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As imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas contam apenas — já que 

não passam de artefatos, coisas materiais ou empíricas — com atributos 

físico-químicos intrínsecos. É a interação social que produz sentidos, 

mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e 

circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados atributos para 

dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar. 

(MENESES, 2003, p. 28). 



 
  

RESUMO 

 

A seguinte pesquisa abordará o museu do antigo Instituto São José e suas imagens-

artefatos para o ensino dos tipos raciais humanos. Em levantamento realizado em 

museus e acervos localizados em espaços escolares na Região Metropolitana de Porto 

Alegre verificou-se no acervo da instituição Lassalista localizada em Canoas, a presença 

de bustos de gesso, representações dos diferentes tipos humanos. A partir deste dado 

empírico, algumas inquietações surgem em relação aos usos pedagógicos destas 

cabeças raciais e de como eram utilizadas no ensino. No momento do surgimento dos 

museus escolares no interior das escolas normais, teorias estavam povoando as 

discussões dos intelectuais da educação. A Poligenia teve influência nas escolas 

republicanas brasileiras que no momento moldavam seus currículos. Postulava sobre a 

existência de diferentes tipos humanos, cuja determinação se comprovava pela relação 

ou ação de vários genes na espécie. A diferença entre as raças superiores e as inferiores, 

que seriam fadadas à incivilidade e não poderiam ser responsabilizadas pelos seus atos 

contraventores eram verificáveis pela ciência. No Brasil, estas discussões teóricas 

contribuíram para o fortalecimento de uma interpretação sobre a existência de uma raça 

ideal, desejada à sociedade e justificada sob os prismas científico-biológicos, onde os 

comportamentos humanos passam a ser gradativamente encarados como resultado 

imediato de leis naturais e biológicas. Assim, o objetivo desta dissertação é verificar e 

analisar a utilização das imagens-artefatos (bustos e impressos) no ensino do antigo 

Instituto São José (La Salle/Canoas), e suas possíveis relações com o método intuitivo. 

Este estudo supõe que além dos bustos havia outros objetos, tais como os impressos dos 

livros que eram utilizados com vistas a aproximar os alunos dos tipos raciais, cuja 

caracterização embasava-se nas teorias científicas do contexto. Para isso, foram 

analisadas ainda as documentações institucionais, tais como Relatórios de Inspeção, 

Memórias dos irmãos, Currículos programáticos e demais documentos que exibissem as 

práticas educativas dos Lassalistas de Canoas. Como resultados pode-se concluir na 

ampla difusão de imagens sobre os tipos raciais humanos, aliadas à metodologia 

intuitiva, para o ensino escolar. Essas imagens, sejam bustos ou impressas em livros, 

foram relevantes para o ensino dos tipos humanos, aproximando os educandos da 

temática racialista através dos sentidos. 

 

Palavras-Chave: Museus Escolares, Imagens-Artefatos, Ensino Racial, Método 

Intuitivo, bustos raciais. 
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ABSTRACT 

 

The following research will address the old museum Institute of São José and your 

images-artifacts for the teaching of human racial types. In a survey conducted in 

museums and collections located in school spaces in the metropolitan area of Porto 

Alegre there was in the collection of the Lassalista institution located in Canoas, the 

presence of plaster busts, representations of different human types. From this empirical 

data, some concerns arise in relation to the pedagogical uses of these racial heads and 

how they were used in teaching. At the time of emergence of the school museums 

within the normal schools, theories were populating the discussions of intellectual 

education. The Polygeny had influence in Brazilian republican schools at the time 

shaped their curriculum. Posited on the existence of different human types, whose 

determination is proved by the relationship or action of various genes in the species. 

The difference between the superior and inferior races, which would be doomed to 

incivility and could not be held accountable for their acts offenders were verifiable by 

science. In Brazil, these theoretical discussions contributed to the strengthening of an 

interpretation of the existence of an ideal race, desired to society and justified under the 

scientific-biological prisms, where human behavior become gradually regarded as an 

immediate result of natural and biological laws. The objective of this work is to check 

and analyze the use of images, artifacts (busts and printed) in the teaching of the old São 

José Institute (La Salle/Canoas) and its possible relations with the intuitive method. This 

study assumes that in addition to the busts were other objects, such as printed books that 

were used in order to bring together students of racial types, whose characterization 

underlay on the scientific theories of context. For this, they also analyzed the 

institutional documentation, such as inspection reports, Memories of the brothers, 

programmatic resumes and other documents that exhibited the educational practices of 

Canoas Lasallian. As a result it can be concluded in the wide dissemination of images 

on human racial types, combined with the intuitive methodology for schools. These 

images are busts or printed in books, they were relevant to the teaching of human types, 

approaching the students of racialist issue through the senses. 

 

Key-Words: school museums, artifacts images, racial education, Intuitive method, 

racial busts. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjetural, já nos dizia Carlo Ginzburg 

em seu clássico livro Mitos, Emblemas e Sinais. O método Morelli, a proposta de um método 

interpretativo centrado em resíduos, em dados marginais e reveladores serviu de inspiração 

teórico-metodológica a muitos pensadores da modernidade. É nos pormenores, nos objetos 

considerados escusos, prosaicos ou de pouco valor, que encontramos chaves para um 

conhecimento ainda não construído.  “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – 

sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (Ginzburg, 2003), e foram nestas zonas pouco 

notadas, nestes objetos negligenciados que fui buscar minhas pistas, as potencialidades de 

através dessas evidências desenvolver minha narrativa. Como diz Dominique Julia (2001), o 

pesquisador acaba por fazer flechas de qualquer graveto. Os meus gravetos não são de 

madeira, mas sim de um gesso leve, de um busto pintado à mão. 

Envolto no contexto do século XIX e início do século XX, os bustos, de representação 

dos tipos humanos, e as demais imagens pedagógicas surgem como artefatos que demonstram 

uma tendência de estudos focados nos tipos humanos, no estudo das raças. 

Mas as possibilidades de investigação somente apontam para o pesquisador que 

exercita o seu olhar, que busca a construção de seu objeto de pesquisa através das leituras e 

estudos. Os objetos de pesquisa não são tesouros a serem descobertos, não são detentores de 

verdades inatas. O papel do historiador, e principalmente do historiador da educação, é o de 

investigar as práticas desenvolvidas, os objetos utilizados, as problemáticas propostas. Cabe 

ao historiador da educação a complexa função de identificar as rupturas e continuidades, 

explicitar os jogos de verdade, que exercem saberes e agem nos sujeitos.  

Desde o início de minha formação acadêmica em História tive contato com a chamada 

História Cultural, e ao final da graduação os primeiros contatos com a História da Educação. 

As possibilidades de costurar harmonicamente estas duas linhas teórico-metodológicas, me 

provocam a aprofundar minhas pesquisas na linha dos museus de educação, utilizando 

conceitos e temáticas suscitadas em minhas pesquisas anteriores, dando continuidade na 

construção de meu “edifício teórico”. 

Este edifício começou a ser construído em 2007, ao ingressar no curso de História 

Licenciatura, no Centro Universitário La Salle/Unilasalle. Neste ano, ainda pensativo quanto a 

que rumos seguir para fins de pesquisa, tive meus primeiros contatos com o museu 

institucional e a gama de objetos que ali existem. Em meu segundo semestre de faculdade foi 

oportunizada a vaga para estagiar como orientador de visitas às exposições no Museu de Arte 
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do Rio Grande do Sul Ado Malagoli/MARGS. Essa experiência rendeu um ano de muito 

trabalho, interdisciplinaridade e inúmeros finais de semana “ocupados” com os objetos do 

acervo de arte. Dentre os objetos o que mais me provocava compunha o chamado acervo 

permanente. A obra em questão era O Inca, do escultor espanhol Fernando Corona. Aquele 

busto me instigava. A tentativa do autor em representar o nativo sul-americano era algo que 

me marcaria como pesquisador. Após alguns semestres experenciando diferentes áreas e 

temas de pesquisa, dentre elas a Antropologia através de um projeto de pesquisa, fui 

contratado por mais uma instituição museal.  

Dessa vez, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa me contratava para 

trabalhar no setor de Imprensa Escrita. Em meio à multiplicidade de riquezas jornalísticas, as 

imagens eram os elementos que mais me convidavam a pesquisar. As charges de Ângelo 

Agostini criticando a sociedade escravocrata do Brasil Império eram as minhas favoritas. 

Ainda ano de 2011 trabalhei em um projeto baseado na obra Visões do Cárcere de Sandra 

Pesavento, onde constam inúmeros estudos de pesquisadores da chamada Antropologia 

Criminal como Césare Lombroso e Alexandre Lacassagne.  

O meu interesse por estudos dos tipos humanos ainda não era evidente, mas ficaria em 

"stand-by" dentro de minhas vivências como pesquisador. No encerramento de meu curso de 

graduação em História fiz um trabalho de conclusão intitulado "Uma experiência de educação 

patrimonial: Imagens do acervo missioneiro do Museu Julio de Castilhos na Escola Estadual 

de Ensino Médio Presidente Costa e Silva", contemplando meu interesse por estudos do 

visual e museus em relação à educação. No bacharelado, logo na sequência, prossegui nesta 

linha de estudos com o trabalho “Museus Históricos de Porto Alegre: A construção da 

História e Memória e os usos do acervo museal", já buscando compreender as representações 

que os objetos dos museus construíam em relação aos seus visitantes.  

No ano de 2013 escolhi minha linha de pesquisa para o mestrado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, História, Memória e Educação, ainda reflexivo 

quanto ao objeto de pesquisa, mesmo sabendo que seria relacionado a temática dos museus e 

da cultura visual. Após a aprovação no processo seletivo, iniciaram-se os estudos. Inserido no 

projeto de pesquisa "Museu no espaço escolar: de laboratório de aprendizagem à 

musealização contemporânea (Rio Grande do Sul, século XX)", coordenado pela professora 

Zita Possamai, iniciou-se um mapeamento sobre os museus escolares na região metropolitana 

de Porto Alegre. Após a listagem ter sido produzida pelo grupo de pesquisa foram marcadas 

algumas visitas às instituições escolares.  
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Na primeira visita agendada pelo grupo de pesquisa fomos ao Museu Metodista de 

Educação, onde tive como postura um caráter explorador. Logo no hall entrada do setor de 

memória visualizei uma sequência de bustos, representativos de várias etnias humanas. Neste 

instante percebi uma potencialidade naqueles objetos. Alguma coisa em minha trajetória de 

pesquisador naquele instante passou a fazer sentido. Após alguns instantes, percebi que já 

havia visualizado peças muito parecidas no Museu e Arquivo Histórico La Salle na metade do 

ano de 2007, no princípio de minha graduação em História. Assim, mediante um período de 

meditação, leituras e importantes orientações, constitui meu objeto. Ou talvez ele tenha me 

constituído como pesquisador. Ao lembrar-me das peças do museu Lassalista iniciei meu 

projeto, aproximando-me dos referenciais da linha de pesquisa, unindo-os as minhas 

vivências, experiências e leituras.  

A partir desse levantamento preliminar, pude verificar no museu escolar do antigo 

Instituto São José – atual La Salle/Canoas (RS) – inúmeros artefatos de finalidade pedagógica 

ligados ao ensino dos tipos raciais humanos, principalmente imagens. O contato com esses 

artefatos levaram-me a indagar sobre a relação destes com o Método Intuitivo, cuja origem 

constituiu-se na modernização na forma de ensinar, ao propor abandonar a metodologia do ler 

e repetir para a do olhar.  

Dessa forma, o objetivo desta dissertação é verificar e analisar a utilização destes 

objetos no ensino no âmbito do antigo Instituto São José (La Salle/Canoas) e suas possíveis 

relações com o método intuitivo. Este estudo supõe que essas imagens-artefatos eram 

utilizadas com vistas a aproximar os alunos dos tipos raciais, cuja caracterização embasava-se 

nas teorias científicas do contexto, a partir do método intuitivo.  

Algumas questões foram pensadas como problematização. Quem produziu estes 

objetos? Para que finalidade essas imagens eram utilizadas? Tinham esses artefatos finalidade 

pedagógica? Eram usados no ensino através do método intuitivo? Eram utilizados com outros 

objetos de ensino ou isoladamente? Quais os objetivos de usos no ensino?  

Para enfrentar estas questões, procedi a escolhas de ordem teórico-metodológicas a 

partir dos referenciais a História Cultural, da História da Educação, da Cultura Material e da 

Cultura Visual. Os referenciais teóricos da História Cultural permitiram maior propriedade ao 

tratar de um tema marginal, como o ensino de teorias raciais através das imagens-artefatos 

contidas no museu escolar do Instituto São José. Estas peças do acervo são pistas importantes 

que em outras tradições historiográficas seriam negligenciadas por não serem consideradas 

“oficiais”, por muitas vezes não deterem a chancela da escrita.  
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A História Cultural, como uma história do presente, define os problemas e busca 

inovações e possibilidades (POPKEWITZ, 2009). Uma história de cultura, como 

posicionamento teórico-metodológico tem longa data, rememorando ao século XIX, quando, 

de certo modo, já era proposto em análises de Jacob Burckhardt – A cultura do Renascimento 

na Itália (1860) - e Johan Huizinga – Outono da Idade Média (1919) - cujas obras já 

tentavam romper com os defasados cânones acadêmicos, pautados nas grandes teorias 

políticas e econômicas, fazendo um caminho paralelo por vias da cultura artística (BURKE, 

2005). Ambos tentavam de certo modo alcançar o chamado “espírito da época”. Assim, os 

autores iniciaram um movimento que ainda percorreria o século XX, recebendo contribuições 

das mais diversificadas áreas do conhecimento. Embora o nome História Cultural tenha sido 

alcunhado na década de 1990, autores como Burckhardt e Huizinga contribuíram para a 

construção deste modo de pensar e escrever História através de seus estudos sobre cultura. 

Max Weber, importante intelectual alemão e um dos fundadores da Sociologia, com seu livro 

Ética protestante e o espírito do capitalismo (1904), analisou por meio da cultura de uma 

classe religiosa as mudanças econômicas ocorrentes naquele momento. Norbert Elias, com 

seu Processo Civilizador, promove apurada pesquisa sobre os sacrifícios do indivíduo nas 

esferas do sexo e agressividade, mostrando uma domesticação dos sujeitos em hábitos e 

práticas do portar-se. Aby Warburg (BURKE, 2005) traz outra contribuição, dirigindo o foco 

para esquemas ou fórmulas culturais, expressando particularidades emotivas dos sujeitos. 

Assim, percebemos o quão ricos são os acréscimos prestados por outras áreas à história da 

cultura, que estava em processo de maturação. Novos temas e objetos começaram a ser 

notados. As pessoas comuns/populares, tiveram seu espaço e sua representatividade escrita 

sob historiadores sociais e neomarxistas que se dispunham a analisar o lugar da cultura nos 

processos de mudanças econômicas e políticas, além da formação das classes. 

Há que se rememorar também sobre as contribuições da Antropologia, que conta com 

nomes como Clifford Geertz, Mary Douglas, Turner e Malinowski, além de outros 

intelectuais tais como Mikhail Bakhtin, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Clifford Geertz 

introduziu a chamada Antropologia Hermêutica ou Simbólica que analisa a cultura como 

hierarquia de significados e propõe uma descrição densa para adentrar no universo do outro. 

Michael Foucault por sua vez critica as explicações progressistas/historicistas da História. Sua 

abordagem em termos de Genealogia (Nietzsche) destaca as rupturas ao invés da linha 

evolutiva. Para o autor o que interessa são as descontinuidades culturais, a invenção de certos 

conceitos que se fazem “regimes de verdade”, tais como a sexualidade e a loucura. Pierre 
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Bourdieu introduz o conceito de “campo”, a teoria da prática, a ideia de reprodução cultural e 

a noção de distinção. 

Assim, a História Cultural, e mais precisamente a Nova História Cultural, vem como 

possibilidade de resposta às perguntas que surgem na chamada crise dos paradigmas, que se 

inicia aos fins dos anos 1980 e começo dos anos 1990. As explicações gerais, as verdades 

absolutas declinaram e com elas uma série de questionamentos emergiu. Com a entrada de 

este novo olhar, alguns conceitos foram basilares, entre eles o de representação, imaginário, 

sensibilidades e narrativa. Dentre estes conceitos, o de Representação é o mais caro para esta 

pesquisa. As representações buscam o verossímil e não necessariamente o real. Assim, a 

história a ser escrita, é entendida como uma narrativa de representações. O conceito de 

representação intensifica-se em meio às discussões teóricas na História Cultural francesa, 

vinculado ao teórico e pesquisador Roger Chartier. O autor postula que as representações são 

esquemas intelectuais que significam o presente, dando inteligibilidade a outrem, 

possibilitando a apreensão do mundo social. A partir disto, a realidade social é construída, 

dada a ler. 

A inserção deste estudo no campo da História da Educação possibilita uma 

focalização das lentes de análise, proporcionando ao pesquisador verificar todos aqueles 

objetos que já foram utilizados nas escolas e compreender os mecanismos que promoveram 

sua retirada ou permanência nos espaços oficiais de ensino. A partir disso, como pesquisador 

tenho um aporte importante para construir meu discurso sobre as transformações e 

ressignificações dos artefatos estudados no contexto do museu através das contribuições da 

História Cultural, e da História da Educação. 

Visualizamos também na História da Educação uma oxigenação em termos de novas 

abordagens, novos temas e novos conceitos. Assim, ao ver a História da Educação como uma 

área de pesquisa que recorre a documentos e objetos, tais como museus e arquivos escolares, 

diários de classe, legislações, cadernos de alunos, fotografias, materiais pedagógicos, 

metodologias de ensino, entre muitos outros. Os temas de pesquisa são diversificados, 

abarcando instituições educacionais, representações da infância, profissionalização docente, 

história da educação comparada, disciplinas escolares, currículo formal e currículo oculto, 

tempo e espaço escolar, entre outros. 

Alguns teóricos foram importantes nesta construção, entre elas Cunha (1999) que 

promove a intersecção reflexiva entre História da Educação e História Cultural. Em um de 

seus escritos aponta o passado como representação através de diários estudantes do curso 

normal demonstrando as vivências da época quanto à educação, quanto às práticas 
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pedagógicas e sociais, quanto à vida. Viñao (1995) se posiciona firmemente sobre as 

características básicas dessa “nueva história cultural”, tais como a interdisciplinaridade. 

Muitas áreas do saber acadêmico devem colaborar entre si, não ficando presas as suas 

cátedras. Assim, Viñao explora as possibilidades de unir as metodologias e conceitos da 

História Cultural com os focos de seus estudos da História da Educação.  

Ainda busco contribuições em estudos desenvolvidos sobre cultura material e Cultura 

Visual. A Cultura Material tem contribuições na medida em que, mesmo não sendo 

considerado um novo campo de pensamento (REDE, 2003) é uma forma de pensar antigas 

questões a partir de inovadores enfoques analíticos. As contribuições mais caras a esta 

pesquisa explicitam o processo de contextualização, proporcionando compreender os aspectos 

sociais de produção e circulação do objeto. O estudo da cultura material envolve o objeto e o 

sujeito, sendo este o agente que carrega de significações o objeto. A Cultura Material segundo 

Rede (2003) é em parte formada por objetos manipuláveis. A relação com o corpo trata de um 

contato físico imediato, no entanto, ultrapassa esse aspecto atingindo articulações menos 

prováveis. O corpo torna-se balizador da experiência material do homem. O objeto antes de 

sua materialidade deve ser entendido como signo, sendo a cultura material um sistema de 

discurso. Segundo Souza (2007) a importância do estudo da cultura material deve-se ao fato 

de expor a não naturalidade dos objetos que, em relação a educação, desmitificam a ideia de 

que certas práticas escolares, utilizações de objetos pedagógicos e as suas relações com os 

sujeitos são elementos inatos.  

Nesta mesma linha, Barbuy (1995) analisa a relevância dos objetos para compreender 

o comportamento e as ideias de uma determinada época. Os objetos somente podem ser 

significados através das vivências e experiências humanas. É a sociedade que atribui sentidos 

aos objetos. Barbuy ainda propõe, de modo didático, uma sequência de pontos a serem 

analisados quando o pesquisador pretende produzir história através dos objetos: Analisar os 

símbolos, ornamentos e marcas; descobrir quem produziu e seu método; descobrir quem 

foram os consumidores. A autora acredita em uma história escrita através dos objetos e dos 

múltiplos sentidos a eles atribuídos.  

Carvalho (1992) é outra teórica que contribuiu para a discussão de uma história pela 

cultura material. Ao utilizar as armas do Museu Paulista como ponto de análise demonstra 

como não fazer uma história fetichizada, ou seja, presa meramente à materialidade e às 

superfícies do objeto. A sua intenção é promover estes objetos a um campo maior de 

observação, não os isolando da sociedade em que foram produzidos e consumidos. Assim a 
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escrita histórica se dará a partir dos objetos e não somente sobre a sua historicidade, de modo 

isolado. 

A Cultura Visual, por sua vez, remonta aos estudos visuais, campo institucionalizado a 

partir de duas universidades americanas – Rochester e Chicago – proporciona através de um 

aporte teórico-metodológico, discutir e interrogar-se sobre as questões que abarcam o visual. 

Através da Cultura Visual poderei entender como as pessoas veem o mundo e estabelecem 

diversos tipos de representações (KNAUSS, 2006). A Cultura Visual constrói o arcabouço 

teórico necessário para entender o universo das representações. As imagens deixam de ser 

retratos fiéis da realidade, transformando-se em uma das possíveis visões e interpretações de 

mundo. Guasch (2003) qualifica a Cultura Visual como interdisciplinar, relativista e 

alternativa com relações próximas à Semiótica.  

Por sua vez, Mitchel (2003) acredita na separação dos Estudos Visuais enquanto 

campo e da Cultura Visual como objeto de análises. Segundo o autor a formação social do 

indivíduo passa por uma sociabilidade do seu campo visual. O autor defende a chamada 

“virada pictórica” para centrar atenções aos aspectos da cultura que se apoiam nas imagens 

visuais. As diferentes maneiras de ação do espectador (olhar, fixar o olhar, observar, vigiar e 

prazer visual) além das diferentes vivências geram diferentes regimes escópicos. Assim, a 

cultura é compreendida como geradora das “lentes” para visualizar as imagens visuais. 

Mirzoeff (2002) compreende a Cultura Visual como um método que lida com a 

visualidade, assim defende-a mais como estratégia do que como uma disciplina. O autor 

também percebe grande proximidade dos estudos visuais com os estudos culturais. Desse 

modo, sua análise focalizará nas questões do consumidor de imagens (desejos, interesses) do 

que no produtor ou mesmo em sua circulação.  

Sendo uma disciplina ou um método de análises seu objeto principal refere-se à 

imagem visual, desde sua produção, circulação, consumo e significações. Para Baxandall 

(1988) através do estudo de imagens podem-se entender os padrões visuais e imagéticos 

historicamente construídos e contextualizados. Assim, utiliza-se do estudo imagético para 

analisar o period eye, quase um discurso do visual, da representação.  

Em relação às imagens, Meneses (2003) propõe que os historiadores devam enfrentar 

o campo da visualidade como objeto detentor de sua própria historicidade, assim a imagem 

não pode ser vista como fonte de conhecimento apenas. A sua forma de análise deve ser 

considerada um ponto propulsor de novos conhecimentos.  Meneses, ao citar Martin Jay, 

deixa evidente seu pensamento quanto à relação que os pesquisadores devem ter com a 

imagem e a visualidade: os modelos de espectador e de visualidade não podem ser explicados 
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por análises linguísticas. A imagem pede sua própria metodologia de análise. Para Meneses 

(2005) três feixes devem ser entrelaçados à análise de uma história visual: visual, visível e 

visão. No primeiro feixe, é preciso identificar a instituição visual ou os suportes utilizados 

para a produção e circulação/consumo. Com bases nas condições técnico-sociais, fica 

aparente a iconosfera, o conjunto imagético compartilhado por uma camada social/sociedade 

em um momento histórico específico. No segundo, as relações de poder e controle permeiam 

o que deve e pode ser visto. A invisibilidade, processo de desmaterialização, dispensa a 

visibilidade. No terceiro feixe o autor define a visão como a modalidade do olhar que é 

condicionado através do processo de negociação entre o observador e o mundo, marcados 

pelas alterações nas práticas representacionais.  

No mesmo sentido, Jay (2004) entende a visualidade como um produto construído 

culturalmente. Importante nesta virada notar que os estudos sobre imagem não abriram mão 

do conceito de poder e conhecimento. Jay não toma a visão como um dado natural, portanto, 

procura contextualizar a visão, entendendo que a sua inteligibilidade é mediada técnica e 

culturalmente. 

Assim, a partir desses pressupostos teóricos foi possível pensar as imagens-artefatos 

em análise como vestígios da sociedade que os produziu, circulou e consumiu, como um 

espectro de um tempo passado. A partir da História Cultural essas imagens-artefatos são 

representações que significam o presente (CHARTIER, 1991). Já a História da Educação 

permite-nos trabalhar com estes objetos, antes considerados escusos, percebendo os 

mecanismos de inserção e exclusão dos mesmos em espaços de educação (VINÃO, 1995). A 

cultura material possibilita compreender que estes objetos não são naturais ao meio escolar 

(SOUZA, 2007), mas sim inseridos de modo intencional, de acordo com os interesses 

políticos e sociais. Por fim, a Cultura Visual propõe analisar estas imagens-artefatos dentro de 

seu contexto de produção e circulação, visando entender os padrões visuais de sua própria 

época (BAXANDALL, 1988) e que a visualidade é construída socialmente, já que a visão não 

é uma ação natural (JAY, 2004).  

O Corpus documental utilizado para a construção desta dissertação está localizado no 

acervo do Museu Histórico La Salle/MAHLS e no Arquivo Central La Salle. Estes 

documentos das mais diversificadas tipologias remontam às origens do Instituto São José em 

Canoas. São componentes documentais importantes para a dissertação: Relatórios de 

Inspeção, Memórias dos Irmãos Lasallistas, Livros didáticos utilizados no Instituto São José, 

Currículos escolares, cadernos de alunos da escola de moços cristãos, além dos bustos 

humanos. Foram localizados na instituição quatro relatórios encadernados datilografados, que 
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abarcam o período de 1919 - 1943, contendo em média 40 páginas. Os relatórios são 

fotografados, representando todos os espaços internos, externos, instalações, salas de aula e 

dependências em geral da escola, todas as fotografias sem alunos, professores ou 

funcionários.  

Os Relatórios (1919 – 1925), sem caráter técnico, apontavam para as descrições de 

premiações, méritos de alunos normalistas – futuros irmãos da congregação, medalhas 

internas recebidas por realizações alcançadas. Fotografias de alguns alunos premiados, em 

destaque. Nenhuma informação sobre as aulas, em específico, sobre o prédio, instalações ou 

dependências. Relatório de cunho memorialístico, voltado diretamente ao público interno, 

sem autoria definida. Escrito pelo conjunto dos cargos diretivos. Abarca o período em que o 

Instituto era escola de Agronomia especializada. No ano de 1926 a escola tornar-se-ia 

normalista. 

Os Relatórios de Inspeção - Relatório de Inspeção para concessão de inspeção 

permanente Instituto São José Canoas – RS (1939-1943), apresentado à comissão de ensino 

secundário pelos senhores inspetores: Dr. Alcides Prates, Dr. Jacob Edgar Horn, Dr. João 

Octávio Nogueira Leiria foi emitido com a finalidade de conseguir a concessão permanente 

para a instalação efetiva do ensino secundário. O documento contém 40 páginas, abarca o 

período de cinco anos e possuí descrições sobre a rede elétrica, canalização de gás, meios de 

transportes disponíveis, população da localidade, sobre as condições de salubridade, ocupação 

e disponibilidade do seu terreno, sobre os edifícios e as instalações, sobre as salas de aula as 

salas e recursos especiais e os materiais didáticos utilizados. Após a descrição datilografada, 

os anexos continham fotografias das localidades indicadas anteriormente. Algumas fotos não 

foram localizadas no espaço assinalado pela legenda da página.  

O documento descreve o histórico da instituição, a organização administrativa, 

matrículas, horários, organização financeira, corpo docente, instalações para internato, 

regulamento interno. O relatório com os itens aperfeiçoados desde 1932 é anexado, 

demonstrando os avanços obtidos e valores firmados pela escola nos seguintes aspectos: Item 

I eficiência do ensino; Item II Idoneidade dos professores no exercício do magistério, Item III 

Admissão progressiva de professores por concurso, ou mediante contrato com remuneração 

adequada, IV Aperfeiçoamento das salas de física, química e História Natural, V Observância 

dos preceitos de estrita moralidade por parte dos corpos docentes, administrativo e discente, 

VI Execução dos dispositivos do regulamento apresentado à aprovação do Departamento 

Nacional do Ensino, VII Limitação das matrículas de acordo com as condições e capacidade 

do edifício e das instalações, verificadas pelo Departamento Nacional de Ensino e VIII Sub-
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divisão dos alunos por turmas que não compreendam mais de 50 alunos  para o ensino de cada 

disciplina.  

Após o relatório os Anexos e as fotografias seguem a ordem: a) Corpo docente; b) 

Quadro da Matrícula; c) Salas de aula; d) Características das salas de aula e salas especiais; e) 

relação do material didático das salas especiais; f) regulamento; g) Horários. Os encadernados 

de currículos traziam em seu conteúdo informações sobre a escola desde os fins dos anos 

1930 até a década de 1950. Os cursos Normal, Ginasial, Secundário, primário e complementar 

têm seus programas, grades de horários, pontos de disciplinas – para o exame final, exame 

parcial, oral – descritos, bem como os pontos que seriam trabalhados a cada bimestre. As 

disciplinas, respeitando as legislações para cada curso ainda apresentava seus professores, 

grades de horários, livros obrigatórios, conteúdos programáticos, matérias lecionadas de 

forma teórica, matérias lecionadas de forma prática, boletins parciais e finais, recomendações 

aos ingressantes após o exame de admissão, mapas das aulas dadas. Além das partes ligadas 

ao ensino ainda constam correspondências trocadas entre os inspetores federais e o diretor do 

Instituto São José, notícias de jornais e o periódico institucional Ecos de São Luiz, publicado 

por um dos seguimentos da congregação Lassalista de Canoas. 

As memórias do Instituto São José de 1908-1949 possui o formato encadernado, 

tamanho grande, com 265 páginas, produzida pelo Instituto São José/Sociedade Porvir 

Científica – contemplando a lista dos primeiros irmãos a chegarem ao Brasil, em 1907, e em 

Canoas, 1908, pertencentes às mais diversas unidades europeias, embora predominantemente 

franceses. O livro contém a carta de fundação do instituto em Canoas, relatando motivos e 

interesses que levaram os irmãos Lassalistas a adentrarem na localidade, relacionados ao 

Presidente do Estado, Borges de Medeiros. Os registros demonstram extensa documentação 

sobre o ato de compra e pagamento do terreno, dos prédios e anexos já existentes. Organizada 

de forma cronológica, ano a ano, foram sendo relatadas as rotinas mensais, desde os retiros de 

começo de ano até os exames finais. Recortes de jornal, sem indicações referenciais são 

encontrados frequentemente em meio a anotações do irmão escrevente.   

As memórias do externato de 1943-1953 possui o formato encadernado, tamanho 

pequeno, estilo standart, com 102 páginas, produzida pelo próprio Instituto São 

Luiz/Sociedade Porvir Científica – contém os mais diversificados assuntos cotidianos da 

escola e da comunidade. O livro memória é construído e organizado na sequência temporal, 

cronologicamente percorrendo os eventos de interesse interno. Em cada mês registrava-se 

todas as atividades, desde festividades comuns, matrículas de alunos, provas de admissão até 

mesmo eventos de grande repercussão como visitas de ilustres irmãos da congregação ou a 
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finalização de alguma melhoria na base estrutural da instituição. Os bustos raciais 

representativos das tipologias humanas, em número de cinco, pintadas à mão e em peça única 

foram localizadas em cima de um armário, expostas no renovado Museu e Arquivo Histórico 

La Salle/MAHLS. 

Após listar os respectivos documentos, utilizo como metodologia na dissertação a 

análise das imagens-artefatos, recorrendo a toda documentação institucional existente e a 

teoria anteriormente abordada. Assim, esses documentos serão analisados a partir de 

pressupostos de autores citados em meu quadro teórico, visando demonstrar de que maneira 

conduzirei as discussões nesta dissertação. 

Ao confrontar-me com os bustos raciais sigo as ideias de Ginzburg (2003) e de Julia 

(2001) que indicam que são em zonas/objetos pouco explorados, considerados marginais, que 

podemos encontrar importantes propulsores de pesquisa, que podemos nos conectar a um 

tempo que não o nosso. Através destes vestígios materiais, tanto os bustos, quanto os 

compêndios didáticos, faço uma narrativa não restritiva à historicidade dos objetos, mas sim 

dentro de seu contexto de produção, circulação e consumo (FABRIS, 2008). A visualização 

da sociedade, de uma determinada época, é possível se a análise histórica for feita a partir dos 

objetos e não sobre eles, conforme nos indica Barbuy (1995). Ao mesmo tempo estes 

materiais são imagens. Imagens que não podem ser consideradas naturais, visto que é a partir 

da interação social que estas produzem sentidos (MENESES, 2003). Por este motivo, costuro 

estes objetos em minha narrativa ao seu nicho escolar e educativo. Estes objetos eram 

previstos nos currículos escolares, que como sabemos, também são construções sociais 

(GOODSON, 2012; CANDAU, 2007). E hoje fazem parte da chamada memória escolar, 

como objetos pertencentes a práticas obsoletas, mas que ainda desempenham importante 

papel educacional. 

Em relação aos documentos institucionais utilizei-me dos relatórios oficiais e de 

encadernados de memórias, compreendendo a importância que estes dois tipos documentais 

poderiam ter para minha dissertação. Os relatórios são os documentos oficiais da Instituição, 

como a escola se faz visualizar para a sociedade, diante dos órgãos competentes ligados à 

educação. Por sua vez, as memórias dos irmãos foram importantes no que tange a ter acesso à 

visão destes homens, em maioria professores em formação, de sua época. As vivências, 

experiências, sucessos e frustrações são expostos e dão conta de buscar elementos não 

existentes em documentos oficiais como os relatórios de inspeção e as normas institucionais. 

Assim, como Cunha (1999) fez ao analisar diários de estudantes do curso normal, procuro 
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compreender os eventos contextuais de meu objeto de estudo a partir das memórias dos 

normalistas do Instituto São José.  

A partir de minhas leituras teóricas e documentação disponível a pesquisa construo o 

seguinte problema de pesquisa: De que maneira foram utilizadas no ensino as imagens-

artefatos do Instituto São José-Canoas/RS e o que elas visavam produzir como representação 

das raças humanas? 

Para definir as maneiras como o texto será constituído, convido os leitores a 

percorrerem esta dissertação seccionada em três capítulos. O primeiro capítulo, Teorias 

raciais: Do conceito de raça a aplicabilidade das suas representações tem como intenção 

demonstrar como o homem tornou-se objeto de análise e classificação, sendo abordados por 

diversificados campos científicos. Autores fulcrais para o entendimento do pensamento 

racialista, tais como Lineu, Conde de Buffon, Lamarck e Cuvier são alvo de uma discussão 

sobre as origens e diferenciações raciais humanas, de modo a entender os períodos posteriores 

sobre esta temática. Os conceitos de espécies, raça e as discussões monogenistas sobre as 

origens são aqui trabalhadas com maior cuidado. Esmiúço mais detalhadamente os eventos 

importantes para a questão das raças humanas no Brasil. O capítulo ainda conecta o papel da 

educação escolar dentro da sociedade brasileira ao inserir os estudos raciais e/ou promover 

práticas que se envolvessem nos assuntos raciais. Alguns educadores tiveram um papel de 

destaque, seja por sua atuação ou pela publicação de escritos referentes às raças humanas.  

No segundo capítulo, Museus Escolares e o Método Intuitivo: O ensino moderno e 

republicano através dos sentidos, inicio incursões sobre o surgimento dos museus escolares 

no Brasil e a inserção do método intuitivo. Ao falar de Método Intuitivo promovo uma 

retomada dos pensadores clássicos do Empirismo como Locke, Bacon e Hume, bem como de 

autores que de algum modo contribuíram com publicações ao método, tais como Pestalozzi, 

Norman Calkins, Saffray, Jules Paroz e Fröebel. Começo a relacionar o Método Intuitivo com 

a utilização de imagens para o ensino.  

Demonstro como o método contribui para a utilização das imagens para o ensino 

aprimorado, que fuja ao simples método mnemônico. O capítulo ainda aborda o surgimento 

dos museus escolares e do Método Intuitivo em relação ao contexto político, econômico, 

social e cultural do Rio Grande do Sul, marcado pelo Positivismo Castilhista. O capítulo 

aborda ainda um breve histórico da congregação Lassalista, seus objetivos relacionados ao 

ensino e sua filosofia em geral. Após, demonstro de maneira concisa como ocorreu a expulsão 

e proibição da ordem na França, seu país originário.  
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Na sequência, um breve panorama de como a congregação religiosa adentrou o 

território do Rio Grande do Sul, primeiro Estado no Brasil a receber instituições Lassalistas. 

A análise sobre o contexto educacional da época abarcada pela dissertação servirá de aporte 

para entender como foram instaladas escolas confessionais em um Estado, que ao menos em 

teoria, primava pelo ensino laico e livre. Também se mostra necessário apresentar o valor 

dado ao ensino científico e inovador que se tentou aqui propagar. Inicio as discussões sobre o 

surgimento do Instituto São José, localizado em Canoas, que tinha como intenção dar 

prosseguimento à obra da congregação no Estado.  

No terceiro capítulo, Museu, sala ou Laboratório? As imagens-artefatos do Instituto 

São José e o ensino das raças humanas, discuto a nomenclatura dos espaços dentro da 

instituição Lassalista e descrevo todos os objetos que eram utilizados para o ensino através de 

imagens dos tipos humanos, ensino este previsto em documentos oficiais do Instituto São 

José. Nesta secção abordo a previsão do ensino dos tipos raciais, descrito nos pontos de 

Biologia, História Natural, Higiene, Geografia, de maneira explícita ou velada. Também serão 

demonstrados os documentos oficiais, onde fica clara a preocupação de se produzir um 

conhecimento qualificado, por meio de equipamentos e instalações modernas que a 

congregação adquiriu. Salas/laboratórios ou museus estavam frequentemente sendo adaptados 

pelo recebimento de novos objetos com a finalidade de ensinar pelos sentidos.  

Na segunda parte abordo o conceito de Imagens-artefatos, adotado nesta dissertação, e 

começo a demonstrar os diferentes tipos de objetos utilizados no ensino das raças humanas 

através das imagens. Dentre estas imagens-artefatos encontram-se compêndios didáticos, 

ricamente ilustrados, ilustrações de História Natural e os objetos que me provocaram como 

pesquisador a refletir sobre o tema de ensino racial através das imagens, os bustos raciais. 

Neste segmento busco as origens de produção destes objetos para melhor entender como e por 

quais motivações estes foram adquiridos pela congregação Lassalista. Estas imagens ainda 

circulam entre os prédios da instituição, entre as salas temáticas de disciplinas. Seja na 

História Natural, na Geografia ou na Biologia as imagens-artefatos foram importantes em 

atividades práticas de ensino das raças humanas. 

Assim, a partir de aportes teórico-metodológicos, e do corpus empírico analisado, 

minha dissertação busca compreender as utilizações das imagens-artefatos relacionadas ao 

estudo racialista, pertencentes ao museu escolar do Instituto São José, bem como suas 

relações com o método Intuitivo. Assim, sinto-me provocado a aventurar-me por este trajeto, 

ricos de significados, possuidor de inúmeras possibilidades de pesquisa, com os perigos 
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espinhosos que qualquer trajeto pode apresentar, mas confiante que os frutos do trabalho são 

mais doces ao paladar se forem conquistados com esforços e perseverança.  
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2. TEORIAS RACIAIS: DO CONCEITO DE RAÇA À APLICABILIDADE DAS SUAS 

REPRESENTAÇÕES 

 

 Este capítulo irá abordar os principais autores racialistas, das mais diversas áreas do 

conhecimento humano que influenciaram o pensamento brasileiro quanto às discussões dos 

tipos raciais humanos. As teorias raciais irão se valer de inúmeras ciências baseadas nos 

relatos de viajantes e historiadores naturais, tais como a Craniometria, a Frenologia, a 

Antropologia Criminal, o Determinismo Geográfico, o Evolucionismo e a Eugenia. 

Foi durante o Renascimento que ocorreu uma reorientação do olhar teocêntrico para o 

estudo do homem. O movimento humanista, termo de difícil conceituação, tinha como 

objetivo o estudo sobre as ações humanas e seu aprimoramento, relegando a coadjuvante os 

estudos metafísicos de épocas anteriores (MAINE, 2004). Em síntese o humanista advogava 

pela auto regulação do homem pelo próprio homem, sendo ele agente ativo de sua existência.  

Porém, somente com o advento do movimento Iluminista europeu, o homem passou a 

um constante questionamento de tudo que o circundava. A razão foi elevada como estandarte 

pela busca da verdade. Tornar-se-ia propulsora de uma nova sociedade que se visava 

construir. Teóricos como Baruch Spinoza (1632-1677), John Locke (1632-1704) e Isaac 

Newton (1643-1727) foram precursores do movimento intelectual europeu e que, de certo 

modo, antagonizou o Romantismo, movimento cultural predominante na intelectualidade até 

aquele momento.  

Com a publicação da Encyclopédie (1751-1772), editada por Denis Diderot (1713-

1772) e Jean d’Alembert (1717 – 1783) e com as contribuições de escritores como Voltaire 

(1694-1778), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) e Montesquieu (1689-1755) o movimento 

das “luzes” repercute de modo mais consistente, lançando suas bases teóricas e metodológicas 

sob o continente europeu (MAINE, 2004). O pensamento empirista influenciou pensadores 

como John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-1776), sendo associado às ciências 

verificáveis. Rousseau em suas divagações sobre a essência do homem, principalmente os 

nativos indígenas, postulava o conceito do bom selvagem. O indivíduo é bom, quem o 

corrompe é a sociedade. Essa era a essência do homem, o grande objetivo buscado pela 

humanidade era recuperar seu estado natural de pureza.  

O entendimento do objeto de estudo “homem” era estendido às origens do que nos 

torna humanos.  A humanidade tornava-se uma porta de entrada à experimentação. O próprio 

ser humano estava renascendo frente aos olhos curiosos do pensamento racional empírico. O 

homem entendido como uma construção do mundo social transmutava-se em objeto de 
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pesquisa e conhecimento. Em meio a um caldo de ideias inovadoras, mescladas e ainda 

disruptivas, os portadores da razão tencionavam classificar esse objeto de estudo, desde as 

origens até seus dias contemporâneos. Até mesmo o estudo das fisionomias entrava em 

questão, embora de maneira mais metódica e científica. O homem começava a ser dividido e 

classificado de maneira sistemática. Teóricos dos mais variados seguimentos lançaram-se na 

empreitada de descobrir as origens do novo objeto de conhecimento. O homem deveria ser 

enquadrado, tornando-se um objeto de fácil conhecimento e controle. 

Um dos primeiros pensadores a estudar sobre as origens do homem foi o botânico e 

zoólogo sueco Carolus Linnaeus (1707-1778) – também conhecido por Lineu – instaurou um 

sistema de classificação hierárquica dos seres vivos através da morfologia. As categorias 

foram formatadas de maneira a encaixar perfeitamente todos os seres vivos, que pela primeira 

vez recebem nomenclatura binominal (CAMPOS, 2010). O homem começou a ser 

classificado, ganhando sua nomenclatura binominal, assim como os animais, mesmo que a 

orientação do pesquisador fosse aproximada à religiosidade cristã.   

A grande ruptura se encaminha com um contemporâneo naturalista, matemático e 

escritor francês, chamado de Georges-Louis Leclerc (1707-1788), posteriormente alcunhado 

Buffon, devido ao seu título de conde da região. De formação jesuíta, produziu uma obra de 

44 volumes – História Natural – embora sua meta fosse fazer 50 volumes. No seu primeiro 

volume o tema principal é o homem e seus diversos povos. Seu público, em maioria, eram os 

intelectuais desejosos pelas novidades da ciência. Para isso, Buffon promovia demonstrações 

públicas de suas teorias, relacionando-se harmonicamente com as primeiras viagens de 

naturalistas à América, Ásia e África. Embora fale em “raças”, Buffon afirma que os 

indivíduos humanos fazem parte da mesma espécie, sendo assim um estudioso monogenista, 

teoria que defende uma origem única da humanidade (CAMPOS, 2010). Sua obra aborda 

sobre os homens do Novo Mundo, continente por ele qualificado de débil e imaturo. Para o 

autor, os nativos americanos eram frágeis, de órgãos sexuais pequenos, sem desejo pelo sexo, 

sem regência da natureza.   

Um de seus discípulos, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet (1744-1829), o 

cavaleiro de Lamarck formulou teses sobre as espécies animais, incluindo o homem em seus 

estudos. Para o teórico, os seres tendiam a um melhoramento constante rumo à perfeição, um 

aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos; esta 

tendência seria uma força externa, semelhante à atração gravitacional. No caso do homem, 

justificava o desaparecimento de um possível rabo nos humanoides, indicada pelo cóccix e 
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que nos punha na linha evolutiva de um ancestral do macaco. Assim como seu predecessor, o 

Conde de Buffon acreditava na geração espontânea da vida.  

Outro naturalista francês muito influente deste período foi Georges Cuvier (1769-

1832), adepto da anatomia comparada como metodologia de estudos, é considerado o 

principal questionador das teorias de Buffon, Lamarck e Darwin. Suas teorias influenciariam 

decisivamente o aparecimento das explicações poligenistas, embora ele mesmo fosse 

monogenista. O Poligenismo supõe que os seres humanos não são pertencentes à mesma 

origem comum, sendo incapazes de em uma possível reprodução de produzir descendentes 

férteis ou saudavelmente férteis. O monogenismo por sua vez acredita nas diversas raças 

humanas, embora todas surgidas da mesma espécie. Cuvier usa das descontinuidades 

evolutivas dos fósseis para demonstrar sua concepção fixista e catastrófica dos seres, ou seja, 

inversamente proporcional às teorias de Buffon. Cuvier é o criador do conceito de raça, 

seguindo a metodologia usual do contexto, de modo científico, objetivo (STELLING, 2007). 

Cuvier alimentou o imaginário da Europa oitocentista, visto que muitos de seus 

estudos eram apresentados publicamente. Um caso conhecido de colecionismo humano é a 

vida de Saartjie Baartman, mulher africana que devido as suas formas diferenciadas despertou 

interesse de leigos, curiosos e estudiosos de anatomia na Inglaterra. Suas formas, mesmo 

sendo exceção, foram tomadas como padrão hotentote.  

Tanto suas nádegas salientes, quanto seu “avental”, nome dado aos longos lábios da 

vagina, eram os pontos mais estudados pelos cientistas (figura 1 e 2). Após quatro anos sendo 

exibida em espetáculos grotescos em Londres, foi vendida para um domador de animais 

francês. Nos espetáculos parisienses sua nudez foi demonstrada, trazendo uma exposição 

diária, por várias horas ininterruptas de bolinação e risadas. Neste momento Georges Cuvier 

definiu inúmeras de suas teorias, sendo a “Vênus negra” objeto de inúmeras ilustrações 

científicas (STELLING, 2007). Após sua morte em 1815, um modelo em gesso foi retirado de 

seu corpo. A autópsia seria realizada pelos naturalistas Henri de Blainville e o próprio Cuvier, 

na tentativa de promover um estudo em anatomia comparada. 
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Figura 1 - Gravura de Anatomia de Saartjie Baartman 

 

Fonte: (Toujours Raison, 2012) 

 

 

 

Figura 2 - Anúncio do espetáculo da Vênus Negra 

 
Fonte: (Toujours Raison, 2012) 
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Outros pensadores como Charles Darwin (1809-1882) 1, Francis Galton (1822-1911) 2, 

influenciariam os estudos raciais no que tange à questão da seleção e ao melhoramento da 

espécie, principalmente Galton, criador da Eugenia3. Autores como Franz Joseph Gall (1758-

1828) 4, Paul Broca (1824-1880) 5 influenciaram pensadores brasileiros quando escreveram 

seus relatos sobre as medições craniométricas e frenológicas, ou seja, medições corpóreas e 

qualificativas dos seres humanos. Broca foi pioneiro em Antropologia Física fundando a 

Sociedade Antropológica no ano de 1859. Nas reuniões eram frequentes os estudos em 

Anatomia Comparada, medições craniométricas e estudos das diferentes raças humanas 

através de objetos em gesso, fotografias ou gravuras, além dos crânios originais. A partir de 

suas pesquisas foram evidenciadas – entretanto de maneira extremamente duvidosa – que os 

crânios africanos eram menores que os europeus, embora o crânio de lapões, esquimós e 

tártaros fossem maiores que ambos, causando contradição dentro da própria teoria 

craniométrica. Para Schwarcz (1993) “O objetivo era, dessa maneira, chegar à reconstrução de 

“tipos”, “raças puras”, já que se condenava a hibridação humana, em função de uma suposta 

esterilidade das “espécies miscigenadas””.  

Outros pensadores como Arthur Gobineau (1816-1882) 6, Friederich Ratzel (1844-

1904) e Henry Buckle (1821-1862) pensaram as raças a partir da Geografia. Estes autores 

foram muito lidos no Brasil e adaptados a nossa realidade para análise de nossos tipos 

humanos. Gobineau demonstrava verdadeiro asco por indivíduos amarelos e pretos, 

                                                           
1 Charles Darwin (1809-1882) introduz a espécie humana em dois outros estudos: A descendência do homem e 

Seleção em relação ao sexo (1871) e A expressão da emoção em homens e Animais. No primeiro dos livros o 

autor polemiza a aproximar-se das análises do craniometrista francês, Paul Broca. Para Darwin algumas raças 

humanas podiam acasalar e gerar descendentes, embora o mesmo não ocorresse com outras raças mais exóticas, 

ou seja, concordava em parte com Broca. O segundo livro tentou utilizar da seleção natural para explicar as 

diferenças psicológicas dos seres humanos, mediante uma análise aprofundada das expressões faciais.  
2 Francis Galton (1822-1911), primo de Charles Darwin, aplicou as suas ideias à sociedade como forma de 

promover melhorias hereditárias. Acreditava que a melhoria deveria agir nos casamentos. Criou a Eugenia. 
3 Traduzida em termos literais significa “bem nascido”, ciência considerada a radicalização da seleção natural. A 

prática eugênica vem desde os tempos dos gregos antigos. O Higienismo e a Eugenia se confundem no Brasil.  
4 Franz Joseph Gall (1758-1828), médico e anatomista alemão formalizou a Frenologia, teoria que determina o 

caráter, a personalidade, o grau de criminalidade pela forma da cabeça, lendo as diferentes regiões da cabeça, as 

protuberâncias, os caroços, o contorno craniano. Gall afirmava que a cranioscopia podia ser desenvolvida para 

localizar com precisão exata os locais onde habitavam o caráter, a percepção, a emoção, o intelecto. Inicialmente 

os estudos eram realizados em corpos mortos de criminosos ou deficientes mentais. 
5 Paul Broca (1824-1880), cientista, anatomista e antropólogo, estudado por Darwin, tinha como principal objeto 

de estudos a craniometria. Através desta ciência, media as características dos crânios de modo a classificar as 

pessoas de acordo com a raça, temperamento e inteligência. 
6 Arthur Gobineau (1816-1882), escritor e filósofo francês, escreveu Ensaio sobre a desigualdade das Raças 

(1855), obra na qual desenvolve suas ideias sobre os efeitos que a miscigenação teria na raça humana, levando-a 

a total degeneração. Acreditava que no caso brasileiro a solução era o branqueamento, percebendo no mestiço 

todos os males da nação. O branqueamento seria o tratamento de mistura étnica com os povos civilizados da 

Europa. A miscigenação degenerativa era uma questão biológica e social. A sua maneira de entender a raça 

influenciava diretamente no seu método de escrita da história. A história teleológica era desestruturada na sua 

base em um país sem heróis, ou com heróis vindo dos “oprimidos” indígenas ou negros escravizados.  
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afirmando que estes elementos atrasariam os processos evolutivos da maioria dos países do 

mundo, inclusive o Brasil (SILVEIRA, 2005). Por sua vez, Cesare Lombroso (1835-1909) 7 e 

Alexander Lacassagne (1843-1924) 8 foram os principais teóricos da Antropologia Criminal, 

pensadores que visavam determinar o tipo criminoso baseado nas raças humanas. Eles 

também influenciariam de maneira fulcral os pensadores brasileiros preocupados com a 

questão racial. Mas, para entendermos de maneira mais qualificada as influências de todos 

estes autores no pensamento brasileiro vamos percorrer de modo mais apurado os principais 

autores que escreveram sobre o assunto no Brasil. 

 

 

2.1 TEORIAS RACIAIS NO BRASIL: da circulação de ideias ao ecletismo endêmico 

 Durante o século XVI inúmeros foram os viajantes europeus a desembarcarem no 

Brasil, ainda colônia portuguesa, para buscarem novos objetos de estudos, novas aventuras 

nos campos dos saberes. O território, visto como exótico, apresentava uma ampla 

variabilidade na fauna, flora, além de nativos diferenciados. Os primeiros a pesquisarem sobre 

o Brasil foram os portugueses que vieram a colonizar o país durante 300 anos, entrando nesta 

listagem Pedro Alvares Cabral (1467-1520), os padres jesuítas Manuel da Nóbrega (1517-

1570) e José de Anchieta (1534-1597) com suas cartas de experiências e primeiros 

“achamentos”. Esses primeiros relatos, ainda muito preliminares, trouxeram o aporte 

necessário para o aguçamento da curiosidade pesquisadora europeia, em vias de 

desenvolvimento renascentista. Alguns outros viajantes como o alemão Hans Staden (1525-

1579), o francês André Thevet (1502-1590), Jean de Léry (1536-1613) promoveram escritos 

sobre suas vivências com algumas tribos indígenas, escrevendo verdadeiros tratados 

etnográficos onde constam os hábitos diários, as práticas dos indivíduos, ritos e demais 

seguimentos da vida social nativa (figura 3). Alguns outros nomes contribuíram para o 

lançamento da terra brazilis como objeto de estudos, tais como: Bento Teixeira, conhecido 

                                                           
7 Cesare Lombroso (1835-1909), escreveu um importante livro “L’Uomo delinquente”, um verdadeiro tratado 

sobre como catalogar os estudos frenológicos para fins práticos na sociedade. Em suma sua obra afirmava que o 

criminoso nato podia ser verificado através dos registros antropométricos. Lombroso entendia o crime como algo 

físico, natural e verificável no corpo criminoso. Havia a delimitação evidente entre homens decentes e homens 

criminosos por essência. Os vermes criminais podiam ser descobertos já durante a infância, bastando medir as 

feições da cabeça, as expressões, sem deixar de atentar à conduta moral do indivíduo.  
8 Alexander Lacassagne (1843-1924) criticava a antropologia criminal italiana. Para os franceses o problema era 

social, não biológico. O ambiente era o verdadeiro definidor do criminoso, a sociedade teria os criminosos que 

ela formasse.  
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como primeiro literato brasileiro (1561-1618), Claude D’Abbeville (? – 1632), Ambrósio 

Fernandes Brandão (1555-?), Frei Vicente do Salvador (1564-1636), Padre Antônio Viera 

(1608-1697), Gaspar Barléus (1584-1648). Esses pesquisadores, em geral, fizeram relatos de 

experiência. 

 

 

Figura 3 - Antropofagia no Brasil em 1557, segundo a descrição de Hans Staden 

 

Fonte: (Cadernos de História do Memorial RS, 2007, p.5) 

 

 

 

 

 Porém, o estudo verdadeiramente científico, por assim dizer, começou a ser 

desenvolvido sob o governo de Maurício de Nassau (1604-1679). A intenção era mensurar a 

potencialidade e as riquezas da terra explorada pela Companhia das Índias Ocidentais. Ao 

convidar para a expedição de conhecimento o médico e naturalista William Piso (1611-1678), 

em latim Guilherme Piso, para liderar a primeira parte das pesquisas científicas, inaugurava-

se no Brasil a História Natural. Com o apoio de Georg Marcgrave (1610-1644) realizou um a 
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obra de valor inestimável intitulada Historia Naturalis Brasilae, que serviria anos mais tarde 

de base teórica para o naturalista Lineu construir o conceito de espécie (FRANÇOSO, 2010). 

Evidencia-se que os saberes não eram meramente importados para nosso território, mas sim 

construídos e percorridos unilateralmente. As gravuras e ilustrações ficaram a cargo de Frans 

Post (1612-1680) e Albert Eckout (1610-1666). Em especial Albert Eckout se interessou por 

representar as tribos indígenas que teve contato, desde seus hábitos e vestuário até sua 

fisionomia detalhada (PRATT E SCHILLING, 2008). 

 

 

Figura 4 - Willem Piso e Georg Markgraf - "Historia Naturalis Brasiliae" 1648 

 

Fonte: (Cadernos de História do Memorial RS, 2007, p.6) 
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Marcgrave (figura 4) também se interessou nas tribos de um modo especial: 

 

A oitava parte da obra, chamada “Da Região e seus habitantes”, traz cinco capítulos 

dedicados à descrição física, dos costumes, da cultura material, da alimentação e da 

religião dos brasilianen, isto é, os indígenas tupis, que Marcgrave afirma estarem 

divididos entre os povos tupinambá, tobajara e potiguar, além dos tapuias, “nação 

[que] ainda se subdivide em muitas outras de diferentes nomes e línguas”. As 

descrições são detalhadas e geralmente incluem comparações entre os grupos tupi e 

tapuia. (FRANÇOZO, 2010, p.4) 

 

 

De certo modo, através dos estudos imagéticos contidos na obra, estava iniciando uma 

anatomia comparativa entre os nativos. O naturalista foi exaltado por Von Ihering, diretor do 

Museu Paulista em um artigo em 1914, como o primeiro estudioso científico do Brasil. 

(IHERING, 1914). 

Porém, os primeiro estudos avançados das representações raciais são desempenhados 

durante o período imperial com a Missão Francesa. Liderados pelo historiador Joachim 

Lebreton (1760-1819), arquitetos, escultores e pintores desembarcaram no país para fundar 

em 1816 a primeira Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios Brasil, tendo como grande 

talento Jean Baptiste Debret (1768-1848), pintor que retratou cenas cotidianas do Brasil 

colonial. Debret ao retratar o cotidiano brasileiro, ultrapassa os limites da história natural e 

inicia uma construção do discurso da história social, religiosa e política nacional. Em Paris, 

Debret lança a obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, dividido em três volumes: o 

primeiro com representações indígenas (1834), o segundo com imagens de escravos negros 

(Figura 5) e cenas de trabalhos forçados e castigos corporais (1835), o terceiro (1839) com 

cenas do cotidiano e festas populares. Com o estilo neoclássico, que propunha a recriação da 

arte greco-romana, retratou o tipo humano que mais lhe chamou a atenção, o negro 

escravizado. As primeiras imagens de seu livro são exclusivamente compostas por pessoas 

negras, dando mostras de seu estranhamento inicial. Outros que integraram a missão foram: 

Nicolas (1755-1830) e Auguste Taunay (1768-1824), Simon Pradlier (1786-1848), Grandjean 

de Montigny (1776-1850). 
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Figura 5 - Esclaves Négres de Differentes Nations – Debret 

 

Fonte: (Ficheiro Wikipédia)9 

 

 

August Saint-Hilaire (1779-1853) em 1820 desembarcou no Brasil para percorrer sua 

trajetória de pesquisas. Obteve apoio e financiamento do Museu de História Natural de Paris 

para buscar maiores informações sobre o herbário e fauna brasileiros. Frequentemente 

enviava amostras naturais para a França. Para Kury (2003), as viagens de Saint-Hilaire não 

podem ser consideradas meramente científicas: 

 

 

Desse modo, a viagem científica é, no Iluminismo tardio, uma atividade que 

ultrapassa as fronteiras do que qualificamos hoje em dia como “puramente 

científico”. A análise das narrativas de viagem de Auguste de Saint-Hilaire e a 

documentação relativa à sua estadia no Brasil indicam a adequação de empreitada 

aos critérios de cientificidade e de utilidade vigentes nos meios oficiais e 

acadêmicos de início do século XIX. Dentre os pontos que podem ser desenvolvidos 

a partir de investigações sobre sua viagem, gostaria de chamar atenção para a 

vinculação de Saint-Hilaire aos discursos e práticas justificados pela “filantropia” e a 

                                                           
9 Disponível em www.wikipedia.com. Acesso em setembro de 2014. 

http://www.wikipedia.com/
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concomitante afirmação de critérios “internos” ao meio científico para consolidação 

de sua carreira. (KURY, 2003, p.3). 

 

 

Johann Moritz Rugendas (1802-1858), pintor germânico, veio ao Brasil entre 1822-1825 com 

o intuito de promover espionagem. No entanto, após algum tempo, estava entregue ao 

trabalho de representar a fauna, flora, e até mesmo os tipos humanos. 

Em sua segunda viagem (1831) predominam as representações do cotidiano de negros, 

índios e mestiços. Contribuiu com algumas gravuras para a obra de Humboldt. 

 

 

Tomando, por exemplo, a estrutura da obra de Rugendas, que visitou o Brasil nessa 

época, teremos já divisão temática de sua obra um sinal dessas ideias e de como 

balizavam as análises feitas por esses viajantes-naturalistas. As pranchas, como os 

textos produzidos por Rugendas, dividem-se em torno dos “tipos e costumes 

brasileiros”, e nelas o artista busca retratar e descrever cada um dos quatro tipos 

étnicos que identificou em sua estada no Brasil: brancos, homens de cor, negros e 

índios. (...) Mesmo que a compreensão que possuía da diferença fosse semelhante à 

de seus contemporâneos, o que significa dizer pautada pelas ideias de inferioridade e 

superioridade racial, a narrativa de Rugendas é atravessada pela maravilha que a 

diversidade de tipos, em qualquer caminhada pelas ruas do Rio de Janeiro, lhe 

oferecia. Deslocado tanto de seu país como de suas convicções, postas em xeque 

pela complexidade da cultura local, Rugendas, que propunha um lugar para a 

população composta por “homens de cor” na escala da população do Brasil. 

(SILVEIRA, 2005, p. 23). 

 

 

Charles Darwin, que chegou ao Brasil em 1832, a natureza era a realização do Éden 

bíblico, e superavam de longe as descrições de Humboldt e Rugendas (FIGUEIREDO, 2006, 

P. 53). Suas impressões sobre os negros escravizados eram as melhores possíveis. Admirava a 

força física, a alegria de espírito, mesmo com os disparates da escravidão. Sua contrariedade à 

escravidão brasileira era sentida em seus escritos de viagem, tamanho o seu desejo que assim 

como no Haiti, a população cativa se rebelasse para a liberdade. Por sua vez, Agassiz10, veio 

ao Brasil imbuído de comprovar que as teorias de Darwin eram falaciosas. 

 

                                                           
10 Louis Agassiz (1807-1873) também seguia as linhas de atuação do naturalista Von Humboldt (1769-1859) e de 

Cuvier.  Agassiz teve como grande fonte inspiradora os teóricos bávaros Johann Von Spix (1781-1826) e Carl 

Von Martius (1794-1868). Era defensor da Poligenia, teoria que advogava sobre a existência de diferentes tipos 

humanos, cuja determinação se comprovava pela relação ou ação de vários genes na espécie. Sua teoria foi 

inspirada pelos estudos de seus mestres e pela visita in loco no continente americano. Agassiz influenciaria 

muitos teóricos brasileiros sobre a questão racial. Desembarcou no Rio de Janeiro e 1865, com a intenção de 

comprovar suas teorias. A sua impressão sobre a população negra foi péssima. De modo algum Agassiz era 

favorável ao regime escravocrata. O grande problema do Brasil e da questão racial em geral era a miscigenação. 

Esta macularia a obra divina, degeneraria a raça primeira, forte e inteligente, tornando-a suscetível a falhas e 

problemas estruturais.  
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O biólogo poligenista Luiz Agassiz, que esteve no Brasil em companhia de sua 

esposa (...). A viagem ao Brasil era um projeto intelectual bastante esperando por 

Agassiz, uma vez que trabalhara com a coleção de Spix e Martius e via na fauna 

brasileira uma grande possibilidade de trabalho: demonstrar a impossibilidade da 

teoria da evolução formulada por Darwin. (SILVEIRA, 2005, p.53) 

 

 

Mesmo apresentando certo pavor em relação à raça negra, não era favorável a escravidão. 

Adepto a Poligenia classificou a criação humana em nove reinos distintos, influenciados pelo 

meio ambiente natural: a) polinésios b) australianos c) malaios d) hotentotes e) africano f) 

europeu g) mongólico h) americano i) ártico. No Brasil está classificação não obteve o 

sucesso desejado, mas de qualquer modo suas teorias racialistas eram muito apreciadas em 

solo nacional. O fato da sua teoria e da própria civilização não progredirem nestas terras tinha 

como razão a miscigenação. A mistura não permitia a compreensão da realidade, não dava 

margem a concepção de modelos padronizados. 

O Conde de Gobineau teve sua passagem marcante no Brasil, onde alcançou status de 

grande sábio. Sua influência atingiu muitos pensadores nacionais e posteriormente seria 

utilizado na Alemanha. Na França foi praticamente ignorado, o que lhe causava um sensível 

incômodo. Adepto da teoria da degenerescência contrariava diretamente os escritos 

evolucionistas de Darwin. 

 

 

Gobineau e Agassiz deram visibilidade a uma questão em torno da qual se 

articulariam os pensadores brasileiros, em especial aqueles pertencentes às gerações 

posteriores a 1870, ligados à escola de recife e à Escola Nina Rodrigues: a 

mestiçagem, logo a questão racial e, consequentemente, a viabilidade da nação que 

eles projetavam. Ecos das teorias e impressões dos dois pensadores se fariam 

perceber ainda por décadas na cultura brasileira, seja pela condenação da mistura 

racial que compunha o país, seja pela busca de uma solução que criasse um novo 

povo para habitar a nação tropical, cuja natureza exuberante não merecia ser 

habitada por um povo degenerado. (SILVEIRA, 2005, p.61) 

 

  

2.1.1 Os eventos e publicações que consagraram os estudos raciais “científicos” 

Alguns eventos científicos marcaram o final do século XIX no Brasil e no mundo. As 

grandes exposições universais, as exposições pedagógicas, as antropológicas, entre outras 

eram o centro de circulação de ideias, teorias, conhecimentos, saberes, novas tecnologias e 

trocas entre as diversas culturas envolvidas.  
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Uma mostra que foi revolucionária no campo científico foi a Exposição de 

Antropologia de 1882, realizada no Rio de Janeiro, em pleno Brasil Imperial. No dia 29 de 

julho de 1882, o guia foi lançado com a intenção de trazer uma explicação sobre as intenções 

das mostras sobre os tipos humanos apresentados, em geral indígenas e suas peculiaridades 

tribais, representadas em pinturas a óleo, gravuras, entre outras modalidades artísticas. Os 

nomes dos doadores das peças também sempre eram expostos no evento promovido pelo 

Museu Nacional. As salas expositivas receberam os nomes de grandes pesquisadores da 

época, além da descrição de todos os objetos expostos em cada saleta. A sala Vaz de Caminha 

possuía na listagem objetos como, arcos, flechas, lanças, remos, zarabatanas das mais diversas 

tribos. As outras salas não alteravam tanto em conteúdo, embora homenageassem outros 

pesquisadores e escritores do momento, entre eles: Rodrigues Ferreira (etnologia), Lery 

(arqueologia), Hartt (arqueologia), Lund (antropologia) – nesta seção havia crânios humanos 

das diferentes tribos para estudo, Martius (etnografia e etnologia), Gabriel Soares (etnografia 

e etnologia). Sobre a descrição da exposição:  

 

 

Uma floresta de lanças, abrindo-se em forma de leque ao redor de escudos e arcos, 

penduradas em paredes e tetos formando motivos geométricos abstratos, energias 

atávicas desprendendo-se de algum centro místico vazio. Blocos de escuridão 

montados contra a claridade de paredes brancas; tetos altos, de arquitetura 

neoclássica, destacando-se sobre o excesso caótico da selvageria, onde objetos e 

corpos se desdobram, assumindo aparências estranhas como imagens refletidas nos 

pedaços de um espelho quebrado. As fotografias da Exposição Antropológica tiradas 

por Marc Ferrez realçavam o efeito atordoante dos objetos expostos através do 

arranjo meticuloso dos planos: em primeiro plano, sobre uma forragem de ervas e 

terra seca, uma mulher indígena trajando chapéu e saia aparece carregando uma 

cesta, rodeada por duas aves aquáticas (empalhadas), enquanto mais ao fundo alguns 

homens saem em canoas para a pescaria (sua semelhança física é sinistra). 

(ANDERMANN, 2004, p.139). 

 

 

 O próprio Museu Nacional (RJ) foi um grande incentivador dos estudos raciais 

científicos, principalmente sob a direção de Ladislau Neto (1870-1894). O evento marcou 

definitivamente o papel do Museu Nacional como estandarte científico nacional: 

 

 

Dentre essas áreas, destacamos a etnologia e a arqueologia que tiveram seus acervos 

consagrados e divulgados além das fronteiras do país na Exposição Antropológica 

Brasileira realizada no Museu Nacional em 1882 graças ao esforço do então Diretor 

da instituição. Esse evento, analisado de diferentes prismas por especialistas de 

formações distintas (CASTRO FARIA, 1949; LOPES, 1997; ANDERMANN, 2004; 

DANTAS, 2012), representa o marco de nossa análise para justificar o envolvimento 
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de Netto por estudos na área da Antropologia. Nessa perspectiva, acreditamos que o 

botânico conquistou a experiência no meio científico, principalmente, após ter 

organizado a Exposição Antropológica Brasileira do Museu Nacional em 1882.  

(DANTAS; KUBRUSLY; DA SILVA, 2013, p.4). 

 

 

Era primordial o Brasil inserir-se no movimento de estudos antropológicos com esta 

exposição instaurando o estudo da essência nacional, principalmente o elemento indígena. 

Serviria de passaporte para postular vaga nas exposições vindouras, na Antuérpia (1885), o 

Congresso Americanista de Berlim (1888) e a Exposição Universal, em Paris (1889). Na 

exposição do ano de 1882 o diretor teve destacada participação, viajando até a Ilha do Marajó 

para coletar artefatos das tribos nativas. Como não podia deixar de ser, o indígena era 

considerado o homem a se descobrir, a se desvelar em território nacional, afinal ele era o ser 

mais “primitivo” do Brasil. Inclusive alguns índios foram expostos vivos, para deleite do 

público consulente. 

 

 

Cada salão recebeu o nome de algum famoso etnógrafo e naturalista do passado, dos 

cronistas portugueses Pedro Vaz de Caminha e Rodrigues Ferreira aos missionários 

dos séculos XVI e XVII Gabriel Soares, José de Anchieta e Jean de Léry, incluindo 

ainda os cientistas contemporâneos como Martius, Hartt e Lund. Para noticiar o 

evento ao grande público, a ocasião conta com a presença de jornalistas dos 

principais periódicos da cidade, entre eles o famoso (e também temido) caricaturista 

Angelo Agostini e o fotógrafo Marc Ferrez. Finalmente, assiste ao evento um 

pequeno grupo de índios Botocudo provenientes do Espírito Santo e outros três 

índios da tribo Xerente de Minas Gerais, trazidos para a capital do império para 

permanecer no museu durante o período da exibição. (ANDERMANN, 2004, p.129) 

 

 

Mas a grande dificuldade era conciliar e mediar às relações simbólicas do objeto 

indígena, devido a dualidade enfrentada, ora como pertencente ao campo de estudos 

racialistas em História Natural, ora como objeto pertencente à História Nacional. 

 

 

Na sequência das figuras jurídicas que acompanharam o avanço da “civilização” 

sobre seu exterior “selvagem” (concebido enquanto território e enquanto corpo, o 

que permitia a troca constante e associações mútuas entre “meio” e “raça”), emergia 

uma razão biopolítica que urdia a produção da vida nua nos confins do Estado em 

função da consolidação e expansão deste último (...). É na luz dessa produção 

biopolítica de uma vida nua como atividade originária do Estado que devemos 

posicionar a análise das relações de continuidade e ruptura presentes na Exposição 

Antropológica com respeito à tradição indianista existente na literatura e belas-artes 

brasileiras. Seria ainda possível, em um nível mais específico, considerar o cânone 

indianista como um índex do Estado imperial na negação das suas próprias 

realidades sociais, proporcionando à classes letradas uma evasão imaginária nas 
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florestas remotas e passados míticos, nos quais, tal como o que ocorre nos grandes 

épicos clássicos, as origens de uma nova nação poderiam ser pensadas a partir da 

orfandade e do exílio. (ANDERMANN, 2004, p.132-33). 

 

 

Por mais paradoxal que pareça, os primeiros literatos brasileiros do período romântico, 

Gonçalves Dias (1823-1864) e Gonçalves Magalhães (1811-1882) contribuíram com o 

Museu Nacional doando peças recolhidas em suas expedições científicas no norte do país em 

meados de 1860.  A produção nacional sobre o agente indígena iniciou em 1875 com a obra 

síntese O selvagem, de José Vieira Couto Magalhães (1837-1898), solicitada para a 

exposição da Filadélfia, ocorrente no mesmo ano. O texto era bem detalhado: 

 

 

A maior parte do texto – exposição antropológica portátil que atravessava os 

registros da paleontologia, arqueologia, linguística, antropologia física e social, 

filologia e geografia – apresentava um curso prático em tupi-guarani, respaldando a 

crença do autor na interação linguística enquanto meio da “conquista pacífica”. A 

obra trazia ainda um texto de Magalhães (que já havia fugazmente incursionado na 

ficção romântica) no qual o autor elaborava entusiasticamente uma fusão da 

ideologia política de utopia rural levada a cabo pelo indianismo literário com alguns 

dos mais “avançados” paradigmas científicos, no intuito de moldá-la a um projeto 

político de uma modernidade miscigenada. (ANDERMANN, 2004, p. 135). 

 

 

 

Para Gonçalves Magalhães a unidade do Estado-Nação estava ameaçada devido à 

segmentação do povo político do povo biológico/racial. Magalhães foi um dos incentivadores 

do evolucionismo Darwinista, teoria bem aceita entre os literatos nacionais. Júlio Ribeiro 

descrevia o momento eufórico de chegada das teorias de Darwin. A relação direta com o 

enredo de sua obra não ficava muito evidente, embora a admiração pelo estudioso europeu 

fosse visível.  

 

 

- Um pouco em toda a parte: esteve na Itália, na Áustria, na Alemanha, em França. 

Na Inglaterra foi que parou mais tempo: demorou-se lá, aprendendo com um tipão 

que afirma que nós somos macacos.  

- Darwin? 

- Exatamente. 

- Então seu filho é homem muito instruído? 

- É, fala umas poucas línguas, e conhece bastantes ciências. Sabe até medicina.  

(RIBEIRO, 1999, p.25) 
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 O livro O Selvagem foi rebatido vorazmente pelos positivistas “setentistas”, contrários 

aos sentimentos românticos do indianista.  Silvio Romero era crítico deste sentimento de 

pertença a um passado selvagem e indígena, advogando que essa postura atrasaria o 

desenvolvimento e progresso nacional. Ensaios em jornais eram publicados aos borbotões, 

trazendo as incursões inaugurais da craniologia, anatomia comparativa, entre demais 

metodologias científicas de análise racialista. 

 

 

A craniologia – ciência iniciada finais do século anterior por Blumenbach e dedicada 

à mensuração de crânios humanos com o objetivo de elucidar as propriedades 

morais e intelectuais de indivíduos e raças – constitui também o quadro disciplinário 

do trabalho de Rodrigues Peixoto e Lacerda, um texto saturado de imagens 

cranianas seguidas por longas tabelas de mensuração antropométrica. Após o exame 

de espécimes “pré-históricos” e de crânios coletados de índios mortos numa 

campanha militar punitiva em Minas Gerais, os dois fisiologistas chegaram à 

previsível conclusão de que os indígenas brasileiros, ao lado dos esquimós e dos 

habitantes da Patagônia, ocupavam a posição mais baixa na escala de evolução 

humana das Américas, num estado biológico de selvageria que havia se mantido 

imutável por mais de 3000 anos. (ANDERMANN, 2004, p.137). 
 

 

 

As duas tendências estavam em constante choque dentro da Exposição Antropológica 

que marcou o Brasil como desencadeador de outros eventos que tinham por temática o 

desenvolvimento dos estudos raciais. O antigo espírito indianista estava sendo 

definitivamente sepultado em meio à celebração da cientificidade que relega ao outro o papel 

de ser observável. E essa observação era promovida por quatro maneiras diferentes: 

 

 

Das evidências deixadas sobre a exposição, podemos discernir pelo menos quatro 

formas diferentes de visualização: primeiramente os “grupos vivos” constituídos por 

figuras de gesso as quais, tal como pertencentes a um diorama aberto, dramatizava 

os objetos etnográficos encenando um “instante congelado” da vida nos povoados 

nativos que o observador podia espiar sem ser visto – encenação da ficção 

etnográfica do “campo” enquanto espaço autônomo e não afetado pela presença do 

observador. Estas exposições in-situ, embora bastante comuns nos gabinetes de cera 

e outras atrações populares nas cidades europeias, havia apenas se tornado uma 

expressão regular nas exposições dos Outros coloniais, seguindo o uso extensivo de 

cenas da vida cotidiana expostas nas feiras mundiais, assim como nas grandes lojas 

de departamentos na segunda metade do século XIX, com o objetivo de simular o 

exótico e de estimular o desejo consumista pelas últimas tendências da moda. 

(ANDERMANN, 2004, p.142) 
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A exposição ainda seria notável por exercer um convite à exercitação visual, ricamente ornada 

com fotografias, gravuras (figura 6), além dos objetos etnológicos e das caricaturas satíricas 

de Ângelo Agostini (1843-1910). 

 

 

Figura 6 - Marc Ferrez, “Types d´Indiens botocudo”, albumina, ca. 1874. 

 

Fonte: (Iberoamerikanisches Institut) 

 

 

 

Outro evento que ocorreu com destacada participação brasileira foi o Congresso 

Internacional de Raças de 1911. O seu delegado - representante oficial – era o então diretor do 

Museu Nacional, João Baptista Lacerda (1846-1915). Um ano depois foi publicado um guia 

escrito pelo Museu Nacional, aonde vinham detalhes do evento londrino. Relata a 

congregação das raças de todas as regiões do mundo, bem como o temor de protestos contra o 

Império Britânico. Mas, segundo o delegado brasileiro todos eram pacíficos na tentativa de 

resolver importantes problemas sociológicos. Havia até mesmo uma exposição fotográfica dos 

tipos humanos, livros diagramas e crânios, obviamente. 
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 A diversidade de línguas foi um obstáculo à fluidez do diálogo entre os representantes 

dos diversos países. Até a adoção da língua universal surgiu na pauta de assuntos discorridos. 

Algumas questões centrais foram adotadas de início dos trabalhos: 

“Passou como opinião geral do Congresso que não há raças superiores e inferiores, sim raças 

adiantadas e atrasadas.” (Guia do Congresso, p.7). A ideia que o ser humano podia ser 

modificado se alterando o meio e tendo contato com seres mais desenvolvidos de outras 

nacionalidades. E o papel de tutor da humanidade cabia ao agente branco, que conduziria 

como um fardo a elevação dos irmãos negros e amarelos ao estágio do avanço. Lacerda 

informa que alguns não desejavam este favor dos povos europeus, e por vezes essa 

incompatibilidade racial gerava os conflitos armados. Apesar de detestável, as guerras 

poderiam representar a emancipação de raças atrasadas, como no caso da Guerra entre Japão e 

Rússia. Segundo os escritos contidos no guia do Congresso, o Japão tornou-se modelo para os 

demais povos orientais, após derrotar uma das grandes nações europeias.  

 No segundo capítulo do guia desenvolvido por Lacerda o foco de análises é a questão 

da raça negra dentro dos Estados Unidos da América. Neste caso, uma análise onde os negros 

por serem uma raça viril sobreviveriam às adversidades econômicas e sociais. No terceiro 

capítulo ao comentar da raça judaica, somente elogios foram proferidos. Embora despidos de 

uma nação específica eram valorosos e inovadores. Para isso, o autor utilizou inúmeros 

exemplos, dentre eles Freud e Lombroso. Ficou nas entrelinhas o desejo de apoio ao 

movimento sionista, não de forma caridosa, mas sim com a finalidade de evitar cruzamentos 

inter-raciais desnecessários. As raças asiáticas eram temidas devido a seu número de 

habitantes. O medo de Japão e China ficou evidenciado, devido ao caráter bélico e 

nacionalista que se construiu como discurso neste evento. Embora o temor seja exaltado, 

também há grandes elogios a milenar cultura chinesa. No seguimento da raça amarela houve 

discussões sobre persas, egípcios e hindus, que segundo as discussões do congresso 

“agradeciam” o tutelamento dos países europeus. 

 Notadamente seguindo a tendência de um determinismo geográfico racial, os 

pesquisadores seguiram a reunião arguindo sobre o papel duplo e paradoxal de países como 

Rússia e Turquia, que não definem sua orientação racial para ocidental ou para oriental, 

tornando-se um meio termo. Segundo os escritos de Lacerda a condutas dos povos tutelados 

deveria ser de agradecimento: 
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Uma nação atrazada, que está ainda atravessando uma phase pela qual outras já 

passaram, não pode pretender no concílio das nações, um pé de egualdade com 

outras que conseguiram adiantar-se obedecendo ao influxo das condiçõesdo meio e 

as qualidades hereditárias das raças que entraram na sua formação. Ella tem 

forçosamente que receber o auxílio e a educação da mais adiantada, sujeitando-se 

aos seus dictames, à sua direcção, a sua vontade. Assim justifica-se a expansão 

colonial das nações do Occidente no continente africano e asiático. (LACERDA, 

1912, p. 13) 

 

 

E muitos teóricos europeus corroboravam com essa tendência. Os povos de cor e não 

desenvolvidos deveriam ser educados para um self governement. Mas, a tutela não poderia de 

forma alguma ser considerada abusiva ou autoritária. O restante do guia traz uma variada 

gama de assuntos sobre os povos considerados exóticos, bem como relatos das mostras 

realizadas pelos outros museus europeus de história natural. 

Como atrações internacionais foram destacados textos que discutiram durante as oito 

sessões do evento: 

 

 

 “Considerações Fundamentais” sobre o conceito e o problema da raça, foi formada 

por Brajendranath Seal (que proferiu a conferência “Meaning of race, tribe, nation”), 

o renomado antropólogo alemão Felix von Luschan (cujo trabalho debateu a visão 

antropológica de ‘raça’), o pensador social francês Alfred Fouliée (que apresentou o 

ponto de vista sociológico sobre ‘raça’) e o organizador do evento, Gustav Spiller 

(que polemizou acerca do ‘problema’ da igualdade de raça). A segunda sessão 

discutiu as “Condições de Progresso” das diferentes ‘raças humanas’, tendo sido um 

dos mais destacados fóruns do congresso. Dos 11 trabalhos debatidos nessa sessão, 

incluiu-se o de Franz Boas, antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos desde 

o último quartel do século XIX, o do antropólogo italiano Giuseppe Sergi e o do 

psicólogo inglês Charles Myers. A terceira sessão foi uma continuação das 

discussões temáticas da segunda, formada em sua grande maioria por antropólogos e 

pensadores asiáticos e africanos. A quarta sessão tratou do contato entre as 

diferentes civilizações, tanto do ponto de vista racial quanto econômico, com 

destaque para a conferência do sociólogo alemão Ferdinand Tönies sobre ciência, 

arte, literatura e raça. A quinta e a sexta sessões debateram a formação da 

“consciência moderna em relação à questão racial”, das quais participou João 

Baptista de Lacerda. As duas últimas sessões trataram das “sugestões positivas para 

a promoção da cordialidade inter-racial” (SOUZA e SANTOS, 2012, p.751).   

 

 

O último evento que faço menção, o I Congresso Brasileiro de Eugenia, ocorrido em 

1929, São Paulo é fruto do Primeiro Congresso de Eugenia, realizado em Londres 1912. 

 

 

Os principais trabalhos sobre eugenia, além da própria propaganda empreendida por 

meio de panfletos e artigos de jornais e revistas de grande circulação, foram 

publicados especialmente nas décadas de 1910 e 1920, estimuladas pelo contexto de 
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expansão do racismo científico, do debate sobre imigração, da emergência dos 

estudos sobre “cruzamentos raciais” e da implantação das leis de esterilização 

eugênica. (SOUZA, 2012, p.7)  

 

 

No entanto na América do Sul a eugenia empregada era a chamada positiva, uma prática de 

medidas mais brandas que na Europa e América do Norte. No caso brasileiro a eugenia 

sempre foi uma artimanha de modelação social. Os primeiros trabalhos começaram a ser 

publicados em 1914, nos periódicos citadinos no Rio de Janeiro. Em 1919 foi iniciada a 

publicação dos Annaes de Eugenia, que tinha por proprietário Monteiro Lobato11. Durante os 

anos de 1920, a eugenia alcançaria status de grande salvadora dos problemas sociais, sendo 

difundida por médicos, sanitaristas e educadores. Para alguns médicos, tais como Renato 

Kehl, a eugenia era mais que uma ciência. Era uma religião. Assim, os eugenistas brasileiros 

 

 

Deste modo, inspirados nas orientações neolamarckistas, os eugenistas entendiam 

que as doenças venéreas, a tuberculose, o alcoolismo, a nicotina e outras drogas e 

infecções - os chamados “venenos raciais” – poderiam degenerar a prole de pais 

portadores destes “males”. O alcoolismo, por exemplo, considerado o grande 

“inimigo da raça”, era visto pelo médico, escritor e higienista Afrânio Peixoto como 

uma das principais causas da degeneração racial. Para ele, os filhos de alcoólatras 

nasciam “defeituosos” e predisposto, desde a infância, a várias doenças, à loucura, à 

delinquência e à criminalidade. (SOUZA, 2012, p.11). 

 

 

Com o congresso de 1929, o Brasil se inseriu definitivamente no movimento eugênico. 

O problema racial era amplamente discutido nas academias de medicina, que viam a 

necessidade de ampliar as discussões para o âmbito educacional e sociológico imediatamente. 

O Congresso foi realizado na primeira semana de Julho daquele ano, no Rio de Janeiro. 

Vários temas foram discutidos pelos mais de 200 congressistas. Os mais badalados temas 

foram sobre a regeneração racial, higiene mental, alcoolismo, arranjos pré-nupciais e 

esterilização. Aqui no Brasil a eugenia foi teoricamente eclética, balizada por dois discursos 

contraditórios: Lamarck e Mendel. As ideias de Mendel ganharam maior influência no 

exterior, acreditando que o material genético seria transmitido, independentemente do meio 

                                                           
11 Monteiro Lobato (1882-1948) conhecido literato nacional também escreveu sobre as raças humanas. Em seu 

livro Presidente Negro (1927), aborda a sobrevivência da raça branca, o que demonstrava o tamanho do temor da 

miscigenação. É considerado o introdutor do termo raça para seres humanos, ao menos de forma mais coloquial.   
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em que existissem. Assim sendo, o problema racial não poderia ser contornado. A teoria de 

Lamarck, adaptada, trazia uma perspectiva de reforma racial, uma eugenia regenerativa.  

Para além do evento, nos anos 1930 o Brasil seguiu credenciando muito valor ao 

discurso eugênico. Com o governo Vargas instaurado após o movimento revolucionário de 

1930, e com a ascensão ao poder administrativo do Departamento Nacional de Saúde Pública 

por Belisário Penna, os eugenistas perceberam que era o momento ideal de costurar o discurso 

da eugenia ao Governo Federal. No final de 1939 as tratativas dos eugenistas chegaram ao 

auge: 

 

 

Em 1939, dois anos após a instalação do Estado Novo - e no mesmo ano em que a 

política nazista para a “higiene racial” se intensificaria na Alemanha com o início da 

Segunda Guerra Mundial -, o eugenista brasileiro argumentava que era 

imprescindível que o governo começasse pensar na criação de um Instituto de 

Eugenia “nos moldes dos que existem na Alemanha, na Noruega e na Suécia”. Para 

Renato Kehl, era inconcebível pensar em soluções aos problemas nacionais “sem um 

programa de biologia humana, isto é, sem um programa eugênico” seriamente 

desenvolvido e controlado por um instituto científico (KEHL, 1939: 96-98 apud 

SOUZA, 2012, p. 16). 
 

 

O Governo Vargas sempre foi ambíguo quanto à questão, sem dar um apoio efetivo, mas sem 

coibir as práticas. Mas quase em unanimidade os autores de 1920 e 1930 entendiam ser 

necessária uma reformulação racial, com a finalidade de alçar a uma elite desejada, pura 

racialmente.   

 

 

2. 2 A EDUCAÇÃO ESCOLAR ADERE AO ESTUDO RACIAL? 

Após a medicina e o direito terem adentrado na linha de estudos dos temas raciais, 

antes campo exclusivo dos viajantes e historiadores naturais, a educação escolar brasileira 

também começou, paulatinamente, a ser pensada como irradiadora das teorias mais avançadas 

na temática. O seu caráter lúdico facilitaria a tradução do discurso científico em práticas 

aplicáveis. No “século científico” a escola brasileira, enquanto instituição deveria assumir o 

seu papel no processo de formação do cidadão republicano. 

No Rio Grande do Sul as instituições confessionais que vieram a fixar suas bases o 

estudo das raças humanas era uma constante que alternava entre os pontos a serem abordados 

em História Natural, Geografia, História da Civilização e posteriormente em Biologia e 
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Higiene. Porém seria anacrônico julgarmos estes estudos como racistas. Temos que ter claro 

que há diferenças bem marcantes entre o racialismo e o racismo. Não podemos hoje, agindo 

com anacronismos e julgamentos de uma época “atacar” deliberadamente teóricos que eram 

renomados e reconhecidos em seu tempo pela seriedade e comprometimento com sua ciência. 

Assim Sousa (2008) define as diferenças: 

 

 

Existe uma diferença conceitual entre os termos racismo e racialismo. Enquanto o 

segundo se refere ao campo conceitual e ideológico, ou seja, à pré-suposição da 

existência de raças humanas diferenciadas entre si; o racismo seria a aplicação desta 

crença conceitual ao nível de atitudes concretas discriminatórias no campo político-

social. (SOUSA, 2008, p. 154) 

 

 

As escolas apregoavam as teorias raciais ou racialistas, onde eram verificáveis, assim 

como qualquer outro objeto de estudos, a existência de diferentes tipologias humanas. As 

escolas assumiram o papel de normatizar estas diferenças entre as raças humanas, de modo a 

aplainar o terreno para as demais áreas como a medicina – através da eugenia e higiene – e o 

direito – apoiado nas práticas da antropometria – pudesse atuar sem maiores contestações. Ao 

ensinar sobre as diferenças entre as raças humanas, a escola se engajava em um processo de 

formação e amadurecimento das ideias. Como apenas livros escritos não eram mais 

considerados tão atrativos e efetivos, o Método de Ensino Intuitivo, desenvolvido nos Estados 

Unidos e Europa obteve sucesso no Brasil. 

O Método de Ensino Intuitivo em sua origem constituiu-se em modernização na forma 

de ensinar. O livro referência, Primeiras Lições de Coisas de Norman Calkins, contribuiu 

para que outros autores se utilizassem de imagens para o ensino. Assim, inúmeras seriam as 

formas de abordar sobre as raças humanas, desde impressos em compêndios escolares, 

pranchas e projeções até objetos tridimensionais.  

No entanto, as escolas acabariam por aumentar o investimento nos temas raciais entre 

a década de 1920 e 1940, período marcado por preocupações étnicas em todo o mundo, por 

eventos como os congressos de eugenia no Brasil, e pelo governo de Getúlio Vargas (1930-

1945). Publicações como as de Oliveira Vianna, Viriato Correa e Balduíno Rambo, feitas para 

alunos do curso primário/secundário ou para normalistas dão pistas de como estes debates 

ainda estavam efervescentes na década de 1930 e 1940. Inúmeros foram os pensadores da 

educação nacional que empreenderam seu tempo para as pesquisas relacionadas ao ensino das 

raças humanas, ou ao menos para a discussão de um aprimoramento moral da raça nacional. 
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Um dos primeiros educadores a tecer seus comentários a este respeito foi Primitivo Moacyr 

(1869-1942). Importante educador baiano que produziu extensa bibliografia relacionada às 

constituições brasileiras no que tange aos aspectos educacionais. Suas obras foram publicadas 

em quase totalidade entre os anos de 1936 e 1940, período marcado pelo governo do Estado 

Novo (1937-1945). Porém, sua atuação profissional é bem anterior. No governo de Rodrigues 

Alves (1902-1906) auxiliou Oswaldo Cruz (1872-1917) na campanha sanitarista, pois 

entendia na educação e nas práticas sanitárias o futuro de um país desenvolvido. Em um 

segundo momento de atuação Moacyr,  

 

 

Estava imbuído de um projeto de centralização do poder, ao qual inseria a ideia de 

sistema nacional centralizado de ensino, cujos argumentos de defesa foram buscados 

nos escolanovistas, ou, sobretudo, como defensor da necessidade da difusão das 

escolas das primeiras letras no fracasso da instrução durante o Império. 

(MACHADO, 2013, p.12) 

 

 

Adepto ao movimento do “Otimismo Pedagógico”, o autor acreditava que eram necessárias 

substituições nos modelos de escolas. Juntamente com as ideias da Escola Nova, que tiveram 

atuação mais evidente a partir dos anos de 1920, as escolas normalistas aumentaram seu 

espaço de atuação no país. O autor era próximo de Fernando de Azevedo, devido a comungar 

ideias próximas, vindas do escolanovismo. Dentre as inúmeras pesquisas realizadas pelo 

autor, uma das de maior importância é referente ao acesso à educação gratuita por pessoas de 

cor (termo utilizado pelo autor).  

 Defendia também que para se ter uma educação renovada com a finalidade do 

progresso do país, os professores deveriam ser formados em escolas normais inspecionadas 

pela União, sob uma nova concepção de sociedade que diferisse da nossa antiga situação 

oligárquica e escravista.  Demonstrava interesse pela adoção de um ensino laico e livre, 

inclusive para escolha de compêndios didáticos mais modernos. Em suma, Moacyr tinha por 

intenção a constituição de uma educação nacional que agregasse o povo nacional, que 

definisse a fisionomia padrão nacional.  

José Veríssimo (1857-1916) foi outro importante educador que desempenhou 

importante papel frente à modernização da educação. Também advogava em favor da 

valorização da classe discente, por meio de concursos, estabilidade, planos e metas de ensino. 

Somente em instituições particulares era possível promover fielmente estes preceitos, visto 

que a educação pública estava em processo lento e gradual de organização. A Educação Física 
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era vista por Veríssimo como a mais moderna das disciplinas para o século XIX e XX. O 

vigor e a animosidade físicos deveriam ser canalizados para o bem comum da sociedade 

nacional. Utilizava como referências teóricos autores como Herbert Spencer12, August Comte 

e Stuart Mill, todos afeitos ao Positivismo clássico. Relacionado com o pensamento burguês e 

capitalista, foi um dos introdutores das ideologias higiênicas e eugênicas no Brasil 

republicano (FRANÇA, 2012). A educação era pensada como mola propulsora do 

pensamento reformista da nação, da sociedade, da raça: 

 

 

A crença generalizada de que a construção de um país se faz por meio da educação 

inspirava-se nas obras de Comte, Herbert Spencer e Stuart Mill, onde a educação 

ocupa lugar de destaque. As ideias desses teóricos exerceram uma influência 

significativa no Brasil. A meta a ser atingida pelas elites brasileiras era inserir o país 

no século, reforçando o pressuposto de que, para se alcançar o nível das populações 

dos países mais avançados do capitalismo internacional, era necessário e 

indispensável superar o “atraso cultural” existente39. Atingir as marcas do progresso 

científico das sociedades modernas estaria na dependência direta da renovação 

cultural, da reforma do ensino e do aperfeiçoamento da instrução pública. 

(FRANÇA, 2004, p.29). 

 

 

Quanto à Educação Física, ela era a disciplina que mais estava alinhada aos preceitos de 

higiene e medicina preventiva. O discurso alinhado ao positivismo visava o desenvolvimento 

qualitativo do corpo das classes dirigentes, para a constituição de uma família saudável, 

geradora de descendentes qualificados. A moral era outro ponto a ser moldado através da 

exercitação do físico.  

Fernando de Azevedo (1894-1974), educador, professor e sociólogo brasileiro 

extremamente organizado e cuidadoso em seus estudos, possuía um arquivo de jornais com 

notícias sobre educação nacional, principalmente sobre a instrução pública. Na Educação 

Física, sua área de especialização, escreveu uma tese pioneira em 1915, mesclando os 

conhecimentos da área com a inovadora Eugenia.  Posteriormente lançou o livro Da educação 

física, seguido de Antinous. Estudo da cultura atlética e a evolução do esporte no Brasil 

                                                           
12  Herbert Spencer (1820-1903) teórico adepto do Evolucionismo era um dos principais defensores da 

sobrevivência do mais resistente e adaptado ao meio social, em uma clara releitura da obra de Darwin. Assim, 

aplicou as leis das ciências naturais às ciências humanas, de modo a adaptar o pensamento considerado 

estritamente científico da primeira para um mecanismo de gestão no segundo. As leis de adaptação estariam, 

dessa maneira, transpostas para a realidade social. No campo da educação, defendeu um ensino livre, científico e 

moralista. 
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(1920), seguindo as ideias basilares defendidas nos seus estudos anteriores. A Educação 

Física era entendida por Azevedo como a disciplina adequada a moldar os corpos e as mentes 

jovens, com finalidade de progredir a raça nacional. A eugenia brasileira era corretiva, 

acreditando no papel modelador da educação, não visava à esterilização de sujeitos como em 

outros países adeptos da eugenia negativa. Assim, as mazelas intelecto-morais deveriam ser 

corrigidas através da exercitação corporal. Assim, a Educação Física punha em prática o que a 

Higiene, a Biologia, ou até mesmo, a História Natural comungavam na teoria.  

As viagens de sanitaristas pelo Brasil, patrocinados pelo governo republicano, 

tornaram-se missões sacras. O ponto convergente nas opiniões sobre os problemas da raça 

tocavam na questão da miscigenação. No entanto, se educado, alimentado e medicado, esses 

sujeitos poderiam evoluir e contribuir ao progresso nacional. Vianna incentivou o ensino da 

disciplina de higiene e eugenia nas escolas normalistas, prática adotada paulatinamente 

durante as décadas de 1930 e 1940. E de certo modo, os mestiços poderiam inclusive 

contribuir eugenicamente para a arianização e branqueamento dos cidadãos nacionais. Suas 

principais e mais influentes obras foram Evolução do Povo Brasileiro (1923) e Raça e 

Assimilação (1932). Escolas normalistas, preocupadas com uma formação de qualidade de 

seus professores, investiam na aquisição dos livros de Vianna, considerado referência na 

questão dos tipos humanos. 

Assim, o tema racial é amplamente discutido. Segundo Dávila (2006), durante o 

período da primeira metade do século XX, o Brasil em busca de sua modernização, quis 

equiparar as diferenças históricas raciais, quase uma eugenia lamarckiana. No contraponto de 

uma política de maior escolarização da população nacional, o modelo “branco e europeu” era 

o adotado como parâmetro a ser atingido. Os educadores brasileiros não entendiam o conceito 

de raça como algo meramente biológico. A raça – biológica – tornava-se aparato ideológico 

para a discussão étnica. Atrelado a esta miscelânea conceitual os valores imorais que 

deveriam ser rechaçados, tais como a preguiça, a pobreza e as doenças venéreas. A escola era 

vista como a melhor propagadora destes conhecimentos, essencialmente em ações sobre as 

crianças em idade escolar. Segundo Stephanou (2000) “a escola primária era o lugar 

apropriado para que as crianças desenvolvessem regimes higiênicos de modo a garantirem a 

própria saúde”. Aproveitando-se da idade tenra das crianças a ideia era molda-las para um 

cuidado de si através de práticas higiênicas, mesmo que seu ambiente primeiro – a casa e a 

família – não colaborassem. O corpo deveria ser trabalhado e cuidado, proporcionando assim, 

uma forma de moldar a moralidade social. Por isso, a Educação Física alça o status de 

disciplina essencial na formação de uma sociedade saudável: 
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A escolarização da educação física indica uma proposição específica quanto ao 

gênero. Se era importante a educação física do homem, mais ainda a educação física 

da mulher, de cujas qualidades biológicas dependiam a vida e a saúde de seus filhos. 

Uma vez que a mulher era responsável pela feitura da raça e do lar, então as 

meninas precisavam mais da educação física do que os meninos, porque o corpo 

delas era mais débil e exposto a maiores influências nocivas (Spitzy apud 

Bernd,1935, p.148). Por meio de uma educação física orientada cientificamente, as 

meninas desenvolveriam o santuário da maternidade, o peito e a bacia, por uma 

ginástica racional, maximizando as potencialidades de seus corpos. A educação 

física também era ressaltada como condição do necessário equilíbrio com a 

educação intelectual. Como acentuava o dr. Totta, no período colegial tornava-se 

imperioso cuidar da cultura do espírito como da cultura do corpo, para que a saúde 

florescesse e a inteligência pudesse produzir e triunfar (mar. 1940, p.272). 

(STEPHANOU, 2000, p. 7). 

  

 

Ademais, o próprio cotidiano era marcado por referências a questão racial, o Brasil 

viveu essa discussão ativamente. A discussão sobre as raças estava tão enraizada que em 1958 

a Editora Vecchi lançava ainda seu álbum de figurinhas “Raças e Costumes do mundo 

inteiro”, onde segundo o editorial “raças diferentes e vivendo em ambientes diversos, 

diferentes haviam de serem, caracteres físicos e morais desses numerosos grupos”. Neste 

pequeno excerto que busco a justificativa de afirmar que a discussão racial deve ser pensada 

em longa duração. 

O tema desenvolvido nesta dissertação aborda o período entre 1925-1945, devido aos 

estudos ligados ao museu escolar do La Salle/Canoas, antigo Instituto São José. Mas, a 

discussão sobre as raças humanas e seu ensino através de imagens transcende, ultrapassa em 

dimensão espacial e temporal o meu trabalho. Por este motivo promovi esta retomada dos 

estudos racialistas, percebendo as implicações contindas no processo de longa duração. Aqui 

me detenho à tentativa de incitar a ampliação desta discussão sobre o estudo das imagens e 

das utilizações a elas empregadas, no caso, os estudos das tipologias humanas. 

Assim, neste primeiro capítulo, foram discutidos os principais autores que se 

debruçaram sobre as questões raciais e que influenciaram o pensamento racialista brasileiro. 

Estes pensadores, envolvidos direta ou indiretamente com o campo da educação, acabariam 

por influenciar a construção curricular de inúmeras disciplinas tais como Geografia, História 

Natural e Sociologia, a produção de materiais didáticos e o esforço de investigação dos 

pesquisadores de sua época. Outro fator que justifica esta imersão no pensamento racialista é 

compreender que a temática se espraiou pelos mais variados campos do conhecimento, da 

medicina à literatura, demonstrando que os estudos sobre a raça eram produto de uma 

demanda social importante. 

 



51 
 

3. MUSEUS ESCOLARES: O ENSINO MODERNO E REPUBLICANO  

Os museus escolares e o Método Intuitivo são o foco central da discussão deste 

capítulo, visto que se faz necessária uma aproximação da criação dessa modalidade de museu, 

que em maior parte aplicava o método referido, com a instituição do Instituto São José – atual 

La Salle de Canoas-RS – foco deste estudo. Para compreender a base conceitual dos museus 

escolares e do Método Intuitivo, bem como o contexto de sua aplicação nas escolas 

brasileiras, faz-se necessária uma imersão no período de transição do regime Imperial para o 

Republicano, pontuando as rupturas no campo da educação escolar.  

O Método de Ensino Intuitivo constituiu-se em sua origem na modernização da forma 

de ensinar, visto que se “abandonava” a metodologia do ler e repetir para a do olhar. O livro 

referência para a transformação de pressupostos teóricos em procedimentos didáticos foi 

Primeiras Lições de Coisas, de Norman Calkins, em 1886, embora existissem outros teóricos, 

tais como Dr. Saffray, Jules Paroz, Pestalozzi, Fröebel e Delon. Calkins aperfeiçoou o método 

ao ampliar sua atuação para todas as áreas de conhecimento, propondo da generalização de 

ideias para a formação conceitual, evidentemente, por meio das observações ativas.  

A história dos museus escolares no Brasil vincula-se ao contexto de surgimento dos 

museus nacionais. As grandes instituições nacionais, por sua vez, eram provenientes da 

tradição europeia dos “gabinetes de curiosidades” e dos museus etnográficos do século XIX, 

onde o foco de estudos eram as teorias evolucionistas e os tipos humanos.  

 De forma organizativa, promovo o capítulo através de três pontos complementares. No 

primeiro momento abordo conceitualmente o Método Intuitivo e a utilização deste para o 

ensino sensorial por imagens. A discussão visa também abordar os museus escolares, de 

modo conceitual, e suas tipificações. No segundo ponto o foco será a educação nacional sob 

influência republicana e positivista, com maior atenção ao caso do Rio Grande do Sul com a 

finalidade de demonstrar o canal de chegada das inovações pedagógicas ao Estado. No 

terceiro momento abordo o histórico da Congregação dos irmãos La Salle no Rio Grande do 

Sul e as motivações do estabelecimento no estado mais meridional do Brasil ao centrar 

atenções ao histórico do Instituto São José, em Canoas-RS, entendendo como se constituiu e 

os meandros necessários para este processo. 

 

 

 



52 
 

3.1 MÉTODO INTUITIVO OU LIÇÕES DE COISAS  

  A palavra intuição, segundo o dicionário Léxico online, significa “conhecimento claro, 

direto, imediato da verdade sem o auxílio do raciocínio. Pressentimento, capacidade de 

prever, de adivinhar. Capacidade para sentir, intuição apurada.” Esse termo, segundo Auras 

(2007), foi introduzido por pensadores germânicos no dicionário pedagógico, significando 

percepção sensível, o conhecimento sensível. Até a sistematização destas ideias em um 

método, muitos pensadores tentaram encontrar as origens e mecanismos do conhecimento 

humano. 

 O Método Intuitivo também conhecido por Lições de Coisas remonta suas origens 

teóricas no empirismo de John Locke (1632-1704) e Francis Bacon (1561-1626), cujas ideias 

defendem o conhecimento construído a partir da experiência sensorial, e não a partir de ideias 

inatas sobrepostas. Sob este viés o ensino não pode ser transmitido, mas sim constantemente 

construído e aprimorado, de forma experiencial.  

 Francis Bacon, filósofo inglês, propunha um método empirista-indutivo, o que 

significa que o conhecimento tem por origem a materialidade e a exterioridade. Assim, a 

metodologia de trabalho estabelecida por Bacon influenciou o modo empírico de pesquisa 

científica que obedecia aos seguintes passos: 

 

 

1. O cientista faz observações e experimentos que lhe fornecem informações 

controladas e precisas; 

2. Essas informações são registradas sistematicamente, e eventualmente divulgadas; 

3. Outros cientistas, trabalhando na mesma área, acumulam mais dados; 

4. Com o acúmulo de dados é possível uma certa ordenação dessas informações, 

permitindo que o cientista formule hipóteses gerais por meio de enunciados 

ajustados aos fatos conhecidos; 

5. Passa-se a seguir à fase de confirmação ou verificação dessas hipóteses, 

procurando-se novos experimentos que evidenciem suas afirmações; 

6. Se essa busca de confirmação é bem sucedida, o cientista chega a uma lei 

científica que passa a ser aplicada em casos semelhantes, buscando-se, dessa forma, 

ampliar seu campo de aplicação; 

7. Com esse alargamento de aplicação do conhecimento assim obtido, novas leis 

ligadas a fenômenos semelhantes vão permitir que se construa toda uma teoria 

(MAGEE, apud DETSCH, 1997, p. 33). 

 

 

Nesse viés, como a realidade é considerada como estabelecida, cabe ao cientista 

estudar através de seus sentidos, apreendendo as suas particularidades. Ainda que se evitem os 

conhecimentos pré-concebidos do indivíduo investigador, existem inúmeras “impurezas” no 

processo de pesquisa. Essas “armadilhas” de percepção sensorial Bacon nomeou de ídolos. Os 

ídolos são os saberes anteriores ou pré-estabelecidos que, muitas vezes, tornam impuro o 
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resultado atingido pelas pesquisas baseadas nos sentidos. Segundo Bacon, eles existem de 

quatro modos: na condição humana, na condição individual, na condição social e como 

membro de uma sociedade produtora de saberes. Em sua obra máxima, Novum Organum 

(1620), preconiza a formação de um conhecimento sobre a natureza, instalando o reino do 

homem, obtendo a desejada vitória sobre o meio natural. No entanto, os nossos sentidos são 

uma barreira intransponível, são limítrofes na busca de resultados do saber. Assim, nada que 

seja exterior ao campo sensorial humano pode ser identificado ou reconhecido. Bacon acredita 

ainda que a única maneira de dominar a natureza passa pela criatividade. Com a utilização da 

criatividade o ser humano inventa, adapta ou constrói ferramentas para ampliar sua 

capacidade sensorial, podendo atingir um maior conhecimento dos fatos naturais. 

Com a finalidade de evitar possíveis erros, Bacon moveu seu método ao caráter 

indutivo, criticando demais metodologias que iam dos sentidos aos axiomas de modo direto. 

Três eram as falhas de outros métodos: 

 

 

Basear-se nos sentidos, que são viciosos; elaborar noções confusas e indeterminadas, 

por terem sido mal abstraídas; apresentar enumerações sem as devidas exclusões. 

Esta é “a matriz de todos os erros e de todas as calamidades que recaem sobre as 

ciências”, pois se determinam os princípios gerais e, a partir destes, aplicam-se e 

provam-se os princípios intermediários (VALDEMARIN, 2004, p.48). 

 

 

Mas, mesmo em seu método os Ídolos, já citados anteriormente, interferiam na decodificação 

da natureza. Dessa forma, Bacon empreende um estudo de potencial dos sentidos e da mente, 

para ter a real medida dos ruídos que os ídolos podem ter para a formatação do conhecimento. 

Para termos dimensão da influência de Bacon sobre os teóricos do conhecimento, podemos 

constatar que seu método teve influências no pensamento positivista, que considerava a 

própria sociedade como objeto de experiência (VALDEMARIN, 2004). 

 John Locke, filósofo inglês, além de estudar política e ciências, reservou um espaço 

para a questão da educação e da pedagogia. Teve como contemporâneos autores como 

Comenius (1592-1670), Ratke (1571-1635), e Alsted (1588-1638), todos humanistas e 

cristãos, interessados em uma pedagogia Pansófica13. John Locke repensou a educação através 

de seu escrito, Alguns Pensamentos sobre Educação (1690). Sua intensão era rever alguns 

                                                           
13 Relativo à Pansofia. Enciclopédico. 
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aspectos da educação Escolástica14. Assim, propôs um currículo renovado, onde as disciplinas 

ministradas fossem de utilidade prática e que valorizassem o corpo e a mente. A prática de 

esgrima, natação e equitação para o vigor físico, a Geografia, Aritmética e História para o 

zelo da mente. Locke acreditava na conciliação entre uma mente e corpo sãos. (BATISTA, 

2004).  

 Mas, o conhecimento do homem de modo geral também foi alvo de suas análises. No 

escrito Ensaio sobre o entendimento humano (1690), Locke tenta desvelar as maneiras pelas 

quais o homem se torna conhecedor de algo. O modo como a mente produz significados e 

ideias sobre as coisas é foco central de seu estudo. Assim como seu predecessor Francis 

Bacon, acredita que é através da experiência dos sentidos que o conhecimento é possível. Ou 

seja, o pensamento é fruto, segundo ele, das sensações sobre os objetos, após a elaboração 

mental, resulta o conhecimento. A própria ciência que o homem tem da aquisição do 

conhecimento através da experiência sensorial representa uma forma de saber. 

Outro fator importante nos escritos de Locke remete ao fato da retenção 

memorialística que somente a espécie humana possui. Mediante a acumulação de variados 

saberes podemos ampliar o conhecimento e dar-se conta de um contínuo processo de 

aprimoramento. Segundo Valdemarin (2004), a dedicação de Locke à palavra, sendo estes 

símbolos das ideias, foi passo importante na sua contribuição para dar materialidade às ideias, 

estas provenientes das sensações sobre as coisas. Diferentemente de outros empíricos, Locke 

acreditava que após a ideia inicial, vinda da experiência sensorial, o entendimento passava a 

ser formulado através da reflexão. Assim, o conhecimento em origem era dependente dos 

sentidos, mas conforme ia sendo elaborado e aprimorado tornava-se objeto estritamente 

intelectual. 

Outro importante pensador empírico que inspirou a criação do Método Intuitivo foi 

David Hume (1711-1776). Filósofo, ensaísta e historiador nascido na Escócia, ficou célebre 

por seu empirismo radical, que qualificava o homem como um animal experimental por 

natureza. Em sua obra “Investigação acerca do entendimento humano (1748)”, Hume analisa 

a fonte do conhecimento humano, buscando uma “geografia mental”, onde pode mapear os 

caminhos da mente até o entendimento. (VALDEMARIN, 2004). Para Hume o conhecimento 

não pode ser criado ou construído, apenas combinado ou aumentado, visto que nós 

modificamos o nosso entorno, no entanto este já é existente.  

                                                           
14 Os valores religiosos e os valores humanistas, provenientes do Renascimento, defendiam um modelo de 

educação memorialista, livresco, emulador, intelectualista e punitiva. 
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 Em Hume, o essencial para saber sobre as origens dos conhecimentos é ter clara a 

impressão originária do sujeito sobre o objeto. Como empirista, a fonte primeira do 

conhecimento são as percepções do indivíduo. Elas são duas: as ideias ou pensamentos, 

menos claros e objetivos; e as impressões, mais sensoriais e repentinas. Então, para manter a 

fidedignidade do conhecimento, deve-se assegurar um método de decomposição das ideias 

complexas até atingirem-se os estágios mais simples. Hume polemiza com outros autores 

empíricos ao afirmar que a atividade experimental é comum entre todos os seres inteligentes, 

inclusive os animais, qualificando a capacidade de experienciar como um instinto não 

intelectivo. Para Hume, embora muitos filósofos tenham posto dúvidas a efetividade dos 

sentidos para atingir-se o conhecimento, 

 

 

Os sentidos têm o poder de colocar em contato direto o objeto e o espírito, criando 

percepções ou imagens que, embora não alterem a existência real das coisas, 

permitem a leitura da experiência, única forma adequada de verificar a existência de 

conexão entre o espírito e os objetos, permitindo até mesmo a aquisição de ideia 

sobre as qualidades secundárias neles presentes. (VALDEMARIN, 2004, p.97) 

 

 

Assim, Hume comprova seu radicalismo empírico, delimitando os saberes do homem ao que 

pode ser demonstrado, comprovado por meio da experiência.  

 O Método Intuitivo, nutrindo-se de fontes empíricas e sensitivas, foi pensado com a 

finalidade de romper com as metodologias de ensino provenientes da Escolástica, de 

característica livresca e memorialística. Evidentemente que as teorias empiristas não foram 

transportadas em caráter integral para o ensino escolar. Há sim, toda uma adaptação desse 

veio intelectual para o ambiente de ensino formal.  

 

 

O método intuitivo reporta-se epistemologicamente ao empirismo, teoria do 

conhecimento formulada por Francis Bacon e John Locke no século XVII e, 

posteriormente, transposta a uma formulação educacional que assume a forma de 

veiculação através de alguns manuais pedagógicos, editados na Europa e nos 

Estados Unidos e traduzidos para diversos outros países, incluindo o Brasil. 

(POSSAMAI, 2012, p. 3). 

 

 

 

 

Tinha por base o Método Intuitivo utilizar das percepções sensoriais, da concretude e de 

objetos simples da vida cotidiana dos alunos para aplicar suas lições. Inúmeros educadores 
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influenciaram através de seus escritos e práticas para a efetivação deste método em inúmeros 

países do mundo. Era perceptível o esforço das nações que se modernizavam em tentar aplicar 

inovações também no campo do ensino escolar. Dentre estes teóricos e pensadores da 

educação podemos destacar Jan Amos Comenius (1592-1670), Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827) e Friedrich Fröebel (1782-1852).  

 Comenius, nascido em Amsterdã, bispo protestante, escritor e educador, foi talvez o 

primeiro pensador a postular sobre o ensino através das sensações em relação a natureza. Para 

o autor o erro está em crer que os livros ensinam. Os livros são percepções de indivíduos 

sobre o que existe natural ou culturalmente, sendo deste modo uma segunda leitura. De 

maneira ideal, os educadores devem guiar os jovens alunos a desenvolverem-se diante da 

natureza, a partir de suas próprias percepções.  

 Pestalozzi15 com a obra Como Gertrudes ensina suas crianças, de 1801, expõe o 

chamado Método Pestalozzi, grande inspirador do Método Intuitivo. Era basicamente 

constituído da ideia de partir do pensamento simples para o complexo, do concreto para o 

abstrato, e assim sistematicamente. Outras questões que seu trabalho elucidou referem-se à 

abolição do castigo físico, introduzir a cultura física, o Higienismo. Segundo Azevedo (1972), 

Pestalozzi acreditava que “o nosso conhecimento experimental é um misto do que recebemos 

pelos sentidos exteriores e o que a nossa capacidade de conhecer nos permite extrair dessas 

impressões.” O educador ainda defendia a educação como processo, algo não dependente 

apenas da escola, mas compartilhado pela família e sociedade. Exerceu seu método também 

no Instituto Yverdon, onde seria contatado por Madame Stäel e Fröebel. Teve como alunos 

ilustres Hipollite Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, criador do espiritismo. 

 Fröebel16 é considerado por muitos teóricos como o pai dos jardins-de-infância. Sua 

concepção de processo educativo infantil utilizava de brinquedos e jogos para aprimorar as 

habilidades que os educandos já possuíam e descobrir seu potencial de aprendizagem. A 

criança era vista como naturalmente boa – concepção inspirada em Rousseau – cabendo ao 

                                                           
15 Pestalozzi nasceu em Zurique, proveniente de uma família pobre ficou órfão ainda muito jovem, tornando-se o 

homem do lar. Exerceu inúmeras funções ligadas ao campo, até casar-se com a filha de um eminente proprietário 

de terras. Desde então, com uma quantia maior de recursos financeiros empreendeu sua caminhada pedagógica. 

Recordando-se de sua época de aluno, percebia na figura do professor um fator problemático. O temor era a 

tática pedagógica mais utilizada. A memorialização era recorrente. Pestalozzi, com intenção de mudar este 

panorama criou em 1775 o Instituto Neuhof, onde procurava pôr em prática as suas próprias metodologias 

educacionais. No entanto, seu empreendimento não teve longa duração, sendo encerradas as atividades de 

Neuhof após seis anos.  
16 Fröebel, nascido em Oberweissbach, na Alemanha, tem uma trajetória parecida com Pestalozzi. Órfão desde 

criança viveu de maneira muito solitária, aprendendo autonomamente matemática e sobre as florestas vizinhas. 

Formando-se professor ainda em sua juventude teve contatos com Pestalozzi no Instituto de Yverdon. Já em 

1816 fundou sua primeira escola. Alguns anos depois, através de suas experiências, principalmente com o jardim 

de infância lança sua principal obra, A Educação do Homem (1826). 
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professor e sociedade guiá-lo para uma educação de qualidade. Porém, a educação somente 

funcionaria em seus processos se partisse dos interesses dos alunos, exercitando os sentidos. 

Os sentidos seriam o canal de comunicação sobre o mundo que circunda os alunos. Uma das 

técnicas mais utilizadas por Fröebel era promover contato de seus alunos com as formas 

geométricas, sejam elas representadas por desenhos, formatos em madeira, ou seja, 

exercitando o contato com a materialidade. Além disso, o ambiente de ensino era, na maioria 

das vezes, ao ar livre, promovendo a interação das crianças com o meio natural. Em linhas 

gerais, Fröebel postulava que o essencial era aprender a aprender. Para isso, os sentidos 

deveriam ser ferramenta de professores e alunos, que com a finalidade educativa, formariam o 

cidadão do futuro.  

Além de Fröebel e Pestalozzi, outros teóricos pensariam nas potencialidades do ensino 

através dos sentidos. Norman Calkins (1822-?) 17  aperfeiçoou o método, ampliando sua 

atuação para todas as áreas de conhecimento, partindo da generalização de ideias para a 

formação conceitual, evidentemente, permeado pelas observações ativas. A sua obra, Primary 

Object Lessons, lançado originalmente no ano de 1861, expõe os princípios da metodologia, 

colocando nos sentidos a chave para o entendimento e aprendizagem. A prática da observação 

foi alçada a maior das qualidades sensitivas a serem trabalhadas pelo professor nos alunos. 

 

 

Para o autor americano, a diferença entre observar e meramente enumerar ou 

descrever coisas e objetos consiste em despertar o interesse da criança por meio de 

perguntas que propiciem oportunidade para o exercício do julgamento, instruindo 

pelas próprias coisas e não acerca das coisas. (VALDEMARÍN, 2004, p. 120).  

 

 

 Para atender a tal missão, o manual de Calkins era constituído da forma socrática, em 

perguntas e respostas que visavam a trabalhar a observação visual, experimentação e a 

realidade próxima (AURAS, 2003). Assim, os sentidos seriam o canal de comunicação entre o 

sujeito e os objetos de conhecimento. Então se tornava imperativo para uma valorização da 

educação dos jovens que não apenas a escola, mas também a família e a comunidade 

exercitassem o espírito observador. Estes deveriam agir como verdadeiros tutores, 

trabalhando no surgimento de situações-problema, onde os indivíduos pudessem se portar 

diante do desafio proposto. O manual ainda prescrevia para os professores o maior cuidado 

                                                           
17  Educador americano, nascido em Gainsville (região retirada de Nova York) foi professor de ciência e 

metodologia do ensino, além de ter desempenhado papel de diretor da escola primária, anexa à Escola Normal de 

Nova York. Ainda fundaria na década de 1840 a revista, Student, que trazia artigos seguindo a linha de 

Pestalozzi (AURAS, 2007). 
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em sua didática, aprimorando as experiências dos educandos com as cores, formas, medidas, 

tamanhos, bem como práticas do desenho, estudos do corpo humano e educação moral. Deste 

modo, 

 

 
Para Norman Calkins, o mais importante período na educação é o que decorre na 

aula de primeiras letras. Os que assumem, pois, o encargo de educar crianças nessa 

quadra da vida devia ser especialmente aparelhados para ele, adestrados na cultura 

dos sentidos, peritos em ensinar coisas reais, cores e sons reais, cada qual com a 

palavra que os represente, hábeis, afinal em encaminhar o espírito a retificar as suas 

concepções. (AURAS, 2007, p. 87).  

 

 

 

Para Calkins necessariamente primeiro vinham as coisas, depois as palavras. Segundo o autor, 

o maior erro didático, pedagógico e teórico promovia justamente o inverso. Assim, a escola 

proporcionaria condições de observar, consequentemente, de comparar e diferenciar, 

ampliando as ideias simples até sua complexidade. No entanto, cabia ao professor 

providenciar maneiras de interagir sensorialmente com os objetos, sejam estes físicos e 

adequados à utilização, ou apenas produzidos para observação e análise.  

 Calkins inovou em sua transposição da teoria de Pestalozzi, porque a complementou. 

Além de transpor as ideias teóricas para as bancadas escolares – com uma maior 

aplicabilidade que o autor suíço – ampliou o campo de atividades possíveis nas Lições de 

Coisas. Se em outros manuais exploravam-se apenas as formas, por exemplo, Calkins, com os 

mesmos objetos atingiu diferentes pontos focais de análise. Além das formas, as cores, a 

profundidade, a qualidade (liso, áspero, escorregadio, frágil, entre outros), os pesos, ou seja, 

todas as possíveis características da materialidade. Além dessa inovação, outro fator 

diferencial em Calkins foi seu método de ensino da leitura. A memorização era rejeitada, 

colocando-se o processo de decifração da leitura como mais importante que o de decorar 

letras. A letra não deveria ser então considerada a unidade básica, visto que isoladamente não 

significa nada além de uma convenção, ou seja, abstração. A unidade básica é a palavra. A 

palavra remete à coisa. A coisa é trabalhada em exercícios, lições e análises em conjunto com 

a palavra. Na conhecida lição do sino, o autor promove o jogo do objeto físico, do desenho, da 

palavra para poder chegar a um entendimento com seus educandos sobre representação. Os 

alunos acabam partindo, em conjunto com o professor, de o simples ouvir de um sino ao 

complexo entendimento da conexão entre o material, o visual pictórico, o visual gráfico e as 

respectivas representatividades. Assim, Calkins de um modo geral entende que a 
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aprendizagem deva percorrer o trajeto do concreto para o abstrato, tornando-se complexo com 

o passar do tempo.  

 

 

O método de Calkins, ao privilegiar a visão como o sentido mais importante para a 

aquisição do conhecimento escolar, submete todo e qualquer conteúdo a esse 

preceito e, especificamente no caso da aprendizagem da leitura, privilegia a forma 

da palavra e sua representação gráfica que, aliada à audição e ao tato, confluem para 

a escrita e para a leitura corrente. (VALDEMARIN, 2004, p.149) 

 

 

 

 Outros teóricos no século XIX desenvolveram suas teorias ligadas a este método, tais 

como: Jules Paroz (1875), Fanny Delon e Charles Delon (1892) e Dr. Saffray (1908). Fanny 

Delon (? -?) e Charles Delon (?-?) através do manual didático Méthode Intuitive. Exercices et 

travaux pour les enfants selon la méthode et les procedes de Pestalozzi et de Fröebel 

(1892/1913) tencionaram colocar em prática os seus entendimentos sobre as Lições de Coisas 

e a gestão do tempo escolar. As propostas destes estudiosos seguiam as postulações de 

Pestalozzi e Fröebel, assim como o próprio nome da obra refere, tendendo à prática de 

exercícios com formas geométricas e atividades manuais. A educação era entendida como um 

passaporte para a vida adulta e produtiva, onde o aluno de agora deveria ter como dever 

tornar-se o produtor de serviços do futuro. Os autores ainda qualificavam a observação como 

o método ideal para o entendimento. 

 

 

O método adequado para esse desenvolvimento é o método intuitivo, que se 

distingue dos demais pela prioridade dada à observação. Na concepção dos autores 

desse manual, o método intuitivo corresponde ao método experimental em uso nos 

níveis mais avançados de ensino, pois “a experimentação é um procedimento 

aperfeiçoado da observação”. (VALDEMARIN, 2004, p. 107). 

 

 

 

 Assim como os demais desenvolvedores do método, Delon e Delon acreditavam nas 

potencialidades de objetos de ensino como imagens, desenhos e modelos, todos tendo 

diversificadas utilizações. Improvisações e alterações no programa sugerido pelos autores são 

consideradas como criatividade do professor. Inclusive é importante salientar que este manual 

em referência a Pestalozzi e Fröebel foi produzido para docentes aplicarem em suas 

respectivas aulas. Dentre as disciplinas apresentadas no manual as Ciências eram destacadas 

pelo seu caráter prático e útil na formação discente. Outras disciplinas, tais como Língua 
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Materna, Geografia e História, embora consideradas igualmente importantes, não tinham 

páginas específicas para sua exercitação.  

O manual de Jules Paroz18 foi lançado no ano de 1875, sob o nome de Plan d’études et leçons 

de choses pour les enfants de six à neuf ans. Dedicado aos professores apresenta métodos 

sobre o ensino de uma maneira generalista, indicando que o ensino deve ir do simples ao 

composto, na mesma linha de pensamento dos demais autores das Lições de Coisas. Após ter 

discorrido em seu manual sobre todas as disciplinas necessárias a um ensino de qualidade, o 

autor prima por combinar as lições de coisas para o ensino das ciências e a religião para o 

ensino da moral. Diferentemente de Calkins e Delon e Delon, Paroz não parte do objeto para 

o significado, promovendo um Método Intuitivo invertido. Em outros manuais, na secção de 

estudo do corpo humano, há uma ênfase na qualidade do homem. Termos sobre características 

físicas e mentais são disponibilizados para os alunos definirem as qualificações conforme o 

modelo ideal desejado. Fica evidenciada uma influência de Hebert Spencer19 no pensamento 

de Paroz, principalmente pela ciência ser elevada ao status de solucionadora de problemas da 

sociedade (VALDEMARIN, 2000).  

 Doutor Charles Saffray (1833-1890), médico e fisiologista francês escreveu seu 

manual especificamente para os alunos, o que difere dos outros teóricos que construíram o 

manual como um guia do ensino para professores. A última edição foi republicada em 1908. 

Embora ricamente ilustrado, o manual não tem grandes resoluções nas imagens, o que 

complica seu entendimento. Apesar de tentar ser mais fluído na linguagem, o manual acaba 

sendo muito teórico e adota a memorização de imagens e frases, fugindo aos princípios 

basilares do Método Intuitivo. Os temas abordados são dos mais variados. Sobre minerais, 

iluminação, experiências para realização caseira e até sobre o corpo humano, abordando 

criações e criadores. No estudo sobre o corpo humano o autor dá destaque aos sentidos, 

visando costurar o modo de ler o manual, visto que este foi escrito para alunos, com o 

conteúdo que futuramente estes devem ter domínio. O uso do livro tem ideia universalista, aos 

moldes enciclopédicos. Embora deseje praticar o método Intuitivo, na prática o livro conduz 

todas as percepções que deveriam ser ocasionadas por objetos ou práticas de ensino 

(VALDEMARIN, 2004). 

   Embora variem quanto alguns procedimentos metodológicos, todos concordam com a 

necessidade do ensino pelos sentidos (VALDEMARIN, 2000). Dr. Saffray utiliza os desenhos 

                                                           
18 Jules Paroz (1824-1906), pensador e educador francês, teve infância simples, sendo filho de pai agricultor e 

professor e mãe alfaiate. Já na juventude mantinha o interesse pelos processos educativos. Tencionava unir a 

educação liberal com uma moral cristã, proveniente de sua formação. 
19 Ver nota 13 
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ao invés dos objetos concretos, acreditando que a representação imagética é uma linguagem 

universal. É a clara tentativa de “abstrair” pelo concreto. Para Jules Paroz o professor deve 

descrever os objetos, nunca expô-los diretamente aos educandos. Parte-se do uso dos objetos, 

para a construção frasal simples e depois, por fim, a ausência destes objetos e a consequente 

memorização. Calkins foi um grande crítico destes teóricos e objetivou a finalização destes 

paradoxos. Em seu manual os objetos são os elementos centrais para o exercício dos sentidos 

e aquisição de conhecimento, partindo-se do corpo conhecido para o complexo. O manual de 

Delon segue a mesma linha de Calkins. Embora bem embasados em teorias da educação 

inovadoras, os autores estão inseridos no momento de “capitalização” do ensino. O 

conhecimento necessariamente deveria ser produtivo. Estão inseridos no momento do 

progresso tecnológico, do auge da burguesia, do engrandecimento do capitalismo, são autores 

e homens de seu tempo.  

   No Brasil, o Método Intuitivo tem sua aplicabilidade a partir do final da década de 

1870, com a Reforma de Leôncio de Carvalho (1879), onde fica prevista uma readequação do 

ensino escolar, sob uma concepção menos mnemônica e livresca, mais prática e concreta. O 

livro basilar nesta reestruturação foi Primeira Lições de Coisas, de Norman Calkins, 

traduzido por Rui Barbosa em 1886. Este livro teve uma circulação notável no período final 

do século XIX no Brasil: 

 

 

Em 1884 o próprio Imperador aprovou a publicação de Primeiras Lições de Coisas 

pela Tipografia Nacional, aprovando seu uso pelas escolas públicas. O livro ficou 

pronto em 1885 e apenas em 1886 foi iniciada sua distribuição. Segundo Phil Brian 

Johnson (1977), o livro foi indicado para compra pelas províncias para adoção nas 

escolas e distribuição aos professores primários. São Paulo e Rio Grande do Sul 

estariam entre as províncias a adquirirem o manual de Calkins, havendo, no entanto, 

carência de informações sobre a aquisição por outras províncias. Mesmo a aquisição 

por parte do Rio Grande do Sul ainda não foi devidamente comprovada por essa 

investigação. A obra traduzida por Rui Barbosa teria tido grande receptividade no 

meio educacional. (POSSAMAI, 2012, p. 4). 

 

   

 

   Porém, o Método Intuitivo precisava de suportes maiores do que a legislação e os 

livros de teóricos da educação para ser aplicado. Assim, pode-se inferir que os museus 

escolares configuraram-se como os tradutores na prática do Método Intuitivo, trazendo a 

materialidade necessária para o exercício das Lições de Coisas. Os museus escolares, 

aplicando o método intuitivo, transpondo a pedagogia do ouvir para a do olhar, visavam 

auxiliar o professor no ensino escolar por meio de objetos naturais (taxidermia), pedagógicos 
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ou réplicas. No mesmo compasso, os museus de ciências naturais, nacionais ou regionais se 

relacionavam diretamente com a questão educativa, oferecendo seus espaços para a realização 

de aulas, produzindo materiais pedagógicos, complementando o que era previsto nos 

currículos escolares, em uma relação simbiótica. A seguir, postulo sobre algumas experiências 

de museus escolares realizadas no Mundo e no Brasil, visando explorar algumas noções sobre 

os museus desta modalidade. 

 

 

3.2 MUSEUS ESCOLARES: noções e aproximações 

Percebendo as potencialidades intuitivas que os museus escolares visavam 

desempenhar em seus visitantes, julgo ser necessário salientar que há diferentes noções de 

museus escolares entre os autores e pensadores da educação. A nomenclatura destes museus 

apresenta-se como um ponto nevrálgico, ainda em discussão. Segundo o trabalho de Poggiani 

(2011) estes eram conhecidos dentro das escolas, porém muitas vezes não tinham a 

nomenclatura de museu, podendo ser alcunhados de laboratórios ou gabinetes. Para Possamai 

(2015), o posicionamento mais adequado diante desta polissemia é adotar uma “noção 

ampliada de museus de educação”: 

  

 

 Para designar materiais, espaços e instituições, configuradas desde a modernidade, 

cujas temáticas e coleções estiveram especificamente vinculadas à educação, 

denominada de acordo com o contexto investigado como instrução ou ensino. Estão, 

desse modo, para fins operacionais, incluídos nessa tipologia os materiais didáticos 

produzidos para Lição de Coisas, os espaços e museus conformados no espaço da 

escola e os museus locais, regionais ou nacionais de educação, estes últimos 

denominados, entre final dos novecentos e início do século XX, como museus 

pedagógicos. (POSSAMAI, 2015, p. 5). 

 

 

 

Assim, o termo museu escolar ainda não possui um consenso entre os pesquisadores 

da área da educação. Para compreendermos de modo mais didático o contexto de surgimento 

dos museus escolares, devemos nos remeter ao final do século XVIII. Embora de modo 

incipiente, o padre luterano francês Jean Fréderic Oberlin (1740-1826) 20 , que havia 

                                                           
20 Nascido em Estrasburgo, formou-se em Teologia e promoveu inúmeras obras de caridade e incentivo entre 

seus concidadãos. De estradas e pontes com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da comunidade de sua 

cidade até o seu projeto de uma biblioteca itinerante, o pastor era amplamente influenciado pelo pensamento 

iluminista de Jean Jacques Rousseau e pelo dogmatismo religioso de Emanuel Von Swendenborg (KURTZ, 

1977). 
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introduzido pequenas escolas na região de Vosges, organizou alguns objetos de ensino que 

pudessem ser utilizados nas salas de aula. Em suas escolas, com um público majoritariamente 

formado por órfãos, o ensino visava ser prático e útil. Sua intenção era seguir o método de 

Pestalozzi, ou seja, trabalhar com objetos de ensino para exercitar os sentidos dos educandos 

(PETRY, 2011). Os seus trabalhos encerrariam juntamente como sua vida no ano de 1826. 

Somente no final do século teríamos novos projetos semelhantes ao de Oberlin. 

 Tanto os Estados Unidos da América, quanto países da Europa já haviam vislumbrado 

na educação a ferramenta ideal de legitimação do Estado. Os museus tornaram-se facilitadores 

na transmissão das inovações tecnológicas, no entanto, tiveram de se adaptar aos novos 

tempos, promovendo uma modernização de aparatos para a promoção do ensino. Esse fato 

cabe tanto para os museus escolares, recém-criados, quanto para os grandes museus nacionais, 

pertencentes a uma longa tradição. Então, técnicas para tornar os objetos do acervo “reais” 

foram prontamente adotadas na Europa e nas Américas: 

 

 

A utilização de técnicas de exibição realista, empregando manequins, vestimenta, 

mobiliários, compondo cenários com representações do homem em seu meio social 

e natural foi comum nos museus da Europa e dos Estados Unidos assim como nas 

exposições universais da segunda metade do século XIX. No Brasil, por ocasião da 

primeira exposição antropológica (1882) organizada pelo Museu Nacional e 

instalada em suas dependências, essa técnica foi empregada para a representação de 

grupos indígenas e algumas de suas atividades cotidianas. (SILY, 2012, p.69) 

 

  

 

Na segunda metade do século XIX, os “museus escolares” tornaram-se produtos do 

Método Intuitivo, devido a suas potencialidades de desenvolvimento das Lições. Neste 

contexto surgirão na Europa algumas fábricas de produção de materiais, mobiliários e livros 

didáticos. Estes seriam, em geral, expostos em congressos e feiras internacionais de educação. 

As fábricas de produção de material didático que mais tiveram destaque vinham da França e 

Alemanha. Devido a sua experiência educativa, esses países acabavam por impor suas 

produções em países da América, em um modo quase colonialista. Citam-se duas experiências 

marcantes na história dos museus escolares. A primeira remete à França, com a Maison 

Deyrolle, loja que se perpetua na produção de materiais de ensino até os dias de hoje. Na 

América do Sul temos a iniciativa do projeto Scalabrini, iniciado pelo educador italiano na 

Argentina. 
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 A Maison Deyrolle é uma empresa francesa criada em 1831, na Rue du Bac, Paris, por 

Jean-Baptiste Deyrolle e tinha como foco a comercialização de produtos do âmbito escolar 

tais como pranchas parietais, animais taxidermizados – entre eles insetos - todos produtos 

pedagógicos e para coleções de História Natural. Na década de 1860, Emile Deyrolle herdaria 

a casa do avô, e como naturalista, continuou a produção de materiais de aprendizagem, 

respeitando os mais diversificados tipos e orçamentos encomendados. Geralmente os quadros 

parietais eram traduzidos para outras línguas, tais como o Português, com a finalidade de 

comercialização em Portugal e Brasil.  

 Outra característica dos quadros parietais refere-se a sua produção. Os quadros eram 

desenhados em um papel cartonado, pintados à mão e somente depois reproduzidos em 

maiores quantidades. Livros sobre fauna e flora também eram comercializados. Em 1871 a 

empresa inicia a produção de peças anatômicas de biologia e quadros coloridos. Pode-se 

observar (figura 7) um quadro parietal atual (2014), produzido ainda pela Maison, sob moldes 

semelhantes aos do século XIX. 

 

 

Figura 7 - Quadro Parietal Atual das Borboletas

 

Fonte: (Maison Deyrolle)21 

 

                                                           
21 Disponível em www.deyrolle.com/pt. Acesso em Janeiro de 2015. 

http://www.deyrolle.com/pt
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 Inicialmente o foco da loja francesa (figura 8) era conquistar seu mercado interno. 

Atingida esta meta, expandiu seus horizontes, visualizando em países como o Brasil um 

mercado próspero. Na década de 1890, por meio de seus representantes, a Maison Deyrolle 

comercializava produtos com a Escola Normal Caetano de Campos, além de buscar a parceria 

com Joaquim José Menezes Vieira (1848-1897), futuro diretor do Pedagogium que 

vislumbrava promover uma versão brasileira para o Musée Scolaire Deyrolle (BASTOS, 

2002). Os principais produtos comercializados com o Brasil, através de Menezes Vieira foram 

objetos relacionados ao ensino de Ciências Naturais, História e Geografia Humana (VIDAL, 

2009).  

 

 

Figura 8 - Primeira sede da Maison Deyrolle 

Fonte: (Maison Deyrolle)22 

 

 

 

 A taxidermia (figura 9) era uma das principais práticas da Maison Deyrolle. O projeto 

inicial dos profissionais renomados que circulavam nas salas da Deyrolle era reproduzir a arca 

                                                           
22 Disponível em www.deyrolle.com/pt. Acesso em Janeiro de 2015. 

http://www.deyrolle.com/pt
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de Noé através da taxidermia. O fundo educativo era, evidentemente, mais latente que o 

caráter científico. Com raras exceções, os animais taxidermizados eram sacrificados para tal 

prática. Em geral, estes eram recolhidos de estradas, zoológicos, circos ou florestas, já 

encontrados sem vida.  

 

 

Figura 9 - Prática da Taxidermia em espaços da Deyrolle 

Fonte: (Maison Deyrolle)23 

 

 

Ao final do processo, os animais taxidermizados (figura 10) apresentam as mesmas 

características de quando estavam vivos, facilitando o contato dos estudantes com o mundo 

animal, sem os riscos de enfrentamento em ambiente natural, sem as intempéries de 

visualização em zoológicos e observatórios.  

 Deyrolle também desenvolveu inúmeras coleções de insetos, desde borboletas até 

aranhas venenosas como a viúva negra. O trabalho de secar e manipular os insetos, o processo 

em sua totalidade, era desenvolvido dentro das salas da Deyrolle. A empresa ainda 

desenvolvia caixas envidraçadas onde o cliente/escola podia encomendar os insetos conforme 

seu interesse, por família, por espécie, por função na natureza em relação ao homem. Além 

                                                           
23 Disponível em www.deyrolle.com/pt. Acesso em Janeiro de 2015. 

http://www.deyrolle.com/pt
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das caixas, havia os englobados, caixas de vidros esféricos onde os insetos podem ser 

visualizados com total qualidade, em formato 3D. 

 

Figura 10 - Processo de Taxidermia finalizado 

 

Fonte: (Maison Deyrolle)24 

 

 

 A Deyrolle ainda produzia inúmeras peças de anatomia humana e comparada, modelos 

de gesso de flores e frutos (VIDAL, 2009). Eram comuns as empresas de produção 

pedagógica europeias possuírem em seu corpo de profissionais cientistas das mais diferentes 

áreas, inclusive da Antropologia. Empresas alemãs e espanholas também produziram os 

chamados bustos raciais, que circulariam do final do século XIX, em países como Portugal, 

Espanha e França (AMARAL, 2011). 

                                                           
24 Disponível em www.deyrolle.com/pt. Acesso em Janeiro de 2015. 

http://www.deyrolle.com/pt
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 Além de uma experiência europeia, é importante fazer menção às iniciativas dos 

museus de escolares em países das Américas. Na Argentina, seguindo a tendência iniciada 

pelas exposições e congressos internacionais, inúmeras indústrias escolares iniciaram um 

verdadeiro negócio do ensino, onde manuais, mobiliário e objetos pedagógicos eram 

comercializados e produzidos em ampla escala (GARCIA, 2007). Estas empresas ofereciam 

guias, onde os seus produtos eram expostos. Muitos desses produtos também eram 

propagandeados durante os congressos e exposições nos mais diversificados países.  

 

 

Os catálogos das empresas ofereciam uma gama de matérias: mapas murais, 

modelos em cera e gesso, espécimes embalsamadas, esqueletos, entre outros. Na 

Argentina houve uma rápida implementação destes novos objetos durante a 

passagem do século XIX ao XX, devido à expansão da instrução pública. a partir do 

final do século XIX as Lições de Coisas foram instauradas no país, sobre base 

teórica de Fröebel e Pestalozzi. Este método rompia com o ensino livresco e 

incentivava ao ensino participativo-ativo dos alunos, um ensino a partir das coisas. 

A metodologia do método socrático deveria aguçar os sentidos por meio da 

“curiosidade do conhecer”. Os mapas murais e as ilustrações de História Natural 

eram adquiridos de empresas, tais como a Johnston de Londres e Edimburgo. 

(GARCIA, 2007, p. 11). 

 

 

 

   Na Argentina, assim como em outros países, a transição do século XIX para o XX 

marcou um esforço para reformar o setor educativo do país, vislumbrando a modernização e 

progresso. Desde o ano de 1884 iniciou-se um processo de homogeneização do ensino público 

regular, bem como a aproximação das escolas com as teorias da metodologia intuitiva de 

Pestalozzi, Fröebel, Calkins, entre outros. A obra referencial, assim como no Brasil, foi 

Primeiras Lições de Coisas de Norman Calkins, tendo sua primeira tradução publicada entre 

1869-1871 (GARCIA, 2007). Inúmeros foram os produtos comercializáveis que encaixavam 

nas descrições dos manuais como o de Calkins. Mapas, modelos, quadros parietais iniciaram 

sua ampla comercialização também na Argentina, principalmente provindas de fábricas 

europeias. Garcia (2014) remete uma noção à palavra museu escolar: 

 

 

O termo “museu escolar” aludia tanto as caixas ou quadros com mostras naturais e 

industriais dos três reinos, as coleções formadas nas escolas como a dos museus 

organizados pelos conselhos escolares para uso de várias escolas primárias e o 

público geral. Em alguns casos, estas últimas instituições receberam o nome de 

museus pedagógicos ou educacionais estavam destinadas as escolas normais. 

(GARCIA, 2014, p. 77). 
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   As iniciativas para instalação de museus escolares na Argentina partiriam de 

professores como Pedro Scalabrini (1848-1916) e Carlos María Biedma (1825-1901), que já 

possuíam experiência com instituições museais e buscavam a aquisição de acervo para por em 

prática seus projetos. Scalabrini, educador italiano, radicado no país desde 1868, empenhou-se 

durante anos em várias escolas particulares, no entanto, tendo como auge de sua carreira a 

chegada a Escola Normal do Paraná, na Argentina. No princípio de sua carreira construiu 

“caixas” com materiais pedagógicos, que eram compostas de inúmeros objetos utilizados ao 

ensino prático e concreto. Através de suas caixas conseguiu espraiar a ideia de um ensino a 

partir dos sentidos. Sua intenção era que estas caixas representassem “museus” e estas 

abrangessem vários temas de estudos em muitas províncias argentinas. No final do século 

XIX distribuiu suas coleções durante as várias viagens que realizou. As caixas-museu foram 

distribuídas para inúmeros núcleos escolares. Na sequência assumiria o cargo de diretor de 

dois museus criados em decorrência de seus objetos: Museu Provincial de Entre Rios e Museu 

de Corrientes. Em 1904, organizou o Museu Escolar do Conselho Escolar (GARCIA, 2014). 

Este seria também chamado de Museu Escolar Argentino, contendo materiais de ensino e 

aberto ao público escolar e leigo. A obra de Scalabrini pretendia também auxiliar aos que não 

tinham tempo, nem recursos suficientes para poder prosseguir em seus estudos.  

  Foi com Scalabrini que a Argentina teria seu primeiro momento de resistência aos 

produtos importados da Europa. O projeto consistia, basicamente, em “argentinizar” os 

objetos pedagógicos no Museu Escolar Argentino, ou seja, uma tentativa de não ser 

colonizado através de produtos pedagógicos europeus. O Museu Escolar Argentino tinha 

características enciclopédicas e possuía objetos pedagógico-científicos, indicados para 

trabalhar as Lições de Coisas. Após a criação do Museu Escolar Argentino, Scalabrini iniciou 

um projeto de divulgação e solidificação dessa tipologia museal. A província de Corrientes 

solicitou suas consultas para a realização de um museu específico da região. Ao ter sua 

própria produção de peças e acervos, os museus escolares argentinos seguiram a tendência de 

trazer a inovação da Europa e adaptar a realidade da América do Sul.  

  Biedma é outro nome importante para entender o processo de organização do Museu 

Escolar Argentino. Nascido na Argentina em uma família de editores teve, devido à profissão 

de seus familiares, oportunidade de viajar inúmeras vezes para a Europa. O contato com 

inúmeras experiências educacionais estrangeiras influenciou fortemente o pensamento de 

Biedma, que incorporou à sua formação inúmeras ideias. No ano de 1906 visitou diferentes 

museus Europeus, entre eles o de História Natural de Paris. Neste museu assistiu à aula do 

professor Stanislau Meunier, sobre Geologia experimental (GARCIA, 2014). Através desta 
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aula, Biedma aumentou seu interesse sobre a produção de réplicas, maquetes e outros objetos 

pertinentes aos estudos escolares. Muitos destes objetos ele já havia visualizado no catálogo 

da Deyrolle. Biedma iniciaria sua trajetória docente em escolas privadas onde já planejava por 

em prática as ideias surgidas nas suas viagens ao continente europeu. Após iniciar sua própria 

produção de objetos educativos, suas coleções comporiam o Museu Escolar Sarmiento em 

1910, museu que atenderia preferencialmente ao Conselho Nacional de Educação. O Museu 

Escolar Argentino para Biedma deveria oferecer lições objetivas para o ensino primário. 

Mesmo concordando com um museu escolar argentino livre de “europeísmos”, conforme 

Scalabrini advogava, acreditava na importância da troca de ideias e experiências. Biedma 

sabia das influências que a Europa havia lhe cingido: 

 

 

Além das aulas observadas no museu Paris, Biedma reconheceria a influência de 

outros museus europeus na construção de seus modelos de exposição: o Museu 

Alemão em Munique, “onde todos os aparelhos se colocavam em movimento com o 

apertar de um botão”, o Carnavalet de Paris, com maquetes dos acontecimentos de 

1848, O museu de cera Madame Tussauds em Londres e o Museu da Marinha Real 

Inglesa, com a sua representação em miniatura da batalha final de Waterloo 

(BIEDMA, 1952). Biedma apelaria a estes exemplos, para legitimar sua proposta 

expositiva ao redor da construção de “cenas” e de arranjos “ambientais” ou 

“geográficos” dos objetos. (GARCIA, 2014, p. 81). 

 

 

 

No Brasil também tivemos iniciativas que devem ser citadas. Conforme relatado 

anteriormente, as noções de museus escolares são bastante polissêmicas. Para melhor abordar 

este tema dentro destas vastas possibilidades de análise, adoto como base duas autoras 

brasileiras, das quais considerei as definições mais complexas para a realidade nacional, 

Diana Vidal e Marília Gabriela Petry.  

Vidal (1999), em um de seus escritos, infere que os museus escolares podem ser 

considerados: 

 

 

Uma reunião metódica de coleções de objetos comuns e usuais, destinados a auxiliar 

o professor no ensino das diversas matérias do programa escolar. Os objetos devem 

ser naturais, quer em estado bruto, quer fabricados, e devem ser representados em 

todos os estados por que os fizer passar a indústria. Os que não puderem ser 

representados em realidade, sê-lo-ão por desenhos e por modelos. (VIDAL, 1999, 

p.110). 
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 Por sua vez, Petry (2013) identificou seis diferentes formas/modos/práticas possíveis, 

citam-se: museu escolar e pedagógico - paradoxais entre si, exercendo funções diferentes, 

também se localizam espacialmente em locais controversos; museu escolar brasileiro – 

versão nacional do Musée Scolaire Deyrolle; museu-armário - responsável pela guarda de 

materiais aplicados em atividades com alunos aos moldes do método lições de coisas; museu 

da sala – que teria seu acervo composto de trabalhos realizados dentro do espaço da sala de 

aula; museu/gabinete – recolhia os materiais relevantes produzidos dentro da sala de aula; 

museu-associação auxiliar da escola – uniu-se a uma rede de instituições auxiliares na escola, 

que promoviam uma sociedade em miniatura no espaço escolar. 

 Levando-se em conta as análises destas autoras, percebe-se que os museus escolares 

constituíram-se no Brasil como um formato particular de museus. Estes, também promoviam 

as ciências através das potencialidades de seu acervo. No entanto, diferentemente dos grandes 

museus nacionais, as suas peças tinham um compromisso praticamente estrito com a educação 

escolar.  Os museus nacionais mantinham relações de troca e colaboração com estes museus 

existentes nas escolas (VIDAL, 1999). Em países europeus o conhecimento partilhado entre 

estas instituições nacionais e escolares já ocorria há algumas décadas.  

 Desde o período do Regime Imperial Brasileiro (1822-1889), as exposições e 

congressos educacionais resultavam em uma ampla circulação de teorias e literaturas 

estrangeiras. Traduções de obras de educadores e inovações pedagógicas estavam em voga. 

Em 1879 com a Reforma Leôncio de Carvalho, o método Lições de Coisas é referendado a 

todas as escolas normais, através de suas bibliotecas e museus escolares. Se necessário, as 

próprias escolas deveriam criar estes espaços. Desde a década de 1860 o Brasil se envolveu 

em inúmeras exposições e congressos que de algum modo contribuíssem para o 

desenvolvimento e progresso nacional. Um destes congressos internacionais foi realizado em 

Bruxelas, na Bélgica (1880). Como produto dessas participações em eventos internacionais, 

experiências de constituição de museus pedagógicos, escolares e organizações de congressos 

iniciaram-se no Brasil, ainda que de modo titubeante. 

 

 

A criação do primeiro museu pedagógico brasileiro data de 2 de dezembro de 1883, 

tendo sido chamado de Museu Escolar Nacional, situado no Rio de Janeiro. Sua 

concepção se relaciona com a Primeira Exposição Pedagógica, a qual legou parte 

dos objetos que viriam a constituir o acervo do museu. Depois de fundado, o Museu 

Escolar Nacional passou a funcionar no andar superior da Imprensa Nacional, sendo 

aberto ao público duas vezes por semana, além do dia inteiro aos domingos. Entre 

1884 e 1887 promoveu exposições escolares anuais (Bastos, 2002). O fato de o 
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primeiro museu pedagógico brasileiro chamar-se Museu Escolar de algum modo 

explicita a proximidade e imprecisão antes apontada. (PETRY, 2013, p.83). 

 

 

Os museus escolares surgidos no Brasil de um modo geral importavam produtos de 

empresas especializadas, principalmente de origem francesa (Maison Deyrolle) e alemã 

(AMARAL, 2011). Entre os produtos comprados estavam quadros parietais, modelos 

anatômicos, bustos em papier-mâché, mapas pintados à mão. Os quadros parietais serviam de 

um modo geral “ao ensino elementar das ciências naturais, principalmente, mas também da 

história e do que modernamente denominamos de geografia humana” (Vidal, 2009, p. 44). No 

final do século XIX, poucas eram as iniciativas de museus escolares nas escolas nacionais. 

Neste período eram verificados apenas dois museus escolares: um organizado por Menezes 

Vieira em sua escola, o outro gerenciado por Tobias Leite na escola de surdos-mudos. Em 

1890, com a Reforma de Benjamin Constant, as Lições de Coisas seriam implementadas ao 

currículo, sendo aplicadas no ensino das ciências naturais e exatas. A criação do Pedagogium, 

em 1890, teve como objetivo espraiar pelas províncias instituições afins, tais como os museus 

escolares, bem como participar ativamente da organização e fiscalização de seus acervos e 

utilizações.  

Algumas províncias, logo após a Reforma de 1879, estavam objetivando a criação de 

museus escolares, ou ao menos, da aplicação do Método Intuitivo. Segundo Possamai (2012), 

a inserção do Método Intuitivo na instrução pública do Rio Grande do Sul (1881), já era 

tentada antes mesmo da tradução da obra Primeiras Lições de Coisas de Norman Calkins, 

realizada por Rui Barbosa. Frequentemente nota-se nas legislações do Estado a preocupação 

com os conhecimentos “úteis”, principalmente os ligados às ciências naturais, embora fosse 

desejada a adaptação a outras disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa a uma 

didática prática. Os cinco sentidos, higiene pessoal, aspectos naturais, anatômicos e 

fisiológicos eram englobados pelo Método Intuitivo.  

Porém, o contexto social, político e econômico deveriam ser favoráveis à recepção 

dessas novas ideias e metodologias de ensino. O final do período imperial brasileiro, somados 

à crescente inserção nacional em um cenário de países que desejavam a modernização, 

industrialização e progresso, aplainou o terreno para mudanças estruturais no cenário 

educativo nacional. No entanto, para entender esta sequência de mudanças que desembocaram 

em um giro na história da educação nacional, devemos nos remeter à década de 1870, 

momento conhecidamente de rupturas intelectuais em nosso país.  
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3.3 O ENSINO LASSALISTA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO REPUBLICANA 

A década de 70 do século XIX foi marcada por inúmeras mudanças na política 

internacional. Através da unificação da Itália e da Alemanha, surgiram dois estados baseados 

no nacionalismo, que tolhia a liberdade individual em prol da unidade do Estado (RÉMOND, 

1974). Governos autoritários, militaristas comandando sociedades fortemente hierarquizadas 

inspiravam os jovens brasileiros. Com esses acontecimentos na Europa, ressurgem antigas 

discussões de caráter liberal no Brasil, como a reforma eleitoral, reforma judiciária, abolição 

da escravatura. Antes mesmo do final do maior conflito da América Latina, a Guerra do 

Paraguai, inúmeras eram as contestações dos oficiais ao governo imperial. Revisões nos 

critérios de promoção, direito ao matrimônio, entre outros aspectos referentes à vida social no 

país eram exigidas. Os jovens militares desejavam mais ênfase na educação, indústria, 

estradas de ferro, modernidade e fim da escravatura (FAUSTO, 2009).  

Com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, os líderes militares reivindicaram maior 

representatividade na política nacional, inspirados em figuras como Otto Von Bismarck. As 

antigas ideias liberais começaram a reflorescer em meio a este cenário. Quintino Bocaiúva, 

Saldanha Marinho e Salvador de Mendonça lançaram o Manifesto Republicano em 1870, 

dando origem três anos depois ao Partido Republicano Paulista. O PRP, fundado em meio à 

Convenção de Itu, mesmo ainda sem uma base teórica objetiva, traçava seus ideais. Apesar de 

um país sem meios de comunicação efetivos, a propaganda do novo partido encontrou nos 

periódicos um canal de diálogo e divulgação de seus objetivos. Em 1871, em um discurso na 

escola de cegos, Benjamin Constant começou a advogar sobre as ideias positivistas. A 

doutrina vinha ao encontro das aspirações da grande maioria dos republicanos brasileiros, 

principalmente quanto ao intento de construir um governo forte e uma sociedade 

hierarquizada. Em geral, os oficiais traduziram para si os aspectos mais adequados a suas 

realidades e projeções, raramente ligados ao positivismo ortodoxo. 

 Já nos fins de 1879, então acadêmicos de direito, Assis Brasil, Pereira da Costa e Julio 

de Castilhos redigiam um jornal quinzenal chamado A Evolução, de cunho positivista, onde 

atacavam deliberadamente as instituições monárquicas, entre elas o catolicismo e o 

centralismo. Buscavam promover uma nova consciência nacional. Em São Paulo, O jornal O 

Federalista, fundado em 1880, era publicado uma vez por mês, trazendo em seu bojo artigos 

intitulados “O que somos e o que queremos”, uma clara demonstração das intencionalidades 

de ascender ao poder máximo nacional. O republicanismo brasileiro assumiu como base 

teórica, principalmente no Rio Grande do Sul e São Paulo, o Positivismo como seu veio 

teórico. No Rio Grande do Sul, o jornal A Federação, fundado em 1884, servia como órgão 
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oficial do partido republicano, tendo desde a sua origem a missão de divulgar suas ideias e 

minar as bases monarquistas. Importante fazer menção a uma postulação de Mirzoeff (1999) 

sobre o século XIX, que segundo o autor teria sido marcado pela imprensa escrita como 

veículo essencial de circulação de significados. Posteriormente este canal de comunicação 

receberia reforço do recurso imagético, principal elemento da cultura da pós-modernidade, 

predominantemente visual. 

Com a instauração do regime republicano no Brasil no ano de 1889, mudanças em 

todos os âmbitos eram necessárias para a legitimação e fortalecimento da nova concepção de 

Estado. A República vinha a substituir um regime artificial, existente pelas circunstâncias de 

sua época, desestabilizado por outras motivações (SILVA, 1998). Embora tenham sido vários 

os motivos de decadência do regime monárquico, o exército nacional agiu de maneira 

decisiva para acelerar este processo. Os militantes do republicanismo eram em maioria filhos 

de grandes fazendeiros, estudantes de escolas superiores de Direito em São Paulo ou de 

Recife, ávidos pela aplicação de teorias europeias em solo nacional. Embora seja falacioso 

relegar toda a glória à República como arauto da educação (VIDAL, 2012), é importante 

ressaltar que para o ideal republicano a escola e a educação em geral eram consideradas meios 

necessários para a modernização, desenvolvimento e progresso da nação. A partir deste 

entendimento, importantes nomes como Benjamin Constant e Rui Barbosa, ligados ao 

governo provisório, influenciaram as reformas no âmbito educacional, visando formar na 

sociedade um espírito científico, em consonância com as ideias positivistas. No entanto, desde 

os fins da década de 1870 iniciativas para a modernização da educação estavam sendo 

adotadas.  

A Reforma Leôncio de Carvalho (1879) criou escolas noturnas para os operários, 

tentando burlar as normatizações excludentes que restringiam o voto aos cidadãos 

alfabetizados, tais como a Lei Saraiva, 1882. A Reforma ainda previa Lições de Coisas em 

todas as escolas normais, através de suas bibliotecas e museus escolares. O Método de Ensino 

Intuitivo consistia em uma possibilidade de modernização na forma de ensinar, visto que se 

abandonava a metodologia do ouvir e repetir para adotar a do olhar.  

   Rui Barbosa traduziu vários escritos de autores franceses e americanos, formulou 

pareceres e reformas educacionais. A obra Rapport surl’instruction primaire à exposition 

Universelle de Philadelphie em 1876 de Fernand Buisson (1841-1931) foi uma das basilares 

para todo o amadurecimento teórico de Rui Barbosa (BASTOS, 2000). Um dos argumentos 

defendidos por Barbosa é referente ao ensino laico, algo amplamente difundido pelo autor 

francês. Outras tentativas reformistas advogam sobre a questão da profissionalização do 
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professorado, da instrução do jardim da infância sob influência de Fröebel, da gratuidade 

deste ensino inicial, além da criação do Museu Pedagógico Nacional – único e autônomo.  

   Outro educador brasileiro influenciado por Fernand Buisson é Joaquim José Menezes 

Vieira. Doutor em medicina em 1873 decidiu se dedicar a educação escolar, de modo mais 

efetivo, a partir de 1875. Neste ano abriu o Colégio Menezes Vieira ao lado de sua esposa, 

Carlota de Menezes Vieira, instituição pioneira no ensino infantil (BASTOS, 2011). Seguindo 

o exemplo da esposa de Fröebel e da colaboradora de Oberlim, Carlota de Menezes Vieira 

seguiu a tendência da época de estender a sua ação da esfera familiar à esfera escolar 

(BASTOS, 2011). Nesta escola foram utilizadas as Lições de Coisas, baseando-se na 

legislação da Reforma Leôncio de Carvalho e nos estudos de Fröebel e de Mme. Pape-

Carpentier25 . O mobiliário foi pensado para aproximar os educandos do espaço escolar, 

promovendo uma transição mais harmônica e racional entre família e escola. As festas 

escolares eram realizadas para demonstrar os progressos de aprendizagem dos alunos e as 

inovações pedagógicas que a escola proporcionava. O sistema era misto de internato, semi-

internato e externato, destinado às classes mais favorecidas economicamente. As inovações 

pedagógicas, tais como ginástica e museus escolares eram introduzidos. Era um defensor e 

propagador do método intuitivo.  O lema da escola era Pro Patria Laboremus (BASTOS, 

2002). Como legado deixou a educação brasileira: 

 

 

Adaptação do Museu Deyrolle às crianças brasileiras; A linguagem materna aos 

surdos-mudos; Conhecemos Nossa Pátria; Anuário do Ensino; Ardósia artificial; 

Vinte contos morais; Higiene; História do Brasil; Mapa sincrônico de Adans; 

Manual para Jardins da Infância; Ensino intuitivo nas escolas e famílias brasileiras; 

Jornal das crianças; Cânticos para as escolas; A imagem e a palavra; Pontos de 

retórica e poética; Leitura para o domingo; Esboço sincrônico da história do Brasil; 

Álbum escolar brasileiro. (BASTOS, 2011, p.177). 

 

 

 

 Quando Menezes Vieira tornou-se diretor do Pedagogium, museu pedagógico nacional 

(1890-1897) aproximou-se ainda mais das orientações de Buisson. Para o educador brasileiro, 

esta instituição deveria ser irradiadora de instituições congêneres e da organização de museus 

escolares nas escolas. Sobre os museus escolares ambos os autores alinhavam suas ideias, 

                                                           
25 Marie Pape-Carpantier (1815-1878), educadora da infância que através do método intuitivo educou crianças 

pelos sentidos e instituiu as salas de asilo. Suas influências são sentidas nas mais variadas lições ministradas na 

escola de Menezes Vieira. A metodologia desenvolvida por Pape-Carpantier é complexa, mas em linhas gerais 

explora o concreto, o natural, a intuição, antes de avançar para o abstrato, para o cultural e para o racional-

lógico. (BASTOS, 2011). 
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advogando sobre a importância deste órgão no conjunto da cultura escolar. Desse modo, as 

ideias de Buisson foram apropriadas por estes e outros educadores brasileiros, adequando-se 

aos moldes do contexto educacional local de então, muitas vezes de forma paradoxal.  

 Além das iniciativas de educadores, foram relevantes os papéis desempenhados pelos 

congressos e exposições universais de educação que eram correntes nos meados do século 

XIX. A partir do ano de 1862, o Brasil iniciou suas participações nas exposições e congressos 

internacionais de educação. Em seu primeiro envolvimento direto com esses eventos, já 

contribuiu com acervos referentes a ossadas fossilizadas de nativos, bem como “espécimes in 

natura”. As exposições traziam as novidades da indústria internacional, produtos para uso 

pessoal, troca de ideias e informações. No campo da educação, também havia interesses em 

jogo: 

 

A partir de 1851, a educação marcou posição cada vez mais crescente, tanto através 

de coleções e objetos para a instrução que passaram a ser expostos em seções 

específicas, quanto nos debates promovidos e suscitados nos congressos que 

ocorreram durante as exposições, na medida em que a educação passava a ser 

considerada cada vez mais como fator de progresso, da qual todas as nações 

“civilizadas” deveriam cuidar e desenvolver (SILY, 2012, p.100). 

 

 

 

   A primeira Exposição Industrial Brasileira funcionou como preparatório para a grande 

Exposição de Londres, em 1862. Por consequência, em 1866 o Brasil repete a tática, 

preparando o material a ser exposto em 1867, em Paris. Em 1875 o país se preparou através 

do Museu Nacional do Rio de Janeiro para a exposição de 1876 na Filadélfia. A organização 

da sessão de Medicina foi realizada pelo Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá, que reuniu 

espécimes dos reinos animal e vegetal de todos os possíveis lugares do mundo. Modelos 

anatômicos produzidos pelo reconhecido Dr. Auzoux também foram utilizados. O Brasil 

ainda seria país sede de uma importante exposição no ano de 1882, A Exposição 

Antropológica Brasileira, já relatada no capítulo 1, responsável por um amplo debate 

acadêmico e produção de escritos técnico-científicos. 

 No ano de 1883, ocorre a 1° Exposição Pedagógica do Brasil devido ao Congresso de 

Instrução. O Congresso foi seccionado em duas partes: a inicial destinada aos níveis primário, 

secundário e profissional. No segundo estamento o ensino superior, tendo como foco os 

museus e as faculdades. O foco centrou-se, na prática, na primeira parte, resultando na 

exclusão dos museus. A base focal estava nas metodologias inovadoras que podiam ser 

inseridas no primário, secundário e profissional, considerados setores nevrálgicos da educação 
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nacional. No entanto, o Congresso acabou não sendo realizado, devido a uma série de disputas 

políticas travadas em seu contexto. Debates em torno de quem seria o provedor financeiro do 

evento e a troca do Gabinete Conservador de Pedro Leão Velloso pelo Liberal de Francisco 

Antunes Maciel contribuíram firmemente para o cancelamento do evento. No entanto, os 

pareceres dos países convidados seriam publicados em Atas (VIDAL, 2012). 

A exposição ficou organizada em 13 salas. Colégios brasileiros, fabricantes e 

distribuidores nacionais ou estrangeiros de móveis e materiais didáticos estavam presentes 

nestes espaços. Quanto às disciplinas havia poucas “novidades”. A maior parte dos produtos 

pedagógicos era importada, inclusive os materiais referentes à História Natural. Em 1889, em 

mais uma exposição internacional, Paris recebeu inúmeras nações comemorando o centenário 

da Revolução Francesa (1789). O Brasil enviou um conjunto de peças etnográficas, que iam 

desde cerâmicas até crânios e esqueletos de nativos. O centenário da Abertura dos Portos, em 

1908, foi marcado pela primeira exposição de grande vulto pós-monarquia. Das cinco, duas 

relacionam-se com a antropogeografia dos nativos brasileiros, sendo a primeira específica, a 

segunda ampliada, buscando estabelecer um mapa da população brasileira. Então o Museu 

Nacional em 1922 teve como uma de suas principais preocupações a questão referente à 

etnicidade nacional. O investimento na antropologia foi massivo. Pesquisas sobre medidas 

antropométricas foram realizadas com números expressivos para a época, 60 fichas femininas 

e 1127 masculinas (SILY, 2012) na tentativa de traçar um perfil antropométrico nacional 

levando-se em conta os aspectos cefálico e nasal. 

   De qualquer modo, Schelbauer (2003) afirma que somente após 1876, com a 

Exposição e Congresso da Filadélfia é que o Método Intuitivo se alastra pelas escolas do 

mundo, atingindo suas primeiras iniciativas também no Brasil. Visto que era uma inovação 

pedagógica, era entendida como um modelo a ser seguido por todos os países modernos. O 

Brasil teve como movimentos mais expressivos em seu panorama de giro educacional as 

Reformas de Leôncio de Carvalho (1879), Os Pareceres de Rui Barbosa (1882), Exposição 

Pedagógica do Rio de Janeiro (1883) e os Anais do Congresso da Instrução Pública do Rio de 

Janeiro (1884). 

   Nos fins do século XIX, criou-se no país um ambiente propício à troca de informações, 

conhecimentos e teorias com a intelectualidade europeia e norte-americana. A rede de 

contatos estabelecidos entre os intelectuais brasileiros e os das demais localidades influenciou 

a maneira de pensar e construir o conhecimento no país. A juventude ilustrada do período do 

Segundo Império brasileiro, influenciada pelo desejo de conhecimentos estrangeiros que seu 

monarca nutria, somados aos estudantes que tinham a oportunidade de cursar seus estudos 
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fora do país, ampliaram as possibilidades de contatos com as mais inovadoras ideias em 

vários campos como, por exemplo, na política, economia e educação. No final do século XIX, 

as teorias da sociologia positivista francesa e os ideais republicanos norte-americanos 

influenciaram fortemente a conhecida “Geração de 1870” que dentro dos diferentes campos 

sociais atuou baseando-se em preceitos, muitas vezes, mesclados das tecnologias intelectuais 

nacionais e estrangeiras. No campo da educação, dois nomes muito atuantes, tanto no âmbito 

pedagógico, quanto no legislativo são os já citados Rui Barbosa e Benjamin Constant. 

Entretanto é importante esmiuçar a obra de cada um destes pensadores da educação que 

revolucionaram o pensamento pedagógico nacional. 

Rui Barbosa (1849-1923), o Águia de Haia, era um inovador no que se refere à 

educação. Em seu projeto, voltado para uma educação pública de qualidade, promovia um 

intenso debate entre os intelectuais contemporâneos e os de épocas anteriores. Percebendo-se 

como um direcionador de forças, Rui Barbosa levava as teorias para o debate, tornando-as 

relevantes a nossa realidade. Com seus pareceres sobre o ensino nacional alavancou 

importantes temas para a pauta de prioridades, embora seu pensamento mais abrangente, 

abordando a educação de modo ampliado, fique mais explícito em artigos de jornais. Para 

melhor compreender as influências de Rui Barbosa na educação nacional, explano de maneira 

cronológica seus escritos e pensamentos.  

Na época Rui Barbosa fazia parte da comissão de Leôncio de Carvalho, que com sua 

Reforma de 1879, pretendeu alterar questões importantes na educação primária, secundária e 

superior. A ideia central era desenvolver uma educação pública efetiva, algo observado como 

positivo, devido às inúmeras experiências em outros países. Assim, Barbosa foi se 

aproximando de inúmeros teóricos, literaturas, métodos. Novas disciplinas, importantes ao 

conhecimento comum desejado para a manutenção hierárquica da sociedade, estavam sendo 

postulados. Dentre os métodos, o Método Intuitivo, visto como importante inovação vinda 

dos países modernos e civilizados. 

  No seu primeiro parecer, referente ao ensino secundário e superior, demonstrou 

contrariedade ao ensino livre, por entender que a igreja católica dominaria um cenário 

esvaziado da representatividade do poder do Estado. Outra divergência em relação a Leôncio 

de Carvalho era quanto à introdução unificada das ciências. Para Rui Barbosa os currículos 

deveriam ser restaurados e as ciências deveriam tornar-se obrigatórias, assim como em outros 

países modernos contemporâneos. Em relação ao ensino superior o seu parecer visou a 

criação de novas instituições e novas disciplinas para os cursos de direito e medicina. Ainda 

sugeria a inclusão massiva do ensino de jardim infância, baseado em suas leituras de Fröebel 
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e Pestalozzi, visto que era nessa fase que as crianças desenvolviam sua capacidade de 

observação e linguagem. 

 O desenvolvimento da observação sensorial seria fulcral para aplicação do Método 

Intuitivo nas séries mais avançadas. Outra grande preocupação desse período era referente à 

quase ausência de escolas normais, ou seja, do celeiro de preparação do professorado. 

Profissionais do ensino bem preparados poderiam aplicar com destreza os métodos entendidos 

como os mais adequados à preparação dos novos cidadãos. O ensino normalista deveria 

consistir em uma atividade de dedicação exclusiva, com qualificação em uma língua 

estrangeira, minimamente, além do conhecimento em Latim. 

 No parecer sobre o ensino primário, gratuidade, obrigatoriedade e assiduidade eram 

considerados pontos essenciais de exequibilidade de uma educação de qualidade. O Ensino 

Religioso não deveria ser considerado para fins curriculares, ideia da qual comungava 

Leôncio de Carvalho. Como método de ensino adotado, as Lições de Coisas, deveriam 

estimular um ensino mais intuitivo, por consequência menos livresco. As leituras de Rui 

Barbosa passaram pelo evolucionista Herbert Spencer26: 

 

 

O mais sério voto da reforma, portanto, deve ser predispor as circunstâncias para um 

sistema de ensino popular, em que ‘o espírito da criança não seja contrariado e 

tolhido no seu desenvolvimento pelas lições mecânicas de mestres incapazes 

(stupid); em que a instrução, em vez de ser, para o preceptor e o discípulo, um 

mútuo incômodo, seja um prazer comum, satisfazendo, na ordem apropriada, às 

faculdades, cada uma das quais veementemente aspirando a uma instrução 

apresentada sob a devida forma. (BARBOSA, 1947, p. 48). 
 

 

O método poderia ser adotado como disciplina autônoma, embora fosse desejado sua 

execução como modus operandi de todas as disciplinas pertencentes ao currículo escolar. 

Onze deveriam ser as disciplinas ministradas em geral: 

 

 

Quais eram os conteúdos fundamentais do programa escolar? Rui Barbosa destacou 

onze matérias como fundamentais: 1. Educação física; 2. Música e canto; 3. 

Desenho; 4. Lições de coisas, entendida como método intuitivo; 5. Língua materna e 

gramática; 6. Rudimentos das ciências físicas e naturais; 7. Matemáticas elementares 

e taquimetria; 8. Geografia e cosmologia; 9. História; 10. Rudimentos de economia 

política; e 11. Cultura moral e cultura cívica. Ao propor o ensino da língua materna 

e da gramática, fazia-o por meio do método intuitivo. A educação iniciava-se pelo 

fortalecimento do corpo, da voz, da sensibilidade e aperfeiçoamento da coordenação 

                                                           
26 Ver nota 13 
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motora, seguida do conhecimento da língua brasileira. Este era o caminho para um 

rompimento com a escola do passado. (MACHADO, 2004, p.37). 

 

 

 

           Todos esses conhecimentos eram baseados na configuração de um cidadão ilustrado e 

formado para exercer suas funções sociais. A intenção era formar indivíduos que fossem 

ordeiros, pacíficos, patrióticos e, evidentemente, trabalhadores qualificados. 

Embora seus ideais pareçam meramente estagnar as classe sociais, em verdade, pretendiam 

oportunizar possibilidade a todos os níveis da sociedade. De todos os pareceres o mais 

importante foi o que tratou do ensino primário, acusado de ser extremamente retrógrado, 

ineficaz e atrasado em relação a países e regiões do mundo como Havaí, Honolulu, Filipinas e 

Guiana Inglesa. Rui Barbosa aproximava-se dos ideais positivistas, principalmente se tratando 

das questões relacionadas ao estado laico, livre e integrado, onde os cidadãos trabalhassem de 

modo a qualificar a convivência do todo, evitando individualismos. Os seus ataques à Igreja 

Católica, inclusive por vias dos pareceres de educação escolar, cessariam e tornar-se-iam 

laços firmes de uma nova relação pacífica a partir de 1903. Assim, passou a compreender 

como desejável a mescla do espírito Positivo com o católico-cristão, aproximando os ideais da 

vida religiosa. Esse cimento social destruiria os interesses individualistas. 

 Por fim, a educação era entendida como o amálgama necessário para a emancipação 

cidadã, construindo um indivíduo patriota, despretensioso e que ficasse “entre o 

individualismo e o princípio da solidariedade social, reunindo aspirações liberais e 

preocupações tipicamente positivistas”. (ARAÚJO, 2010, p.141). 

    Benjamin Constant, por sua vez, promoveu importante reforma educacional no ano de 

1890.  Constant, que acreditava que somente através da educação um povo poderia construir 

sua cidadania (SEKI, 2011). Entre suas principais propostas estavam: exames de madureza 

equiparados entre as instituições de ensino secundário; expedições de diplomas em sistemas 

de educação públicos e privados; direito de matrícula em cursos superiores. Tinha como 

princípios básicos a instrução popular, a liberdade, igualdade e laicidade do ensino. O ensino 

não era apenas obrigação do Estado. Benjamin Constant ainda advogava para se incutir nas 

escolas Lições de Coisas, evitando-se a exercitação mecânica e mnemônica, promovendo um 

ensino mais prático e concreto. 

 No entanto, a escola sob os moldes da época não estava compatível com o modelo de 

educação que se vislumbrava desenvolver. Métodos arcaizantes, ensino voltado à 

memorização e ao seu caráter livresco-enciclopédico, não oferecia grandes progressos aos 

educandos. O Método Intuitivo ou Lições de Coisas, baseado na observação e na concretude, 
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na exercitação dos sentidos apresentava-se como uma possibilidade de mudança neste 

panorama (POSSAMAI, 2012). A ausência de um órgão da educação que centralizasse as 

ações em nível nacional complicou a equiparação das diferenças no Brasil. Quando Benjamin 

Constant assumiu seu cargo, sua ideia era centralizar sem monopolizar as ações da educação 

nacional. Não haveria interferências nos materiais pedagógicos, nem nas linhas de ensino. Seu 

foco de ações objetivaria proporcionar um preparo digno para os professores e espaços 

adequados aos alunos. O Estado tinha “obrigação” com o ensino primário, segundo o 

Positivismo. Mas, o ensino deveria ser livre em sua concepção, inclusive à iniciativa privada. 

A prática de produzir produtos pedagógicos (mapas murais, objetos de ensino) foi 

resultado da Reforma de Benjamin Constant em 1890. O Pedagogium, instituição que visava 

qualificar os profissionais do ensino público e privado, postulou como uma de suas principais 

medidas a criação e manutenção de laboratórios de História Natural e ciências físicas. Ainda 

postulava a utilização do Método Intuitivo: 

 

 

As escolas do 1º grau, destinadas a meninos e meninas de 7 a 13 anos de idade, em 

estabelecimentos distintos, incluíam em seu curso, dentre outras disciplinas, o 

ensino de Lições de Coisas e Noções Concretas de Ciências Físicas e História 

Natural, devendo ser aplicado em todas as disciplinas o método intuitivo, servindo o 

livro de simples auxiliar, de acordo com programas minuciosamente especificados. 

Nas escolas primárias do 2º grau destinadas a alunos e alunas entre 13 e 15 anos, 

oferecidos em prédios separados, deveria constar o ensino de Elementos de Ciências 

Físicas e História Natural aplicáveis à indústria, à agricultura e à higiene, dentre suas 

disciplinas. (SILY, 2012, p. 222) 

 

 

 

Ainda, cada escola primária deveria ter espaços onde fosse aplicado o Método Intuitivo, seja 

estas bibliotecas, museus ou objetos específicos a exercitação dos sentidos dos alunos: 

 

 
  

Cada escola primária terá além das salas de classe e outras dependências sua 

biblioteca especial, um museu escolar provido de coleções mineralógicas, botânicas 

e zoológicas, de instrumento e de quanto for indispensável para ensino concreto, um 

ginásio para exercícios físicos, um pátio para jogos e recreios, e um jardim 

preparado segundo preceitos pedagógicos. (Decreto nº 346, 1890 p. 30 e 31, grifo 

nosso). (SILY, 2012, 222) 
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Segundo orientações definidas por Constant, o Museu Nacional27 deveria preparar com seus 

naturalistas coleções que seriam redistribuídas para as escolas, de todos os níveis. A 

qualificação dos naturalistas vinha das viagens para o exterior, especialmente EUA e Europa 

com a finalidade de visitar museus e institutos de pesquisa. Quadros parietais de História 

Natural, ensinando sobre flora e fauna foram produzidos a partir de 1919 pelo museu 

nacional. A seção de Antropologia também tinha seus quadros parietais, ensinando sobre as 

diferentes tipologias de primatas, das quais incluíam o Homo Sapiens. 

 

 

Em uma das versões, a espécie humana está representada por imagem de escultura 

atribuída ao artista Rodin – Adão -, sem constar a denominação Homo Sapiens, e se 

encontra separada da figura ao lado - a de um gorila em movimento de braços que se 

assemelha ao da escultura -, por um mapa do globo terrestre com a distribuição das 

espécies de primatas no planeta, organizado com legendas, onde consta a 

denominação “Homem”, não utilizando a nomenclatura científica. Nesta versão, 

apesar de a espécie humana estar incluída na ordem dos primatas, a figura utilizada 

para sua representação – Adão – faz alusão à teoria religiosa para explicar a origem 

do homem e apresenta um tipo humano “civilizado”, europeu, diferente do outro 

quadro onde a figura humana está representada por um tipo primitivo, branco, 

barbudo, apoiado em um bastão, em posição semelhante à figura do gorila, 

estabelecendo uma relação de proximidade entre as duas espécies de primatas. 

(SILY, 2012, p. 258) 

 

 

 

Segundo Sily (2012), as espécies de símios e humanos são colocadas e localizadas 

geograficamente. O autor não conseguiu identificar o processo de produção dos quadros 

parietais, a circulação ficava restrita, em sua análise, a saída do museu e distribuição. Desse 

modo, a educação nacional, seguindo as tendências internacionais de inovações 

metodológicas e tecnológicas de ensino, desenvolveu-se para um caminho marcado pela 

utilização de objetos de ensino que exercitassem os sentidos. Os museus escolares e seus 

objetos de ensino receberiam maiores aparatos – em nível legislativo e material – nas 

instituições que, ao menos em teoria, visavam relegar o ensino estritamente livresco e 

mnemônico a um segundo plano. 

O estudo da educação no Rio Grande do Sul no contexto do final do século XIX 

requer compreender o papel que a política castilhista – doutrina criada a partir da releitura do 

positivismo de Auguste Comte – desempenhou para a instauração dos mecanismos referentes 

à educação primária no Estado. A política castilhista influenciara a educação pública e 

                                                           
27 LOPES, Maria Margareth. E o Brasil descobre a pesquisa científica: Os museus e as ciências naturais no 

século XIX. Hucitec, São Paulo, 1995. 
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privada no Estado do final do século XIX até meados do século XX. Embora pareça um tanto 

contraditório, as políticas castilhistas influenciaram no aumento do número de escolas 

confessionais no Estado, entre as quais se encontra a instituição estudada. Como se trata de 

uma formatação do positivismo ao modelo sul-rio-grandense, alguns teóricos como Jorge 

Lagarrigue28 embasavam teoricamente o acordo de um ensino livre com escolas pertencentes 

a congregações religiosas. Segundo Tambara (1991), o Castilhismo priorizava a relação entre 

Estado, educação e ideologia. 

 A educação era considerada a maneira fundamental de disseminar os ideais de cidadão 

que visava construir. Na concepção de Estado Castilhista, a educação serviria como 

mediadora de conflitos e canalizadora das concepções das classes dominantes para 

salvaguardar seus direitos adquiridos. A ditadura endossava a forte hierarquia social, que nos 

termos de August Comte, era um processo natural de convívio das diferenças. Aos habilitados 

às tarefas de gestão da sociedade – complexas por natureza – aos menos capazes, as 

atividades mais simplórias. Assim, a educação passa a ser entendida como um investimento 

que a sociedade faz, visando a retribuição em médio ou longo prazo do indivíduo agraciado.  

 A bancada gaúcha invocava um ensino livre, dependente da iniciativa privada, 

oportunizado a todos, sem discriminação alguma. Dependia exclusivamente de o sujeito 

usufruir ou não das suas oportunidades, qualificando-se o quanto puder, como puder. O 

diploma acadêmico não deveria ser garantia de empregos, mas sim a qualificação do 

indivíduo para a realização da tarefa. Outra importante reivindicação dos positivistas gaúchos 

era em referência à liberdade dos estados em legislarem sobre seus sistemas de ensino, 

obedecendo ao princípio de liberdade espiritual e ao lema: ensine quem quiser, onde quiser e 

como puder (Tambara, 1991). Ainda segundo Viola (1998), as Reformas de Benjamin 

Constant e a nova Constituição de 1891 trariam inúmeras passagens permitindo um ensino 

mais livre, organizado pelo Estado ou por terceiros – mesmo que fossem ordens religiosas. 

Assim, a ideia era desonerar o Estado dos gastos com a Educação, mesmo que ficasse um 

vácuo, podendo ser ocupado pela Igreja. A educação passaria a ter papel de formadora de 

cidadãos no Brasil recém republicanizado. O modelo educativo objetivava seguir três 

princípios comtianos: a) produzir educação universal; b) educar pelo concreto; c) produzir 

educação técnica e profissional. A formação qualificada visava consolidar o espírito científico 

e o respeito humano, aperfeiçoando o civismo e a individualidade. A escola caberia papel de 

reproduzir a hierarquização da sociedade.  

                                                           
28 Teórico Chileno que influenciou o pensamento positivista de Julio de Castilhos. 
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 Como tinham espaço, mesmo em um Estado laico, as congregações religiosas se 

estabeleceram no Rio Grande do Sul em um número maior do que no restante do país, mesmo 

sendo o Estado reconhecidamente alinhado ao pensamento positivista, essencialmente 

anticlerical. Werle (2000) ao falar das escolas complementares no Rio Grande do Sul, 

instituições que se desenvolveram entre 1906 e 1946, reafirma o papel predominante das 

congregações religiosas em sua gestão. Aos órgãos oficiais cabia o papel de inspeção das 

mesmas. Durante a década de 1920 a gestão pública se posicionou de modo a incentivar o 

aumento de instituições privadas com o direito de emitir diplomas, de acordo com as normas 

legislativas. Na década de 1940 eram aproximadamente 25 escolas de formação do 

professorado, tendo quinze particulares confessionais. Em outro escrito, Werle (2010) afirma 

que o número de congregações masculinas era bastante significativo. A congregação de maior 

destaque dentre as aqui estabelecidas é a dos irmãos Lassalistas, tanto pelo número de 

instituições ligadas a sua província no Estado, quanto pelas inovações no campo do ensino.  

É importante salientar que no Rio Grande do Sul as instituições e congregações 

religiosas tiveram amplo apoio dos presidentes de estado filiados à vertente castilhista, devido 

ao preceito estipulado por Auguste Comte de desonerar o erário público com serviços da 

educação, bem como não determinar apenas um modelo educacional, seguindo a tendência de 

um ensino livre. O único ponto de discordância entre os dogmas positivistas e a adoção de 

congregações confessionais era o anticlericalismo. Porém, este era transposto após as leituras 

de Lagarrigue, autor que influenciou fortemente o pensamento de Julio de Castilhos e Borges 

de Medeiros (ROSSI E FILHO, 2006).  

Desse modo, as congregações religiosas – dentre elas a Congregação dos Irmãos das 

Escolas Cristãs/Lassalistas – tiveram apoio para instalar suas unidades no Rio Grande do Sul, 

visando cobrir uma carência de escolas que pudessem oportunizar um ensino de qualidade, 

sob os moldes de um governo republicano, voltados à formação de um cidadão brasileiro. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

3.4 HISTÓRIA DA CONGREGAÇÃO LASSALISTA E DO INSTITUTO SÃO JOSÉ NO 

RIO GRANDE DO SUL 

A instituição dos irmãos Lassalistas surgiu da iniciativa do teólogo e educador, João 

Baptista de La Salle (1651-1719). Nascido na França, durante o reinado de Luís XIV, La Salle 

vivenciou um período marcado pela violência, guerras e pobreza geral da maior parte da 

população nacional. A rigidez das classes sociais, herdadas do período medieval, ainda eram 

visíveis. Neste cenário algumas realidades eram bem perceptíveis. A primeira fazia referência 

ao grave problema da mortalidade infantil, muitas crianças morriam antes dos cinco anos de 

idade. As que não morriam e pertenciam às classes menos favorecidas acabavam por trabalhar 

como um adulto. Por este motivo, a maioria das crianças não frequentava escolas. Em 1698, a 

legislação francesa tornava obrigatória a escolarização de indivíduos menores de 14 anos. Era 

a primeira tentativa de oportunizar maiores possibilidades a todas as crianças, uma iniciativa 

pela busca de equidade.  

 O que dificultava a execução dessa legislação era a ausência de escolas gratuitas, o que 

tolhia totalmente as chances de um indivíduo de baixa renda frequentar os espaços escolares. 

Principalmente pelo fato das “escolas” estarem vinculadas às iniciativas de mestres, que em 

geral, atendiam apenas um aluno por vez. Dessa maneira, a prática de ensinar gratuitamente 

tornava-se impossível, visto que os mestres tiravam seu sustento dos pagamentos dos alunos. 

No entanto, por iniciativa de La Salle e seus companheiros, foi criada uma escola que se 

basearia no Método Simultâneo. O Método era considerado mais efetivo, pois evitava as 

distrações desnecessárias, ensinava mais rapidamente, além de ensinar mais crianças ao 

mesmo tempo. A vigilância entre os alunos, ao mesmo tempo em que o professor ficava 

atento a todos os movimentos. Além disso, pela primeira vez uma escola seria criada com a 

intenção de oportunizar espaço para crianças pobres e ricas conviverem. Os irmãos Lassalistas 

criaram uma listagem onde eram relacionadas as crianças em situação de pobreza, visando 

solucionar alguns problemas das proximidades de Paris e de todos os locais onde visavam 

construir escolas. No ano de 1684, João Baptista La Salle criou normas que seriam seguidas 

até os dias atuais pelos irmãos das instituições Lassalistas. O retiro de férias, por exemplo, 

onde os professores e funcionários interagiam e planejavam o ano que estava para vir, além de 

sua obra mestre: A criação de escolas formadoras de professores, a Escola Normal. 

 Os irmãos Lassalistas enfrentaram grandes embargos na cidade de Paris, no ano de 

1690, devido suas práticas consideradas inovadoras. Muitos alunos começaram a abandonar 

as escolas pagas e migrariam para a de La Salle. Esse fato promoveu uma enorme rivalidade 

entre as escolas francesas. Além da escolarização e alfabetização, La Salle tinha por objetivo 
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proporcionar aos seus educandos uma conduta polida e adequada em sociedade, algo que o 

ambiente empobrecido e miserável que muitos viviam nunca proporcionaria. Regras do 

Decoro e Urbanidade Cristão foi escrito como um manual de uso prático para os alunos, com 

a finalidade de prepará-los para o mundo exterior, para a vida escolar e para a vida após a 

infância – lembrando que as crianças eram ainda tratadas como pequenos adultos 

(TAGLIAVINI, 2013).  

Nas escolas Lassalistas a primeira norma era a ordem. A escola deveria respeitar as 

hierarquias, bem como primar pela postura adequada em seus espaços, estes devidamente 

preparados previamente. A língua também foi inovação nas escolas de La Salle. Contrariando 

as tendências, o Latim foi preterido em prol do francês, que passou a ser amplamente utilizado 

nas aulas. Segundo as diretrizes dos educadores, o francês era mais prático, fácil de aprender e 

útil para a posterioridade. Para La Salle o ensino deveria ser prático. A produção de material 

didático era realizada pelos alunos, desde as penas de ganso para a escrita, até os documentos 

em que registraria suas anotações. O ensino primava pelo prático e útil. João Baptista La Salle 

morre no ano de 1719. É santificado no ano de 1900, sendo cinquenta anos após proclamado 

padroeiro de todos os professores.  

A ligação das escolas Lassalistas com o Brasil iniciou um século após a morte de seu 

fundador. Já na década de 1840 províncias brasileiras como o Grão-Pará tentavam persuadir a 

irmandade dos irmãos Lassalistas, com espaços físicos e incentivos fiscais, a desenvolverem 

um projeto educativo em solo nacional. Embora os convites para o estabelecimento de escolas 

no Brasil ocorressem desde o período Imperial, a Congregação dos Irmãos Lassalistas 

somente viria a constituir uma filial no princípio do século XX, já sob os moldes da Primeira 

República Brasileira. Um fator que pode ter contribuído para a congregação ter se interessado 

pelo Brasil foi a aprovação da lei anticlerical na França, em 1902.  

O Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs foi atingido por essa lei somente três anos 

após, no entanto, de forma severa por meio de interdições e supressões. A chegada ao Brasil 

foi no ano de 1907, fundando a Escola São João Batista em Porto Alegre e a escola São 

Carlos, em Vacaria-RS. O projeto da escola em Vacaria não vingou por falta de apoio 

governamental e até mesmo da igreja local. Nas demais cidades em que se estabeleceu no Rio 

Grande do Sul a congregação recebeu um apoio local, não mais eram dependentes da sede 

central em Cambrai-França (TAGLIAVINI; PIANTKOSKI, 2013). O grupo dos primeiros 

irmãos vindos ao Brasil era formado por membros de diversas nações – a multiplicidade de 

nacionalidades até hoje é uma marca da congregação – Belgas, franceses, portugueses e 

alemães compunham a primeira comitiva. E as congregações mostravam-se como um “mal 
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necessário” para solucionar o problema dos parcos investimentos na área da Educação. 

Somente em meados dos anos 1930 a situação foi alterada, ainda de maneira pouco 

perceptível, com um maior investimento na educação pública. Mas, a religião católica 

permaneceu mesmo em instituições laicas, através do Ensino Religioso.  

Além das duas escolas iniciadas, em Porto Alegre e Vacaria, os irmãos receberiam 

ainda em 1907 um convite para o estabelecimento de mais uma escola, dessa vez na região de 

Canoas. O interesse de Borges de Medeiros, então presidente da Província, em convidar os 

irmãos Lassalistas para a construção de uma escola na região de Canoas – ainda distrito de 

Viamão e São Sebastião do Caí – foi encarado como um desafio e um sinal de um futuro 

grandioso para os irmãos Lassalistas. Os doze primeiros irmãos29, que já haviam sido atuantes 

na instalação das outras escolas no Rio Grande do Sul, seriam fundamentais no processo 

instalação da corporação em Canoas. Na imagem abaixo (figura 11) podemos ver o primeiro 

prédio do Instituto São José de Canoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 1° Turma de irmãos vindos ao Brasil 1907: Irm. Xantin Nicolas (Júlio) morre como Diretor em Pão dos 

Pobres. Irm. Fulgence Marie formou-se sacerdote na França. Irm. João Maria morre na Espanha. Irm. Bernard 

morre em Vacaria: o 1° que faleceu. Irm. France morre em Canoas: 26/09/1942. Irm. Justin morre no Congo 

Belga. Irm. Martyn Bernard. Irm. Neaster Martyr (Pedro) fundador desta casa morre em 1919. Irm. Florent 

Cyrille. Irm. Enyelbert Charles morre em Canoas 27/11/1922, Irm. Marcel Sylvaim Falece em 27/10/1962 

Canoas. Irm.Innocet Vital – Morre em Canoas 31/12/1947. 
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Figura 11 - Instituto São José (1920) 

 

Fonte: (Arquivo da Província La Salle, 1920) 
 

 

 

A carta de fundação do Instituto em Canoas é reveladora das pretensões, tanto dos 

irmãos da congregação, quanto do mandatário máximo do poder executivo do Estado, Sr. 

Borges de Medeiros. Segundo a mesma carta, alguns meses após a instalação de sua sede em 

Porto Alegre, o convite de Borges de Medeiros referia-se à criação de uma escola de 
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Agronomia, curso requisitado na época. O Presidente do Estado colaboraria com as questões 

pertinentes ao terreno, localizado na cidade de Canoas. O local da instalação dos irmãos foi 

escolhido, de modo conjunto, pelos irmãos Neaster Martyr (Pedro) - futuro diretor - e João 

Maria, bem como pelos senhores Amaral Ribeiro Kessler e Fritz Ludwig.  O projeto de 

expansão do La Salle para Canoas foi aprovado pelo irmão visitador, Florentin de Jesus. A 

compra logo foi concluída pelo valor de 20 contos de Reis. No documento descrito pelos 

irmãos o donatário era referido apenas como “Weingartner”. Outras negociações são 

descritas, inclusive o rompimento do contrato de aluguel que Sr. Kessler tinha dessa 

propriedade, em vistas da causa dos irmãos Lassalistas.  

 

Figura 12 - Instituto São José (1908)

Fonte: (Arquivo da Província La Salle, 1939-1943) 

 

 

No princípio do ano de 1908, ocorreu a ocupação definitiva dos espaços (figura 12), 

bem como a abertura oficial do Instituto. Inicialmente eram menos de vinte alunos, entre os 

quais alguns eram pensionistas. Filhos de importantes personalidades da região, dentre eles do 

Intendente de Gravataí, foram prontamente inscritos na nova escola. No entanto, uma das 

aulas inaugurais foi destinada aos meninos pobres da cidade, seguindo a tradição de trabalho 
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da congregação Lassalista.  O bispo de Porto Alegre, Dom Claudio, realizou em março 

daquele ano a benzedura dos prédios e da capela, que ficaria com São José como seu 

padroeiro.  

Segundo o documento oficial da fundação, os trabalhos iniciais giraram em torno da 

adaptação dos prédios existentes no terreno para a aplicação das lições e desenvolvimento das 

aulas. Outra adaptação era adequar os espaços para criação de dormitórios para os internos, a 

instalação de bibliotecas e espaços de desenvolvimento das ciências. Além de inúmeras 

paredes derrubadas, um galpão para guardar a madeira e um coche para os cavalos também 

foram erguidos. Assim, percebe-se o trabalho hercúleo que os primeiros doze irmãos teriam 

pela frente. Visando tornar o terreno que fora comercial e domiciliar em um estabelecimento 

de ensino, sob os moldes da tradição Lassalista, os irmãos da congregação tiveram de lidar 

com um trabalho incessante e árduo. As aulas começaram no princípio de 1908, enquanto a 

pedra angular do prédio fora lançada somente no último mês do mesmo ano. Uma das maiores 

referências do Instituto era o Jardim de Honra, cuidado e preservado por todos os irmãos e 

alunos. Este não agradava apenas os olhos da comunidade, mas servia para as aulas do curso 

de agronomia. Após a criação da escola normal em 1926, serviria para a aplicação das aulas 

de História Natural, como um mostruário de várias espécies vegetais in loco. 

 Além do Jardim (figura 13), inúmeras aulas e atividades eram realizadas ao ar livre. A 

visita ao morro de Sapucaia, que durava em média uma cavalgada de seis a sete horas, era 

relatada como uma das principais atividades conjuntas de professores e alunos. Muitos alunos 

ainda não tinham realizado a primeira comunhão, o que gerava certo desconforto perante os 

irmãos da congregação. Prontamente promoveram uma catequização em hordas, para agilizar 

os processos. 
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Figura 13 - Jardim de Honra do Instituto São José 

Fonte: (Arquivo da Província La Salle 1939-1943) 

 

 

 Por tratar-se de uma instituição de cunho confessional, a religiosidade cristã era 

considerada primordial. A doação do quadro Sagrado Coração de Jesus foi considerado um 

marco religioso, uma unção inaugural da escola, assim descrito:  

 

 

Ao Instituto Agronômico e Colégio São José, de Canoas, provadamente dirigido 

pelos respeitáveis irmãos das escolas cristãs. Como modestos testemunho de 

satisfação pelo sucesso alcançado no seu primeiro ano de funcionamento ofereceu: 

Fritz Ludury, Victor Kessler, Adroaldo Franco, Oscar Canteiro, Dias da Silva, 

Antônio Weingartner, Ernesto Witrock, João Reutter, Feliz Kessler, Christian 

Kessler, Baptista Pereira, Germano Heller, C. Bina. (Relatório Instituto São José 

(1908-1949), p. 15, 1950). 

 

 

 

A imagem de João Batista de La Salle, acompanhada de um crucifixo de madeira e de 

outros santos, era recorrente nas salas de aula e espaços institucionais (figura 14).  As salas de 

aula eram compostas com mesas de madeira duplas, por duas cadeiras por classe, janelas 

grandes para arejamento e iluminação adequados às novas realidades educacionais. A lousa 

negra e o espaço do professor ficavam em uma pequena passagem elevada de madeira. Além 
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dos quadros religiosos e crucifixo de madeira a parede ainda era ornada com um relógio para 

a demarcação das atividades escolares, além da janelinha onde os irmãos poderiam conferir, 

pelo lado exterior da sala, o andamento das atividades conduzidas pelo professor. Nas salas de 

aula aconteceriam lições teóricas dos cursos, inclusive de Agronomia, projeto requerido pelo 

governo do Estado. 

 

 

Figura 14 - Salas de aula na década de 1910/1920 

Fonte: (Arquivo da Província La Salle 1939-1943) 

 

 

No ano de 1909, a partir de um projeto de lei, ficou estabelecido que o Estado passaria 

a ofertar auxílio ao Instituto para a compra de máquinas e materiais pertinentes ao ensino 

agronômico. Foi comprada a Chácara vizinha ao Instituto para melhor adequar as instalações 

dos irmãos. O prédio que daria origem ao Instituto São Luiz foi construído em 1910, tendo 

sua antiga estrutura em madeira derrubada. Embora o Instituto tenha investido massivamente 
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em espaços e aparelhagens, a prometida verba do governo do Estado não havia sido ainda 

repassada. Conforme os anos iam passando, aumentava o número de irmãos responsáveis pela 

filial Lassalista em Canoas e o número de alunos inscritos em seus cursos. As festas 

religiosas, principalmente a de São José, era comemorada a cada ano em que a Instituição 

sobrevivia as agruras dos primeiros anos. 

A construção de novos prédios foi encomendada para o ano de 1914, mesmo com a 

retração econômica proveniente do conflito mundial estabelecido (1914-1918). Fioravante 

Milanez, importante personalidade de Canoas, foi contratado para a execução das obras de 

ampliação do Instituto São José (sempre celebrada em Abril). Outras personalidades 

glorificadas eram São João Batista (15 de Maio) e São Pedro, inspiradores para as atividades 

que os irmãos La Salle desenvolviam em seus espaços, principalmente os voltados 

diretamente ao processo educativo. A instituição visava a sua funcionalidade, deixando 

algumas questões referentes à estética, como um investimento no estatuário, restrito a doações 

e benfeitorias da comunidade local. Mesmo que fosse a intenção dos irmãos ornarem os 

espaços escolares com estátuas de santos e outros objetos sacros, o orçamento não sustentava 

esses projetos. A estátua em homenagem ao santo padroeiro, São José, somente viria a ser 

adquirida por meio de doação. O benfeitor desta ação foi o dentista da escola, Albano Prass, 

sendo a solenidade divulgada em todos os jornais da localidade.   

 O ano de 1919 foi conturbado para os irmãos Lassalistas. O seu diretor, o irmão Pedro 

faleceu aos 59 anos, após ter realizado um amplo trabalho no Brasil, inaugurando a escola da 

congregação em Porto Alegre – Escola São João Batista de La Salle – e dirigindo desde a 

fundação o Instituto São José em Canoas (RS). Importante notar que a escola da congregação 

foi constituída em Canoas quando esta ainda não era emancipada como município autônomo. 

Na entrada da década de 1920, Canoas ainda era distrito de São Sebastião do Caí e Gravataí, 

embora frequentemente nos documentos seja referida como parte do interior de Porto Alegre. 
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Figura 15 - Prédios construídos em 1916 

Fonte: (Arquivo da Província La Salle, 1920) 

 

 

Durante este período inicial da década de 1920 foi organizada a distribuição dos 

prédios e suas funções, além da inauguração da renovada capela (figura 15 e 16). A capela da 

instituição até os dias de hoje comporta um órgão, que ao final de cada dia recebe algum 

irmão que saiba tocá-lo, sempre com algumas canções clássicas. O Instituto São José estava 

preparando-se gradativamente, adquirindo materiais didáticos, ampliando o número de alunos 

e professores, bem como seus espaços internos. A instituição preparava-se para assumir novas 

funções no cenário educativo do Rio Grande do Sul. Havia muita demanda de níveis de 

ensino primário, secundário e normal que deveriam ser preenchidos. Os irmãos logo se dariam 

conta deste contexto. 
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Figura 16 - Capela La Salle 

Fonte: (Arquivo da Província La Salle, 1920) 

 

 

Assim, este capítulo abordou a modernização do ensino através da inserção do Método 

Intuitivo na realidade educacional do princípio do século XX, demonstrando as contribuições 

dos mais variados pensadores da educação. Também foram abordadas as influentes teorias 

empiristas de autores como Locke, Hume e Bacon, fulcrais ao conhecimento através da 

experiência sensorial. Os museus escolares, das práticas e conceituações mais gerais aos casos 

brasileiros, foram discutidos neste capítulo de modo a inserir o estudo de caso irmãos La 

Salle. Por fim, demonstro como o ensino Lassalista se inseriu no contexto da educação do Rio 

Grande do Sul, um estado de influência positivista/castilhista, e como esta congregação 

modernizou os modos de ensinar em nosso estado. 

 No próximo capítulo, em um de seus seguimentos, analiso a passagem do Instituto São 

José, inicialmente uma escola de Agronomia fortemente apoiada pelo Estado, para uma escola 

de caráter normalístico formador, frequentemente fiscalizada pela união. O Instituto dos 

irmãos Lassalistas passaria pelos giros da educação nacional da década de 1930 sem perder a 

sua missão inicial ou adaptar-se-ia ao contexto de sua época, onde todas as escolas 

formadoras de professores seguiam os princípios do Colégio Pedro II e do Governo Federal? 

Quais são os reflexos da postura adotada nos currículos do Instituto? Como o ensino dos tipos 
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raciais adentrou os espaços do Instituto São José? O ensino racial está vinculado ao Método 

Intuitivo? No capítulo final dessa dissertação viso contribuir e prolongar este debate 

pertinente sobre o ensino dos tipos raciais humanos através das imagens contidas no museu 

escolar do Instituto São José.  
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4. AS IMAGENS-ARTEFATOS DO INSTITUTO SÃO JOSÉ E O ENSINO DAS 

RAÇAS HUMANAS 

 

As imagens do museu escolar do Instituto São José, que durante anos foram utilizadas 

para o ensino curricular, permanecem no atual Museu Histórico e Arquivo do Colégio La 

Salle (MAHLS). Assim, o espaço institucional e o tempo são outros. As pessoas, em maioria, 

também não são as mesmas. O antigo Instituto São José deixou para trás uma série de 

vestígios de um “outro tempo” de ensino. Hoje, naquele mesmo lugar circulam outros alunos, 

professores e funcionários. Os modos de ensino-aprendizagem também se modificaram. Essas 

mesmas imagens das quais o historiador da educação pode-se valer para construir uma 

narrativa, lhe fornecem nada mais que “uma reconstituição abstrata da realidade vivida de 

uma época” (FORQUÍN, 1993). Acabamos por perceber nestas imagens, tornadas imagens-

artefatos através do processo de análise histórica, um “sabor específico de um lugar e de um 

tempo (...) que torna verdadeiramente contemporâneos os membros de uma mesma geração e 

de uma mesma comunidade” (FORQUÍN, 1993). 

São as imagens que constroem o arcabouço necessário para entender o universo das 

representações. As imagens não são retratos fiéis da realidade, mas uma das possíveis visões e 

interpretações de mundo. A palavra representação, incorporada pelos historiadores a partir 

dos sociólogos, pode ser conceituada como um vocábulo de origem latina, oriunda do termo 

“representare” que significa “tornar presente” ou “apresentar de novo”. As representações são 

esquemas intelectuais que significam o presente, dando inteligibilidade a outrem, 

possibilitando a apreensão do mundo social. A partir disto, a realidade social é construída, 

dada a ler. Desse modo, a representação faz do objeto ausente uma imagem que é capaz de 

repor em memória, de pintá-lo como tal (CHARTIER, 1991), daí a possibilidade de 

considerar a representação como a presentificação de uma ausência. As representações são 

portadoras de percepções do mundo social, não sendo discursos neutros e por consequência 

são produtores de estratégias e práticas de imposição de autoridade, campo de disputas 

sociais. Meneses (2005) ao discutir sobre os objetos materiais de museus, produtores de 

sentidos, afirma que “o artefato neutro, asséptico é ilusão, pelas múltiplas malhas de 

mediações internas e externas que o envolvem, no museu, desde os processos, sistemas e 

motivos de seleção (na coleta, nas diversificadas utilizações)”.  
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Assim, a partir dos três feixes propostos por Meneses (2005), anteriormente 

mencionados, na análise das imagens-artefatos do museu escolar do Instituto São José serão 

buscadas maneiras pelas quais estas foram produzidas e consumidas pelo público escolar, em 

dado período histórico. As diferentes alocações das imagens sejam elas impressas ou 

tridimensionais - bustos raciais – adentram o campo do controle sobre o que pode ser 

visualizado. Seguindo o entendimento do chamado terceiro feixe, viso analisar o processo de 

transformações que as representações das imagens-artefatos foram sofrendo, mediante as 

diversificadas práticas do nicho escolar e da sociedade de um modo geral. 

Baxandall (1988) postula que a partir do estudo de imagens pode-se entender os 

padrões visuais e imagéticos historicamente construídos e contextualizados. Assim, utiliza-se 

do estudo imagético para analisar o period eye, quase um discurso do visual, da representação. 

Por este motivo, torna-se fulcral promover uma espécie de arqueologia das imagens em 

ciruclação no Instituto São José. As “respostas” não são produtos inatos destes objetos, no 

entanto, serão através destas que poderemos reconstituir os possíveis traçados de um tempo 

não vivido por mim. Ao estudarmos estas imagens, dentro de seu processo de produção, 

circulação e consumo, podemos nos aproximar do panorama educacional no que compete ao 

ensino dos tipos raciais humanos. As imagens a serem trabalhadas nesta dissertação, tanto as 

impressas quanto as tridimensionais, segundo Baxandall promovem a oportunidade de 

compreender tendências visuais. As imagens-artefatos do Instituto São José oportunizam 

“respostas” quanto às modalidades de ensino racial que exploravam o visual. Em referência às 

relações com o poder e o conhecimento, Meneses (2003) atenta que as imagens não possuem 

sentidos imanentes em sua composição física, ou seja, um artefato, algo material. No entanto, 

a interação social implica sentidos e valores, fazendo-as atuarem na sociedade.  

Desse modo, com finalidade didática, dividirei este capítulo em algumas partes, onde 

objetivo demonstrar o processo de produção, circulação e consumo das Imagens-artefatos do 

museu escolar do Instituto São José e suas possíveis relações com o método Intuitivo. 

Somente compreendendo o processo de constituição destas imagens e de seus regimes de 

visualidade é que terei propriedade para responder o problema que lancei como objetivo geral 

da dissertação: Como foram utilizadas no ensino as imagens-artefatos do Instituto São José 

Canoas/RS e o que elas pretendiam produzir como representação das raças? 

Inicialmente promovendo uma discussão de nomenclaturas. Os três nomes – museu, 

sala ou laboratório – dizem diferentes informações sobre o acervo, o que não implica a 

necessidade da existência de um espaço físico restritivo. E para melhor trabalhar a questão das 

imagens-artefatos do antigo Instituto São José, se faz necessária uma concisa, porém atenta, 
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abordagem destes termos. Por este motivo, a primeira problemática que viso analisar neste 

capítulo refere-se ao termo indicado pela instituição – museu, sala ou laboratório escolar – 

entendendo a importância conceitual que estas nomenclaturas carregam.  

Outra problemática que busco discorrer neste capítulo é referente à circulação das 

imagens-artefatos dentro dos espaços da instituição dos irmãos Lassalistas, não somente em 

âmbito espacial, mas também temporal. Assim, demonstram-se as diversas significações 

constituídas nas relações entre os sujeitos e as imagens-artefatos, permeadas pelos diferentes 

espaços e temporalidades.  

Por fim, abordo as imagens-artefatos, desde suas referências em documentos 

institucionais até as imagens propriamente ditas. Os compêndios escolares, compostos pelas 

obras que abordaram, de algum modo, através das imagens o tema dos tipos raciais humanos. 

Os bustos raciais, da utilização no ensino escolar à circulação destes artefatos, espacial e 

temporalmente na instituição dos irmãos La Salle. 

 

 

4.1 MUSEU, SALA OU LABORATÓRIO?  

Museu, sala ou laboratório? O nome adotado pela instituição variou, modificou, e, por 

vezes erroneamente, fez referência a um nome desejando outro. O fato é que as imagens-

artefatos utilizadas no ensino dos tipos raciais humanos estavam circulando por este espaço. A 

própria indicação de um espaço torna-se problemática para a análise no momento em que 

estas peças circulavam no interior do Instituto São José, por várias salas de aula, por inúmeros 

pontos curriculares de diversificadas disciplinas, além de serem emprestadas a práticas de 

ensino dos institutos lassalistas localizados no mesmo terreno, como o externato São Luiz.  

Mesmo após a busca nos documentos institucionais, sejam eles relatórios, relatórios de 

inspeção, livros memória, o termo não possuía uniformidade. Estes três nomes utilizados e 

referidos impuseram a necessidade de uma imersão terminológica, não com a finalidade de 

visar resolver o “problema” dos termos, mas sim de fornecer um aporte mais adequado a sua 

referência.  

O primeiro termo a ser referido nos relatórios do Instituto São José, no que tange aos 

seus espaços diferenciados de ensino era museu. Segundo Possamai, o conceito de museu 

pode ser descrito como: 
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Reunião de uma variada gama de objetos dos mais diferentes tipos e procedências, 

ancorada na prática do colecionismo (...). O museu, assim, expressa uma 

determinada forma das sociedades, ao longo de sua história, relacionarem-se com o 

que foi por elas produzido, ao selecionar determinados artefatos, objetos e obras de 

arte, retirando-os de circulação e uso, isolando-os em uma instituição específica 

destinada ao seu estudo. (POSSAMAI, 2001, p. 9) 

 

 

 

Os museus dos séculos XIX e XX, através de suas coleções, visavam um maior 

aproveitamento do potencial educativo, onde a ideia era expor objetos que induzissem “a uma 

iniciação, a conhecimentos suscetíveis de serem ampliados, segundo os princípios de uma 

museologia surgida no decorrer das décadas de 1920-1930” (POULOT, 2013 p.23). Os 

próprios museus didáticos desse período utilizavam reproduções de artefatos para melhor 

trabalhar com o público. O conceito de museu para George Brown Goode, cientista 

americano, no século XIX: 

 

 

O museu de hoje, em vez da reunião ao acaso de curiosidades, é uma série de 

objetos selecionados em razão de seu valor para os pesquisadores, ou de seus 

recursos para a instrução pública. O educational Museum está associado às 

bibliotecas e laboratórios, em um continuum que vai até o ensino universitário. 

(GOODE apud POULOT, 2013 p.71). 

 

 

Os atuais conceitos seguem tendências mais amplas, devido ao fato de existirem 

múltiplas tipologias de museus, com as mais diversas atividades e públicos. O Manual de 

Conceitos-Chave de Museologia de André Desvallées e François Mairesse (2013) considera 

que: 

 

 

O termo “museu” tanto pode designar a instituição quanto o estabelecimento, ou o 

lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a apresentação de 

testemunhos materiais e imateriais do Homem e do seu meio. A forma e as funções 

do museu variaram sensivelmente ao longo dos séculos. Seu conteúdo diversificou-

se, tanto quanto a sua missão, seu modo de funcionamento ou sua administração. 

(DESVALLÉS; MAIRESSE, 2013, p. 65). 

 

 

Academicamente mais convencional, a definição do ICOM (The International Council of 

Museums) descreve o museu como:  
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“uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e 

transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins 

de estudo, educação e deleite”. (DESVALLÉS; MAIRESSE, 2013, p. 65). 

 

 

Como abordado no capítulo anterior, a modalidade que encontramos no Instituto São 

José pode ser inserida na categoria de museus escolares. Os museus escolares são herdeiros de 

toda a tradição colecionista e científica dos séculos XVI e XVII. Apesar de o nome parecer 

especificar sua função ou modelagem nas instituições escolares, este se apresenta em caráter 

polissêmico, variando de país para país, escola para escola, funções exercidas e disciplinas 

contempladas pelo seu acervo. Em geral, os museus escolares nutriam maiores subsídios às 

ciências naturais, tais como à História Natural, e à Geografia, considerada importante 

disciplina de formação da nação. O fator diferencial mais perceptível dos museus escolares 

em relação a outros tipos de museus refere-se ao fato de utilizarem estritamente de seu acervo 

para a finalidade pedagógica.  

Por outro lado, o termo sala também era recorrente nos documentos da Congregação 

Lassalista. Mas, esse termo em nada contribui para o entendimento quanto à utilização ou 

formato. A palavra deixa múltiplos significados, ganhando sentido apenas ao receber sua 

complementação de função.  Segundo o dicionário Michaelis online sala é “qualquer 

dependência grande em uma residência, destinada à recepção de visitas, bailes, banquetes” ou 

ainda “dependência destinada a funções especiais: sala da biblioteca, sala das audiências, sala 

das conferências, sala do conselho.” Em nosso estudo, referidas vezes os espaços de ensino de 

História Natural, Geografia, História eram referidos como sala de História Natural, de 

Geografia, de História, com a finalidade de identificar seus objetos internos, aparelhagens 

disponíveis e métodos utilizados.  

 Outro termo frequentemente visualizado nos documentos institucionais é Laboratório. 

Segundo o dicionário Michaelis online, laboratório é “todo o lugar de trabalho e investigação 

científica”, “lugar de grandes operações ou de transformações notáveis” ou ainda “Oficina de 

químico ou de farmacêutico”. O que fica evidenciado é a proximidade de laboratório com as 

áreas das ciências exatas e biológicas. Tanto museus como laboratórios eram especificados 

em legislações das décadas de 1920, 1930 e 1940 como grandes inovações necessárias ao 

ensino escolar, independentemente da disciplina que fosse norteadora das práticas 

educacionais.  
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 Após essa breve imersão nos termos utilizados, considero o termo museu escolar como 

o mais apropriado para denominar os espaços pertencentes ao Instituto São José, 

principalmente pelo fato que os museus escolares, em referência ao conceito, não são 

necessariamente restritos a um espaço físico único. As peças aqui estudadas circulavam pelos 

espaços institucionais, por vezes eram vinculadas às aulas de História Natural, por outras às 

de Geografia. Podiam ficar no espaço físico de História Natural, transitar até os prédios dos 

demais institutos Lassalistas, tais como o Internato São Luiz. Para melhor entender a 

circulação dos objetos do museu escolar do Instituto São José, as imagens-artefatos que 

ensinavam sobre os tipos raciais, faz-se necessário um estudo sobre os currículos das 

disciplinas que ensinavam, ou ao menos intencionavam ensinar, sobre as tipologias humanas. 

Embora com metodologias diferentes, a utilização de objetos que exercitassem os sentidos, 

principalmente a visão era perceptível nos textos curriculares. Mesmo que o currículo não seja 

uma comprovação de que estes temas fossem abordados, é sintomática a atenção e tempo 

dedicados à temática, reforçada pelos numerosos recursos imagéticos propiciados pela 

instituição aos seus educandos e professores em formação.   

 

 

4.2 CURRÍCULOS DO INSTITUTO SÃO JOSÉ E OS PARÂMETROS EDUCACIONAIS 

  O currículo é um elemento relevante de análise neste estudo, visto que este pode ser 

considerado o “coração da escola” (Candau, 2007). Através de uma análise de currículo – 

tanto o formal, quanto o “oculto” (Libaneo, 2008) - podemos tornar perceptíveis as relações 

entre a sociedade e a escola, bem como desvelar os processos que constituem as práticas de 

construção social dos saberes e conhecimentos escolares. 

O currículo, termo proveniente da palavra latina Scurrere (Goodson, 2012) significa 

correr, percorrer, transladar. Esta palavra carrega um peso epistemológico, onde seus pontos 

disciplinares têm por tendência a necessidade de serem ministrados corretamente, de modo a 

seguir um rigor metodológico. A análise que proponho aos currículos do antigo Instituto São 

José tentam dar visibilidade às rupturas e descontinuidades ocorridas no que tange ao ensino 

dos tipos raciais humanos através da utilização de recursos imagéticos. O currículo escrito não 

é a certeza de execução de nenhuma atividade. A tradição que o currículo instaura vem desde 

a Reforma Protestante, principalmente no movimento de João Calvino. Desde então, a palavra 

currículo esteve atrelada à palavra disciplina, executando uma “simbiose pedagógica”. O 

currículo instituía o que deveria ser abordado e como deveria ser executado o estudo de 
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respectiva temática. A disciplina torna-se objeto de disputas, tanto da ordem do saber, quanto 

da ordem de quem poderia usufruir deste saber. A constituição do currículo como norteador 

dos saberes escolares, proporcionou um poder direcionador do que a instituição pretendia 

construir como saberes nas disciplinas. Embora ainda negligenciado por muitos pesquisadores 

da educação, o currículo funciona como uma “caixa-preta” escolar, onde podemos buscar 

pistas para análises mais aprofundadas: 

 

 

Um novo, se bem que complementar, paradigma de história curricular é 

particularmente importante, porque nos permite penetrar numa parte fundamental da 

escolarização, que os historiadores se mostraram inclinados a ignorar: os processos 

internos ou a “caixa-preta” da escola. A história do currículo procura explicar como 

as matérias escolares, métodos e cursos de estudos constituíram um mecanismo para 

designar e diferenciar estudantes. Ela oferece também uma pista para analisar as 

relações complexas entre escola e sociedade, porque mostra como escolas tanto 

refletem como refratam definições da sociedade sobre conhecimento culturalmente 

válido em formas que desafiam os modelos simplistas da teoria da reprodução. 

(GOODSON, 2012, p.118) 

 

 

A sua produção diz mais sobre o saber legitimado ou em vias de legitimação, do que 

realmente dizer o que é trabalhado nas bancadas escolares de um modo geral. E como indica 

Aplee (1979, p.17) “não se pode tomar como certo que o conhecimento curricular seja 

neutro”. O embate social se realiza nas escolhas de quais conhecimentos entram na construção 

do currículo, para que outros sejam eclipsados. Nenhuma disciplina poderá ser ensinada em 

sua “totalidade”, no entanto os critérios de escolha não são meramente ocasionais ou apenas 

afeitos à preocupação pedagógica.  

O texto curricular, produzido geralmente fora das escolas, importado e adaptado de 

uma maneira lúdica, com vistas a tornarem didáticas as temáticas a serem ensinadas são uma 

decantação cultural das diferentes forças e pensamentos entrecruzados e em disputa na 

sociedade. O currículo surge deste meio cultural, demarcado histórica e espacialmente, como 

o que deve ser aprendido, o que deve ser ensinado, bem como as metodologias e instrumentos 

a serem utilizados para estes fins. Como o currículo é uma produção social, é constituído 

através da negociação de interesses diversificados, o que significa que são muitas as forças 

que agem e disputam território para que este texto escrito ganhe forma e seja aceito 

institucionalmente. Depois de constituído e aceito na instituição de ensino, este documento 

passa a desempenhar o papel de “guia”. O currículo passa a ser entendido como o timoneiro 

da educação. Este orientador do ensino-aprendizagem é resultado das pesquisas acadêmicas 
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que são realizadas nas Universidades, bem como em teorias que circulam nos ambientes de 

ensino superior. As escolas, mediante um processo seletivo do saber, reconstroem, com certa 

autonomia, o saber importado do campo acadêmico (Forquín, 1993). Este processo de 

transposição didática, segundo Chevallard (1991) parte da premissa de que o objeto de estudo 

das academias seja transformado em outro saber, compreendendo as necessárias adaptações 

que este novo saber deve ter para com seus discentes. O referido autor fez esta leitura para a 

matemática, mas seu conceito transcendeu a disciplina, sendo utilizado para uma leitura mais 

ampla, referente à construção da epistemologia escolar. É necessário analisar, então, o 

currículo prescrito, escrito ou “preativo” (VIÑAO, 2008) que nos dizeres de Goodson (2003), 

são as prescrições escritas dos órgãos responsáveis, os livros de textos, os guias, programas e 

programações do professor. 

 Para melhor analisar a questão do ensino dos tipos raciais humanos, abordarei os 

currículos do Instituto São José, das diferentes disciplinas onde esta questão foi abordada, 

demonstrando e justificando a necessidade de compreender a importância postulada pela 

instituição, evidentemente como tendência pedagógica de sua época, sendo asseguradas por 

legislações educacionais, para o estudo das raças.  

 Nos primeiros anos os currículos foram construídos baseados nos princípios 

Lassalistas, ainda pouco relacionados às normatizações legislativas do governo federal. O ano 

de 1926 foi marcante por alguns fatores. O primeiro aspecto deve-se à constituição da Escola 

Normal La Salle. O segundo motivo foi a chegada dos “anciãos lassalistas”30 . Inúmeras 

mudanças físicas e logísticas foram aplicadas. Os irmãos promoveram algumas alterações no 

espaço da congregação, certamente visando o melhor ensino-aprendizagem. Os internos 

pensionistas neste ano seriam transferidos para o Ginásio. Os cargos de professores foram 

relocados entre os irmãos pertencentes à primeira turma, e os novatos, recém-chegados da 

Europa ficaram com suas antigas ocupações. A comunidade de anciãos, como citado 

anteriormente, era composta pela mescla dos irmãos mais velhos com os mais jovens, não 

excetuando nem mesmo os considerados enfermos.  

Com as novas instalações e prédios construídos, os juvenistas foram transferidos para 

as mais modernas construções. A intenção da congregação era redirecionar o ensino para a 

formação de moços cristãos destinados ao magistério. Estava inaugurada a Escola Normal do 

Instituto São José. Ao final do ano de 1926, houve comemorações no gramado dos jardins da 

                                                           
30 Termo utilizado pela congregação. 
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instituição com a distribuição de prêmios para os alunos do Externato São Luiz e honrarias 

aos professores. 

Em 1927, após o retiro costumeiro de uma semana – de 7 a 15 de janeiro – os irmãos 

iniciaram as tratativas de início de ano. O regime de organização continuaria funcionando 

com um irmão visitador como diretor e outro visitador como vice-diretor. Outra norma 

competia aos noviços que após concluírem seus estudos de noviciado, passavam aos estudos 

escolásticos. Como parte da avaliação, apresentavam aulas experimentais aos irmãos 

visitadores. O ano de 1927 foi um ano complicado para a instituição que sofreu com uma 

epidemia de tifo em seus corredores. Com a finalidade de evitar estas epidemias, comuns na 

época, a instituição promoveu a construção de latrinas permanentes, a fim de evitar a 

proliferação de micro-organismos danosos à saúde dos alunos e professores. Algumas fossas 

seriam desmanchadas permanentemente somente na década de 1930. Outra medida preventiva 

foi a adoção das práticas ensinadas nas disciplinas como Higiene. 

O ano de 1928 foi de intenso labor escolar no Instituto São José. No entanto, não de 

um ensino oficial. Ao menos era assim referido nas atas memorialísticas do Instituto. Durante 

este ano os trabalhos para formar bons educadores seguidores de São João Batista estavam 

carregados de um “espírito sobrenatural” e não oficial31. O ano de 1928, bem mais brando em 

perdas materiais, ocasionou uma maior procura de alunos. Novos espaços, ainda que 

improvisados, tiveram que ser construídos. A emergência por novas salas de aula era 

evidente. Este momento é marcante no processo de transição entre um semiprofissionalismo e 

o dever de se adequar às normas da educação nacional. Até o ano de 1939, a escola manteria o 

padrão de um ensino essencialmente religioso, pouco preocupado com as normatizações 

nacionais.  

No triênio que seguiu (1929-1932) chama atenção a publicação em ata da venda do 

cinematógrafo do Instituto São José. O aparelho foi enviado à França, o que faz crer que neste 

período as dificuldades de manutenção foram evidentes, provavelmente reflexos da forte crise 

econômica, ocorrida logo após o “Crack” da bolsa de valores de Nova York. Havia também a 

necessidade de construção de novos espaços para melhor adaptação dos normalistas.  

Durante o conturbado ano de 1930, que desencadeou com a vitória no embate político 

(não por meios democráticos) de Getúlio Dorneles Vargas (1882-1954), o Brasil iniciava uma 

série de mudanças, das quais a educação não ficaria isenta. No mês de novembro de 1930, 

Francisco Campos assume a pasta do Ministério da Educação e Saúde Pública. O novo 

                                                           
31 Referido com estes termos no Relatório de Inspeção de 1939-1943 do Instituto São José. 
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governo federal tinha como intenção centralizar sob um único regulamento todas as escolas 

brasileiras, uniformizando o ensino. 

 

 

A Reforma Francisco Campos centralizou no Ministério da Educação e Saúde 

Pública toda a regulamentação do ensino primário, secundário e superior, bem como 

promoveu a unificação dos programas de ensino e das metodologias de ensino. O 

caráter centralizador da proposta revelava uma tentativa de criar um padrão 

uniforme para o ensino nacional. (DOS SANTOS, 2010, p.119) 

 

 

 

Já no ano de 1936 o Instituto São José iniciou o curso fundamental, seguindo 

estritamente as determinações legais estipuladas pelo governo de Getúlio Vargas. Assim, os 

moldes curriculares do período de 1936 a 1939 já seria influenciado pelo Colégio Pedro II, no 

Rio de Janeiro, prática recorrente das escolas da época. Embora com dificuldades financeiras 

e logísticas, os irmãos Lassalistas formataram uma estrutura coesa durante o começo da 

década de 1930, onde já havia importantes benfeitorias: quadros negros, pintura nas salas de 

aula, área livre para iluminação, disposição de janelas, salas com capacidade acústica, 

mobiliário (carteiras e diversos), auditório, Biblioteca, ginásio, sala de Geografia, sala de 

Ciências Físicas e Naturais, laboratórios – Física, Química e História Natural –, sala de 

Desenho, sala dos professores e setor administrativo. Chama atenção a sala específica de 

Geografia, disciplina que ganhava importância no decorrer da década de 1930, bem como a 

sala específica de Ciências Físicas e Naturais, ainda dispunham de laboratórios específicos 

para cada uma das disciplinas. 

 A partir do ano de 1939 a congregação Lassalista desenvolveu de forma profissional 

seus currículos. As equiparações necessárias desde 1931, com a Reforma de Francisco 

Campos, agora eram implementadas com maior rigor. É sensível o crescimento de 

documentações institucionais que dão conta dos conteúdos programáticos necessários para 

complementar o currículo, tanto no Ensino Primário, quanto Secundário e Normal. Para 

melhor compreendermos a equiparação do Instituto São José às novas legislações exigidas das 

escolas normais/primárias e secundárias, faz-se necessária uma imersão em cada um dos 

currículos renovados da instituição, disciplina por disciplina, sempre pontuando as referências 

aos estudos dos tipos raciais humanos através dos sentidos. De forma breve, situo o histórico 

das disciplinas na educação brasileira e os trajetos constituídos na Instituição Lassalista. O 

primeiro currículo que analiso é o de Geografia. 
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A influência mais importante aos educadores brasileiros para a construção dos 

currículos da disciplina de Geografia vinha dos geógrafos alemães e franceses. A Alemanha 

em processo de unificação no final do século XIX utilizou a disciplina para formar seus 

cidadãos, tendo nas figuras de Humbolt, Ratzel e Ritter seus principais teóricos. Na França do 

final do século XIX, a disciplina foi utilizada para o desenvolvimento de um sentimento 

patriótico (FISCHER, 2009). A Geografia, como disciplina escolar, foi implementada na 

educação brasileira em 1832. Como uma das principais disciplinas inseridas no currículo do 

Colégio Pedro II, notadamente uma referência educacional até a década de 1930 no Brasil, 

seguia padrões francófonos. Até o final do século XIX, a Geografia era baseada na “arte” 

mnemônica. Este estágio foi modificado com o método intuitivo que inovou principalmente 

nos objetos utilizados para o ensino.  

Um dos autores ao qual é creditado o papel de divisor de águas (ANDRADE, 1994) é 

Delgado de Carvalho (1984-1980) que produziu inúmeros livros didáticos da disciplina, que 

foram adotados por várias instituições pelo país. Aroldo de Azevedo e Raja Gabajiba seriam 

outros autores de compêndios importantes publicados neste período. Os autores da década de 

1930 estavam ainda sob influência do pai da Geografia Humana, Paul Vidal de La Blanche, 

francês que dedicou seus estudos às relações do espaço com o homem. O autor francês vinha 

da matriz de Ratzel, reconhecido geógrafo germânico, no entanto não era tão ortodoxo quanto 

ao determinismo geográfico.  

Durante a reforma de Campos (1931) a Geografia ganhou destaque e ocupou carga 

horária em todas as séries do Ginásio. A reforma deu maior propulsão para que os pensadores 

da disciplina aplicassem métodos mais ativos de ensino, que utilizassem os objetos existentes, 

saídas de campo, consulta em mapas. A intenção era seguir as ideias preconizadas por 

teóricos como Pestalozzi, com um ensino mais objetivo. Lourenço Filho desde a década de 

1920 esteve envolvido com o aprimoramento da Geografia, principalmente para os 

normalistas. Em seu trabalho na Escola Normal do Ceará, obteve aproximações com as 

leituras de Carvalho, das quais comungava ideias próximas, vindo a publicar textos do autor 

em seus livros didáticos (FISCHER, 2009). A reforma, em conjunto com os teóricos da 

educação, primava por um ensino que utilizasse aportes do método intuitivo, com vistas ao 

ensino mais sensorial, objetivo e concreto. Os estudos comparativos eram amplamente 

desejáveis para melhor aprendizagem de Geografia pelos alunos. A utilização de mapas era 

recorrente. 

O Instituto São José adotou prontamente uma das primeiras modificações estruturais: a 

criação da sala-ambiente. A sala ambiente de Geografia (figura 17) era ornada por mapas 
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pintados à mão pelos professores dos irmãos normalistas. O ambiente era extremamente 

visual, utilizando dos mapas e, por vezes, de bustos raciais para a “costura” dos povos com a 

territorialidade. 

 

 

Figura 17 - Sala de Geografia 

Fonte: (Relatório do Instituto São José, 1939-1943) 
 
 

 

 
 

As obras de Delgado de Carvalho, Geografia do Brasil e Geografia Elementar foram 

adotadas como referência no Instituto São José. Na obra de Carvalho, Methodologia do 

Ensino Geographico, seu principal compêndio, o autor promoveu críticas ao ensino arcaico e 

mnemônico. Relegou um espaço maior ao estudo do homem e o seu meio como agente 

formador. 

As obras de Aroldo de Azevedo (1910-1974) foram dedicadas à Geografia do Brasil, 

principalmente às movimentações urbanas. No entanto, foram notáveis suas atribuições à 

população nacional, descrevendo detalhadamente os habitantes de cada região na obra 

“Noções de Geografia Geral do Brasil”. Nesta obra, ficava clara a influência do meio 
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geográfico como definidor do homem. O modelo de pesquisa tem clara sintonia com o francês 

La Blanche. Os preceitos positivistas-funcionalistas são observados pela constante 

classificação do homem, naturalização de seus atos e um entendimento organicista do sistema 

natural. Outro autor renomado que transitava entre os compêndios da Geografia era Luiz 

Gonzaga Lenz. 

Durante a Reforma Capanema (1942) a Geografia manteve seu prestígio, e muitos 

professores da disciplina iniciaram uma formação especializada. Antes da década de 1940, os 

professores do Instituto São José tinham formação especializada em Biologia, o que 

demonstra que não havia um entendimento seccionado entre estas ciências. Os professores 

mais destacados durante as décadas de 1920 até 1950 foram: Marcelo Luiz Nagant, Domingos 

Vieceli e Arsênio Both. Todos eram atuantes na Geografia, embora circulassem entre outras 

disciplinas como o ensino das Ciências Naturais, História Natural e Biologia. 

No Currículo de Geografia para o Ensino Primário do Instituto São José podem ser 

visualizados em alguns pontos uma abordagem direta da questão das raças humanas. Após 

serem ensinadas as influências do “meio” para a vida do homem, logo na sequência são 

visualizados termos como Monogenismo e poligenismo, Raças pré-históricas e graus de 

civilizações. Esses conceitos conectados aos estudos das tipologias humanas eram colocados 

de forma explícita nos estudos das humanidades geográficas. Na terceira série do Ensino 

Primário, notadamente as influências da Geografia determinista alemã podem ser percebidas. 

No ponto “c” dos conteúdos a serem trabalhados na disciplina de Geografia durante o ano 

letivo, a Antropogeografia tratava do homem e seu meio de existência, como um foco 

importante no nativo do Brasil. 

Além disso, em vários pontos eram abordados os conceitos de Monogenismo, 

Poligenismo, raças humanas, elemento africano, mulatos, elemento indígena, mestiçagem. 

Assim, fica evidenciada a importância dada a esta temática, que segue durante os meses sendo 

ensinada no Ensino Primário.  

Para os normalistas, a Geografia apontava temáticas muito aproximadas às ensinadas 

para os alunos do ensino primário. Nesta disciplina, dividida em dezenove pontos, alguns são 

destinados ao ensino dos diferentes tipos humanos. Termos utilizados: População, grupos 

étnicos, elemento indígena, elemento africano, elemento europeu, mestiçagem, mulatos, 

caboclos. O ano de 1943 ficou marcado por uma suave mudança na nomenclatura do termo 

“raças” por “etnias”. No entanto, apenas no que tange à Geografia. Em outras disciplinas o 

conceito de raças permaneceria. 
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No ensino ginasial, na terceira série, inúmeros pontos referentes à questão das raças 

eram perceptíveis, tais como: População brasileira, os tipos étnicos, imigração e 

colonização, línguas e religiões, o elemento branco na população brasileira, o elemento 

negro, o elemento indígena, o elemento asiático. Estes pontos foram abordados com forte 

associação com a sala-ambiente, utilizando-se dos mapas e de bustos raciais, representativos 

de cada tipologia humana. Assim, fica evidenciado que o ensino dos tipos raciais humanos na 

disciplina de Geografia, bem como das teorias racialistas desenvolvidas desde o século XIX 

na Europa e América do Norte, se não ensinado em sua totalidade, ao menos era previsto no 

currículo formal da escola dos irmãos Lassalistas. No entanto, estes conceitos e temáticas não 

ficariam restritos à disciplina de Geografia, conforme será visto a seguir. 

 Os currículos de História Natural e Biologia, por sua vez, fizeram parte das chamadas 

Ciências Naturais. Alguns autores defendem que embora a nomenclatura tenha variado ao 

longo do tempo, elas não constituem ciências dicotômicas. O termo “História Natural” foi 

mais frequente no ensino primário. O termo “Biologia” é mais recorrente nos cursos 

complementar e normal. Desde os tempos de Aristóteles, na Grécia Antiga, que o homem se 

debruça sob as questões da natureza através da História Natural. No entanto, somente durante 

o século XIX que a área atravessou um momento de especialização, sendo dividida em 

diversificadas áreas, tais como: Zoologia, Botânica, Fisiologia, Mineralogia, Geologia e 

Paleontologia. A França foi um centro de referência em escritos que abordassem temáticas de 

História Natural. Seus compêndios eram desenvolvidos pelos liceus desde os tempos 

Napoleônicos. A intenção do governo francês era manter os laços entre os centros de pesquisa 

e as escolas secundárias. O Colégio Pedro II (RJ) aderia de forma incisiva uma quantidade 

considerável de livros de autores como Cuvier, Duméril, Jussieu, Candolle.  

Porém, após a Reforma de Leôncio de Carvalho o ensino de História Natural obteve 

notório reconhecimento e investimentos (LORENZ, 2010). O Método Intuitivo que Rui 

Barbosa, ao traduzir a obra de Norman Calkins – Primeiras Lições de Coisas (1886) – 

incorporou nas reformas educacionais, concedeu mais espaços para o estudo de ciências 

naturais. O público alvo era, principalmente, estudantes normalistas, que formariam a nova 

safra de profissionais da educação e deveriam estar habituados com o que havia de mais 

moderno no ensino. Os compêndios produzidos neste momento eram ricamente ilustrados 

com imagens coloridas. Porém, a predominância de compêndios estrangeiros no período de 

1838 – data da instauração da disciplina no currículo da educação nacional – e 1900 era 

agressiva.  
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Os compêndios de História Natural começaram a ser produzidos no Brasil durante o 

começo do século XX. Juntamente com a maior proporção de livros escolares, novas 

temáticas começariam a ser trabalhadas, dentre elas as raças humanas em História Natural. 

Sabe-se que esta temática era recorrente em estudos acadêmicos, mas em âmbitos escolares, 

no Brasil, ainda era considerada uma inovação.  A temática das raças humanas nas escolas 

brasileiras não era comum até o século XX, não estando presente nos currículos. Somente na 

metade da primeira década esse ponto seria abordado. Conforme Dos Santos (2010): 

 

 

De 1909 a 1913 a distribuição das disciplinas no currículo permaneceu semelhante, 

com a História Natural no 3º ano e a Higiene no 4º ano. Entretanto, em relação à 

seleção de conteúdos, na História Natural houve alterações: além dos conteúdos de 

Botânica e Zoologia, a Mineralogia, a Geologia e também elementos de Anatomia e 

Fisiologia Humana foram inseridos no programa desta disciplina, o que não ocorreu 

em anos anteriores. (DOS SANTOS, 2010, p. 7). 

 

 

Assim, com esta temática inserida na História Natural e com uma crescente produção 

de compêndios, podemos visualizar uma recorrência na abordagem sobre as raças humanas 

nos livros escolares.  

 

  

 

Neste percurso histórico acerca de raças humanas, vale realçar como eram as 

representações de tipos raciais em livros didáticos editados no Brasil no início do 

século 20 – neles encontramos reflexos das concepções de desigualdade racial, 

correntes no século anterior. Na Historia Natural de Langlebert, uma ilustração 

semelhante a uma estátua grega representa a raça branca. Na Terra Illustrada, a raça 

negra é caracterizada por possuir uma inteligência apática. Já a Historia Natural 

FTD (1924) exibe uma concepção monogenista, que ressalta a unidade da espécie 

humana, considerando todas as suas raças como igualmente nobres, sem permitir 

distinção de raças superiores e inferiores (STELLING, p. 34, 2007). 

 

 

 

Segundo Dos Santos (2010), a tendência era que todas as escolas que possuíssem o curso 

normal tratassem desta temática. Esta tendência minguaria a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial. 

No Instituto São José, desde a década de 1920 as mudanças eram perceptíveis no 

ensino de História Natural. O Museu de História Natural era considerado pela instituição 
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como uma exigência mínima para a qualificação da escola, principalmente a dos normalistas. 

Sua fundação ocorre juntamente com a instauração da escola normalista em 1926. Também 

chamada de laboratório, museu ou sala de História natural (figura 18) possui, segundo os 

relatórios de 1939-1943, em suas instalações mesas para microscópios e para ensaios 

prognósticos, Bico de Bunsen, maçaricos. Os materiais que compunham seu espaço, segundo 

o relatório de Inspeção de 1939 são: microscópios com coolares e objetivas de vários números 

– micrótomo de mesa – lâminas, pilão, formol (...); coleção carpológica de exemplares típicos 

de frutos secos, modelos de inflorescência em arame e dos principais tipos de corola – 

Quadros do corpo humano que substituem o esfolado completo, modelo de encéfalo e de 

medula, modelo de ouvido, de olho, de coração, esqueleto de crânio de mamífero, carnívoro, 

roedor, esqueleto de aves; uns 150 exemplares de aves empalhadas, peles de ofídios, 

Lacertídeos, anuros, peixes, insetos diversos, aracnídeos e equinodermos, modelos de 

sistemas cristalinos de vidro com visão perfeita dos sima de simetria – fios de platina – pinças 

– gral – maçaricos – estojo para ensaio de dureza – Quartzo com as principais variedades de 

gesso - (...) Linhito, calcareos, Carvão de pedra (...); aparelho com micro-projetor para o 

estudo de história natural e da física – diversos filmes sobre a História Natural. 
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Figura 18 - Laboratório (Sala/museu) de História Natural 

Fonte: (Relatório Inst. São José/Canoas-RS, 1939-1943) 

 

 

O Museu de História Natural ainda era composto de inúmeros filmes e placas 

projetáveis para a visualização dos alunos (figura 19). Este projetor ficava transitando entre as 

salas de aula do Instituto São José. Além dos projetáveis e do museu, havia ainda os bustos de 

gesso e os compêndios didáticos, posteriormente, abordados com maiores detalhes. 
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Figura 19 - Aula de História Natural com projetores 

Fonte: (Arquivo Central da Província La Salle/RS, 1939-1943) 

 

 

Os livros utilizados durante a década de 1930 e 1940 são considerados referência na 

disciplina. O primeiro, Elementos de História Natural de Balduíno Rambo, continha um 

capítulo inteiro sobre a questão das raças humanas. O segundo livro, uma coletânea da editora 

FTD, História Natural, abordava, em um de seus tomos, a questão racial, aos mesmos moldes 

do livro de Rambo. Ambos os compêndios, indicados para o curso primário, utilizavam o 

recurso visual para abordarem a questão antropológica. No entanto, os mesmos compêndios 

eram utilizados para outras modalidades, inclusive para o curso normal. O ministrante das 

aulas de História Natural era o professor Pedro Veys. Outro professor que aparece formando a 

equipe durante a década de 1930, juntamente com professor Pedro Veys era Ramón 

Malagarrigue. As aulas de História Natural e Geografia eram colaborativas entre si, 

principalmente no que se refere a materiais didáticos e espaços de estudo. O ensino das raças 

humanas pode ser visualizado, assim como em Geografia, nos mais diversos níveis em 

História Natural e Biologia. 

Pode-se notar neste currículo do curso complementar a orientação da biologia 

Comtista, seguindo a linha de evolucionismo das espécies. O ponto mais interessante ao 
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estudo das raças humanas é o mendelismo32 na hereditariedade humana. Há que se notar a 

presença das teorias lamarckistas33 no mesmo currículo. 

No mesmo ano, outros saberes eram ensinados para o curso complementar. Os 

conceitos de Hereditariedade, a crítica realizada das teorias de mutações e evoluções por 

saltos de Hugo de Vries, Paleoantropologia e finalmente, raças humanas. A 

Paleoantropologia utilizava de fósseis de indígenas para o estudo, provavelmente o uso de 

crânios. Essa atividade fazia parte dos “trabalhos práticos” da escola normal. Nos relatórios 

institucionais de 1943, consta como exercícios básicos a manipulação de fósseis do primitivo 

homem nacional. Sob o nome de Ciências Naturais, não mais História Natural devido à 

alteração legislativa da Reforma Capanema (1942), os temas pertinentes ao homem são 

abordados. O tema das raças humanas é trabalhado, levando-se em conta as diferentes 

tipologias de coloração de pele. Na sequência são vistos temas de estudos sobre os ângulos 

faciais e natureza dos cabelos. As raças humanas são analisadas sob o índice de massa 

cefálica e suas relações com o nariz, preceitos vistos em inúmeras ciências racialistas e 

antropométricas. Em pontos detalhados, novamente são visualizados os temas de estudos 

sobre as raças, tanto genericamente, quanto especificamente em sentido de analisar as 

diferentes cores e índices antropométricos. 

Os normalistas eram formados com os conceitos de Herança e Hereditariedade e 

estudavam com afinco as Leis de Mendel, as Teorias de Spencer e Darwin. A Biologia era 

importante e durante os meados da década de 1940, paulatinamente, assumiria um papel de 

ação junto com a Higiene. Entretanto, seu caráter teórico era mantido ativamente junto aos 

professores em formação. Em todos os níveis de ensino o tema das raças de alguma maneira 

era abordado em Biologia e História Natural. A Biologia ensinada tinha como objetivo trazer 

inúmeros aportes teóricos sobre as teorias racialistas, dentre as mais conhecidas como a 

Poligenia e a Eugenia, bem como todo o debate acerca das mesmas. A análise de anatomia 

comparada, os estudos craniométricos, todos sem exceção eram auxiliados pelos materiais do 

Laboratório/sala/museu de História Natural do instituto Lassalista. As teorias evolucionistas 

também tinham espaço reservado à discussão. As teorias de pensadores como Darwin, 

Mendel e Lamarck eram amplamente debatidas, no entanto nota-se uma inclinação para o 

último. Aqui no Brasil a eugenia foi teoricamente eclética, balizada por dois discursos 

contraditórios: Lamarck e Mendel. As ideias de Mendel ganharam maior influência no 

                                                           
32  Gregório Mendel foi o primeiro cientista a construir um cálculo matemático sobre os fatores da 

hereditariedade através de suas pesquisas em ervilhas.  
33 Ver sobre Lamarck no capítulo 1. 
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exterior, acreditando que o material genético seria transmitido, independentemente do meio 

em que existissem. Assim sendo, o problema racial não poderia ser contornado. A teoria de 

Lamarck, adaptada, trazia uma perspectiva de reforma racial, uma eugenia regenerativa.  

Os Currículos de Higiene e “Biologia Educacional”, desde a metade do século XIX 

eram compreendidos na Europa como essenciais para a educação escolar. A Higiene é 

reconhecida como a arte de conservação da saúde. A ideia era prevenir o homem de todos os 

males possíveis através de práticas de saúde que evitassem as moléstias. No Brasil ele era 

ensinado costumeiramente nas faculdades de Medicina e nas escolas normais. Foi introduzida 

no país durante a chegada da família Real portuguesa, em 1808.  

A Higiene tornou-se matéria obrigatória segundo o decreto n° 775 A, do ano de 1943. 

O Instituto São José teve que adaptar seus conteúdos programáticos aos novos padrões 

curriculares, inclusive os alunos que já haviam iniciado seus cursos pelo formato anterior ao 

decreto n° 775 A. A importância que o Secretário da Educação e Cultura estava prestando 

aqui no Estado era notada devido aos esforços de adaptação curricular, logo após a 

implantação legislativa. Em correspondência com o secretário da Educação, o Diretor da 

congregação Lassalista argumentava que a implantação imediata da disciplina de Higiene 

seria muito complicada. A sua intenção era evitar a invalidação dos cursos em andamento que 

não previam a disciplina de Higiene, além de possibilitar a inscrição dos normalistas na nova 

disciplina em paralelo com os demais estudos já prestados.  

As Práticas de cuidado com o corpo e a mente, bem como o total repúdio aos vícios 

era amplamente reforçado nos estudos higiênicos. Em 1944, inúmeros pontos de Biologia e 

Higiene para os normalistas dava conta das preocupações cranianas – medições, frenologia, 

estudos fisionômicos -, bem como sobre o Índice de Pignet, utilizado para medir a capacidade 

de aptidão de uma pessoa. Inicialmente são medidos os volumes do tórax em inspiração e em 

expiração, após estes valores são somados e divididos por dois. Assim, o número que aparecer 

será calculado em relação à altura e peso, indicando as capacidades físicas do indivíduo 

estudado. 

Mas, além das ciências biológicas – lembrando que a Geografia era considerada uma 

delas - as ciências humanas tinham suas contribuições. Os Currículos de Sociologia eram dos 

mais notórios. O ensino de Sociologia no Brasil começa a ser pleiteado em 1882 por iniciativa 

a Rui Barbosa, cujas reformas propunha a instalação de Sociologia e Direito Constitucional 

para as escolas secundárias e Instrução Moral e Cívica para normalistas. Os pareceres não 

destacavam especificamente o que era pretendido para ensinar em Sociologia. No entanto, era 

clara a influência do Positivismo nos textos de Barbosa, bem como suas intencionalidades de 
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implantar a disciplina nos cursos de Direito, a partir da ideia da sociedade ser um organismo 

vivo que poderia ser organizado de modo racional e científico.  

De modo efetivo, a disciplina da Sociologia foi introduzida em 1890, na Reforma de 

Benjamin Constant. Já como Ministro da Guerra, Benjamin Constant empreendera a Reforma 

do ensino militar, na qual consta a disciplina “Sociologia e Moral” no currículo fixado para as 

escolas do exército. Em todas as modalidades de ensino iam instaurada a disciplina de 

sociologia. Na escola normal os currículos nacionais passaram a prever “instituições 

fundamentais da existência social, leis da evolução do entendimento, da atividade e do 

sentimento” e para a moral “faculdades das funções relativas aos elementos da natureza 

humana”. Ao passar estas iniciativas da virada do século, uma nova empreitada foi lançada na 

década de 1920.  

A reforma João Luís Alves-Rocha Vaz (1925) iniciou com maior efetividade a 

inclusão da Sociologia nos mais diversificados estamentos da educação. Embora as 

legislações estivessem propagando a inclusão desde os pareceres de Barbosa, somente no 

decorrer da década de 1930 a Sociologia tornou-se requisito básico. A reforma de Francisco 

Campos, de 1931 postulou local de destaque para a Sociologia o ensino secundário. Esta seria 

sumariamente excluída na reforma de Gustavo Capanema, em 1942, tornando-se restrita aos 

estudos normalistas. O Colégio Pedro II foi um dos pilares da constituição da disciplina de 

Sociologia entre as décadas de 1920-1940. Podemos notar a forte influência exercida por 

autores como Delgado de Carvalho, que em seu livro Sociologia, dividido em quatro partes 

postula os seguintes motes de condução da disciplina: 

 

 

O plano da obra é o seguinte: O primeiro volume – “os grupos e a sua cultura” – 

com quatro partes: “as teorias sociológicas” (parte I), “As sociedades” (parte II), “As 

migrações” (parte III) e “Os fatores culturais” (parte IV); e o segundo volume – “As 

estruturas sociais” – , com cinco partes: “Estruturas de perpetuação social: família e 

o casamento” (parte V), “Estruturas de ajustamento social: a educação e a escola” 

(parte VI) e “Estruturas de coordenação social a) a indústria” (parte VII), “b) o 

Estado” (parte VIII), “c) a Igreja” (parte IX). (MACHADO, 1987, p. 121). 

 

 

Fica nas entrelinhas as metodologias utilizadas pelos professores do Colégio Pedro II, 

embora esta breve descrição do compêndio mais utilizado pelos docentes seja uma evidência 

importante. Devido ao papel de modelo escolar atribuído ao Colégio da capital federal, a 

tendência é que todos os outros institutos normais e secundários seguissem praticamente os 

mesmos parâmetros, não sendo diferente no Instituto São José em Canoas. A Sociologia, 
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segundo os currículos da congregação Lassalista, abordava as teorias racialistas de modo 

especial, utilizando-as sob o ponto de vista social. Eram debatidas as hipóteses sobre o 

aparecimento do homem, dentre elas as teorias de poligenismo e monogenismo. As teorias do 

progresso social abordavam a eugenia do ponto de vista moral e social, o que nada mais era 

do que utilizar as metodologias da eugenia para mudar e atuar na moralidade dos indivíduos, 

da maneira que fosse necessário.  

A eugenia não era conteúdo exclusivo de uma disciplina. A eugenia era ensinada 

dentro da Biologia e da Sociologia, aparecendo mais discretamente nos pontos de Educação 

Física e Higiene, no entanto eram aplicadas “na prática”. Não somente no Instituto São José 

era assim, era uma tendência nacional. 

 

 

Desenvolveram-se cursos de educação física, higiene e puericultura. Os alunos 

aprendiam normas eugênicas para poder ensiná-las: os cursos “[dariam] 

conhecimentos aos alunos da orientação da Educação Física dentro de um plano 

baseado em um continuo aperfeiçoamento físico, mental, moral e social. (DÁVILA, 

2006, p. 175). 

 

 

Ainda segundo Dávila (2006), durante o período da primeira metade do século XX, o 

Brasil em busca de sua modernização, quis equiparar as diferenças históricas raciais, quase 

uma eugenia lamarckiana. No contraponto de uma política de maior escolarização da 

população nacional, o modelo “branco e europeu” era o adotado como parâmetro a ser 

atingido. Os educadores brasileiros não entendiam o conceito de raça como algo meramente 

biológico. A raça – biológica – tornava-se aparato ideológico para a discussão étnica. 

Atrelado a esta miscelânea conceitual os valores imorais que deveriam ser rechaçados, tais 

como a preguiça, a pobreza e as doenças venéreas. A escola era vista como a propagadora 

ideal destes conhecimentos, essencialmente em ações sobre as crianças em idade escolar. O 

corpo deveria ser trabalhado e cuidado.   

Alguns conceitos tornaram-se recorrentes nos currículos do Instituto São José do ano 

de 1943, tais como “conceito de família – teorias sobre as origens da família – O estado e a 

escola”, “Eugenia, Imigração e Colonização”, “Cultura e educação dos povos primitivos”, 

“Hipóteses sobre o aparecimento do homem”. No ano de 1944, também em currículos 

destinados à formação de professores, podemos verificar outros conteúdos pertinentes ao 

estudo racial sendo previstos: O homem e o ambiente social: fatores biológicos, políticos, 
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morais; Hipóteses sobre o aparecimento do homem, poligenismo e monogenismo; Teoria do 

Progresso Social; Eugenismo sob o ponto de vista moral e social; Teoria da Escola 

Evolucionista sobre a origem da família. Embora excluída com a reforma de 1942 – realizada 

por Capanema – a Sociologia prosseguiu nos currículos por meio de outras disciplinas, sendo 

abordada em História, Geografia e Psicologia Educacional, no caso das escolas normais. 

   Outras disciplinas eram importantes no estudo referente à temática racial. A Educação 

Física, por exemplo, agia no intuito de construir um corpo saudável e reforçado, promovendo 

uma sociedade em que o progresso passava por uma reeducação física do corpo. A disciplina 

de Educação Física era vista como aparato para ter maior força no combate aos vícios e 

doenças e aprimorar a raça nacional. É importante lembrar que mesmo em institutos 

confessionais o nacionalismo era tratado como fundamental ao bom normalista, por 

consequência bom cidadão. 

A Psicologia Educacional no curso normalista do Instituto São José tinha a intenção de 

estudar a teoria para depois aplicá-la em seus alunos pertencentes a outros cursos, como os da 

escola de aplicação e os alunos do Ginásio. Se as medidas antropométricas eram costumeiras, 

ainda estavam iniciando os estudos sobre a psicologia aplicada aos alunos. Técnicas de 

concentração, estudos sobre as fases de maturação psicológica e estudos sobre as doenças 

mentais eram recorrentes. Alguns dos pontos de Psicologia no Instituto São José são quase 

que de natureza subjetiva. Dentre eles: “Inclinações: Pessoais, sociais e superiores; O caráter; 

a personalidade”. Ainda em Psicologia eram abordados pontos sobre criminalidade na 

infância e na adolescência, levando-se em conta as possibilidades de uma tendência 

hereditária do crime nesses indivíduos.  

Embora pareça um tanto contraditório, a disciplina de Música e Canto Orfeônico como 

uma maneira “prática” de formulação de consciência racial e espírito nacionalista. Era algo 

institucionalizado para os normalistas de então, aprender a ensinar sobre a pátria, 

principalmente através da música.  

 

Estudavam trabalhos manuais e cantos corais nacionalista a fim de adquirir amor 

pelo trabalho e pela nação que se considerava faltar entre as elites. Como Azevedo 

explicou: O que importa, no entanto, acima de tudo, é o cultivo do sentimento 

patriótico. (DÁVILA, 2006, p. 175). 
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Os normalistas do Instituto São José faziam grandes eventos e desfiles na semana cívica, 

inclusive com publicação de pequenos versos e marchinhas. Durante o governo de Getúlio 

Vargas (19390-1945), em meio a um estado de nacionalismo ufanista exacerbado, demonstrar 

a nacionalidade de seus normalistas era importante. Nos documentos institucionais é 

destacado que todos são brasileiros natos.  

 Por fim, a disciplina de História, onde os “elementos raciais” eram ensinados logo no 

iniciar da disciplina, quase um pré-requisito básico ao entendimento e compreensão da 

História nacional. Assim, cada qual já saberia qual era o seu lugar na sociedade, aceitando e 

posicionando-se adequadamente. 

 Assim, o proposto nesta seção foi visualizar e compreender a relevância do ensino 

racial nos currículos, bem como na legislação, tendo em vista a sua recorrência em 

documentos escolares. Disciplinas como Geografia, História Natural/Biologia, Sociologia 

postularam espaços importantes em suas grades curriculares e demonstraram ao menos um 

trajeto considerado ideal ao ensino racial. Os pontos contidos nos currículos do Instituto São 

José seguiam as tendências de seu contexto ao entender o estudo dos tipos humanos como um 

conhecimento científico e pedagógico relevante. No próximo subcapítulo a discussão será 

localizada no que se refere às imagens-artefatos e o ensino racial na Congregação Lassalista. 

Nas últimas seções deste capítulo irei discutir a utilização no ensino destas imagens-artefatos 

do Instituto São José-RS e analisar as representações que as mesmas produziram. 
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4.3 IMAGENS-ARTEFATOS E O ENSINO RACIAL ATRAVÉS DA CULTURA VISUAL 

 Com a finalidade de imergir nas imagens-artefatos do Instituto São José, ligadas ao 

seu museu escolar e que abordavam ou referiam sobre as questões dos estudos raciais, 

promovi um cuidadoso levantamento sobre os compêndios utilizados no ensino das diferentes 

disciplinas. Segundo o dicionário de Língua Portuguesa Michaelis Online, compêndio é “um 

resumo”, “sinopse”, “síntese” ou ainda “sumário” de qualquer assunto. Ainda pode ser 

qualificado como uma súmula geral de abordagem de uma determinada área do 

conhecimento. Após um minucioso levantamento das obras referidas nas listagens de 

literaturas obrigatórias e recomendadas do Instituto São José, ative-me a dialogar com aquelas 

que abordassem de alguma maneira as questões de estudos raciais e, evidentemente, 

possuíssem impressos, imagens alusivas à temática racial.  

Dos livros mais notórios seleciono para a análise: Elementos de História Natural de 

Balduíno Rambo; História do Brasil para Crianças de Viriato Côrrea; História Natural da 

editora FTD, Evolução do Povo Brasileiro de Oliveira Vianna. Dois manuais de História 

Natural, um de História do Brasil e outro de Ciências Sociais, mesclando Sociologia, 

Geografia e Antropologia. Esses manuais eram utilizados diretamente nas aulas pelos 

professores, bem como eram referidos como leituras obrigatórias no curso normalista, fazendo 

parte, então, da formação básica dos novos professores. Como característica comum dentre os 

referidos compêndios encontra-se a riqueza de imagens, principalmente gravuras, e o forte 

aporte de teóricos reconhecidos no contexto da época dentro de suas ciências.  

 O livro Elementos de História Natural – para o 3° ano seriado do Padre Balduíno 

Rambo34 (figura 20), editado pela livraria e editora Globo no ano de 1937, tamanho pequeno, 

estilo standart, com 389 páginas e ricamente ilustrado, consta na lista de livros da Biblioteca 

Ir. Ronna, composta de livros “raros” e de valor reconhecido pelos irmãos Lassalistas, faz 

parte da coleção da Biblioteca do Museu La Salle/MALHS.  

 

 

 

 

                                                           
34 Balduíno Rambo (1906 – 1961) religioso, professor e escritor gaúcho viveu muitos anos estudando botânica na 

Alemanha. Ao voltar ao Rio Grande do Sul lecionou aulas de História Natural no colégio Anchieta. Através de 

suas experiências lançou uma sequência de compêndios escolares, com a intenção de popularizar o que havia de 

mais moderno para as escolas. Teve voz ativa durante o período do Estado Novo (1937-1945), embora fosse 

redator de alguns periódicos em alemão. Mesmo durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) não 

foi censurado por escrever em língua germânica. O seu principal livro escolar, Elementos de História Natural – 

para o 3° ano seriado foi referência para inúmeras escolas do período getulista. O uso articulado entre textos e 

imagens era recorrente nas obras didáticas deste período. 
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Figura 20 - Capa do Livro Elementos de História Natural, Balduíno Rambo 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 

 

 

No prefácio do livro o autor remete às questões legais do período de edição da obra, 

indicando que os seus escritos vêm para satisfazer as exigências do programa legal. O autor 

ainda informa seu esforço em executar uma linguagem menos formal, com verbalismo técnico 

excessivo. Segundo o relatório do Instituto São José (1939-1943), a Biblioteca Ir. Ronna era 

composta por livros atualizados, ilustrados e de acordo com as normas legais, sendo um deles 

a presente obra. No estudo da primeira seção, Antropologia, estava previsto o estudo das raças 

humanas e seus caracteres.  

 O estudo das raças apresenta como justificativa para haver diferenças nas tipologias 

humanas o meio e os modos de vida de cada indivíduo, carregando ainda os preceitos 
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euclidianos de localização geográfica como definidora dos costumes do homem e de seus 

descendentes. Para Rambo, o estudo racial é necessário para entender a complexidade 

humana, sendo que cada indivíduo possui características diferentes, o que nem sempre 

significa que estas sejam transmitidas para os descendentes, sendo o meio em que cada sujeito 

vive preponderante para a definição de características marcantes. O autor define de forma 

geral os europeus como elementos de cor branca, os orientais de cor amarela e os africanos de 

cor preta. Em momento algum há uma definição efetiva da “tipologia” do homem brasileiro. 

O estudo mais aprofundado remete às diferenças ligadas à descendência. Balduíno Rambo, no 

que tange aos aspectos gerais da raça, afirma que o meio e os hábitos não influem para a 

transmissão da cor da pele. Segundo o autor, “cedemos a esse instinto classificador tão 

inextinguivelmente arraigado em nossa mente intelectual, e dividimos a humanidade inteira 

em três grandes grupos: os brancos, os amarelos e os pretos.” (RAMBO, p.22, 1937). 

Os estudos comparativos dos crânios também eram entendidos como algo relevante ao 

analisar as raças (figura 21). Cada crânio pertencia a um tipo racial específico, sendo agente 

diferenciador das feições do rosto, bem como das características culturais. Dividem-se os 

tipos raciais em brancos, amarelos e pretos. Cada um compõe uma raça principal, que ainda 

tem suas subdivisões naturais. Raças Humanas principais e sub-raças mais importantes com 

suas características: 

• Raça Branca: raça mediterrânea, raça nórdica, raça alpina, raça dinárica, raça báltica. 

Nas descrições são apresentadas as diferenças de tipos craniométricos, orelhas, olhos, 

cor da pela e cabelos. Também são apresentadas as regiões de predominância e as 

misturas. Segundo o autor esta raça representa 51% dos seres humanos da terra. 

• Raça Amarela: Mongóis, ameríndios, esquimós, ural-ataícos, indonésios. Nas 

descrições são apresentadas as diferenças de tipos craniométricos, orelhas, olhos, cor 

da pela e cabelos. Também são apresentadas as regiões de predominância e as 

misturas. Segundo o autor esta raça representa 40% dos seres humanos da terra. 

• Raça Preta: Negros, Pigmeus e melanésios. Nas descrições são apresentadas as 

diferenças de tipos craniométricos, orelhas, olhos, cor da pele e cabelos. Também são 

apresentadas as regiões de predominância e as misturas. Segundo o autor esta raça 

representa 9 % dos seres humanos da terra.  
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Figura 21 - Estudos de Craniometria  

 

Fonte: (RAMBO, 1937, p.18) 

 

  

 O autor delimita que a obra atinge apenas as características mais gerais das diferentes 

raças, deixando aparente a dificuldade de classificação de seres humanos. Algumas raças, 

segundo Rambo, são facílimas de distinguir, no entanto outras, que ficam em zonas limítrofes 

de contatos, as semelhanças físicas confundem-se de maneira inseparável. Há também uma 

indicação conceitual no autor, que já questiona a existência de separação biológica das raças 
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humanas. Defende a inteligência de todas as raças, embora diferentes, todas sendo 

seguramente consideradas pertencentes à linhagem Homo Sapiens. O livro didático de 

Balduíno Rambo é reconhecidamente alinhado com as tendências positivistas, sendo bem 

aceito na instituição La Sallista, a Biblioteca Ir. Ronna. Assim, faz-se necessária a relação 

entre a obra de Rambo com o positivismo francês. Segundo o livro de João Ribeiro Júnior, o 

positivismo francês pregava a evolução da sociedade como responsabilidade de cada 

indivíduo, assim construindo a desejada moral altruísta comtista, o estudo craniométrico era 

fulcral. Para melhor verificar a moral altruísta os franceses positivistas desenvolviam o estudo 

das cabeças e da fisiologia humana, contrariamente aos ingleses que seguiam a tendência 

psicológica/darwinista social, tendência esta mais verificada junto aos teóricos dos 

compêndios de Higiene e Eugenia da escola galtoniana.  

 Nota-se que nas imagens dos tipos raciais amarelos (figura 22) existem múltiplas 

diferenças entre a tipologia geral. A primeira que podemos postular refere-se à distância 

geográfica. Muitos dos elementos raciais amarelos pertencem à região conhecida como 

Extremo Oriente (Chineses, japoneses, mongóis, coreanos e javaneses), outros a América do 

Norte (Sioux), bem como ainda outros localizados na América do Sul (Gunigurá, esquimó35, 

Trumaí e Coralha). Porém todos obedecem a uma tendência racial amarela, mesmo que 

contendo diferenças importantes em seus hábitos, os membros dessa raça seguem as 

características antropométricas – essencialmente nas medições do rosto, ligadas às distâncias 

cranianas - e pigmentais, consideradas menos importantes para a análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Informação do próprio compêndio. 
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Figura 22 - Raça Principal Amarela 

Fonte: (RAMBO, 1937, p.21) 

 

 

 

 A raça branca (figura 23), assim como a amarela, possuiu uma série de diferentes 

subclassificações, obedecendo às regiões da Europa e Ásia. Na Europa, percebemos as raças 

nórdicas, mediterrâneas, dináricas, alpinas e bálticas. Já na Ásia, os anatólicos da Ásia Menor 

demonstram que não ficam somente no continente europeu os elementos caucasianos. O que 

fica aparente no impresso da raça branca é a melhor qualidade gráfica das imagens, além de 

contornos bem definidos e enquadrados em um ângulo individual. A imagem tenciona dar 

maior visibilidade as expressões e feições dos rostos. 
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Figura 23 - Raça Principal Branca 

 

Fonte: (RAMBO, 1937, p.20) 

 

 

 

  Os elementos da raça preta (negroides) (figura 24) dão conta das mais variadas 

localidades geográficas, da África à Índia (Singalês, Hotentote, Bosquimano, Bamun, Pigmeu, 

Veda) com características culturais bem diversificadas, embora assim como as demais raças, 

obedecendo às definições gerais da classificação negroide.  
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Figura 24 - Raça Principal Preta 

 Fonte: (RAMBO, 1937, p.22) 

 

 

 

Quanto às imagens que ilustram o material didático é importante destacar que na seção 

de negros e indígenas são desenhos/gravuras que demonstram suas sub-raças. Na raça branca 

percebemos o uso de imagens fotográficas, passadas a edição com um enquadramento de 

maior qualidade. Para Chartier este tipo de prática de publicação é, em certa medida, 

conduzido pelo autor e editor da obra. 

 

 

A leitura não está, ainda, inscrita no texto, e que não há, portanto, distância pensável 

entre o sentido que lhe é imposto (pelo seu autor, pelo uso, pela crítica, etc.) e a 

interpretação que pode ser feita por seus leitores; consequentemente, um texto só 

existe se houver um leitor para lhe dar um significado.  (CHARTIER, 1999, p. 11). 

 

 

Assim sendo, a leitura mesmo, que seja conduzida através dos protocolos, dependerá 

de outras questões, inclusive como a aceitação dos leitores à proposta da obra. O compêndio 
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escolar de Balduíno Rambo, na época de lançamento foi considerado Obra-referência pelo 

Governo Federal Brasileiro, pertencia a uma rede de estudos que advogavam para as 

diferenças entre os seres humanos, classificados em diferentes raças/tipos. E o autor utilizava 

de inúmeros protocolos durante a obra, tais como destacar certas ideias com letras em negrito 

e opiniões pessoais. Assim, recorrentemente, ele desvela seu pensamento de forma clara e 

objetiva, tentando a condução dos leitores. Em trecho inicial do setor de estudos sobre o 

homem, o autor afirma que “cedemos a esse instinto classificador tão inextinguivelmente 

arraigado em nossa mente intelectual, e dividimos a humanidade inteira em três grandes 

grupos: os brancos, os amarelos e os pretos.” (RAMBO, p.22, 1937). Em outros segmentos 

Rambo promove destaques em palavras chaves, conduzindo a atenção do leitor diretamente ao 

enunciado. 

No que tange às raças humanas no compêndio de História Natural, era necessário e até 

desejável a inserção de imagens que comprovassem o caráter científico dos escritos do autor. 

Importante saber que segundo Chartier: 

 

 

A imagem é muitas vezes uma proposta ou protocolo de leitura, sugerindo ao leitor a 

correta compreensão do texto, o seu justo significado. Nesse papel – que ela 

desempenha mesmo sendo reutilizada e não tendo sido gravada expressamente para 

o texto onde se insere (o que costuma acontecer nos livros de cordel, pasquins e 

livros azuis), - ela pode constituir-se num lugar de memória que cristaliza numa 

representação única, uma história, uma propaganda, um ensinamento, ou ser então 

construída como a figura moral, simbólica, analógica, que fornece o sentido global 

do texto, que uma leitura descontínua e vagabunda poderia fazer perder. 

(CHARTIER, 1998, p.16) 

 

 

No compêndio de Rambo, as imagens desempenham uma trajetória da leitura, um 

complemento ao texto escrito, visto que “comprova” cientificamente o que os escritos estão 

informando. Até mesmo as diferenças entre as raças são salientadas, trazendo um 

conhecimento em seu conteúdo, através das ilustrações. As raças negras sendo representadas 

em seu modo “selvagem” enquanto as raças brancas ou caucásias sendo demonstradas como 

sujeitos “culturais”. Se o texto propriamente não alude tanto a esta diferença, a imagem 

consegue ampliar e tenta alinhar o pensamento do leitor com o pensamento do autor. A 

imagem impressa é como um “instrumento maior de conhecimento, apta a fornecer uma 

representação adequada da verdade das coisas. Com isto, é suposto conquistar 

necessariamente a adesão de quem olha”. (CHARTIER, 1998, p. 16). Hoje, ao olharmos o 

compêndio de História Natural de Balduíno Rambo temos a nítida visualização de algumas de 
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suas ideias a partir dos protocolos de leitura estabelecidos pelo autor. Embora, 

pedagogicamente defasados e até considerados racistas por alguns pesquisadores, seus 

escritos são historicamente delimitados, bem como as maneiras como o autor entendia (ainda 

mais em um escrito didático) como estes deveriam ser lidos e utilizados no processo de 

ensino-aprendizagem escolar. 

 O manual História Natural editora FTD (1923) tem uma particularidade em relação 

aos demais. Ele possui autoria conjunta, algo corriqueiro entre os membros da congregação 

Marista, editora da obra. As suas obras eram referidas como produzidas pela própria editora 

que recebia a sigla FTD em homenagem a Frère Théophane Durant. Esta obra teve grande 

repercussão e aceitação nos principais institutos de educação brasileiros, embora inicialmente 

fossem vinculados apenas aos espaços da irmandade Marista. A ordem foi constituída na 

França, constituída por Marcelino Champagnat, indivíduo criado em meio à simplicidade dos 

campos franceses. Esta obra, evidentemente, se inseria em um contexto propício a sua 

circulação: 

 

 

O período de circulação deste livro no Brasil foi palco de movimentos políticos e 

sociais, como as lutas reivindicatórias dos trabalhadores por melhores condições de 

vida e de trabalho, pressões da burguesia industrial e dos setores dominantes pela 

formação do “cidadão” republicano, descaracterização dos trabalhadores enquanto 

classe e controle dos movimentos sociais pela classe dominante, novas diretrizes 

econômicas e ideológicas sustentadas pelo nacionalismo, tenentismo e o 

catolicismo. (ALVES, SILVEIRA, 2009, p. 3). 

 

 

 

 

Este compêndio traz inúmeras noções gerais sobre as ciências naturais, embora seu 

principal objetivo fosse a classificação dos corpos encontrados, sejam eles astros e estrelas em 

órbita, ou seres vivos habitantes da terra, onde inclusive o homem estava contemplado. A 

ideia do manual era contribuir para uma hierarquização social e racial, conservando as 

diferenças bem delimitadas entre as tipologias humanas. Embora os autores advogassem a 

existência de raças humanas diferentes, em momento algum se desvincularam da tendência 

monogenista, que acredita que as origens humanas são comuns, além de serem apenas uma 

espécie.  

Os autores acreditavam na existência de três segmentos raciais: Semíticos, Chomíticos 

e Japhéticos. A dispersão pelo mundo ocorreu mediante um amplo processo, este somente 
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finalizado durante o século XIX, o século do esclarecimento científico. As diferenciações da 

raça humana seriam pouco perceptíveis, porém mediante a análise de especialistas, seriam 

sempre demonstradas as variações das feições do rosto (bochechas, aspecto do cabelo, cor da 

cútis). A nomenclatura das raças humanas da editora FTD era diferente dos demais manuais, 

embora a divisão seguisse o modelo clássico da tripartição: amarelos, pretos e brancos (figura 

25). O autor ainda enumera, ao relatar sobre cada uma delas, as diferenças nos formatos dos 

rostos, qualidade das pelagens e da tonalidade da pele. Ao referirem-se às raças amarelas e 

pretas frequentemente utiliza termos pouco qualificáveis, tais como “beiços” ao invés de 

lábios, “selvagens” ao invés de polidos, inteligentes. O termo beiço refere-se à grossura dos 

lábios, a falta de delicadeza dos traços fisionômicos. O termo selvagem remete aos padrões 

diferenciados dos modelos europeus. Os autores ainda qualificariam mais três raças menos 

importantes: raça malaia, vermelha e morena, com vistas a preencher os tipos mistos. A 

grande fonte do manual da editora FTD era a própria Bíblia sob a argumentação religiosa e 

moralista. As diferentes raças seriam uma parte importante do plano divino, e caberia aos 

profissionais da educação confessional transmitir as hierarquias da sociedade. Assim, 

buscavam no princípio as origens da espécie humana nas conexões com Adão e seus 

descendentes. 

 

 

Figura 25 - Raças Humanas 

Fonte: (elaborada pelo autor) 
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Outro compêndio analisado é História do Brasil para Crianças – Livro didático de 

Viriato Corrêa36 (1934) (figura 26). Livro lançado pela Companhia Editora Nacional, com 

suas 236 páginas bem ilustradas, intercalando textos e imagens, a obra de Viriato Corrêa foi 

lançada no ano de 1934. A seguir a linha de publicações promovidas nos anos 1930 que 

serviriam de guia para os professores de inúmeras instituições de ensino. Edições seguidas 

foram lançadas até a década de 1950. Estes também constam nos arquivos Lassalistas como 

material de uso didático dos alunos da escola. Nas palavras do próprio autor, “Os livros que 

mais lhe sabem são os livros de figuras; (...) Nada de filosofia. Nada de profundos aspectos 

que lhes possam causar bocejos. ” (CORRÊA, 1934). Esta frase nos demonstra o quão 

imbuído no Método Intuitivo Corrêa estava. A capa do livro didático vem ilustrada ricamente 

com figuras, representativas dos três tipos que construíram a História nacional, apresentando 

o negro recém-liberto, o indígena como forte e selvagem e o europeu, branco, colonizador 

como um explorador visionário. Detenho-me predominantemente na análise das imagens 

ligadas aos tipos raciais, que não são descritos com estes termos, porém o autor 

frequentemente formula as diferenças entre os elementos selvagens ou indígenas, negros e 

colonizadores civilizados (brancos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Viriato Corrêa (1884-1967) foi um dos principais intelectuais envolvidos com a educação durante a década de 

1930 e 1940, promovendo o lançamento de manuais didáticos de História.  A sua obra máxima foi História do 

Brasil para Crianças, livro lançado pela Companhia Editora Nacional, com suas 236 páginas bem ilustradas, 

intercalando textos e imagens, a obra de Viriato Corrêa foi lançada no ano de 1934 e veio a seguir a linha de 

publicações promovidas nos anos 1930 que serviriam de guia para os professores de inúmeras instituições de 

ensino. O autor formula as diferenças entre os elementos selvagens ou indígenas, negros e colonizadores 

civilizados (brancos). No entanto, Corrêa apenas seguia o movimento “mitológico” brasileiro de formação da 

nação a partir das três raças. Essas descrições que iniciaram no século XIX com a publicação de Von Martius, 

Debret, e outros viajantes, estabeleceu uma hierarquia racial, classificada e seccionada de acordo com a cor da 

pele, atribuindo aos diferentes tipos humanos, valores morais e costumes culturais estáveis. Coube a Côrrea 

desenvolver um manual apropriadamente traduzido às crianças em idade escolar.  
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Figura 26 - Capa do livro História do Brasil para Crianças 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 

 

  

Neste livro ficam evidenciadas as imagens construídas sobre o elemento indígena 

nacional: selvagem no passado, preguiçoso para o trabalho e ignorantes. Inicialmente é 

apresentado o narrador da história, avô de um dos meninos representados nas primeiras 

imagens do compêndio. O contador de histórias remete aos tempos da Nobreza europeia, 

relata sobre Marco Polo e suas descobertas no mundo oriental, sobre as enormes invenções 

chinesas. Após uma retomada histórica inicia seu relato sobre Pindorama. A terra de 

palmeiras, rios caudalosos, de tupis e tapuias. Este era o Brasil. O termo Pindorama significa 

terra de Palmeiras, tradução feita junto aos nativos (figura 27). Já nos primeiros trechos de 
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Pindorama existe uma sequência de características delegadas aos povos indígenas, sendo a sua 

barbárie e selvageria as principais.  

 

 

Figura 27 - Índios primitivos 

 

Fonte: (CORRÊA, 1934, p.30) 
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O seu estado selvagem não era considerado um mal irreversível, mas foi “curado” 

devido ao contato com o colonizador europeu. Foi ele que lhe trouxe religião, educação, 

saberes diferenciados e cuidados para consigo e seus semelhantes. O indígena por sua vez era 

visto como amistoso, receptivo, salvo em caso de tentativa de “domesticação” para o trabalho 

nos moldes europeus. No capítulo X o autor indica o princípio de nossa história civilizada. 

Anteriormente não existia o movimento histórico. A história para o autor Viriato Corrêa 

inicia-se com a chegada do elemento colonizador. 

Nos primeiros capítulos o foco da narrativa histórica são os indígenas, a flora e a fauna 

com ênfase às conexões que o narrador (e o próprio autor da obra) dão aos povos "selvagens" 

com a natureza. O capítulo VII inicia-se uma verdadeira sabatina por parte dos meninos e 

meninas ouvintes. Eles queriam saber os hábitos de convivência dos povos selvagens. O vovô 

contava que eles não ingeriam doces, pois não havia o conhecimento sobre o açúcar, ou 

mesmo sobre a domesticação de certos animais, sendo que muitos destes não eram autóctones 

da América. Além dos hábitos alimentares, outra dúvida foi quanto à questão dos indígenas 

terem uma escola formal ou não. O contador explicava que os indígenas não possuíam 

escolas, não sabiam ler ou escrever. Porém, outros tipos de inteligências eram ensinados de 

modo informal, tais como o faro e o instinto. Sendo assim, há uma nítida animalização do 

indígena, considerado pouco capaz intelectualmente, muito desenvolvido em seus aspectos 

físicos e sensoriais. Histórias como a de Caramuru - Diogo Álvares - e as análises 

administrativas das desgraças das capitanias foram bem descritas. 

Sobre os negros, o capítulo XXVIII versa de maneira específica, mas sem esquecer-se 

de enquadrar cientificamente os tipos nacionais: “O índio brasileiro é rebelde, difícil de ser 

amansado. O negro da África é obediente, pacífico. (CORRÊA, p.115, 1934).” A imagem 

representa que a riqueza nacional era tamanha, que até mesmo os negros escravizados podiam 

utilizar joias e ostentar as maravilhas do país que enriquecia (figura 28). O autor vislumbra 

nessa imagem o efeito de verdade, sendo ela utilizada para chancelar a sua informação sobre a 

prosperidade das raças nacionais. 
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Figura 28 - Negras com joias 

 

Fonte: (CORRÊA, 1934, p.132) 

 

 

A ideia de unificação das raças para o nascimento do brasileiro é sintomática na 

página 174 onde os três elementos nacionais contribuem para a culinária nacional. 

Incrivelmente, apenas o elemento branco está com roupas. A imagem do elemento amarelo e 
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do negro ainda é extremamente caracterizada como o oprimido. As imagens demonstram uma 

predominância do elemento branco de um lado, com as contribuições dos elementos amarelo 

e negro de outro (figura 29). 

 

 

Figura 29 - A cozinha brasileira e as raças nacionais 

 

Fonte: (CORRÊA, 1934, p. 134) 
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 O livro praticamente finaliza com o processo de encerramento da Monarquia. A 

abolição é retratada como a benção de Princesa Isabel para com os negros escravizados em 

nosso território (figura 30). A ideia que passa é de uma comoção nacional e de equiparação 

social imediata... 

 

 

Figura 30 - Alegria da abolição 

 

Fonte: (CORRÊA, 1934, p. 227) 
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 Outra obra importante para o estudo das raças é A evolução do Povo Brasileiro de 

Oliveira Vianna37 (1938). Obra lançada durante o Governo de Getúlio Vargas teve ampla 

aceitação e repercussão perante as escolas normais e secundárias. Oliveira Vianna descrevia 

que o processo de arianização nacional estava iniciando sua evolução, o que significa que o 

país estava paulatinamente evoluindo racialmente, qualificando seu estrato étnico. A obra que 

tive acesso, em sua quarta edição, foi publicada originalmente em 1922. Segundo Vianna, as 

alterações promovidas foram apenas de tempo verbal, visto que todas as suas projeções de 

aspectos racialistas estavam sendo confirmadas. Ainda é referida a obra Raça e Assimilação 

(1932), como um resumo do processo de transformação dos tipos raciais brasileiros.  

Os três aspectos analisados pelo autor remetem à ideia de evolução. O primeiro à 

evolução da sociedade, o segundo das instituições políticas e o terceiro referente à questão 

racial. Sobre o último aspecto, Vianna afirma que embora houvesse uma sensível diminuição 

no fluxo imigratório europeu, substituído pelo nipônico, ainda era possível presenciar a 

predominância do elemento branco nacional. Outro aspecto que o autor advogava, 

comungando das ideias de Getúlio Vargas, visava encerrar com as rivalidades e aspectos 

marcantes de nosso regionalismo. Para Vianna era imperativo a nacionalização do Brasil, sob 

uma só nação, uma só raça. Formada por três partes, com um total de 354 páginas, em capa 

dura, a obra tinha status de guia científico seguro sobre as raças humanas. 

Em seu primeiro capítulo, o compêndio analisa a contribuição das ciências Sociais 

como a História, Antropologia, Antropogeografia, Antropossociologia e Geografia para a 

confirmação das teorias sobre a existência de diferentes raças humanas. Segundo o autor: 

 

 

Ninguém, hoje, que esteja ao corrente das ideias mais recentes trazidas ao 

patrimônio da cultura universal (...) crê mais na hipótese de que possam existir 

grupos humanos idênticos, por mais afins que eles sejam. Cada agregado humano é 

hoje, para a crítica contemporânea, um caso particular, impossível de assimilação 

integral, como qualquer outro agregado humano.  (VIANNA, 1938, p. 33).  

 

 

                                                           
37 Oliveira Vianna (1883-1951) foi um dos principais intelectuais brasileiros do século XX. Como pensador das 

teorias raciais adotou o discurso eugênico logo que este foi trazido para o Brasil, ainda no final do século XIX. 

Assim como a tendência da eugenia nacional, Vianna acreditava ser viável fazer o país progredir por meio de 

ações sanitaristas. Evidentemente, alguns dos teóricos radicalizaram-se durante suas pesquisas eugênicas, caso 

do médico Renato Kehl (1889-1974).  
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No entanto, como explicar esta enormidade de diferentes tipos heterogêneos? Inúmeros são os 

fatores de explicação, obedecendo às mais variadas causalidades. Para o entendimento desses 

fatores dever-se-ia promover imersões nas mais diferentes ciências humanas.  

Um dos fatores da diversidade das raças humanas e, por sua vez, qualificante para as 

evoluções das sociedades era o solo. Este aspecto era considerado como a base física para o 

processo evolutivo das sociedades. Embora o determinismo geográfico de Ratzel38 estivesse 

em descrença teórica, ascendiam às possibilidades criadas por Vidal de La Blanche, que 

considerava o homem como agente importante do processo de adaptação e reconstrução social 

em meio aos seus “bens naturais”. Mas, o solo e seu meio natural seriam, mesmo com muito 

esforço do social, marcas profundas e intransponíveis às sociedades humanas. Segundo 

Vianna, fatores até então ignorados pelos pesquisadores e teóricos iniciavam sua ascensão de 

importância nas análises. Dentre estes fatores a serem considerados necessários, listam-se: 

ritmo das estações do ano, graus de humidade do ar, índices de pressões barométricas e 

temperaturas médias dos dias e noites. Estes fatores sutis seriam determinantes na 

diferenciação e secção permanente dos grupos humanos e nas sociedades, consequentemente.  

O seu segundo capítulo é iniciado com um abandono, ao menos no discurso do autor, 

das teorias de explicação das raças baseadas em Comte (Positivismo), Haeckel (Filogenética) 

e Spencer (Evolucionismo), devido a estes não terem estudado especificamente o caso 

nacional brasileiro. Vianna delega para os saberes da história – seguindo as tendências de 

Ranke e Mommsen – a potencialidade de agir como “mãe e mestre política” (VIANNA, 1938, 

p. 44). A História seria utilizada como ferramenta intelectual para o conhecimento de nosso 

povo nacional, considerado diferente de todos os outros. Assim, as descobertas sobre a 

peculiaridade do povo nacional não poderiam ser desvendadas a partir de teorias exteriores. 

Esse foi o objetivo do autor neste capítulo, descobrir as origens e a evolução de nosso povo.  

Sua análise parte dos indivíduos e grupos regionais, visando compreender as relações 

entre os seres e a territorialidade. Um dos aspectos analisados refere-se à formação 

antropológica da raça nacional. O autor reforça que estes pontos relativos à raça já haviam 

sido tratados em publicações como O typo ethnico brasileiro e seus elementos formadores e 

Dicionario Histórico, Geographico e Ethnografico do Brasil ou que ainda seriam mais bem 

trabalhados no volume O aryano no Brasil. Há um momento confessional do autor, que em 

                                                           
38 Friederich Ratzel (1844-1904) geógrafo e etnólogo alemão inspirou-se em Saint Hilaire, postulando que o 

ambiente era responsável pela constituição da sociedade circundante, devido aos fatores climáticos e 

geográficos. Eram eles os definidores da população em geral. Na teoria ratzeliana o homem era um ser biológico, 

escravo do seu espaço de nascimento.  Quanto às concepções referentes aos Estados Modernos, criou o conceito 

de “Espaço Vital”, condições de manter e consolidar o poder estatal. 
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suas frases comenta ter sido incumbido dessa missão de resgatar as origens raciais, sociais e 

políticas nacionais. No entanto, foi-lhe sugerido que não ultrapassasse as cem páginas de 

publicação. 

 Ao iniciar sua análise sobre a evolução da raça avalia que o Brasil se tornou um centro 

de convenção das raças, onde das três aqui presentes, “duas eram quase exóticas” (VIANNA, 

1938, p. 139). No entanto, dessas raças as que realmente contribuem para o surgimento de 

nossa raça nacional são os brancos e índios, sendo os negros relegados a um papel 

suplementar. Vianna ressalta que as diferenças entre as raças eram de tão difícil análise que, 

no caso de negros e indígenas, as duas raças bárbaras, não havia uniformidade de caracteres. 

Os seres da mesma raça, por vezes, apresentavam diferentes costumes, biótipos, entre outros 

fatores que tenderiam a serem uniformes em uma raça superior como a branca. 

 Nos princípios da colonização do solo brasileiro, o autor destaca o tipo mais presente 

dentre o elemento branco que aqui se instalou: O dolico-loiro de alta estatura. 

Sequencialmente viriam membros do grupo Braquicéfalos e dolicos brunos de pequena 

estatura, assim como os bálticos e célticos. Vianna esclarece que desses dois tipos o mais 

favorável ao processo de arianização é o primeiro, visto suas características ousadas, 

intrépidas e enérgicas. O segundo grupo, embora considerado de qualidade, é mais afeito à 

vida fácil e proveitosa, sendo que somente desbravou o Brasil quando este já passava por seu 

auge minerador. 

 Ao abordar o tipo indígena nacional, menciona frequentemente termos como 

aborígenes, selvagens ou amarelos. Para ele existiam dois tipos mais recorrentes, os Tapuias e 

os Tupis, sendo estes subdivididos em inúmeros outros tipos. Os Tupis localizados do 

Amazonas ao estuário Platino, sob as mais variadas nomenclaturas: Tupinambás, Potiguaras, 

Tabajaras, Caetés, Tamoios, Carijós. Por sua vez, mais ao interior, os Tapuias, sob diversas 

nomenclaturas também circulam em território nacional: Aimorés, Goitacazes e Cariris. Além 

da diversidade cultural, as diferenças físicas também são notáveis. Os nativos brasileiros são 

considerados muito heterogêneos, possuindo diferentes tipos de cabeças, cores múltiplas e 

diferentes estaturas. São extremamente feios, à exceção dos aimorés, quase brancos 

(VIANNA, 1938). Vianna acreditava que era dessa heterogeneidade que saiam nossas 

riquezas raciais, visto que os elementos vermelhos detinham origens raciais brancas em algum 

momento de intercruzamentos. Aos indígenas atribui o caráter bom, porém menos servil que 

os negros, inclinados a um trabalho mais árduo. Os indígenas, por sua vez, deveriam ficar 

com trabalhos mais brandos como o pastoreio, por exemplo. 
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 Nota-se que as imagens dos indígenas Puris e Camacans (figura 31) são extremamente 

detalhadas, lembrando muito as gravuras desenhadas pelos primeiros viajantes europeus que 

aqui na América desembarcaram. O autor das imagens não é informado no livro. Porém, é 

importante notar o interesse em representar o indígena masculino e feminino de cada uma das 

tribos retratadas. 

 

 

Figura 31 - Índios Purys e Índios Camacans 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p.141)  
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O mesmo ocorre com os Índios Coroados e Coropós (figura 32). Ambas as tribos retratadas da 

mesma maneira, com a mesma divisão binária dos gêneros. 

 

 

Figura 32 - Índios Coroados e Coropós 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p.142) 
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 Aos elementos negros o autor cede um espaço considerável de análise: 

 

São, porém, os tipos africanos os que vão trazer a este caos o contingente maior de 

confusão e discordância. Sensível é a diversidade dos elementos peninsulares: Muito 

mais sensível ainda a dos typos americanos; Mas, a diversidade dos typos negros 

essa é desconcertante. Só a enumeração das tribus e “nações” aqui entradas forma 

um rosário interminável: e são “felupos”, “minas”, “cabindas”, “angolas”, “gêgis”, 

“monjolos”, “bengalas”, “cassanges”, “libolos”, “gingas”, “mandingas”, “haussás”, 

“jofolos”, “yourubas”, “egbas”, “felanins”, “achantis”, “fulas”, “yebus”, 

“krumanos”, “timinins”, “efans”, “congos”, “cangalas”, “bambas”, “bantus”, nagôs”, 

todas elas possuindo caracteres diferenciais específicos. (VIANNA, 1938, p. 156). 

 

 

 O elemento africano era o detentor do “caos”. Isso significa que os negros serão os 

grupos responsabilizados pela crise racial brasileira. Assim, a miscigenação aconteceria 

somente com a mistura do elemento negro aos elementos nacionais: o branco vindo da Europa 

com suas missões civilizadoras e o elemento indígena, puro e valoroso por natureza. 

Embora o autor não demonstrasse grande valoração pelo elemento negro, reconhecia 

nas diferentes especificidades dos tipos as suas qualidades e fraquezas. Algumas dessas tribos 

ou nações eram consideradas extremamente feias e débeis como os angolas e os monjolos, e 

outros considerados extremamente belos e complexos, quase europeus, como os jolofos e os 

sêrêres. Assim, os graus de moralidade variavam também entre as tribos. Os negros yorubás, 

egbas, haussás eram honestos, humildes e afeitos à civilidade. Gêgis, Krumanos e cabindas 

eram inferiores mentalmente, “próprio aos tipos mais baixos da raça negra” (VIANNA, 1938, 

p. 157).  

As miscigenações trazem, segundo Vianna, uma maior decadência dos tipos raciais. O 

elemento branco teve interconexões com os elementos negróides. No entanto, o índio puro 

não teria participado destas conexões, por repulsa ao negro. Apenas o índio mesclado ao 

branco é que se relaciona com o negro, gerando cafuzos, caborés ou carijós, tipo 

antropológico poliforme. Ao analisar o sul extremo do país, informa a procedência plebeia 

dos açorianos que para cá rumaram, e por seus próprios recursos desbravaram a selvagem 

região.  

Ao falar das zonas de maior concentração indígena o autor relaciona a questão com as 

“fugas” indígenas do litoral em direção às matas fechadas. Por sua vez, o negro se mostrou 

bem mais obediente e servil, nas palavras do autor: 

 

 

Superior pela operosidade e pela obediência ao índio, onde quer que seja preciso 

lavrar a terra ou escavar minas o negro ali se concentra e ali se fixa: em 
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consequência, na composição étnica da população, o coeficiente ariano e vermelho 

se reduz progressivamente. (VIANNA, 1938, p. 164). 

 

 

O Negro “Mina” segue sendo referido como o mais belo e trabalhador pelo autor, que informa 

que as grandes qualidades negroides brasileiras provêm desta tribo. Em contrapartida, os 

negros pertencentes às nações “bisagos”, “yebús” e “mandingas”, são exaltados pela sua 

fealdade, seus defeitos morais, e por fim, chamados de criaturas com caracteres simiescos 

(VIANNA, 1938). A todo o momento ficam claras as intenções do autor em desenvolver uma 

linha de pensamento que privilegie a mestiçagem. Na linha de pensamento de Vianna, autores 

da chamada geração de 1870 já proclamavam a mestiçagem como a saída plausível para o 

Brasil: 

 

 

Ao invés de pensar a mestiçagem como um processo que conduziria o brasileiro 

necessariamente à ruína, como busquei demonstrar no pensamento de Agassiz e 

Gobineau, Silvio Romero entende a mestiçagem como a saída para a construção do 

brasileiro como um povo fortalecido étnica e culturalmente, pois o “mestiço é o 

produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil; é a forma nova de nossa 

diferenciação nacional”. Ressalta, porém, que não visa afirmar “que constituiremos 

uma nação de mulatos; pois que a forma branca vai prevalecendo e prevalecerá; 

(SILVEIRA, 2005, p.67). 
 

 

 Os negros “puros” são sempre considerados mais feios, mais impróprios do que os em 

processo de branqueamento. O autor chega a exaltar que nas mais baixas raças, em todos os 

diferentes níveis, a raça somente é notada no processo de eugenia. Assim, as raças somente 

evoluem por processo eugênico. O quesito fecundidade das raças era assim exposto: 

 

 

O que principalmente as distingue é a sua maior ou menor fecundidade em 

eugênicos. Quando duas raças, de desigual fecundidade em tipos superiores, são 

postas em contato num dado meio, as raças menos fecundas estão condenadas, 

mesmo na hipótese da igualdade do ponto de partida, a serem absorvidos ou, no 

mínimo, dominadas pela raça de maior fecundidade. Esta gera os senhores; aquelas, 

os servidores. Esta, as oligarquias dirigentes: aquelas, as maiorias passivas e 

abdicatórias. (VIANNA, 1938, p. 173). 

 

 

Logo após, o autor inicia uma justificativa, afirmando que as raças não são inferiores 

antecipadamente, mas sim a posteriori, quando comparadas a raças superiores. Ao iniciar esta 
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discussão sobre as raças inferiores, de pronto fala das raças negras e suas diferentes 

qualidades. A comparação ou assimilação do termo negro/escravo é realizada sem maiores 

problemas. Assim, segundo o autor, o negro nunca poderia se encaixar na sociedade branca 

devido ao fato de que: 

 

 

O negro puro nunca poderá, com efeito, assimilar completamente a cultura ariana, 

mesmo seus exemplares mais elevados: sua capacidade de civilização, a sua 

civilizabilidade não vae além da imitação, mais ou menos perfeita, dos hábitos e 

costumes do homem branco. (VIANNA, 1938, p. 174).  

 

 

O caso do indígena quanto à eugenia não era muito diverso ao do negro. Os indígenas 

também eram vistos como indivíduos de uma raça inferior, que apenas mediante um processo 

de Eugenismo seriam evoluídos às luzes da ciência moderna. Os indígenas são criminalizados 

pelo seu nenhum interesse em lavrar a terra, ou em acumular riquezas. O negro teria esta 

qualidade. Talvez pela necessidade de poupar espaços da edição, os produtores do livro 

juntaram em uma mesma página a tribo dos índios Machacaris com os negros Benguelas 

(figura 33). Essa é a única imagem que mesclou elementos de duas unidades raciais distintas. 
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Figura 33 -  Índios Machacari e Negros Benguela 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p. 166) 
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Figura 34 - Negros Moçambique 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p. 167) 

 

 

 Uma questão interessante refere-se ao fato dos negros serem representados em maior 

variedade em uma mesma página. Podemos notar que inúmeras sub-raças foram notadas na 

imagem acima (figura 34), sob a descrição de negros moçambiques. Nas imagens abaixo 

diferentes sub-raças sem seus pares binários como nos indígenas (figura 35 e 36). 
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Figura 35 - Negros das raças Mina, Rebolla, Quiloa e Cabinda 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p.168) 
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Figura 36 - Negros das raças Monjolo, Congo, Angola e Benguela 

 

Fonte: (VIANNA, 1938, p. 187) 

 

 

 Segundo Vianna, em um boletim apresentado na Exposição Nacional de 1908, eram 

apresentados os dados estatísticos das porcentagens das diferentes raças e mestiçagem, Estado 

a Estado. Segundo o autor, o Estado do Rio Grande do Sul apresentava: Brancos 70, 37%, 

Pretos 8, 68%, Caboclos 5,35% e mestiços 15,80%. Ao analisar as porcentagens de cada 
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parcela territorial do Brasil, começa a interrogar-se sobre as contribuições fenotípicas que 

cada uma das três raças trouxe ao povo brasileiro, em formação. A altura, peso, cor e 

pigmentação eram aspectos analisados pelo autor. A arianização “concertaria” de modo 

eugênico. 

Por fim, a obra de Vianna encerra em uma citação que exprime o pensamento 

científico divulgado nas escolas normalistas da época, por meio de obras como a sua: 

 

 

O negro e o índio, durante o longo processo de nossa formação social, não dão, 

como se vê, às classes superiores e dirigentes, que realizam a obra de civilização e 

construção, nenhum elemento de valor. Um e outro formam uma massa passiva e 

improgressiva, sobre que trabalha, nem sempre com êxito feliz, a ação modeladora 

da raça branca. (VIANNA, 1938, p. 178). 
 

 

Vianna faz um fechamento de seu livro onde promove a raça branca ao papel de dirigente das 

demais, visto que estas não representariam em nada o progresso nacional.  

Os autores dos compêndios apresentados neste subcapítulo apresentam como padrão a 

utilização de imagens para o ensino racial, acreditando que estas representações possuem um 

valor de verdade inquestionável cientificamente. Algumas evidências nas metodologias 

propostas pelos autores dos manuais comprovam que havia influências do Método Intuitivo 

para o ensino de tipos raciais humanos através de imagens. Mas, não eram apenas as imagens 

impressas que eram utilizadas no ensino das raças. No próximo segmento deste capítulo 

analiso as imagens-artefatos tridimensionais, os bustos raciais.  
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4.4 BUSTOS RACIAIS: o ensino racial através de imagens-artefatos 

Os bustos raciais, termo adotado para chamar os bustos dos tipos humanos, são outras 

imagens-artefatos analisadas neste estudo. Estes bustos, imagens tridimensionais dos tipos 

raciais humanos, não podem ser entendidos como mantenedores de sentidos estáticos. Assim, 

segundo Meneses (2003) essas imagens funcionam como artefatos: 

 

 

As imagens não têm sentido em si, imanentes. Elas contam apenas — já que não 

passam de artefatos, coisas materiais ou empíricas — com atributos físico-químicos 

intrínsecos. É a interação social que produz sentidos, mobilizando diferencialmente 

(no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que 

intervêm) determinados atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e 

valores e fazê-los atuar. (MENESES, 2003, p. 28) 

 

 

 Assim, os artefatos são produtos construídos através de ideologias, linhas de 

pensamento, política, sociedade, podendo ser elevados ao olhar coletivo através de imagens. 

No entanto, a própria intenção de se fazer ver algum artefato, passa pelo crivo de alguma 

camada social que assim o queira. Não há nenhum artefato ou imagem-artefato que não seja 

vinculada a algum. Aqui deter-me-ei exclusivamente nos bustos raciais do Instituto São José, 

descrevendo de modo introdutório como este tipo de material começou a ser utilizado na 

educação escolar e no ensino racial. Evidentemente não pretendo neste trabalho, em especial, 

construir uma arqueologia destes objetos, mas sim analisa-los como parte integrante das 

materialidades utilizadas no ensino racial da instituição estudada. 

 

 

4.4.1 Histórico de estudos raciais em bustos 

O estudo do homem não é uma novidade dos últimos séculos. Como bem abordado no 

primeiro capítulo, desde os antigos o homem indaga-se sobre a sua essência, sobre suas 

origens. Durante o chamado Renascimento os estudos ganham novos impulsos, no que é 

relatado por Foucault como um interesse do homem pelo homem, um novo acontecimento na 

ordem do saber39. 

 

 

                                                           
39 Ler mais no capítulo 1. 
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Pela primeira vez, desde que existem seres humanos e que vivem em sociedade, o 

homem, isolado ou em grupo, se tenha tornado objeto de ciência — isso não pode 

ser considerado nem tratado como um fenômeno de opinião: é um acontecimento na 

ordem do saber.  (FOUCAULT, 2000, p. 476) 
 

 

O homem enquanto objeto de ciência é recente. Foucault denotava em As palavras e 

as Coisas (1966) que se construíssemos uma cronologia e uma localização geográfica sobre 

os estudos do homem teríamos uma resposta concreta: século XVI e Europa. 

Além de tornar-se objeto do conhecimento, inúmeras foram as maneiras utilizadas 

para classificar o homem. O século XIX ficou marcado pela intensiva aproximação da ciência 

com a prática classificatória. Teorias como o positivismo contribuiriam para o caráter 

classificatório da ciência, mesmo que desde Descartes essa práxis categorizadoras fosse 

predominante. Inúmeras foram as ciências que tentaram dar conta das origens do homem, 

sobre suas essências, sobre suas principais características. Como o homem tornou-se o objeto-

foco dos conhecimentos do período renascentista, momento marcado por uma revolução 

científica, cultural e artística, inúmeras foram as maneiras de estudá-lo, de qualificá-lo e 

constituí-lo como sujeito. Uma delas foi através das representações imagéticas, tais como os 

bustos de gesso. 

O histórico de utilizações dos bustos em gesso, papel machê e até mesmo madeira 

remontam ao período da antiguidade ocidental. Já no período dos gregos antigos e romanos, 

os bustos eram utilizados como uma forma de glorificação e ostentação. Estátuas gregas e 

romanas eram balizadoras das medidas ideais, o chamado ângulo facial, formado pelo 

cruzamento de duas linhas formatadoras das medidas faciais. (SELA, 2008). Essas medições 

criadas a partir da estatuária grega e romana estabeleceu um padrão antropométrico: 

 

 

A partir desse padrão, o anatomista passou a medir e classificar crânios de macacos 

e seres humanos. A média para os europeus resultou em aproximadamente 90 graus; 

para o africano, 70 graus; seguido do orangotango e do macaco, respectivamente, 

com 58 e 42 graus. (SELA, 2008, p.82) 

 

 

Durante o Renascimento a utilização dos bustos passou por um processo de 

resignificação. A própria escultura é considerada a arte que melhor representa o período 

renascentista, tamanha a importância delegada às figuras que exaltassem os aspectos 
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humanos. Inúmeros bustos também eram produzidos com a finalidade de ornamento de 

tumbas em morte e exaltação das geometrias físicas em vida.  

Os bustos continuariam sendo utilizados durante o Quattrocento, com a função de 

retrato e afirmação da personalidade do modelo, sendo considerados, formadores da 

identidade do proponente (MAINE, 2004). Donatello (1386-1466), escultor italiano, 

introduziu os bustos cortados no peito e sem pedestais, algo recorrente na antiguidade. 

Geralmente utilizava-se de terracota para a produção de suas obras (figura 37). 

 

 

Figura 37 – Nicollo da Uzano de Donatello, Terracota (1430) 

 

Fonte: (Museo Nacionalle del Bargello)40 
 

 

 

Durante o século XVI os bustos começaram a ter uma estrutura para apoio e alongavam-se até 

a cintura, sendo, portanto, maiores que os precedentes. Deste modo, podemos compreender 

que desde o século XVI os bustos eram objeto de estudos: 

                                                           
40 Disponível em https://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=bargello. Acesso em julho de 1015. 

https://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=bargello
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De ponto de vista estritamente formal, o procedimento de representar conjuntos de 

cabeças humanas (ou outras partes do corpo) pode ser encontrado já nos manuais de 

desenho e pintura que circulavam nas academias de artes plásticas europeias desde o 

século XVI, como método recomendável para treinar peculiaridades anatômicas.  

(SELA, 2008, p.375)  

 

 

 

Pieter Camper (1722-1789), médico holandês, escreveu um livro com instruções para 

os artistas plásticos promovendo conexões entre as áreas da medicina e das artes, o que 

segundo Sela (2008) demonstra o quanto estavam espraiados os estudos raciais por entre as 

mais diversas ciências. Fica então evidenciada a importância delegada à mensuração craniana, 

seja ela in natura ou através de réplicas. No século XIX, a doutrina Positivista de Auguste 

Comte também tinha um projeto sobre o papel que as artes exerceriam em meio à sociedade. 

As artes, inclusive a escultórica, tinham o papel de manutenção do passado e de conexão com 

o futuro. Assim: 

 

 

No texto Aptitude Esthétique, apenas em uma rápida frase, Comte conceitua o que é 

arte e para que serve: “Consiste sempre em uma representação ideal daquilo que é 

destinada a cultivar nosso instinto da perfeição. ” Para ele, mais importante que 

reproduções fiéis da realidade está a idealização de tipos, figuras exemplares que 

contribuíram para o bem da Humanidade. (LEAL, 2006, p. 44). 

 

 

A introdução de modelos ideais serviria de guia para o alcance destes modelos em 

meio natural. Sejam quais fossem as representações, pictóricas, escultóricas ou alegóricas, 

estas teriam o papel de fonte inspiradora. Embora pareçam imaginativas e utópicas estas 

sensações seriam pensadas racionalmente pelos órgãos governamentais, que gerenciariam 

estas sensações junto à população. 

Devido ao contexto político e social do mundo ocidental, preocupado com as questões 

raciais e com bases científicas que justificassem as dominações imperialistas de Ásia e África, 

os bustos ganhariam novas funções, sejam ligadas aos institutos de pesquisa científica em 

Antropologia, ou como parte integrante de projetos político-sociais como os de Comte, 

visando hierarquizar a sociedade. Porém, a entrada destes objetos no campo da educação 
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surgiu através dos museus de História Natural. Nestes, o homem era visto a partir da Biologia, 

sendo que a Antropologia fazia parte dos conhecimentos da História Natural. 

Os museus de História Natural iniciaram durante o século XIX intensa pesquisa 

craniométrica e racial através de réplicas ou de modelos originais41. Um exemplo que estes 

objetos tornaram-se usuais para o estudo dos tipos raciais humanos pode ser visto pelo acervo 

do museu de História Natural de Coimbra. Segundo Amaral (2011), estes bustos de gesso 

foram adquiridos pela Universidade para o estudo das diversificadas fenotipias humanas. 

Nota-se a representação dos tipos raciais "puros" ou ideais, que para o fim de estudo das raças 

deveria ser desprovidos de toda miscigenação. Os tipos representados são: Zulu, Índio norte-

americano, caucasiano e mongol (figura 37). 

 

 

 

Figura 38 - Bustos do Museu de História Natural de Coimbra, 1893 

 

Fonte: (Museu de História Natural de Coimbra)42 

 

 

Na Argentina, desde o século XIX, era forte a tradição colecionista de crânios e 

modelos cranianos para estudos dos tipos humanos: 

 

                                                           
41 Conforme visto no capítulo 1 com o caso da Vênus Negra no Museu de História Natural. A estrutura de gesso 

produzida a partir de seu corpo foi da autoria de Cuvier, naturalista francês. 
42 Disponível em http://www1.ci.uc.pt/museubotanico/. Acesso em fevereiro de 2015. 

http://www1.ci.uc.pt/museubotanico/
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Ao longo do século XIX e em especial a partir da década de 1840 se desenvolveu 

um ativo "comércio craniano" em escala global de que participaram numerosos 

viajantes e correspondentes que enviavam aos estudiosos das metrópolis crânios 

obtidos em espaços como os hospitais nos arredores de portos, nos necrotérios, nos 

cemitérios e sobretudo nos campos de batalha. (FARRO, 2011, p.94) 
 

 

Durante anos, inúmeros colecionistas trocavam anotações, desenhos e os próprios 

crânios, principalmente de indígenas, com a intenção de aprofundamento dos estudos raciais. 

O principal nome do continente americano foi Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) 43, 

cientista e naturalista argentino. Moreno, segundo Farro (2011), viajou inúmeras vezes à 

Europa onde encontrou um cenário rico no campo dos estudos raciais: 

 

 

Em efeito, grande parte das exposições que visitou se caracterizavam por conter 

grandes séries de crânios e de esqueletos acompanhadas por bustos indígenas 

realizados em gesso, cera e bronze, moldes de crânios, máscaras faciais, óleos, 

aquarelas, daguerreótipos e fotografias que ilustram os tipos raciais de todo o 

mundo. Seguindo o exemplo dessas instituições, Moreno agregou a exibição de 

coleções de crânios e esqueletos na seção antropológica do Museu de La Plata, uma 

série de fotografias, aquarelas e bustos de tipos indígenas. (FARRO, 2011, p.97) 

 

 

No Brasil, os estudiosos seguiam tendências muito próximas às da Argentina. Os 

museus de História Natural também estudavam sobre as raças humanas na transição do século 

XIX para o XX. Os casos mais notáveis são os relacionados com eventos sobre a temática 

como a Exposição de Antropologia de 1882 44 , realizado no Museu Nacional no Rio de 

Janeiro, o Congresso Internacional das raças de 191145, também no Museu Nacional, além das 

publicações realizadas pelo corpo diretivo dos museus Emílio Goeldi e do Museu Paulista 

(LOPES, 1995; SCHWARTZ, 2003). Estas instituições mantinham diálogo com outros 

museus e institutos de pesquisa europeus e americanos, inclusive promovendo a permuta de 

peças de estudos como crânios e réplicas de nativos e demais raças que fossem interessantes 

aos estudos.  

                                                           
43  Membro da Sociedade de Antropologia Parisiense mantinha forte contato com inúmeros pesquisadores 

franceses e alemães, os mais interessados em estudos raciais. O seu principal contato europeu era Paul Broca, 

ilustre craniometrista. 
44 Ver Capítulo 1 
45 Ver Capítulo 1 
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Como os museus nacionais brasileiros mantinham comunicação ativa com escolas, a 

temática dos tipos raciais não tardaria a ser acoplada aos currículos como uma grande 

inovação. Valendo-se dos incentivos à adoção do Método Intuitivo, essencialmente sensorial, 

a materialidade de bustos poderia ser considerada uma tecnologia do ensino necessária.  

Os bustos eram utilizados no Brasil desde o século XIX para os estudos de expressões 

faciais e anatômicas (KNAUSS, 2011). Louis Rochet, escultor francês foi incumbido de 

produzir uma estátua de D. Pedro I, envolto por doze indígenas, no começo do século XIX. 

Para cumprir seu intento realizou estudos dos tipos de nativos da terra, buscando através de 

experimentos em gesso a melhor representação do indígena nacional. Ainda ficou tentado a 

pesquisar o elemento negro, um ser considerado pária na sociedade do século XIX no País. 

Outro elemento que influenciou as relações entre imagem tridimensional e os estudos raciais 

foi a proximidade de Louis Rochet com a Antropologia Física. Seu irmão, Charles Rochet, 

antropólogo e grande divulgador de suas obras, teria doado alguns estudos em gesso para a 

discussão racial. Em conferências na Sociedade de Antropologia de Paris consta que Charles 

Rochet teria informado a intensa produção do irmão realizada por meio de estudos no Brasil 

(KNAUSS, 2011). As características físicas são escritas de maneira detalhada no catálogo do 

artista, tendo referências ao tipo de nariz, aos lábios, cabelos entre outros. Com este apreço 

pelos estudos tipológicos humanos, inseriu-se no contexto de seu século, atento às questões 

étnico-raciais, tanto no campo artístico, quanto no científico.  

Assim, era necessário que os museus de ciências tivessem réplicas ou modelos 

originais de crânios para estudos raciais. A hipótese que estes bustos eram utilizados no 

ensino se reforça na medida em que os museus de ciência estavam em constantes 

interlocuções com as escolas desde os fins do século XIX e princípios do século XX. 

 

 

4.4.2 Os bustos raciais do Instituto São José 

Os cinco bustos raciais do Instituto São José (figura 39) apresentam inúmeras lacunas 

quanto às informações sobre seu circuito social (Fabris, 2008)46. No que se refere a sua 

produção, primeira etapa de seu circuito há pouca exatidão. A hipótese que este material tenha 

sido comprado é a mais relevante, embora o ano exato desta aquisição pela instituição 

permaneça sem dados concretos. A data aproximada situa-se entre 1934 e 1936. Os bustos 

                                                           
46 O Estudo de Fabris (2008) sobre circuito social refere-se a fotografias, no entanto sua metodologia pode ser 

aplicada em outros objetos. 
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contêm em sua parte posterior uma identificação com o nome da empresa que produziu ou 

vendeu tais objetos para o Instituto São José, em Canoas.  

 

 

Figura 39 - Os bustos raciais 

Fonte: (elaborada pelo autor) 

 

 

A divulgação da empresa que vendeu/produziu foi realizada através da imprensa 

escrita, em jornais e almanaques comerciais. O nome da empresa, Black e Cia, era localizado 

em registros do Almanak Lammert, especializado em divulgar anúncios de casas comerciais. 

Havia também um anúncio da empresa na lista telefônica de Porto Alegre, no mesmo recorte 

temporal e a presença nas referidas localizações. Sua primeira sede localizou-se à Galeria 

Chaves, no segundo andar. No ano seguinte tem sua localização apontada para a Rua Dr. 

Flores, 314, 1° andar. O ramo da empresa ainda permanece um mistério, visto que em três 
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anos diferentes ela aparece em diferentes seções do Almanak Lammert: Joalheria, Artigos de 

Borracha, pregos, Produtos Químicos e Representações. A hipótese mais provável é que esta 

empresa se constituísse em importadora de produtos de vários ramos, inclusive do 

educacional, comercializando-os no Rio Grande do Sul. O nome pode sugerir também uma 

proximidade com os países anglo-saxônicos como Estados Unidos e Inglaterra. Relatos 

informais dão a entender que a Black e Cia tratava-se de uma loja que comercializava 

produtos provenientes do exterior, principalmente da Europa. O país de origem destes objetos 

permanece uma incógnita. Se considerarmos a linguagem escrita abaixo dos bustos, a 

procedência poderia ser espanhola, embora bustos desta tipologia tenham sido produzidos 

também em Portugal, Alemanha e França. De qualquer modo, os bustos foram adquiridos 

pelos irmãos junto a esta empresa, sendo consumidos pelo público escolar do Instituto São 

José.  

 Os bustos do Instituto São José são concebidos como representações imagéticas. 

Segundo Chartier (1991) o conceito de representação pode ter dois sentidos: no primeiro "a 

representação faz ver uma ausência". Assim, essa representação escultórica substituiria a 

imagem, propondo-a como ela é ou deveria ser. O que vemos nas imagens a seguir, referentes 

aos cinco bustos raciais do museu escolar do Instituto São José, são os tipos humanos 

considerados na sua forma “pura”, livres de qualquer miscigenação. Para alguns teóricos a 

miscigenação e a intercruza racial resultava na decadência da espécie. Silveira (2005) informa 

que segundo Gobineau47, "na ótica da raça, a mistura é uma degradação. Mais até: toda 

degradação é o efeito de uma mistura de sangues." Assim, se aceitarmos este primeiro 

posicionamento do conceito de representações, vamos entender que estes objetos são como 

apresentações dos indivíduos ausentes, ou ainda, da idealização de tendências e modelos 

raciais através da imagem. Chartier atribui a este primeiro sentido do conceito de 

representações uma tendência: 

 

 

Dessas imagens, algumas são totalmente materiais, substituindo ao corpo ausente 

um objeto que lhe seja semelhante ou não: tais os manequins de cera, de madeira ou 

couro que eram postos sobre a urna sepulcral monárquica durante os funerais dos 

soberanos franceses e ingleses. (CHARTIER, 1991, p. 186). 

 

 

                                                           
47 Ver nota 7. 
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 Se olharmos pelo segundo sentido de representação, seremos remetidos à apresentação 

de uma presença. De qualquer forma essas imagens funcionavam como "a representação de 

algo moral pelas imagens ou pelas propriedades das coisas naturais" (Chartier, 1991). O 

objeto exposto é tomado como verdade, pois como está visível e material passa a segurança 

de uma realidade concreta. 

 

 

A representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão, num 

instrumento que produz uma exigência interiorizada, necessária exatamente onde 

faltar o possível recurso à força bruta: só os homens de guerra não estão disfarçados 

assim, porque na realidade a sua parte é mais essencial: estabelecem-se pela força, 

ao passo que os outros o fazem pela aparência (CHARTIER, 1991, p. 186). 

 

 

No Instituto São José, os bustos transitavam de sala em sala, de disciplina em 

disciplina, o que formatava uma constante visualização destas peças. Auxiliadas pelos livros, 

compêndios didáticos e imagens do cinematógrafo, estes bustos compunham os aparatos para 

o ensino dos tipos raciais.  

 No entanto, para a melhor compreensão desses objetos faz-se necessária a análise de 

cada um deles, com o intuito de compreender os motivos das nomenclaturas de cada uma das 

peças, suas pigmentações, dimensões cranianas e expressões faciais. No entanto, havia 

similaridades entre as peças. Uma das primeiras semelhanças refere-se ao olhar das cinco 

peças todos voltados para o alto na mesma direção, sugerindo um sentido de progresso, de 

processo evolutivo. É interessante notar que as peças se perfiladas em linha reta tem um olhar 

não focalizado no indivíduo que o visualiza, mas sim em um horizonte determinado. 

Para a análise farei uma descrição de cada um dos cinco bustos, de modo a detalhar os 

quesitos cor, formato, medições e vestimentas, nos mesmos moldes praticados pelos viajantes 

europeus que ao analisarem os tipos humanos promoviam uma dissecação da espécie humana: 

 

 

O viajante francês François Bernier, em 1684, foi um dos primeiros a apresentar 

uma classificação da humanidade que considerava, sobretudo, os caracteres físicos. 

Apesar de levar em conta a estatura, o formato da face, o cabelo, a forma do nariz e 

dos lábios, o princípio primordial para sua pesquisa era a cor da pele. (RAMINELLI, 

2014, p.324) 
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O primeiro a ser analisado é o caucasiano, aqui chamado de Caucasião (figura 40). O 

termo refere-se a todos os indivíduos que habitem a cordilheira da Europa oriental, ou que 

sejam naturais ou habitantes da região do caucásio. Segundo o dicionário Aurélio online é 

uma palavra comumente usada como um adjetivo que descreve pessoas de grupos raciais de 

pele branca ou morena, especialmente as de origem europeia. Este termo foi utilizado pela 

primeira vez por Johann Blumenbach que indiciou a região de Cáucaso como a origem de 

todas as raças brancas do planeta. O busto caucasiano possui uma pigmentação que migra do 

bege ao cinza, assim como seus cabelos e demais pelos do rosto, todos com a cor acinzentada. 

Possui barba, bigode, osso malar com estrutura bem corada e delineada. Os olhos da estátua 

são alongados e compridos. Este busto engloba todo o tipo de caucasiano, seja ele de qualquer 

localidade geográfica. Assim, fica evidenciado o padrão caucasiano europeu, sem considerar 

demais sub-raças.  

 

 

Figura 40 - Caucasião 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 
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 O representante do tipo "amarelo" é o chino, o chinês (figura 41). O termo chinês 

remete à origem da localidade China. China é um nome que tem origem na dinastia Qin, Chin 

ou T'chin (221-207 a.C.), responsável pela unificação das tribos chinesas sob a ordem 

imperial. Este busto apresenta uma sequência de características marcantes. Como 

representante do elemento asiático, o chinês abarcou uma série de costumes estritamente 

sinos, não deixando margem a nenhum outro elemento dos demais povos amarelos. Possui 

uma cabeça levemente menor que o caucasiano, tom de pele amarelado, lábios finos, olhos 

puxados e com coloração azul. Possui bigode e um corte de cabelo assemelhado ao utilizado 

pela China Imperial da dinastia Qing, ou seja, raspada em todo o crânio com um tufo de 

cabelo trançado na região da moleira que se estica até a altura dos ombros. 

 

 

Figura 41 - Chino 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 
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 Mas, entre os cinco bustos, três apresentam certas particularidades que merecem uma 

análise mais pormenorizada. O primeiro a apresentar estes elementos que devemos ter mais 

cuidado ao analisar é o índio norte-americano (figura 42). Chama a atenção a exclusão do 

nativo brasileiro, que pode ser encarada de duas maneiras: a primeira como herança cultural 

dos primeiros viajantes europeus que vieram ao Brasil e consideraram os nativos como meros 

mamíferos intermediários entre os homens e os animais como Alexandre Rodrigues Ferreira, 

seguidor das ideias de Lineu: 

 

 

Para Lineu, a ausência de barba tornava os americanos monstruosos, e estes 

guardavam similitudes com os hotentotes devido à pouca fertilidade, com os 

chineses, por terem cabeça cônica, e com os canadenses, pelo crânio chato. 

Seguindo o naturalista sueco, Ferreira considerou os índios como “monstruosos por 

artifício e monstruosos por natureza” (RAMINELLI, 2014, p.327). 

 

 

 

A outra possibilidade refere-se à prática romântica do século XIX que enaltecia o 

nativo brasileiro como nosso herói medieval. Considerado um indivíduo puro e ingênuo, logo 

seria unificado ao elemento branco caucasiano, assim devia ser desconsiderado como um 

elemento novo, racialmente falando. Assim, tornar-se-ia desnecessário sua representatividade 

separada a do caucasiano: 

 

 

Pretensão a uma continuidade genealógica com os indígenas foi o mecanismo 

simbólico de maior força nos anos que se seguiram à Independência. O índio passou 

a representar o Brasil como um todo e a população brasileira passou a enfatizar 

raízes - sobretudo imaginárias - indígenas. (CUNHA, 2012, p. 107). 

 

 

Outra possibilidade remete a possibilidade da origem das peças importadas pela empresa 

Black e Cia. Seriam estes bustos provenientes da América do Norte e essa ser a representação 

do nativo daquela região? O fato é que há uma total ausência do elemento nativo brasileiro, 

justamente pela presença da representação do Indígena norte-americano. Este busto apresenta 

um peito com musculatura firme e tonificada. Seu rosto possui traços mais rústicos, um nariz 

comprido e levemente aquilino. Seus lábios são grossos, não possui nenhuma pelagem no 

rosto e seu cabelo é dividido ao meio com tranças que vão até a altura dos ombros. Possui 

esboços de pinturas típicas de uma tribo. Assemelham-se às feições das tribos Cheyennes, 

povo nômade que habitava a região centro-sul estadunidense. 
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Figura 42 -  Índio d'América do Norte 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 

 

 

 Dois são os bustos ligados aos tipos negroides: o Australiano (figura 43) e o Cafre-

Zulu (figura 44). O primeiro refere-se ao povo aborígene. O termo Australiano derivado do 

latim australis, que significa "do sul". Segundo o dicionário online de etimologia, o nome do 

continente se relaciona com o termo do latim Terra Australis Incognito, ou seja, terra do sul 

desconhecida.  

 

 

Quando James Cook «descobriu a Austrália (já os aborígenes australianos lá tinham 

chegado milhares de anos antes e há ainda a possibilidade de os Portugueses terem 

antes de Cook chegado à ilha, mas esses mapas perderam-se no Grande Terremoto 

de 1777) a ilha foi assim designada. O termo Oceania é geralmente empregue para 

designar o conjunto de todas as ilhas existentes na região e por vezes também para 

designar todas as 25000 ilhas do Pacífico e provém do nome da divindade grega 

Oceanus, o grande «rio que rodeava a terra conhecida pelos gregos. De Oceanus 

derivou a palavra oceano e a designação Oceania. (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO 

ONLINE) 
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O busto do aborígene apresenta inúmeras características importantes. A primeira é a 

pigmentação extremamente negroide.  Seus lábios são muito grossos e escuros, possui barba, 

bigodes crespos, lanosos e negros. Sua cabeça é arredondada e com a testa e os ossos malares 

salientes. A testa é pequena em relação ao formato do crânio. Seu nariz é grosso e largo com 

narinas bem proeminentes. Suas sobrancelhas formam uma espécie de viseira saliente. Os 

olhos são escuros e com um tom amarelado ao redor da íris. 

 

 

Figura 43 - Australiano 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 
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 O último busto é o Cafre-Zulu. Neste busto em especial temos dois termos em um 

mesmo objeto, fazendo referência à raça negroide da África. É interessante notar que o único 

busto que faz referência à raça efetivamente é o do negro da África. Os demais fazem uma 

referência ligada à Geografia do indivíduo, herança do determinismo geográfico. Sela (2008) 

menciona que Charles Lavollé48 indicava haverem diferentes tipologias de negros, a serem 

qualificados de diversas formas: 

 

 

Os negros, como os cavalos, são classificados por raças que têm suas qualidades 

particulares e seu valor corrente no mercado. As costas de Angola, do Congo e de 

Moçambique produzem espécies diferentes que podem ser aplicadas mais 

vantajosamente em certos trabalhos (SELA, 2008, p.324). 

 

 

 O termo Cafre, segundo o estudo de Sela (2008), refere-se aos indivíduos bronzeados, 

não negros ao estilo dos hotentotes. Os Cafres são qualificados como esbeltos e bem feitos, 

com estilo mouro em um marrom amarelado, próximo ao mulato. Neste mesmo estudo, 

Buffon teria afirmado que os Cafres possuíam nariz reto, não achatado, lábios grossos e 

avermelhados, com olhos grandes pretos e brilhantes e cabelo encaracolado. A "raça" Cafre 

habitava a região entre a Baía De lagoa e Sofala. O termo Zulu refere-se ao grupo humano da 

etnia banto, que habitava majoritariamente a região que hoje é África do Sul. Assim, torna-se 

um tanto confuso definir a qual raça humana efetivamente este busto faz referência. Seguindo 

a lógica racial há dubiedade. Pelo viés da localização geográfica não há indicações explícitas. 

Somente a materialidade indica que este é o representante do segmento preto, embora com 

critérios um tanto contraditórios. 

O busto Cafre-Zulu tem a pigmentação negra, no entanto menos escura que o busto 

Australiano. Seus lábios são grossos e vermelhos. Possui olhos amendoados com marcas de 

expressão fortemente visíveis no rosto. Suas sobrancelhas são firmes, seu nariz comprido 

junto aos olhos, com narinas médias. Seu olhar é compenetrado. Sua testa é grande e 

comprida. É o único busto a possuir um adereço acima da cabeça, uma espécie de arco, 

lembrando aqueles utilizados para apoiar cestos e demais objetos, durante o período da 

escravidão. 

 

 

                                                           
48 Crítico literário francês do século XIX. 
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Figura 44 - Cafre-Zulu 

 

Fonte: (elaborada pelo autor) 

 

 

 Estes bustos circulavam pelos mais diversificados espaços do Instituto São José, sendo 

inclusive por vezes emprestados aos demais institutos dos arredores. O Instituto São Luiz, que 

ficava localizado no mesmo terreno que o São José, recorrentemente solicitava os 

empréstimos dos bustos para alguma atividade. Nem mesmo os módulos de ensino deixavam 

de promover esta partilha. O curso normalista era o principal beneficiário destas peças, bem 

como dos mapas produzidos a mão e os recursos do cinematógrafo, no entanto os alunos do 

curso primário e secundário também podiam usufruir das modernidades das tecnologias do 

ensino. 
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 Sendo adquiridos na década de 1930, estes bustos foram compreendidos dentro de um 

contexto que valorizava a aplicação do ensino dos tipos raciais, principalmente explorando os 

sentidos dos educandos, especialmente o visual. Inicialmente alocados no espaço do museu 

escolar, que tinha seu caráter voltado ao ensino de História Natural, as peças eram utilizadas 

frequentemente pelos normalistas e professores da Instituição. Este panorama sofreria sua 

primeira mudança no princípio da década de 1940, com as mudanças legislativas que 

extinguiram a História Natural dos currículos nacionais. 

Os bustos do Instituto São José eram relacionados ao material do Museu escolar do 

Instituto São José e, após a exclusão dessa disciplina, passaram a pertencer à sala de 

Geografia a partir de 1942. Na imagem da sala de Geografia, os bustos aparecem junto aos 

mapas desenhados à mão pelos normalistas da instituição. No entanto apenas quatro estatuetas 

podem ser visualizadas, não estando presente o Índio Norte-Americano. Nenhuma 

documentação dá conta de informar se no começo eram quatro ou cinco bustos. O primeiro 

registro fotográfico localizado (figura 45) está presente no relatório oficial da Instituição. 

Outra possibilidade é a diferenciação do nativo indígena, considerado por alguns teóricos 

como um ser à parte das raças humanas. Sua peça poderia ainda fazer parte do acervo de outra 

sala, ou até mesmo, ter continuado no museu escolar. O caráter romântico e o branqueamento 

por aglutinação ao elemento indígena podem ser explicações plausíveis para sua separação, 

caso esta já estivesse no Instituto, das demais peças. 
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Figura 45 - Sala de Geografia e os Bustos 

 Fonte: (Relatório de Inspeção Instituto São José, 1908) 

 

 

 Os bustos do Instituto São José foram recolhidos após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), segundo registros extra-oficiais e a temática dos tipos raciais aos poucos foi 

sendo substituída, no decorrer da década de 1950, embora, nos currículos possam ser 

percebidos alguns resquícios. As novas determinações legislativas não proibiram o estudo da 

temática, mas de qualquer forma, houve um movimento de eliminação dos vestígios destes 

materiais, considerados desnecessários a partir da década de 1950-1960. As peças foram 

recolhidas ao quarto de um dos irmãos da congregação. A ideia era evitar a destruição das 

peças, principalmente porque após o Holocausto a temática racialista tornou-se um assunto 

delicado no mundo inteiro49. Em registros de mesma natureza extra-oficial, informa-se que a 

                                                           
49 Em conversa informal com o Irmão Henrique Justo, fui informado deste movimento “iconoclasta”, termo 

utilizado pelo Lassalista. 
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própria empresa Black & Cia teria sofrido ameaças de ataques devido a procedência étnica do 

seu proprietário. 

 O termo etnia50 tornou-se mais recorrente do que a nomenclatura raça. No entanto, 

apesar da transformação nominal, o estudo dos tipos raciais permaneceu, ainda que 

transvestido.  O que foi alterando foram os significados que envolveram os bustos. De peças 

inovadoras no ensino pelos sentidos ao fato de serem escondidas com a finalidade de evitar 

um movimento iconoclasta. 

 Assim, os bustos passariam algumas décadas embrulhados e guardados dentro do 

quarto de um antigo normalista até voltarem à exposição no novo Museu e Arquivo Histórico 

La Salle (MAHLS), criado em 1988 pela professora do curso de História Cleusa Graebin. As 

peças ficaram desde então expostas como parte da exposição de longa duração sobre os 

objetos pedagógicos e a História da Educação, juntamente com alguns dos compêndios 

citados neste capítulo. As peças foram ressignificadas como elementos da cultura material 

escolar de outros tempos. Desta maneira, os bustos raciais foram objetos considerados como 

verdadeiras inovações ao ensino, utilizando-se dos sentidos como visão e tato para aprofundar 

os saberes. O Método Intuitivo acabava incentivando a utilização de objetos que exercitassem 

o aluno de modo concreto e prático. 

 Os artefatos analisados neste capítulo, sejam eles os compêndios escolares ou os 

bustos raciais, estavam comprometidos com as trajetórias estipuladas pelas mais variadas 

construções curriculares. Os compêndios de Balduíno Rambo, Viriato Correa, Oliveira 

Vianna e da editora FTD estavam, assim como os bustos, protegidos e incentivados pelas 

legislações nacionais, além de todos estes materiais explorarem os sentidos, apresentando 

características visuais. As disciplinas de História Natural, Geografia, Biologia, Sociologia e 

outras, exploraram a temática racial, valendo-se das possibilidades de ensino através dos 

sentidos.  

 Estes artefatos eram utilizados no ensino de modo a aproximar os educandos, 

pertencentes aos mais variados níveis, da temática racial através dos sentidos, especialmente a 

visão e o tato. Nas diferentes disciplinas do Instituto a temática racial era abordada. Na 

Geografia as imagens-artefatos eram analisadas juntamente com os mapas, dando a ideia de 

que a raça estava ligada à territorialidade. Na História Natural estas peças eram utilizadas para 

a compreensão da relação entre medições craniométricas e corpóreas com a tipologia racial. 

                                                           
50 Houve uma mudança de termos nos currículos no ano de 1943. O termo raça começou a ser abandonado em 

algumas disciplinas, exceto Geografia. O termo etnia começou a ser mais usual. 
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Por sua vez, a Sociologia utilizava as imagens-artefatos de modo ilustrativo, com o intuito de 

descrever a moralidade de cada raça a partir das imagens materiais ou impressas. 

 As representações produzidas sobre as raças permitem compreender a espécie humana 

como passível de classificação, sendo esta dividida rigorosamente em alguns tipos. A ideia de 

pureza e de modelos ideais pode ser atrelada as representações que os bustos raciais e os 

impressos sobre as raças veiculam. Sendo cada indivíduo pertencente a uma raça, no 

momento em que estas imagens-artefatos são utilizadas como exemplos das tipologias 

humanas, elas carregam significados referentes ao modelo ideal de branco, de negro, de 

vermelho e de amarelo. Além de representar um modelo ideal a ser alcançado, as imagens dos 

tipos raciais desejavam hierarquizar a sociedade brasileira através das raças, sendo a escola 

ambiente catalizador dessas ações sócio-políticas. 

 As imagens-artefatos, como anteriormente me referi, proporcionam-nos a 

possibilidade de sentir um tempo que não é o nosso. Estas permitem um olhar sobre outras 

vivências de outro contexto. Elas são sinais e indícios de práticas diversas a que vivenciamos. 

As imagens-artefatos sejam elas impressas ou tridimensionais, que durante anos foram 

utilizadas para o ensino curricular, hoje estão ressignificadas, permanecendo nos espaços da 

Instituição, mas sob novos modos de olhar, o olhar da memória escolar.  
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5. CONCLUSÕES 

Inicio esta conclusão informando que para promover a costura de meu estudo tenho 

que remeter a como obtive as vivências e experiências para que as perguntas a meu objeto 

fossem suscitadas e como pude através de análise e debates acadêmicos dirimir algumas 

questões além de evocar outras. Através de minha caminhada acadêmica desenvolvi uma 

relação mutualística com meu objeto de estudo. Ao mesmo tempo em que eu ia pesquisando e 

escrevendo a dissertação, o trabalho me constituía como pesquisador. Ao longo de meses de 

pesquisa, análise e escrita consegui definir as estratégias necessárias para abordar esta 

temática inovadora. 

Assim, meu objetivo foi verificar e analisar como eram utilizados estes artefatos no 

ensino no âmbito do antigo Instituto São José (La Salle/Canoas), e o que buscavam produzir 

como representações das raças. No processo da pesquisa percebi que os bustos não eram os 

únicos objetos utilizados no ensino sobre os tipos raciais humanos, o que ampliou minha 

esfera de análise. As imagens impressas nos livros e compêndios escolares eram outros 

recursos possivelmente utilizados no ensino dos tipos humanos.  

Assim, este estudo supôs que essas imagens-artefatos, termo alcunhado para os 

objetos de análise da pesquisa, eram utilizadas com vistas a aproximar os alunos dos tipos 

raciais, cuja caracterização embasava-se nas teorias científicas do contexto.     

As problematizações suscitadas no processo de pesquisa e escrita do trabalho foram: 

Quem produziu estes objetos? Para que finalidade essas imagens-artefatos eram utilizadas? 

Tinham esses artefatos finalidade pedagógica? Eram usados no ensino, possivelmente através 

do método intuitivo? Eram utilizados com outros objetos de ensino ou isoladamente? Quais os 

objetivos de usos no ensino? Quais as representações das raças foram produzidas a partir 

desses artefatos? 

 Através dos três capítulos escritos nesta dissertação cheguei a algumas conclusões 

sobre as minhas problemáticas. Um dos primeiros aspectos é compreender que os estudos 

racialistas foram iniciados em tempos remotos, durante os princípios da Renascença Europeia. 

Os primeiros estudos sobre o homem são datados deste período. Nos séculos XVII e XVIII os 

viajantes e historiadores naturais, ávidos pelas novidades vindas do Novo Mundo, 

questionavam-se sobre as diferenças entre os seres humanos, sejam elas ligadas à coloração 

da pele, à estatura, ao tipo craniano, aos costumes e hábitos de vida e aos ideais de uma 

ciência incipiente. Ao longo dos séculos, cada diferente área do conhecimento contribuía para 

novos modos de analisar e visualizar a variabilidade humana.  
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O século XIX, também chamado de século científico foi o que mais evidenciou os 

estudos sobre o homem. Os eventos relacionados à temática das raças humanas espalharam-se 

pelos países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento como no caso do Brasil. Os 

museus de História Natural eram grandes centros irradiadores de pesquisa, estando 

interessados e envolvidos com a temática dos tipos humanos. No Brasil, os museus 

novecentistas desempenharam este papel de centro de pesquisa e divulgação sobre o tema 

racial. 

O ensino e as escolas não ficaram à parte do século científico. Suas metodologias de 

ensino-aprendizagem eram repensadas por intelectuais, que visavam um ensino de maior 

qualidade e dinamismo. Assim, com a criação e aplicação do Método Intuitivo, que tinha em 

Norman Calkins sua mais destacada referência, o ensino primário pelo sensível, 

principalmente para a visualidade. Este cenário deu elementos a pensadores nacionais como 

Rui Barbosa, Benjamin Constant e Leôncio Carvalho oportunizarem através de pareceres, 

normatizações e traduções de obras a implantação do método intuitivo na instrução pública. 

Este método podia ser aplicado se existissem objetos para a exercitação dos sentidos dos 

educandos, sejam eles do primário e secundário, ou até mesmo professores em formação nos 

cursos normalistas.  

Os museus escolares reuniam estas potencialidades aos estudos com base nos sentidos. 

Sejam eles apenas um armário, quadro parietal ou uma sala estruturada, esta modalidade de 

museu explorou os sentidos dos seus visitantes. No Brasil, raras foram as iniciativas do século 

XIX, porém durante o século XX algumas escolas adotaram o Método Intuitivo e criaram 

bibliotecas e museus escolares. A produção de peças e objetos para estes museus geralmente 

vinham de lojas/museus escolares franceses e alemães, embora houvesse alguma produção 

nacional. A mais conhecida instituição deste tipo é a Maison Deyrolle, em atividades até os 

dias atuais.  

O Instituto São José La Salle de Canoas-RS, instituição escolhida para minha 

dissertação, foi fundada em 1908. Porém, a criação de seu museu de escola foi criado após o 

começo do curso normal, em 1926. O museu, focado em História Natural, tinha como 

finalidade promover a instituição a um status mais elevado, com um ensino qualificado das 

ciências, desejável para a época. Dentre os inúmeros objetos adquiridos pelos irmãos da 

congregação, estava os bustos dos tipos raciais humanos, as lâminas do cinematógrafo, bem 

como obras escritas ricamente ornadas e referenciadas nas legislações nacionais. Os bustos 

raciais foram adquiridos através da empresa Black & Cia, localizada em Porto Alegre. 
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 Os objetos utilizados pelo museu para estudo das raças humanas buscavam o 

dinamismo das aulas. É notável, ao recorrer aos compêndios e manuais didáticos, o aumento 

do número de imagens. Esses materiais de ensino passaram a contar com um número mais 

elevado de imagens, buscando excelência no ensino a partir dos sentidos. Evidentemente estes 

compêndios foram produções que visavam suprir uma necessidade prevista tanto nos 

currículos do Instituto São José nas mais variadas disciplinas – haja vista a variedade das 

matérias abordadas pelos livros – bem como atender os anseios sociais do desenvolvimento 

de um cidadão qualificado e consciente de seu posicionamento na sociedade.  

Outro aspecto pertinente à abordagem dos compêndios refere-se ao fato que estes 

manuais foram produzidos baseados nas legislações educacionais que desde o final do século 

XIX exigiam um ensino mais sensorial. Mesmo que a escola ou instituto de educação não 

possuísse objetos diferenciados, tais como os quadros parietais, bustos raciais ou materiais 

tridimensionais em geral, os próprios manuais e livros deveriam apresentar uma melhor 

qualidade gráfica, ser mais ricamente ilustrados, evitando excesso de formalismos escritos no 

ensino. 

A tendência da educação nacional era adotar o ensino pelo Método Intuitivo, tanto 

para os antigos saberes, quanto para os novos. Os compêndios escolares das mais variadas 

disciplinas que abordassem os temas raciais por meio de uma linguagem científica, lúdica e 

sensorial tinham apoio governamental e reconhecimento dos mais importantes pedagogos de 

sua época. Por isso, nota-se uma grande preocupação com esta temática e um maior incentivo 

à produção e utilização desses objetos pelos professores, seja em sua formação ou em sua 

docência. 

Após a análise dos compêndios posso concluir sobre o papel determinante que estes 

objetos tiveram no ensino racial, seja pelos seus escritos lúdicos, seja pela grande quantidade 

de imagens disponíveis aos leitores. A escrita destes manuais primava pelas informações 

resumidas, em maioria, buscando tornar mais fluído temas pouco digeríveis ao leitor não 

especializado. As imagens, além de visarem explorar os sentidos dos alunos, chancelavam o 

texto escrito com um peso de verdade científica. Além disso, as imagens podiam trazer mais 

elementos descritivos e observáveis que os textos escritos. Estas imagens-artefatos dos 

compêndios do Instituto São José eram utilizadas no ensino de modo a tornar esta temática de 

difícil compreensão mais digerível aos educandos. Além dos elementos textuais, os leitores 

dos compêndios tinham acesso a uma enormidade de imagens sobre as diferentes raças 

humanas. As representações construídas pelas imagens dos compêndios reforçavam o que era 

explicitado pelos textos, categorizando e hierarquizando racialmente as sociedades. 
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Sobre os bustos, em primeiro lugar, devemos compreender que enquanto objetos 

materiais sofreram um processo de ampla significação durante os tempos. De símbolos de 

poder, identidade e afirmação durante a antiguidade e Renascimento ocidental, tornaram-se 

peças de estudos científicos, no decorrer dos séculos XIX e XX. Estes modelos foram 

necessários ao estudo da essência da origem humana. A figura tridimensional foi entendida 

como uma tecnologia para institutos e museus especializados compreenderem as diferentes 

fenotipias humanas. Por outro lado, estes objetos entraram para os espaços escolares não 

apenas pela influência exercida pelos adeptos do Método Intuitivo, mas devido ao fato de 

existir uma demanda social e política, que desejava que o ensino dos tipos raciais humanos 

fosse uma temática trabalhada nas escolas nacionais. A influência positivista e cientificista na 

transição do século XIX para o XX foi fulcral para que este tema tivesse espaço nos 

currículos das principais escolas, principalmente nas formadoras de professores.  

Ao examinar os bustos raciais, posso concluir que estes foram entendidos em seu 

contexto como uma grande inovação para os estudos do homem e das raças humanas, que 

ultrapassariam os conhecimentos construídos nos livros e demais materiais. Estes bustos 

proporcionaram a possibilidade da manipulação, da observação em tridimensionalidade, bem 

como a análise mais detalhada dos volumes craniométricos, formatos dos rostos, entre outros 

fatores considerados preponderantes pelas ciências naturais e sociais. Estes objetos serviam à 

instituições que buscavam excelência no ensino, seja seguindo as legislações educacionais ou 

aprimorando seus currículos como forma distintiva. Nas mais variadas disciplinas estes bustos 

eram manuseados. Na Geografia eram utilizados em conjunto com os mapas, na História 

Natural eram ligados aos aspectos biológicos dos diferentes tipos humanos e na Sociologia se 

relacionavam à moralidade racial. As representações produzidas por estes bustos raciais 

visavam hierarquizar racialmente a sociedade, demonstrando as diferenças biológicas, físicas 

e morais. 

Assim, compreendo que estas imagens-artefato do museu do antigo Instituto São José 

fazem parte de um cenário educacional em que o ensino sensorial foi mais valorizado e a 

temática racialista era parte presente na maior parte dos currículos escolares nacionais. As 

imagens-artefatos foram utilizadas no museu e pelo Instituto São José para o ensino dos tipos 

raciais humanos pretendendo seguir as tendências científicas de sua época. As teorias nutridas 

pela Sociologia, Geografia e História Natural foram didatizadas por meio destas imagens e 

introduzidas no espaço escolar para constituir os conhecimentos sobre as diferentes raças 

humanas. 
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A intenção era qualificar os educandos, trabalhando esta “matéria” curricular de modo 

científico e moral. A representação da raça nacional era ensinada como um misto das 

contribuições das diferentes tipologias humanas apresentadas, com uma tendência à 

valorização do agente caucasiano. Os compêndios e os bustos auxiliavam na formatação de 

cidadãos científicos racialistas, que seguissem os modelos desejados pelos legisladores da 

educação, pelos governantes e regentes nacionais. Assim, nota-se que estas imagens-artefatos 

tinham como intenção formatar o educando em um modelo padronizado de construção de 

conhecimento. 

Assim esta pesquisa construída ao longo de minha trajetória acadêmica não está 

realmente conclusa. Ela é mais um passo em minha caminhada. No percurso de meu estudo 

sobre as imagens-artefato que foram utilizadas para o ensino dos tipos raciais humanos no 

Instituto São José, com a finalidade de escrever minha dissertação de mestrado, pude 

vislumbrar potencialidades de novos projetos. Dentre estas variadas possibilidades que a atual 

pesquisa me proporcionou visualizei novos trajetos de pesquisa e escrita envolvendo os bustos 

de um modo mais global.  

A importância deste estudo sobre as imagens-artefatos sejam os impressos dos 

compêndios ou os bustos raciais, se faz notar por dois principais aspectos. O primeiro refere-

se ao ineditismo do tema que visou explorar como estes objetos pedagógicos eram utilizados 

para o ensino dos tipos raciais humanos e para demonstrar como a construção curricular, além 

de ser social, influência de modo decisivo na prática docente.  

Como segundo aspecto, considero necessária a discussão sobre o ensino dos tipos 

raciais durante as décadas de 1920, 1930 e 1940, através destas imagens, visto que ficou 

muito evidente a importância delegada a esta temática devido ao grande investimento 

promovido pelo Instituto São José Canoas-RS, principalmente após as equiparações 

curriculares com os principais centros educacionais brasileiros. 

Por fim, devemos compreender que estes objetos na atualidade fazem parte da 

memória escolar e do patrimônio educativo da escola, aparatos pedagógicos que nos dias de 

hoje tem uma serventia didática diferente da qual possuíam anteriormente, embora ainda 

possam e devam ser agentes educativos no momento em que foram ressignificadas e 

realocados nos renovados museus escolares, agora voltados à memória da educação. 

 

 

 

 

 

 



178 
 

REFERÊNCIAS  

ALMANAQUE ABRIL. São Paulo: Editora Abril, 2000. 

 

ALMEIDA, Dóris Bittencourt. O Crisol: O jornal de estudantes do Colégio Americano (Porto 

Alegre/RS, 1945-1964). História da Educação, Porto Alegre, v.17 n.40, p.267-290, 2013. 

 

ALONSO, Ângela. Idéias em Movimento: A geração 1870 na crise do Brasil-Império. São 

Paulo: Paz e Terra, 2002. 

 

ALVES, Ana Elizabeth Santos; SILVEIRA, Ivana Teixeira. HOMINE CATHÓLICO a: 

fragmentos do livro didático “Elementos de História Natural: segundo Os Programas 

Officiais. Admissão a várias Escolas Superiores (Curso Médio) 3 ed. São Paulo, Collecção 

FTD, 1923”. Revista HISTEDBR On-line. Campinas, n.36, p. 257-267, dez.2009.  

 

AMARAL, Raquel Filipa de Almeida. Modelos Didáticos na Museologia e Ensino da 

Botânica na Universidade de Coimbra. Coimbra: FLUC, 2011. 148 f. Tese (Doutorado em 

Educação). Programa de Pós-Graduação de Letras. Universidade de Coimbra. 

 

ANDERMANN, Jens. Espetáculos da diferença: a Exposição Antropológica Brasileira de 

1882. Topoi - Revista de História, Rio de Janeiro: v.5, n.9, p.128-170, 2004. 

 

ANDRADE, M. C. Uma Geografia para o séc. XXI. Campinas: Papirus. 1987. 

 

APLEE. M. Ideology and Curriculum. Boston: Routledge, 1979. 

 

ARAÚJO, Gisele Silva. Tradição Liberal, Positivismo e Pedagogia: A síntese derrotada de 

Rui Barbosa. Perspectivas, São Paulo, v 37, p. 113-144, jan./jun. 2010. 

 

AURAS. Gladys Mary Teive. Manual de lições de coisas de Norman Calkins: 

operacionalizando a forma intuitiva de ensinar e de aprender. Sarmiento, n. 11, pp. 79-92, 

2007. 

 

________________________CALKINS, N.A. Primeiras lições de coisas – manual de ensino 

elementar para uso dos paes e professores. Tradução de Rui Barbosa. Obras Completas, v. 

XIII, tomo 1, Rio de Janeiro, 1950. 573 p.2003. Educar, Curitiba, n. 21, p. 311-314. 2003.  

 

AZEVEDO, Rafael Ávila de. As Ideias pedagógicas de Pestallozzi (1746-1827). Revista da 

Faculdade de Letras: Filosofia, Lisboa, v.2, p. 29-42, 1972. 

 

BARBOSA, Ivan Torres. Tobias Barreto: mestiçagem e sociologia no Brasil do século 

XIX. São Cristovão: UFS, 1999. 348 f. Tese de Doutoramento. Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia. UFS, São Cristovão, 1999. 

BARBOSA, Rui. Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da 

instrução pública. Obras Completas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde,v. X, t, 

I, 1947a.  

 

BARBUY, Heloísa. Entendendo a sociedade através dos objetos. In: OLIVEIRA, Cecília 

Helena de Salles; Museu Paulista: Novas Leituras, São Paulo, v -, n -, p.17-22, 1995. 

 



179 
 

BARRETO, Tobias. Estudos Alemães, Recife: Tipografia Central,1883. 

 

BASTOS, Maria Helena Câmara. Ferdinand Buisson no Brasil – Pistas, vestígios e sinais de 

suas ideias pedagógicas. Revista História da Educação, Pelotas, v.4, n.8, p. 79-109, 2000. 

 

___________________________. Pro Patria Laboremus: Joaquim José de Menezes 

Vieira (1848-1897) Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 

 

___________________________. Método Intuitivo e Lições de Coisas por Fernand Buisson. 

Revista História da Educação (Online) Porto Alegre v. 17 n. 39 p. 231-253, Jan./abr. 2013. 

 

___________________________. Manual para os Jardins de Infância. Ligeira 

Compilação pelo Dr. Menezes Vieira (1882). Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

 

BATISTA, Gustavo Araújo. John Locke: sua biografia, sua personalidade, sua época, sua 

filosofia e pedagogia e sua proposta curricular. Cadernos da FUCAMP, Monte Carmelo, v. 

3, n.3, p.1-25, julho 2004. 

 

BAXANDALL, Michael. Paiting and experience in Fifteenth-Century Italy: a primer in 

the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford/ New York. 1988. 

 

BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2005. 

 

CAMPOS, Rafael Dias da Silva. O Conde de Buffon e a Teoria da Degenerescência do Novo 

Mundo no Século XVIII. In: V Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em História da UEM 

& XVI Semana de História, 2010, Maringá. Caderno de Resumos do V Fórum de Pesquisa e 

Pós-Graduação em História da UEM & XVI Semana de História. Maringá: Eduem, 2010. 

 

CANDAU, Vera Maria; MOREIRA, Flávio Barbosa. Indagações sobre currículo: 

currículo, conhecimento e cultura Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2007. 

 

CARVALHO, Marcelo. Empirismo e Objetividade: Considerações sobre o conceito de 

experiência e a crítica de Popper ao Positivismo. Revista Páginas de Filosofia, São Paulo, v. 

1, n. 1, p. 74-105, jan-jul/2009. 

 

CARVALHO, Vânia Carneiro de. A História das armas ou A História nas Armas? In: Como 

explorar um museu histórico. Museu Paulista, São Paulo, v -, n -, p. 11-14, 1992. 

 

CHARTIER, Roger. História cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: 

Editora Bertraud, 1991. 

 

_________________. A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre o 

século XIV e XVIII. Brasília: Editora da UNB, 1999. 

 

__________________. As utilizações do Objeto Impresso (séculos XV- XIX). Lisboa: 

Editora Difel, 1998. 

 

CHEVALLARD, Y. La transposition Didatique: Du Savoir savant au savoir enseigné. 

Paris: Ed La Fenseé Sauvage, 1991. 



180 
 

 

CORREA, Viriato. História do Brasil para Crianças. Rio de Janeiro: Editora Nacional, 

1934. 

 

CORSETTI, Berenice. Cultura Política Positivista e Educação no Rio Grande do Sul/Brasil 

(1889-1930) Cadernos de Educação, Pelotas n.31, p. 55 - 69, julho/dezembro 2008. 

 

CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 1931, p.1. 

 

COUTY, Louis. O Brasil em 1884: Esboços sociológicos. Rio de Janeiro: Fundação Casa de 

Rui Barbosa; Brasília: Senado Federal, 1984, p. 80. 

 

CUNHA, M. T. S.. Nas Margens do Instituído: Memória e Educação. História da Educação 

(UFPel), Porto Alegre, v. 3, n.5, p. 39-46, 1999. 

 

DANTAS, Regina Maria Macedo; KUBRUSLY, Ricardo Silva; DA SILVA, Paulo Vinícius 

Aprígio. Os registros de Ladislau Netto impressos na história científica do Museu Nacional. 

XXVII Simpósio Nacional de História – Conhecimento histórico e diálogo social, Anais, 

Natal: UFRN, 2013 

 

DA CUNHA, Manuela Carneiro. Negros, Estrangeiros: Os escravos libertos e sua volta à 

África. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

 

DARWIN, Charles. A expressão das emoções no homem e nos animais. Tradução Leon de 

Souza Lobo Garcia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

_______________. A descendência do homem e Seleção em relação ao sexo. Tradução. 

Attílio Ancian e Eduardo Nunes Fonseca. São Paulo: Hemus Livraria e Editora, 1974. 

 

DA SILVA, João Palma. Origens de Canoas. Canoas: La Salle, 1978. 

 

DÁVILA, Jerry. Diploma de Brancura: Política social e racial no Brasil: 1917-1945. São 

Paulo: Editora UNESP, 2006. 

 

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceitos-chave de Museologia. São Paulo: 

Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus: Pinacoteca do Estado de São Paulo: 

Secretaria de Estado da Cultura, 2013.  

 

DETSCH. Rudolfo José. Ensino de Física e Laboratório: Concepções Epistemológicas. 

São Leopoldo: Unisinos, 1997. 126 p. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Educação, UNISINOS, 1997. 

 

DICIONÁRIO AURÉLIO ONLINE. 2008-2015 

 

DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO ONLINE. 2009-2015 

 

DICIONÁRIO LÉXICO ONLINE: 2009-2015 

 



181 
 

DOS SANTOS, Beatriz Boclin. O currículo da Disciplina Escolar História no Colégio 

Pedro II – a década de 1970 – entre a tradição e acadêmica e a tradição pedagógica: a história 

e os estudos sociais. Rio de Janeiro: Mauad, 2011. 

 

DOS SANTOS, Maria Cristina Ferreira. A Higiene, a História Natural e a Biologia na 

educação escolar: considerações sobre os conhecimentos nos programas de ensino da Escola 

Normal do Distrito Federal (1904- 1946) In: XVI ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-

RIO: SABERES E PRÁTICAS CIENTÍFICAS, 2014, Rio de Janeiro. Anais Rio de Janeiro: 

ANPUH, 2014, p.1-10. 

 

DOS SANTOS, Ricardo Augusto. Oliveira Vianna, Eugenia e o Campo Intelectual da 

Primeira República. XIV ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO: 

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO. Anais, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro/UNIRIO, 2010.  

 

FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: EDUSP, 1991. 

 

FARRO, Máximo. Colecciones de cráneos, fotografías y manuscritos en el desarrollo de la 

antropología física y de la etnografía lingüística en la Argentina a fines del siglo XIX. In: 

LOPES, MM., and HEIZER, A., (orgs.) Colecionismos, práticas de campo e 

representações [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. p. 93-102. 

 

FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2009.  

 

FIGUEIREDO, Cláudio. A Ciência dos Opostos. Revista Nossa História, São Paulo, Ano 3, 

n° 27,  p.52-56., 2010. 

 

FISCHER, Beatriz T. Daudt. É, pois, estudando a geografia que pudemos com o máximo 

orgulho dizer “sou brasileiro” IN: BASTOS, Maria Helena Camara; CAVALCANTE, Maria 

Juraci Maia. O Curso de Lourenço Filho na Escola Normal do Ceará: 1922-1923- As 

Normalistas e a Pedagogia da Escola Nova. Campinas, Editora Alínea, 2009. p.245-264. 

 

FORQUÍN, Jean-Claude. Escola e Cultura : As bases sociais e epistemológicas do 

conhecimento escolar. Porto Alegre : Artes Médicas, 1993. 

 

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: Uma arqueologia das Ciências Humanas. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

FRANÇA, Mª  do P. Socorro Avelino Gomes de. José Veríssimo (1857-1916) e a Educação 

Brasileira Republicana: Raízes da Renovação Escolar Conservadora. 2004. 186 f. Tese  

(Doutorado em educação) -  Faculdade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 

 

FRANÇA, Ney Ferreira. História da Educação Física no Ensino Primário no Estado do 

Pará (1889-1900). Belém: UEP, 2012. 127 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em Educação. UEP, Belém, 2012. 

 

FRANÇOZO, Mariana. Alguns comentários à História Naturalis Brasiliae. Cadernos de 

Etnolingüística, Buenos Aires, v. 2, número 1, p.1-7, fev./2010. 

 

FTD. Elementos de História Natural. Rio de Janeiro: Editora FTD, 1923. 



182 
 

GARCÍA, Susana V. Museos escolares, colecciones y la enseñanza elemental de las ciencias 

naturales en la Argentina de fines del siglo XIX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 

Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.173-196, ene.-mar. 2007. 

 

_________________. Leciones "objetivadas" y museos escolares en la Argentina del 

centenario. Museologia e Interdisciplinaridade. v. 3, n.5, mai-jun 2014. 

 

GIAROLA, Flávio Raimundo. Racismo e teorias raciais no século XIX: Principais noções e 

balanço historiográfico. História e História, Campinas, 2010. 

 

 

____________________________. Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato 

antropológico brasileiro (1905-1935). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2011. 382f. Tese 

(Doutorado em História). Pós-Graduação em História, Rio de Janeiro, 2011. 

 

_____________________________. As ideias eugênicas no Brasil: ciência, raça e projeto 

nacional no entre guerras – Revista Eletrônica História em Reflexão, Dourados, Vol. 6 n. 

11 jan/jun 2012. 

 

GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 

 

GOBINEAU, Arthur de. Essai sur l'inégalité des races humaines. Paris: Librairie de Firmin 

Didit Frères, 1853. 

 

GOODSON, Ivor F. Currículo : teoria e história.Petrópolis : Vozes, 2012. 

 

GUASCH, Anna María. Los Estudios Visuales. Un Estado de la Cuestión. Estudios Visuales, 

Barcelona, v-, nº 1, p. 8-16, 2003. 

 

IHERING, Rodholfo Von. O primeiro sábio que veio estudar a natureza do Brazil (1838-

1844). Revista do Museu Paulista, São Paulo, Volume IX, p.307-315, 1914. 

JAY, Martin. Relativismo cultural e a virada visual. (Tradução de Myrian Ávila). Aletria – 

Revista de Estudos de Literatura. Volume 10/11, Olhar cabisbaixo: trajetos da visão no 

século XX. 2003, 2004. 

JULIA, D. A Cultura Escolar como Objeto Histórico. Revista Brasileira de História da 

Educação, Campinas, no.1, v-, p.9-44, janeiro/junho 2001. 

KLEIN, Bruno. Marie Pape-Carpantier 1815-1878 Le combat d’une femme pédagogue 

pour l’éducation de la petite enfance Actualité de la Recherche en Education et en 

Formation, Strasbourg: Université de Rouen, 2007. 474 f. Tese de Doutorado. Université de 

Rouen, Strasbourg, 2007. 

 

KNAUSS, Paulo. Aproximações disciplinares: História, arte e imagem. Anos 90, Porto 

Alegre, v. 15, n. 28, p.151-168, dez. 2006. 

 

______________. Imaginação escultórica e identidade étnica no século XIX: O negro 

Horácio, de Louis Rochet, entre a França e o Brasil. XXXI Colóquio CBHA 2011 - 



183 
 

[Com/Con]tradições na História da Arte. São Paulo, 2011. Anais, São Paulo, Unicamp, 

2011. p.223-242. 

 

KÖPTCKE, Luciana Sepúlveda. Parceria museu e escola como experiência social e espaço de 

afirmação do sujeito. In: Gouvêa, Guaracira; Marandino, Martha; Leal, Maria Cristina. 

(Org.). Educação e museu: a construção social do caráter educativo dos museus de ciências. 

Rio de Janeiro: p.107-128. 2003. 

 

KURTZ, John. W. John Frederic Oberlin. Colorado, Editora Westview Press, 1977. 

 

KURY, Lorelai. Auguste de Saint-Hilaire, viajante exemplar. Intellectus Revista eletrônica 

da UERJ, ano 2, n 1, p.1-11, 2003. 

 

LACERDA, João Baptista de. Réplica à crítica da memória – Surles métis au Brésil. In: 

LACERDA, João Baptista de. Informaçõesprestadas ao Ministro da Agricultura Pedro de 

Toledo. Rio deJaneiro: Papelaria Macedo, 1912b. p. 85-101. 

 

LEAL, Elisabete. Os Filósofos em Tinta e Bronze: Arte, Positivismo e Política na obra de 

Décio Villares e Eduardo de Sá. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 299 f. Tese (Doutorado em 

História). Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

LEXIKON, Editora digital. Dicionário Aulete Digital. LEXIKON Editora digital, 2007. 

Windows (XP/Vista/98/2000/2003/7). 

 

LIBANEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. Goiânia: MF 

Livros, 2008. 

 

LISBOA, Karen Macknow. Viagem pelo Brasil de Spix e Martius: Quadros da Natureza e 

esboços de uma civilização. Revista Brasileira de História. São Paulo n 29, p.73-91, 1995. 

 

LOPES, Maria Margareth. E o Brasil descobre a pesquisa científica: Os museus e as 

ciências naturais no século XIX. Hucitec, São Paulo, 1995. 

 

LORENZ, Karl. Ciência, Educação e Livros didáticos do século XIX. Os compêndios das 

ciências naturais do Colégio Pedro II. EDUFU, Uberlândia, 2010.  

 

MACHADO, Celso de Souza. O ensino da Sociologia na escola secundária brasileira: 

levantamento preliminar. Revista da Faculdade de Educação de São Paulo. São Paulo v. 

13 n.1 p.115-142, jan/jun 1987. 

 

MACHADO, Maria Cristina Gomes. A Instrução pública na província do Paraná na 

perspectiva de Primitivo Moacyr. Universidade Estadual de Maringá. XII Seminário de 

Pesquisa do programa de Pós-Graduação em Educação. Anais, Maringá, UEM, 2013. 

 

MACHADO, Maria C. Fontes e história das instituições escolares: O projeto educacional de 

Rui arbosa no Brasil. In: LOMBARDI, J. C; NASCIMENTO, M. I. M (Org.). 

Fontes,história e historiografia da educação. v.1. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.p. 

65-83. 



184 
 

MAINE, Nicholas. Renascimento. Porto: Folio, 2004. 

 

MARTINS, Cláudia Regina Kawka. A importância das comemorações cívicas na constituição 

de uma memória nacional: Paraná, décadas de trinta e quarenta. Revista Kur’yt’yba, 

Curitiba, v. 5, n. 1, p.7-27, 2014. 

MARTINS, Oliveira. As Raças Humanas e a civilização primitiva. Lisboa: Editora 

Americana, 1893. 

 

MASIERO, André Luis. “Psicologia das raças” e religiosidade no Brasil: uma intersecção 

histórica. Psicol. cienc. prof. [online]. vol.22, n.1, pp. 66-79, 2002. 

 

MENESES Ulpiano T Bezerra de. A exposição museológica e o conhecimento histórico. In: 

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves, VIDAL, Diana Gonçalves. Museus: dos gabinetes de 

curiosidades à museologia moderna. Belo Horizonte, Argvmentvm, 2005. 

 

____________________________. Rumo a Uma “Historia Visual”. In: MARTINS, Jose de 

Souza; ECKERT, Cornélia; NOVAES, Sylvia Cauby. O Imaginário e o Poético nas 

Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 2005  

 

 

_____________________________. Fontes Visuais, Cultura Visual, História Visual. Balanço 

provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 23, nº 45, p. 

11-36, 2003. 

 

MITCHEL, W. T. J. Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. En: Estudios Visuales. 

Murcia: Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 

Noviembre, 2003, p.17-40.  

 

MIRANDA, Marcia Eckert; LEITE, Carlos Roberto Saraiva da Costa. Jornais Raros do 

MUSECOM: 1808-1924. Porto Alegre: Corag, 2008. 

 

MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction a Visual Culture. Routledge, 1999. 

 

__________________. The subject of visual culture. In: MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The 

Visual Culture. Reader. 2nd ed. London and New York: Routledge, 2002, p. 3-21. 

 

MOURA, Laércio Dias de. A Educação Católica no Brasil. Edições Loyola. São Paulo, 

2000.   

 

OLIVEIRA, Luiz Antônio de. MACHADO, Maria Cristina Gomes. O Debate da Instrução no 

Império – Recortes da Legislação na perspectiva de Moacyr. XII Seminário de Pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Anais, Maringá, Universidade Estadual de 

Maringá, 2013. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

PANIZZOLO, Claudia. João Köpke e a escola republicana. Criador de leituras, escritor 

da modernidade. São Paulo: PUC, 2006. 359 f. Tese de Doutoramento em Educação, no 



185 
 

programa de estudos pós-graduados em educação: História, política e sociedade. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

PETRY, Marilia Gabriela. Museu Escolar: O Que Dizem Os Inventários (Santa Catarina / 

1941-1942).  In: VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2011, 

Vitória. Anais. Vitória, UFES, 2011. 

 

______________________. Museu Escolar: Sentidos, propostas e projetos para a escola 

primária (século 19 e 20). História da Educação, Porto Alegre, v. 17, n. 41, p. 79-101, 

set/dez 2013.  

 

______________________.Da recolha à exposição: a constituição de museus escolares em 

escolas públicas primárias de Santa Catarina (Brasil – 1911 a 1952). Florianópolis: 

UDESC, 2013. 224 f. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Educação. 

UDESC, Florianópolis, 2013. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Visões do Cárcere. Porto Alegre: Zouk, 2009. 

 

________________________. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

 

PICHIA, Menotti Del. A República 3000. São Paulo: Martins, 1980. 

 

POGGIANI, Ana Maria L. Os museus escolares na primeira metade do século XX: Sua 

importância na educação brasileira. Santos: Universidade Católica de Santos, 2011. 109 f. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Católica 

de Santos, Santos, 2011.  

 

POPKEWITZ, Thomas s.; FRANKLIN, Barry M.; PEREYRA, Miguel A. Historia Cultural 

y educación. Ensayos críticos sobre conocimiento y escolarización. Ediciones Pomares, S. A. 

Barcelona – México. 2009. 

 

POSSAMAI, Zita Rosane. Nos Bastidores do museu: patrimônio e passado da cidade de 

Porto Alegre. Porto Alegre: EST Edições, 2001. 

 

_____________________. “Lição de coisas” no museu: o método intuitivo e o Museu do 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Arquivos 

Analíticos de Políticas Educativas, Arizona, n.43, v. 20, p.1-16, 2012. 

 

_____________________. Exposição, Coleção, Museu Escolar: ideias preliminares de um 

museu imaginado.  

POULOT, Dominique. Museu e Museologia. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

 

PRATT, Mary Louise e SCHILLING, Voltaire. Humboldt e o Novo Mundo. Cadernos de 

História. Memorial RS. 2008. 

 

RAMBO, Balduíno. Elementos de História Natural para a 3ª. Série. Porto Alegre: Editora 

Globo. 1937.  



186 
 

 

RAMINELLI, Ronald. DA SILVA, Bruno. Teorias e imagens antropológicas na viagem 

filosófica de Alexandre Santos Ferreira (1783-1792). Boletim Museu Paraense Emílio 

Goeldi. Belém, v.9, n. 2, p.323-342, mai-ago 2014. 

 

REDE, Marcelo. Estudos de Cultura Material: Uma vertente francesa. Anais do Museu 

Paulista. São Paulo, n. v. 8/9. p. 281-291, 2003.  

 

RÉMER, Maísa Milena Zarur; STENTZLER, Márcia Marlene. Método Intuitivo: Rui 

Barbosa e a preparação para a vida completa por meio da educação integral. IX 

CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 2009, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: 

PUCRS, 2009. 

 

RÉMOND, René. O século XIX 1815-1914. São Paulo: Editora Cultrix, 1974. 

 

RESENDE, Fernanda Mendes. O domínio das coisas: o método intuitivo em Minas Gerais 

nas primeiras décadas republicanas. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 120 f. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação na Faculdade de Educação. Belo Horizonte, 2002. 

 

RIBEIRO, Julio. A Carne. São Paulo: Escala, 1999. 

 

RODRIGUES, Elisa. Raça e controle social no pensamento de Nina Rodrigues. Revista 

Múltiplas Leituras, v.2, n.2, p. 81-107, jul. /dez. 2009. 

 

ROSSI, Michelle Pereira da Silva; FILHO, Geraldo Inácio. As congregações católicas  e a 

disseminação de escolas femininas  no triangulo mineiro e alto Parnaíba. Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, n.24, p.79 –92, dez. 2006 

 

ROZANTE, Ellen Lucas. A educação dos sentidos no método de ensino intuitivo e o caso 

das escolas públicas isoladas de São Paulo (1889-1910). São Paulo: PUC, 2013. 162 f. Tese 

de doutoramento em Educação: História, Política e Sociedade. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

SÁ, Guilherme José da Silva e; SANTOS, Ricardo Ventura; CARVALHO, Claudia 

Rodrigues; DA SILVA, Elizabeth Christina. Crânios, corpos e medidas: a constituição do 

acervo de instrumentos antropométricos do Museu Nacional na passagem do século XIX para 

o XX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro v.15, n.1, p.197-208, jan.-

mar. 2008. 

 

SACRISTÁN, José Gimeno. El curriculum. Uma reflexión sobre a práctica. Madri: 

Ediciones Morata, 1991. 

 

SCHELBAUER, Analete Regina. A constituição do método de ensino intuitivo na 

província de São Paulo (1870-1889), São Paulo: USP, 2003. 122 f. Tese de doutorado em 

Educação, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 2003.  

 

SCHILLING, Voltaire. França no Brasil. Cadernos de História, n°37, p. 7, 2008. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 



187 
 

 

_______________________. A “Era dos Museus de Etnografia” no Brasil: o Museu Paulista, 

o Museu Nacional e o Museu Paraense em finais do XIX. In: FIGUEIREDO, Betânia 

Gonçalves, VIDAL, Diana Gonçalves. Museus: dos gabinetes de curiosidades à 

museologia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005. P. 113-136. 

 

SELA, Eneida Maria Mercadante. Modos de ser, modos de ver. Campinas: Unicamp, 2008. 

 

SEKI, Ariele. A Disciplinade Instrução moral e cívica na reforma educacional de Benjamin 

Constant de 1890. Revista Histedbr, Campinas n -, v -, p.1-21, 2011. 

 

SILVA, Hélio. Nasce a República 1888-1994. São Paulo: Editora três, 1998. 

 

SILVA, Vera Lúcia Gaspar da; PETRY, Marília Gabriela. A aventura de inventariar: uma 

experiência no Museu da Escola Catarinense. Revista Brasileira de História da Educação. 

Vol. 11, nº 1, p.19-41, 2011. 

 

SILVEIRA, Éder. A Cura da Raça: Eugenia e higienismo no discuros médico sul-rio-

grandense nas primeiras décadas do século XX. Passo Fundo: UPF, 2005. 

 

SILY, Paulo Rogério Marques. Casa de ciência, casa de educação: ações educativas do 

Museu Nacional (1818 - 1935). Rio de Janeiro: UERJ, 2012. 401 f. Tese (Doutorado em 

Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

SLENES, Robert Wayne Andrew . As Provações de Um Abraão Africano: a Nascente Nação 

Brasileira na Viagem Alegorica de Johann Moritz Rugendas. Revista de Historia da Arte e 

Arqueologia, Campinas, v. 2, n. -, p. 271-294, 1996. 

 

SOUSA, Ricardo Alexandre Santos de. Agassiz e Gobineau - As ciências contra o Brasil 

mestiço, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2008. 

 

SOUZA, Ricardo Luiz de. Método, raça e identidade nacional em Sílvio Romero. Revista de 

História Regional 9(1): 9-30, Verão 2004. 

 

SOUZA, Rosa Fátima de. A Cultura Material na História da Educação: Possibilidades de 

Pesquisa. Revista brasileira de história da educação, Maringá, v.7, n.2, p.1-14,  maio/ago. 

2007. 

 

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A política biológica como projeto: a “eugenia negativa” 

e a construção da nacionalidade na trajetória de Renato Kehl (1917-1932). Dissertação de 

Mestrado em História das Ciências. Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz. 2012. 

 

SOUZA, Vanderlei Sebastião de; SANTOS, Ricardo Ventura. Congresso Universal de 

Raças, Londres, 1911: contextos, temas e debates Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. 

Hum., Belém, v. 7, n. 3, p. 745-760, set.-dez. 2012 

 

SPALDING, Walter. Construtores do Rio Grande. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1969. 



188 
 

 

STELLING, Luiz Felipe Peçanha. “Raças humanas” e raças biológicas em livros didáticos 

de Biologia de ensino médio. Rio de Janeiro: UFF, 2007, 171 f.. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação/UFF: Rio de 

Janeiro, 2007. 

 

STEPAN, Nancy L.. The hour of eugenics: race, Gender, and nation in Latin America. 

Londres: Cornel University Press, 1991. 

 

STEPHANOU, Maria. Saúde pela educação: escolarização e didatização de saberes médicos 

na primeira metade do século XX. Anais do I Congresso Brasileiro de História da Educação. 

Anais, Rio de Janeiro, UFRJ, 2000.  

 

TAFFAREL, Carlos Domingos. Museus Escolares; A utilização de técnicas de taxidermia 

como auxilio do ensino da educação ambiental. Monografias ambientais. Santa Maria, 

v(10), nº 10, p. 2128 – 2133, OUT-DEZ 2012.  

 

TAGLIAVINI, João Virgílio. PIANTKOSKI, Marcelo Adriano. João Baptista de La Salle 

(1651-1719): Um silêncio eloquente em torno do educador católico que modelou a escola 

moderna. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 53, p. 16-40, out 2013. 

 

TAMBARA, Elomar. A Educação no Rio Grande do Sul sob o Castilhismo. Porto Alegre: 

UFRGS, 1992, 540 f. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Faculdade de Educação/UFRGS: Porto Alegre, 1991. 

 

________________. Positivismo e educação no Rio Grande do Sul. In. Revisitando o 

Positivismo. GRAEBIN, Cleusa Maria Gomes. Canoas: La Salle, 1998. p.171-182 

 

TAVARES, Luciano de Abreu. A imagem impressa e ciência Ilustrações em livros 

didáticos de física (século XIX e XX). São Paulo, PUC, 2005. 92 f. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em História da Ciência. PUC, São Paulo, 2005. 

 

VALDEMARIN, Vera Teresa. O método intuitivo: os sentidos como janelas e portas que se 

abrem para um mundo interpretado. In: SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIN, Vera 

Teresa; ALMEIDA, Jane Soares de. O legado Educacional do século XIX. Araraquara: 

Unesp - Faculdade de Ciências e Letras, 1998. p. 64-105. 

 

________________________. Estudando as lições de coisas. Estudo sobre os 

fundamentos filosóficos do Método de Ensino Intuitivo, Livre-Docência na Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. São Paulo: UNESP, 2001. 

 

_______________________.Lições de coisas: concepção científica e projeto modernizador 

para a sociedade. Cad. CEDES [online]. vol.20, n.52, pp. 74-87, 2000. 

 

________________________. Estudando as lições de coisas. Estudo sobre os 

fundamentos filosóficos do Método de Ensino Intuitivo. Campinas: Autores Associados, 

2004. 

 



189 
 

VALENTE, Luiz Fernando. Entre Clio e Calíope: a construção da narrativa histórica em Os 

sertões. Hist. cienc. saúde-Manguinhos [online]. vol.5, suppl., pp. 39-55.1998.  

 

VIANNA, Oliveira. Evolução do Povo Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Nacional, 1938. 

 

VIDAL, Diana Gonçalves. FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Museus dos gabinetes de 

curiosidades à museologia Moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005. 

 

VIDAL, Diana Gonçalves. Por uma pedagogia do olhar: os museus escolares no final do 

século XIX. In: VIDAL, Diana Gonçalves e SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano. (Org.). 

A memória e a sombra: a escola brasileira entre o Império e a República. Belo 

Horizonte: Autêntica, 1999. p. 107-116. 

 

VIDAL, Diana Gonçalves. Museus pedagógicos e escolares: inovação pedagógica e cultura 

material escolar no Império Brasileiro. In: ALVES, Claudia; MIGNOT, Ana Chrystina (Org.). 

História e historiografia da educação ibero-americana: projetos, sujeitos e práticas. Rio 

de Janeiro: Quartet - Faperj - SBHE, 2012. p. 197-211 

 

_____________________. Cultura e práticas escolares como objeto de pesquisa em História 

da Educação. In: Dalva Carolina Yazbeck; Marlos Bessa Mendes da Rocha. (Org.). Cultura e 

História da Educação: intelectuais, legislação, cultura escolar e imprensa. Juiz de Fora: 

Editora UFJF, 2009, v. , p. 103-112. 

 

VIÑAO, Antônio. A história das disciplinas escolares. Revista Brasileira de História da 

Educação, Curitiba, n. 18 p. 175-215, set./dez. 2008. 

 

______________. História de la educación e historia cultural. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, n. 0, v-, p.63-82, 1995. 

 

VIOLA, Solon. As propostas educativas das escolas públicas no início do século. In. 

GRAEBIN, Cleusa Maria Gomes. Revisitando o Positivismo. Canoas: La Salle, 1998. p.183-

196. 

 

WALKER, John A., CHAPLIN, Sarah. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: 

Ediciones Octaedro, 2002.  

 

WERLE, Flávia Obino Corrêa; METZLER, Ana Maria Carvalho. Missão Evangelizadora: 

Mediações da prática esportiva. História da Educação, Pelotas, v. 14, n. 32, p. 199, Set/Dez 

2010.  

 

WERLE, Flávia Obino Corrêa; MELLO, L. S. ; DORNELLES, R. V. ; MÂNICA, N. 

; BACKES, L. . Identidade e história institucional: análise do curso complementar. In: VIII 

JORNADAS TRANSANDINAS DE APRENDIZAGEM: EDUCAÇÃO E TRABALHO NO 

CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO, 2000, Frederico Westphalen. Anais, Frederico 

Wstphalen: URI- Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 2000. p. 

55. 

 

WEISZFLOG, Walter. Michaelis Dicionário Moderno da Língua Portuguesa Online: São 

Paulo, Melhoramentos. 

 


