
 
PORTO-CARRERO, Julio. Decorações 
escolares II. Correio de Aracaju.. N. 
457, 18/09/1910. 
 
ROSA, Gama. O ensino itinerante. Cor-
reio de Aracaju.  N. 974, 04/09/1913. 
 
VALADÃO, Oliveira. Mensagem Presi-
dencial. Correio de Aracaju.  . N. 1823, 
22/06/1916. 
 
V.V. O “Grande problema”. Correio de 
Aracaju.  N. 745, 11/09/1912. 
 
 
 
 
 
 
 
 


