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RESUMO

No Ri.o Grande do Sul, durante a Repübli.ca Velha, houve

domínio politico de um tbni.co parti.do pollti.co: o Partido Republi-

cano Ri.o-Grandense. Este partido adorava como di.retriz i.deológi.-

ca, a doutrina post.ti.vista sob a i.nterpretação de Jülio de casta-J
lhos .

Entre os elementos deste paradigma destacam-se a defesa

da liberdade profissional e de ensi.no e a assunção da defesa da

iiditãdula republicanas

Com este intui.to:estruturou-se uma forma de governo
baseada em um executivo extremamente fortalece.do e em uma bancada

parlamentar discipl i.nada às diretrizes parti.dirias.

epübl i.ca Velha, ocorreu uma decisiva parti.ci.pagão do

aparelho politico castilhi.sta no Congresso Nacional na consecução

de politicas pübl i.cas de educação consentâneas com os postulados

positiva.stas. Dentre elas destaca-se a resistência à participação
da uni.ão na área educacional

O ponto de vista ca

dênci.a, en termos de politica educacional, em nível nacional, por

ocaso.ão da di.scussão e aprovação da Reforma do Ensino proposta

por Ri.vadávia Correa. Este mi.nastro, ori.findo da bancada gaücha,

R

stilhi.sta obteve sua mais ascen

\

.i

tt."



i.mplantou as pri.ncipai.s proposições historicamente defendi.das
pelo Partido Republicano Ri.o-Grandense. E obteve desta bancada

sustentáculo parlamentar para implementar sua Reforma. ao mesmo

tempo que obteve respaldo na regi.stência às modificações propos-

tas por ocasião da Reforma de Ensino proposta por Carlos Maximi-
]. lado .

Sob este aspecto, conclui-se que o pera.l atual do

iisisteHa educacional brâsileiFon se deve à atuação da bancada

castilhista no Congresso Naco.anal

Concomitantemente à atuação em nível federal, o casta.-

Ihi.smo, no Rio Grande do Sul, implantou uma forma de governo que
contemplou as premissas teoricamente defendidas. Moldou-se, neste

período, um sistema de ensino caracterizado por uma abertura à
iniciativa privada

Aprovei.tando-se desta circunstânci.a, várias agências

ideológicas procuraram ocupar os espaços existentes no apare].ho

escolar. Entre elas destacaram-se: A maçoni.ca, a liberal, a

operária, a protestante, a burguesa e a católica

~\

,/

Estruturou-se, assin, um modelo educacional no qual ::

cabe ao Estado um papel âé supervisão.



INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é analisar a consol i.damão

do si.stema educacional do Estado do Ri.o Grande do sul sob o

casta.Ihismo. O castilhismo, declaradamente, constituiu-se na
doutra.na de i.aspiração positivista que garanti.u o caráter rela-

ta.valente monollti.co do Partido Republicano Rio-grandense (PRR)
nos cerca de 40 anos em que esse parti.do exerceu o poder no Rio
Grande do Sul (1890--1930)

\

Nesse período, o pais passou por alterações substan-

cial.s: a) no aspecto politico, a i.mplantação da República, repre-

sentando novos i.nteressés económicos e soa.ais emergentes, acar-

retou uma reacomodação das forças pollticasf b) no aspecto ideo-

lógico, a separação entre Igreja e Estado provocou mudanças
suba'Eãhciais na performance das diversas "agênciasn formadoras de

consci.ênci.a no pais; c) na área económica, consola.dou-se o

sistema agrári.o-exportador, mas já restando o processo i.ndustrial
de substi.tui.ção de i.nportações.
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Estas transformações prece.saram ser legiti.nadas. Neste

propósito, a sociedade utilizou várias estratégias, entre as

quais destacou-se o aparelho .i.deológico escolar.

O presente estudo procurará compreender o papel abri.-

buldo pelo cast:i.Ihismo à questão esc*olar, detendo-se especialmen-

te no modelo de si.stema escolar propugnado por esta doutrina, e a

rea]. construção do mesmo no Rio Grande do Sul. ITambém, preocupar-'.

se-á em i.dentificar o quanto e em que sentido a concepção casei- /

Ihista i.nfluenci.ou na construção do modelo educacional brasil

"""..........'''

...,.....-'

~r-.""

ro

Correlatas a esta questão, analisar-se-ão as transforma-

ções por que passaram as cosmovi.iões i.deológicas, neste período,

tendo como eixo pri.ncipal a Igreja Católi.ca, religi.ão ofici.al até

a Proclamação da Repübli-ca, em 1889. Nesta área, a correlação

de comportamentos entre o post.tive.smo e o catol i.cismo parece ser
relata.vamente intensa .

Além disso, procurar-se-á identifi.car a associ.anão,

eventualmente existente, entre a consol i.ilação do aparelho esco-

lar e o estabelecimento de um sistema rel i.cioso pluri.-confessa.a-

nal, asse.calando a utilização daquele, por este, como mecanismo

de proseli.ti.smo.

Algumas notivações insti.gabam a fei.tuna deste trabalho e

a especi.al compleição que acabou por tomar em seu processo de
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ci'iaçao

Em primeiro lugar, contribuir para preencher uma lacuna

na historiografia gqücb:a. A história das politicas de educação,
apesar da reconheci.da i.mportância do aparelho escolar, não tem

recebido dos autores a atenção que merece. Nas Últimas décadas,
múltiplas facetas do processo de formação económico-social do Rio

Grande do Sul foram objeto de análise (1); entretanto, particu-

larmente em relação à área educacional, salvo honrosas exceções,
as incursões são deveras tímidas. (2)

..W""%n"»b+Uq

Em segundo lugar, perceber que o mesmo ocorre em relação

ao Brasa.l onde, particularmente em relação ao período da Repü- :Í3
blica Velha, não existem mui.tos trabalhos que anali.sem esta temá-

tica. Mais do que isto, na mai.orla dos compêndios de Hi.stória da

Educação, este período é apenas visto t'cn passante, não recebendo

a atenção que se supõe merecer. (3)

Em terceiro lugar, e principalmente, constatar a i.nexo.s-

tência de uma análi.se da prâlÇica parlamentar, de modo especial a
positi.vi.sta, que definiu o si.stena educacional brasa.lei.ro neste

período. De certa forma, esta motivação origina a hipótese de

trabalho preliminar deste estudo, que indica a praxis parlamentar

do post.ti.vismo gaúcho, representada pelo castilhi.smo, como a

pri-nci.pal alavanca na construção do modelo de politica educa-
cional brasileira .

''\.
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A contribuição do post-ti.visão no processo de implantação

de pollti-cas pübl i.cas de educação no Brasil, embora unanimemente

reconhecida, é subestimada na maiori.a das anal i.ses, privilegian-

do-se elementos definidores construídos a partir do uescolanovis-

mo", escamoteando, o que se pretende demonstrar neste trabalho, a

construção de um arcabouço teórico práti.co durante a Repthblica
Velha, responsável pela peculiar tipo-cidade do sistema educacio-

nal contemporâneo .

Em termos de "post.vivi.smo politico-partidárioii, também é

unânime a aqui.escência em rel-anão a seu papel no processo de
formação económico-soa.al do Ri.o Grande do Sul; (4) mas, a rigor,

é bastante discreta a preocupação com o desempenho desta cosmovi-

são na área educaci.anal, tanto quanto no processo de formação

histórico-soa.al do sistema educaci.oral gaúcho. (5)

Ao final do século passado e inicio deste, pelo menos

no âmbito politico partidário, o "positivismo coHtiaDon tornou-se

a ideologi.a dominante em nível regional. Com a ascensão ao poder
do Partido Republicano Ri.o--grandense (PRR) , sob férreo domínio de

Jülio de Casta.lhos, o positivismo, explicitamente, constituiu-se

no parâmetro ideológico da tomada de deck.iões do executa.vo gaü-..r,/

cho

o aparelho de Estado, sob esta orientação, apresentou

caracterlsti.cas peculiares, entre as quais destaca-se a atrofia

do poder legislati.vo e, por vi.as de consequência, um hiper



dimensionamento do poder executivo

Neste contexto.,. pergunta-se: qual foi a praxis dQ Çasti-

Ihismo em relação ao aparelho ideológiçQ e,sçç1lar? Que função
desempenhou o sistema educacional no processo de lega.ti-mação do

modo de pensar consentâneo com as premissas positivistas ? De

modo especial, como agi-u o post.tive.smo em relação à ideologi-a

social dominante. a Católica, em um de seus períodos mais crí-

ticos no Brasil, caracterizado pela el i.mi.nação de seu status de

reli.giro oficial?

Um quarto motivo foi o desafio de concomitantemente,

compreender como uma instituição tal qual a Igreja Católica, em
franca decadência en termos de i.nfluência politico-ideológica na

época da ascensão do positi.visão, conseguiu recobrar-se, chegando

ao final do período firmemente consolidada como um dos princi-pai-s

agentes de formação da opinião pública. Esta situação torna-se

mais intri.gaste quando se nota, não somente um clima de confli.to

entre positivismo e catolicismo, (6) mas também, a consolidação de

esquemas de difusão ideológi.ca de muitas agências compete.donas

que se instalaram nessa época. (7)

o i.nlcio do século xx ê o moflíénto do ápice dos movi.men-

tes anticleri.cais no Brasa.l. Tais influências manifestavam-se em

todos os setores, colocando a Igreja Católica numa situação cr!-

teca, na medi.da em que esta não mais encontrava respaldo na
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população, e mui.to menos nas elites, para reverter este processo

Neste sentido, destacaram-se nuitos tri.bunos, mas, par-
ticularmente no Rio Grande do Sul, uma pregação que encontrou

ressonância foi a da escritora espanhola Belén de Sarraga, cujo

livro nEI clero.cala.smo en América" teve intensa ci.rculação,

mormente entre as pessoas vi-ncu].abas à maçonari.a. (8)

A maçonari.a também representava, na época, pelo menos "\

uma de suas correntes, um fatos aglutinador do esplri-to anticle-'

rical que grassava ein vastos segmentos da população. Constitula-

se então, na princi.pa] força i.deo].ógica a contrapor-se ao proces-
so de ''Romanização" da sociedade brasileira e, por vias de

consequência, na pri-medra a ser "acomodada".

/

Além de uma difusão geográfica relata.valente universal,

a organização maçónica, enquanto i.nstituição soa-al, possuía por

sua própria natureza, coesão interna e disco.plana tais, que a

tornavam verdadeiramente compete-uva em termos de domlni.o ideo-

lógico. No Rio Grande do Sul, esta postura pode ser apreendida

pela manifestação do dr. Ribeiro, em Uruguaiana. onde cri.ti.ca os

jesuitas, caracterizando-os como mercenários devotados à ex-

ploração das crendices populares, mormente das mulheres. (9)

Ali.ado a esta circunstância histórica, hâ o fato reco-

nhecido por todos os estudiosos da História da Igreja no Brasil:

os quadros da Igreja católica encontravam-se em seu ponto mai.s
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baixo em termos, tanto de "noral i.dadeu, quanto, e principalmente.
de di.sci.pl i.na. Em consequência do sistema de padroado e mormente

do nplacet'í, o epi.scopado não deu.nha autora.date suficiente para
subordinar o clero a normas e di.retro.zes capazes de criar um

quadro ftlnci.anal adestrado a plasmar um efeti.vo domlni.o i.deoló-
glco

Fa].tava-].he um dos requisitos fundamentais ao processa"

de introjeção ideológica, precipuamente a religiosa - o poder de

sanção ( mesmo após a morte). Isto ocorr:ia, a ri.gor, deva.do ao
processo de dessacramentalízação da organização eclesi.al. Des-

provido deste mecani.smo de poderá o aparelho religi.oso perdia ,'
constantemente terreno para ideologi-as i.mpregnadas de concepções
seculãri z antes .

A questão que se nos coloca ê a seguinte: O que ocor-

reu, no período da República Velha no Brasil, que permitiu à '

i.deologia católica emergir , fei.to fênix, de uma situação de
decadência no inicio do período para uma post.ção de incontestável.

hegemonia no final? O Fenómeno causa estranhamente jâ que este
período esteve sob explicito domínio ideológico do positi.visão em

nível politico, tanto no âlltbito federal quanto, e pri.ncipalmente, .,
no âmbito regi.anal

Entre os di.versos mecani.smas de dominação ideológica

vinculados ao aparelho estata], ê prováve]. que tenha sido o

aparelho escolar o que levou o catoli.cismo a conseguir plasmas
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sua hegemonia ideo[ógica no Brasa.].

Além dessa hi.pótese. entende-se que foi no Rio Grande do

sul que as conde.iões se mostraram mai.s propicias para o desenca-

deamento deste processo devido, entre outras causas, ao domlni.o

po[[tico do post.ti.vi.smo e à presença de uma comunidade ec]esia].

mais receptlvel ao processo de Romanização da Igreja Catól i.ca.

Fina[nlente, ]evanta-se como hipótese de traba].ho que o

positi-visão, formador de ati.tu(ies e comportamentos, apesar dos

aparentes conf]itos, consta.ruiu-se na i.deo].ogi.a que perdi-ti.u o

revigoramento do catolicismo no Brasa.l e, por vias de consequê

cia, a i.mplantaçào de um processo de modernização autoritário

n

A presente pesque.sa foi também motivada pela necessi.date

de traba[hos que desnudem as rea].idades regionais. Embora Úteis )

e até imprescindíveis em certos casos, os trabalhos de grande ?

abrangênci.a geográfica, correm facilmente o risco de encobriren

peculiari.dades que somente um estudo especifico, e frequentemente f:
mais limitado, pode desvelar. Obviamente. a relação com o todos

nunca deve ser negligenciada.

Finalmente, estimulou a feitura deste trabalho a posei.- '\.

bilidade de, pelo estudo de um caso especlfi.co, contei.buir para a

análise da relação estado/sociedade através, da compreensão de un

de seus aparelhos ideológicos - o escolar
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Embora o trabalho pretendesse restri.ngi.r-se à República

Velha, em algumas análi.ses houve necessi.dade de abranger tanto
períodos anteri.ares quanto posters.odes.

As fontes documental.s uti.l i.zadas foram atas, relatóri.os,

di.scursos, livros, e também trabalhos com temáti.cas especificas,

nos quais tanto a preocupação com a educação, como com o positi-

vismo, são questões coadjuvantes à preocupação pri.nci.pal

A bibliografia foi. coletada em arquivos pt\bli.cos e

parti,calares. Salienta-se que a mai.orla das obras de positi.vis- ,/

tas latino-aderi.canos, ou a respeito deles, foi. encontrada em
arquivos pare i-cu].ares .

Destaca-se, em termos de aná].ise documental, o manusei.o

dos volumes da coletânea iiDocuRentos Parlamentaresil, com cerca de

10.000 páginas, onde estão coligidas as maná.festações na Câmara

Federal e no Senado, em relação à educação.

Salienta-se ainda, a consulta aos documentos exi.utentes

na Capela Post.tivista do Rio Grande do Sul, .poli.!!!g!):Lp em relação à

Propaganda Post.tivista, comumente não uti.li.zados nas obras que
trataram do positiva.smo no Ri.o Grande do Sul, e aos dados obti.-

dos '$as mitras diocesanas e nas casas previ.nciai.s de algumas
congregações re].igiosas radicadas no Rio Grande do Sul.

Em suma, defende-se que o modelo educacional brasilei.ro,

em seu período de institucional.ização (1880-1920), foi
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condici.onado pel-as concepções positi.vistas assentados na aguerrl

da intervenção parlamentar da bancada casta-lhi.sta na Câmara Fede--

lal

Na tentati.va de eluci.dar esta questão, i.nicia-se o tra-

balho pela caracterização dos presssupostos teóricos embaladores

da concepção de mundo a parti.r da qual analisou-se as relações

existentes entre Estado, educação e ideologia em uma concretude

especi-fjç.a.: O Rio Grande do Sul no período da Reli\bélica Velha.

(capitulo l)

Est:a analise pri-nci.pia pel-a apresentação do processo de

formação soa-al e económica do Ri.o Grande do Sul ( capitulo ll)r

apreendendo as circunstâncias históricas que permiti.ram a ascen-

são da doutrina positivista à condição de doutrina oficial no
Estado. Esta é uma faceta que precisa ser ressal-toda porquer pela

pri-mei-ra vez no Brasil, um parti-do politico, o Parti.do Republi.ca-
no Rio-Grandense, assume o poder com uma "explicita" orientação

ideológica, a post.tivista, fugindo do cadinho ideológico en que

se constituíam. em regra, os contetbdos programáticos dos outros

partidos no Brasil. ( Mesmo o Partido Republi.cano em nível

naciona ]. )

A singularidade do posicionamento positivista do PRR

pode ser atestada tanto pela constestação a suas concepções em

nível regional, através, vi.a de regra, das correntes federalis-

tas, quanto, e principalmente, pelas hoste.lidades enfrentadas no
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Congresso Naco.anal por parte de correlegi.onâri.os republicanos, e

pelas inúmeras representações de i.nconsti.tucionalidade impetradas

nos tribunais, contra princípios positi.vistas da Constitui.ção
Estadual .

Mas, o post.ti.visão como i.geologia. não se apresenta uni-
rmemente, variando muito em cada contexto o1lde...floresceu. Nb

sentido de eluci.dar esta particulari.dade, são apresentadas, no
capitulo 111, algumas concepções do post.tivismo em relação aos

problemas soa.ais e, particularmente, à educação. Inici.a-se con

a análise do pensamento de Conte, tentando apreender a matriz de

sua mundiyigênci.a. A segui.r, alguns matizes do positivismo lata.no

americano são analisados, onde se evi.denci.am as disparidades de

posição entre os adeptos do positi.visão. Na sequência desta

apresentação, anali.sa-se o positivismo no Brasil, tendo em vista

pri.ncipalmente sua relação con a educação. Fi.nalmente, veria.ca-
se a organi.zação do positiva.smo no Rio Grande do Sul.

..H«-H'

A seguir ( cap. IV), apresenta-se a parti.cipação dos

positivistas gaúchos no processo de estruturação da pollti.ca

ediucacional brasileira. como o positi-vi.smo consol i.doy--se no Rip
Grande do Sul, a ri.gor, apenas em nível pollti.co-partidário, suas

manifestações estão vi.nculadas às formas de expressão pública
possível.s ao Partido - em principio, o parlamento federal.

E premi.se lembrar que. pela Constitui.ção do Rio Grande
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do Sul, o lega.slativo estadual tinha exclusi.valente a função de.

ao inicio de cada legislatura, aprovar o orçamento do governo

estadual, não se constituindo, a ri.gor, em forum de debates onde
as diversas correntes i.deológicas pudessem manifestar-se. Somente

em 1913, por lei dei.total decretada por Borges de Medem.ros,

Presidente do Estado, a "Hi.nora.ali teve oportunidade de tomar

assento na câmara dos representantes.

Desta forTna, optou-se pela util i.zação da anão parlamen-

tar da bancada gaücha no Congresso Nacional. Esta apreensão

reveste-se de uma importância singular, na medida em que várias

medi.fi.cações na politica estatal de educação passaram pelo Con-

gresso neste período, destacando-se: a Reforma Ri.vadávi.a Correa e

a Reforma Carlos Maximil i.ano, propostas por dois ministros oriun-
dos da bancada gaücha. Além disso, através da anão politica do

Senador Pinheiro Machado, o Rio Grande do su]. deteve relativa

importância politica em nível nacional. En consequência, é de

supor-se que a bancada gaücha, monoliticamente ideologi.zada sob a

égide do positivismo/castilhismo tenha, direta ou inda.retamente,

condicionado o processo de consolidação da politica pública em

relação à educação, sob auspícios ideológi.cos de sua conveniên-
cia

Finalmente, apresenta-se o processo de i.nsti.tua.ona

li.zação do sistema educacional ga\facho sob a égide do positivas

mo/castilhismo, no qual enfatiza-se a luta ideológica das tiver
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sas concepções de mundo na ocupação de espaço da "área educacio-

naln, oportunizada, sobremaneira, pela postura do governo gaúcho

que. à luz dos concei.tos comtianos, permitiu, se não estimulou,.a

partia-pagão da i-ni.ciativa pri-varia. A importânci.a estratêgico-

pollti-ca de deter o controle do aparelho ideológi.co escolar pode

ser apreendida pela luta entre as di.versas ideologias que tenta-

ram ocupar espaço neste setor

#P....-H"-THM

O processo de i.nstitucionalização do sistema educacional

sul rio-grandense é apresentado com subdivisão em três capítulos:

A i-nstrução pübl-ica no Rio Grande do Sul, A instrução privada de

imigração e A instrução privada mi.ssíonâria.

Em decorrênci.a do objeto de estudo - a ideologia de

determinado segmento da população - e da forma pela qual metodo-

logicamente apreende-se este fenómeno, busca-se sempre que pos-
sível, apresenta-la no discurso de seus protagonistas, tentando

evitar ao maxi.mo, a interferência do autor, embora obviamente,não

pressupondo, de forna alguma, a posei.bilidade de eventual neutra-

li.dada. axi.ilógica. Este intui.to levou, em alguns trechos, a

utilizarem-se de frequentes citações, embora, em muitos casos,

não o sufici.ente, ou pelo menos quanto o desejável, para caracte-

rizar o posicionamento ideológi.co a partir'-ae seus propugna-
dores .

'''''''h.
"'H+»

Quanto ao estilo ressalta-se, com apoio em Jogo Camelo de

Oliveira Torres, uma certa armadilha que o positivismo, a rigor,
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antepõe a seus estuda.osos: a) "o tom po].êmico, o estilo cortado"

e a exposi.ção i.ntercalada de explanações por vezes intempestivasíi,.

(IO) e b) a fuga da erudi.ção acadêmi.ca, dando uma falsa i-opressão-x..

de senso comum. Ali.ás, a grande arma da ideologia positivista ê

justamente esta identi.ficarão cosmo-l i.gulsti.ca com o cotidiano

das pessoas, posei-bi.fitando um processo de i.nteração relativamen-

te efici.ente entre teoria e práti.ca.

Quanto à forma de exposi.ção, preocupa-se em fugi.r ao que

Schaff denomina está.lo alemão, que se caractere.zarpa pelo fato de

dantes de di.zer algo por si mesmo, deve-se escrever pri.mei.ro três

tomos sobre o que foi dito por outros, a respeito desse tema.

Sua obra é erudita mas arrumadora, conscientemente esotérica e,
ademais, está escri.ta em uma linguagem pouco clara, di.fácil de

entender." (11) Prefere-se a forma na qual a inserção do nFefe-
rencial teÓFi.con seja i.manente e não externo.

Em suma, o que se pretende mostrar é o papel determinan-

te desempenhado pela ideologia positivista e, em particular, pelo
"positiva.smo/castilhi.smon, no processo de construção de uma forma

de pensar no Brasil, a partir da consola.damão do processo de

institucional i.zação do si.stema educaci.onal brasilei.ro, no fi.nal

do século XIX e inicio deste, responsável pelo perfil da estrutu-

ra educacional contemporânea. Isso i.aplica, em consequênci.a,
tanto técnica como politicamente, uma apreensão impresci.ndlvel

para compreender o sistema educacional vi.gente, e, ou para propus
nações de eventuais alternativas.



(1) Entre outros trabalhos destacam-se: REICHEL, Heloisa J. A
Industria têxtil no Rio Grande do sul (1910-1930) . PESATEN-
TO, Sangra Jatahy. A Republica velha Gaücha arqueadas,
frigoríficos e cri.odores. RIZZARDO, Redovi.no. Carlístas no
Rio Grande d0 8ul. ANTONACCI, Maxi.a Antonieta. R8: As
oposições & À revolução de 1923. LUTTERBECK, Jorre Alfre--
do. Jesuitas n0 8u] do Brasa.]. ZAGONEL, Cara.os ' Alba.no.
Igreja e inigraçãc> i.taliana. MAESTRI FILHO, Mári.o Josê.
Quilombos e quilonbadas en terras gaüchas. BEUX, Arma.ndo.
Franceses no Rio Grande do sul. VIZENTINI, Paulo Gilberto
Fagundes. O Rio Grande do Su] e a po].rica nacional: As
oposições civis na crise dos anos 20 e a na revolução de
30. FONSECA, Pedro c. Dutra. R8: Ecc>nonia & Conflitos
Políticos na Republica velha DACANAL, Josê Hildebrando
Dacanal & GONZAGA, Serei.us. (org) Rs: Econonia & Politica

(2) Sob este pri.sma são elogi.ocas exceções os trabalhos de:
TREMER, Ama Cardozo, À formação do Professor Prinario; PRA--
DO, Áurea, A fornação do professor prinario e mais recente-
mente LOURO, Guacira, História, Educação e sociedade no Rio
Grande do Sul e FERRARI, Alceu, com trabalhos de análi.se
sociológi.ca relaci.onados com as taxas de analfabeta.smo dos
qual.s destaca-se Ànalfabetisno no Brasil: tendênci.a secular e
avanços recentes: resultados prelininares.

(3) Na lnaiori.a dos estudos sobre hi.stória da educação brasilei-
ra o período da República Velha é apenas vi.StO nQn passantii
dando a falsa idéi.a de uma relata.va passividade dos diversos
agentes social.s nesta época o que, sem düvi.das, não corresponde à real idade

(4) Este aspecto por ser apreendido, por exemplo, em : PINTO,
Cela Resina, Positivismo - Un prometo politico alternativo
(RS: 1889-1930); BOEIRA, Nelson. O Rio Grande de Augusto
Conte; FRANCO, Sergio da Costa. J81io de Castilhos e sua
época; GENRO, Tanso Ferrando, RS: Tradi.ção Jurídica e Relê
iões Politicas - Un estudo i.ntrodutório; LOVE, Joseph. O
Regionalisno Gaúcho;'' PESAVENTO, Sangra. Repübl i.ca Velha GaB
cha: Estado autoritário e economia; TRINDADE, Helgio, Aspec- *,.'
tos Políticos do sistena partidário Republicano Rio Grandense .i5
( 1882-1937 )

(5) Raros são os trabalhos que relacionam a i.deologi.a positiva.sta
vigente no Rio Grande do Sul na República Velha e o modelo



educaci.onal uti.l azado

(6) .Sobre o conf].ito entre post.tive.smo e catolicismo
ilustrativo a polêmica entre o pe. Locher e Alcides Maya
fi.nal do século passado.

é
no

(7) Como, por exemplo, a ideologia protestante e a liberal

(8) Esta obra e textos da autora eram muito comuns em bibliote-
cas particulares, mormente nas ci.dades frontes.oiças do Ri.oGrande do Sul .

(9) RIBEIRO, Adriano Nunes. Os jesuitas no Brazil. Uruguayana,
Livraria Comercial , 1911 ' ' '

(IO) "A propósito quero dei.xar patente uma veria.cação que me
ocorreu, agora, ao rever este livro: o tom polêmi.co, o estilo
cortado e a exposição intercalada de explanações por vezes
i.ntempesti.vas e outros defei.tos análogos tantas vezes asse.na-
lados, origi.nam-se, penso eu, da própria lei.tura dos post.ti-
ve.stas brasileiros, pri.nci.palmente do sábio peixeira Mentes.
cuja leitura não se recomenda a quem tem o estilo em formação
e que pretenda algum dia escrever com arte e elegânci.au
( TORRES , 1957 , P. 18)

(11) SCHAFF, 1965, P. 166



CAPITULO l

ESTADO EDUCAÇÃO E IDEOLOGIA

O objeti.vo deste capitulo ê apresentar o expectro teó-

rico sob o qual efetuou-se o trabalho empírico deste estudo. o

núcleo fundamental deste é, em Última instânci.a, a relação que se
estabelece entre Estado e sociedade, com ênfase em um dos apare-

lhos do Estado - o educaci.onal. Tem-se como premi.ssa que o Estado

é uma instituição caracterizada pela capacidade de exercer coer-

cibilidade extra-econõmi.ca da carâter jurídico-politico.

Como afirma ALVES "este aspecto é extremamente
importante para configurar o Estado como instância rela-
tivamente autónoma e dotada de uma real i.dade especifica
que se manifesta através de suas institui.iões e apare-lhos, como entidade destacada e di.ssociada da comunidade
civil, na forma de um agente social que não se confunde
com os demais sujeito sociais específicos" (].)

A institui.ção Estado ja foi. objeto de estudo nas ciên-

cias sociais sob os mais diferentes prismas. As relações que se

estabelecem entre o Estado e outras i.nstituições também já foram
analisadas por mui.tos estudiosos i.ndependentemente de concepção

ideológica. Desta forma, não se pretende neste capitulo apresen-
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tar uma nova concepção do papel do Estado na soa.edade capital i.s-

ta, muito menos uma nova teoria sobre o relaci.onamento entre
Estado e educação.

O que se objetiva, é caracterizar a noção de Estado que
se comparti.Içou dentre as mülti.pias que existem na li.teratura.

E, a parti.r desta, extrair algumas relações entre esta forma de

encarar a insti.tui.ção Estado e suas peculi.ares relações com a

educação e, por vias de consequênci.a, com o aparelho ideológi.co.

Esta sucinta apresentação visa principalmente oportuna.-

zar ao leitor o entendimento do tipo de encaminhamento que poste-
riormente se dará quando tratarmos dos procedimentos analíticos
rln r-)lnhr\ mala nlnrx+v-ií"'r--t

"'\

Nas Últimas décadas, a relação entre Estado e soa.edade

no modo de produção capitalista tem nereci.do cada vez mais consi.-

geração dos estudiosos. Esta questão, por longo tempo, não rece-

beu a atenção devida sendo constantemente relegada a um plano
e ar-l l v\rq A 1- 1 r\

Esta situação originou-se de uma interpretação reduzi.o-

nista na qual privilegiou-se os aspectos infra-estrutural.s em

detri.mento dos aspectos supra-estruturais. Esta versão economias

ta foi. bastante estimulada, senão em alguns casos adotada dogma-
ticamente, pelos teóri.cos marxistas da lll Internacional de ins

piração stalini.sta.
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Assim, no pensamento de esquerda, o resgate da i.mportân

ci.a do Estado, salvo honrosas exceções intensifi.cou-se com o
declínio da hegemoni.a stalinista.

Entretanto, esta retomada. de certa forma, foi não somen

te rtpi.da e fecunda, como propici.ou uma readequação da concepção

do modo de produção capitali.sta quanto a questão da relação entre

infra-estrutura e superestrutura reavali.ando, nela, o papel do
Estado .

A evolução da reconstrução da efetiva i.nterpretação

dialética da sociedade pede ser apreendi.da a parti.r de algumas

posturas teóricas que de maneira lenta e paulati.na reerguer a

i.mportância do Estado como agente soa.al no capitalismo.

A sistematização de uma teori.a sobre a natureza e o

papel do Estado nos di.versos modos de produção pode ser balizada

pela discussão que se desenvolveu mormente no inicio da década de
70, tendo como origem os trabalhos de Althusser e que pode ser

identifi.cada na po].êmica desenvolvida entre Ricos Poulantzas e

Ralph Miliband na "New Left Review" em recorrência da publicação
do livro de Miliband - O Estado na Soa.edade Capa.talista.

Obviamente, a questão da especifica.dade do politico

anteri.oriente jâ havia apresentado núcleos pontuais nos quais

esta questão direta ou indiretamente foi colocada, entre os quais
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se destacam os trabalhos de Gramsci, e especi.almente a polêmi.ca

desenvolvida entre Swezzi e Maurice Doba. mas circunscri.ta ai.nda

em uma época de predomínio i.deológico neconoHi.ci.star na qual
observava-se uma tendênci.a a estabelecer relações mecâni.cas de

causal i.date entre mudanças sócio-económicas e transformações do
sistema politico.

Em contraposi-ção à critica de Poulantzas a seu trabalho,

Miliband caracterizou a posição de Poulantzas como í'super deter-

mi.ni.smo estFutuFaln. O que Miliband cri.tocou foi a noção de

nautonoHia relata.va do eg.tád"on'"iâ\q sua possível nsobre-deteFHina-
çãoii. Posteriormente,,, :Mil i.band fJÜestionou a elaboração teórica
sobre o Estado desenvolvida pór Poulantzas caractere.zando-a como

nabstraci.oni.SHO estrutural i.star.

P"

Mi.liband refere-se a uma abordagem teórica em que uma

instância abstratamente defi.nada busca seu princlpi.o explicativo

em outras i.nstâncias, definida de maneira igualmente abstrata,

mas de tal modo que este processo de referência recíproca se

converte em um procedimento ci.rcular, ou em um jogo de espelhos

em que, no fi.nal de contas, nada tem um si.gni.ficado prece.se eo

sistema conceptual, em seu conljunto, é contradi.tóri.on (2)

Asse.m o método de : Poulantzas afrri.sca-se a restringir-se.

a partir de um crescente fonnal i.smó e de uma indefinição teórica,

em um sistema de autonomias verbais. Ocorrendo, asse.m, uma di.fi.-
culdade intrínseca decorrente da ausência do estabeleci.nento de

P#"';'
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di.sti.nção entre poder de classe e poder de Estado

A prece-sa caracterização destas categorias obvi.agente

carreará mai.or operacional i.zaçâo por ocasião de sua utili.zação

tendo em vista que nO poder de Estado ê o meio princi.pal e

supremo mas não o Único - através do qual o poder de classe ê

assegurado e menti.do. Entretanto, uma das razões pri.nci.pai.s para

a ênfase na noção, de autonomi.a relata.va do Estado ê a de que
existe uma dista.nção básica entre poder de classe e poder de

Estado. E a de que a análi.se do significado e das implicações
desta noção de autonomi.a relativa deve na verdade, concentrar-se

nas forças em ci.rcunstânci.as em que ê exerci.da, etc. Ao obscure-

cer as di.stinções entre poder de classe e poder de Estado.
Poulantzas torna i.mposslvel proceder a essa análi.se: apesar de

todas as denúncias contra o neconomi.ci.smon, a politica assume.
aqui., um carâter nepifenomenaln. (3)

A princi.pal contribuição, desta polêmica, foi a de

colocar em um primei.ro plano a discussão sobre a função do Estada

em uma sociedade capitalista, normente em relação ao papel desen-

penhado pelas diferentes estruturas (economia e ideologi.a) no
processo de transformação soa.al.

que perdi.ste a ambi.gui.dade entre,. as duas noções' que
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acabaram de anali.safa (4)

A polêmi.ca entre Malibar e Poulantzas concorreu para

clarear os diversos posici.onamentos em relação a questão Estado/
soa.edade. Neste senti.do, pode-se classifi.cá-los, para efei.tos de

anal i.se, em três correntes dista.nuas: i.nstrumentalista, estrutu-

ralista e hegeliano-marxista.(5) Embora originem-se em uma ver-

tente comum : a concepção marxi.sta, e portanto, a privei.ra vi.sta.
não apresentando aspectos de contradi.toriedade, em verdade, tem-

se observado um frequente e continuo processo de polari.zação

teóri.ca e o estabeleci.mento de polêmi.cas que Contribuem para o

estabeleci.mento de antagoni.senos teóri.co-metodo].ógicos em re].anão
ao papel do Estado nas soa.edades capa.talistas.

A uteoEiã inStrumeHtRIÍStün do Estado ê um paradigma no
qual se analisam de modo sistemâti.co os vínculos entre a c].asse

dominante e o Estado, enquanto que o contexto estrutural dentro

do qual se dão esses vínculos permanece desorganizado teori.comen-
te em grau consi.derâvel .

A interrogação fundamental deste parada.gma reve]a c].alta-

mente, uma ali.anão a uma i.nterpretação ortodoxa da concepção
marxista e pode ser resuma.da na segui.nte passagem de MILIBAND:



24

Neste senti.do os i.nvestigadores preocupam-se em

e anali.sar os mecanismos que li.gam a classe dominante ao Estado e
captar

as estratégi.as desenvolvi.das para estabelecer através das poli--
tecas estatal.s os i.nteresses de classe.

Frequentemente estes estudos tentam identi.fi.car as carac
terlsti.cas pessoais dos governantes e o domínio exeic i.do pelo

estado capital i.sta em nj.nsti.tui.Pões intermedi.ári.asn como parti.dos
pollt j.cos ,

si.ndi.catos, movi.Bentos social.s , etc.

O funcionamento do estado é vj.sto como capaci.dade i.ns
trumental

em termos de manejo de seus apare].hos de dominação
sent i.do de

tornar efeti.va a subordi.nação da classe dominada
no

interesses da c].asse dominante.
aos

i'

teoria estruturalista caracteriza-se pela forma
qual politica do Estado está determi.nada

na

pelas conde.pões
l i.citações do

e

sistema capa.talista. A anal i. s e estruturalista
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rechaça categori.lamente a noção de que o Estado possa ser com-

preendido como simples "instrumento em mãos da classe doHinanten
(8)

nA tese fundamental da perspecti.va estruturalista
consi.ste em que as funções do Estado estão amplamente
determinadas pelas estruturas da sociedade, mais que
pelas pessoas que ocupam posições no poder estatalu
(9)

Logicamente, a pri.oriedade analítica desta concepção é

um exame da estrutura de classes da sociedade com ênfase especial

na economia. O objetivo ê apreender os diversos elementos contra-
di.tórios envolvi.dos no relacionamento entre estado e soa.edade

UOs estruturalistas analisam a maneira em que o Estado trata de

neutralizar ou eliminar estas di.versas contradições. À teori.a

estruturalista tenta asse.m ndesentranhaFií as funções que o Estado

deve realizar a fi.m de reproduzi.r a soa.edade capa.talista como um

todo. Estas funções defi.nen as politicas especlfi.cas e a organi-

zação do Estado. " (IO)

Em recorrência, este paradigma preocupa-se em apreender

relações estrutural.s diferenciadas nos diversos estágios de desen

volvimento da soa.edades. Não sendo possível, uma caractere.zação

universal da atuação do Estado no modo de produção capa.talista.

Asse.m, en cada situação, existem especi.fi.cidades que
singulari.zam o relaci.onamento entre sociedade civil e a soa.edade

pollti.ca em função dos mecani.senos de produção e apropri.anão de
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ma i s --val i. a

Os estudos de Maurice Godeli.er e de Ralph Poulantzas são

representativos deste ponto de vista especialmente, seus traba-

lhos: Vara.anões criticas sobre a analise das estruturas sociais,
o estruturalismo e o marxismo; e, Si.stema Politico e Classes

Sociais no Estado Capa.talista. (11)

Poulantzas em síntese, propugna " que na sociedade capi-
talista a contradição econõmi.ca essencial se centra no caráter

cada vez mais social da produção, por uma parte. e na persistente

apropriação privada do produto excedente, por outraii. (12)

Neste sentido define a função do Estado em uma soa.edade

capitalista como a de "promover a unidade en una formação so-

cialPI. O Estado possuirá.a funções diferenci.adas para cada segmen-

to populacional en função das caracterlsti.cas e demandas pecu-
l lares .

Embora, a pri.meiga vista, este pudesse ser vi.sto como

representante exclusivo da classe burguesa, em circunstânci.as e

situações especlfi.cas, o estado pode assumi.r o que o paradigma
denomina de uautonoHi.a relata.van.

Assim, cada Estado será mai.s ou menos autónomo dependen-
do das contradições que se estabelecem entre e i.ntra classes se
clals .
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Uma terceira maneira de interpretar a função do Estado

ê a lihegeliana n3ExistRli cujos expoentes mais signo.ficati.vos são

luckacs e os autores vinculados ao circulo de Frankfurt con

destaque para Habermas .

Este paradigma entende que o Estado é uma mistificação,
uma insti.tuição concreta que serve os i.nteresses da classe doma.-

nante, mas que tenta autoretratar-se cono servindo ao conjunto

da nação, desenhando com ele. os pera.s básicos do antagoni.smo de

classe. Assim, o Estado representa uma universalidade, mas uma

universal i.jade falsa, uma "comunidade i.lusória"

A preocupação destes estudiosos a partir deste parâmetro

inicial ê compreender como se formam e se reproduzem os mecanis-

mos de lega.ti.mação que perdi.ten que a mista.ficarão seja percebida

como representativa da realidade

Torna-se cada vez mais consensual, na análise marxista

que estas interpretações, por motivos diversos, não conseguem

desvelar a totalidade da categoria Estado. Em casos singulares e

delimitados estes paradigmas conseguem cobrir com eficácia as

re].anões que se estabelecem entre infra-estrutura e super estru-

tura e neste sentido contribuíram e, de certa forma, continuam a

contribuir para desmascarar aspectos reificadores dessas rela-

ções .

Entretanto, a tendência hi.stóri.ca ê o desenvolvimento

:'
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de um processo de compreensão da função do Estado que condensa em
um modelo teórico os aspectos residuais, que conta.nuas a ter
validade explicati.va. de cada corrente de pensamento.

Representivo desta forma de pensar são os trabalhos

desenvolvi.dos por Claus Offe, dentre os qual.s destaca-se capita
lisno Desorganizado. (13) Offe utiliza-se do conceito de nHecani.s-

nob seletivosn que exercem trem funções essenci.ais.

1. Seleção negativa: os mecanismos seletivos
excluem sistemati.cadente da atividade estatal os interes
ses anticapitalistas; 2) Seleção positiva: a partir do
espectro de alternativas restantes, se seleciona aquela
politica que favorece os i.nteresses do capa.tal en' seu
conjunto, em detri.mento das politicas que servem os
interesses locais de grupos específicos de capa.tal i.stas;
3. Seleção de mascaramento: as instituições do Estado
deven manter de algum modo a aparência de neutralidade
de classe ao tempo que marginam efeti.valente as alterna-
tivas anui.capitalistas.(14)

Especi.alnente na análi.se da função de seleção negati.va

Offe trabalha com a questão do filtro ideológi.co. No sentido, de

esclarecer a maneira pela qual o Estado a partir de um processo

de "repressão" ini.be a criação ou divulgação de componentes

politico-ideológicos capazes de corroer a base de apoio sobre a

qual a classe dominante lega.ti.ma sua dominação.

Este processo ê sustentado por uma pollti.ca agressiva do

estado - a seleção positiva - no senti.do de desenvolver politicas

de desenvolvimento capazes de propi.dar un sistema produtivo

relativamente eficiente e principalmente capacitado para atender
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as demandas soa.ai.s, embora com seletivi.dade, da soa.edade como

um todo. Sob este aspecto, a seleção positiva, encarrega-se

fundamentalmente de cri.ar mecani.senos e estratégias polltico-

admi.nistrati.vos desta.nados a garantir o processo de reprodução

ampl i.ada do sistema capa.rali.sta. Isto é, garantir o processo de

acumulação de capa.tal, condição si.ne qua non da perpetuação do
si.stema capitali.sta .

O Estado tanto exerce esta função, diretamente, assumin-

do funções impresci.ndlvei.s à acumulação de capital e nas qual.s o

capital pri.vago não tem interesse ou conde.ção para assumir,
cansei.tuindo-se em uma espécie de "soa.al i.zação ao avesso", como

age também sinalizando ao capital as áreas que devem ser ocupadas

pela iniciati.va privada garantindo a maximazi.ção do lucro.

Obviamente. como estes dois me.cana.smas de seleção carac-
terizam-se pela discriminação da maiori.a da população torna-se

impera.oso o exercício da tercei.ra função do Estado: a seleção de

mascaramento. Isto é, fazer crer a soa.edade que atende a todos
mecanismos que tendem a pri.vi.legiar a alguns.

nA estabilização do processo de acumulação ê assin depen-
dente das forças social.s que se articulam e que i.apõem
interesses objeti.vos na manutenção.d.a ordem soa.al
capitalista contrári.a aos interesses entrei.tos e empa.ri-
camente divergentes dos capa.tal i.stas i.ndividuai.sn (15)

Qualquer que seja o equi.llbrio que exi.sta entre os
interesses dos capital i.smas e a imposição politica dos i.nteresses
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da classe capital i.stas, este ê, sempre um equi.llbri.o extremamente

frâgi.l e que além disso não se consegue de acordo com plano
algum.

nO curso real dos acontecimentos vai estar
determi.nado, pela seletivi.dade do si.stema politico i.ns
titucional: por sua capacidade de organizar poliu.caden-
te a condução.e as atuações complementári.as sem pol i.gi-
zar substancialmente a economi.a sem i.nflingir seu cará-
ter privado" (16) '

Na medida en que a sociedade burguesa se veja obrigada a
descartar a legenda do intercâmbio de equivalentes como medi.da

social e, portanto, a desmantelar peça por peça sua própria base
de crenças ideológicas, sua manutenção se faz dependente da
aceitação e plausi.bili.date efetiva de suas autojustificações
( 17) Sob este pri.sma, não resta dihvida de que a defi.nação clãs

Bica do que seja o Estado neste ti.po de soa.edade ê a proposta
por ENGELS :

nO Estado não é, pois, de modo algum um poder
que se impôs à sociedade de fora para dentro; tampouco ê
a "realidade da ideia moram, nem a "imagem e a reali-
dade da razão" como afirma Hegel. E, antes, um produto
da soa.edade quando esta chega a deter:mi.nado grau de
desenvolvi.mento; ê a confissão de que essa sociedade se
enredou numa i.rremediável contradição com ela própri.a e
esta divida.da por antagonismos irreconciliáveis' que não
consegue con:jurar. Mias para que esses antagonismos,
essas classes com interesses económicos cola.dentes não
se devorei e não cóõsumam a soa.edade en uma estéril
luta, faz-se necessário um poder colocado aparentemente
aci.na da soa.edade, chamado a amortecer o choque e a
mande-lo dentro dos limites da ordem. Este poder, nasci.-
do da soa.edade, nas posto aci.ma dela. e dela se distan-
ciando cada vez mais, é ó Estado."(18)
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Esta organização super-estrutural originou-se a partir

de contradições sóci.o-econõmi.cas da soa.edade e vi.sa, fundamental

mente, propiciar condições para a reprodução ampl i-ada da mesma.

Neste intuito, uti.liza-se fundamentalmente da i.ntrojeção no corpo
soa.al, por persuasão ou por coerção, de concepções de mundo

adequadas a este propósi.to. A questão da sobrevivencia do Estado

é vista como idênti.ca à sobrevi.vência da sociedade capa-talista,

pois o Estado corporifica tanto a materialidade quanto a espiri-
tualidade da essência de uma sociedade nâo igualitária. Como

afirma ENGELS(19) o Estado não será el i.mi.nado na nova soa.edade,

ele desaparecerá .

nO Estado é, portanto, uma estrutura de doma.nação,
constituída de uma elite dirá.gente, de uma burocracia e
de uma força pthbli.ca, dotado de poder de legislar e
tributar, estrutura através da qual a classe dominante
no plano económico torna-se tambén dominante no plano
pollti.co, e assim se assegura da apropri.anão do exceden
te nantêm entre si uma re]ação dia].ética. Determi.nada
classe ê dominante não apenas porque controla os fatores
de produção mas também porque controla o Estado. O
controle do Estado reforça o seu controle sobre os meios
de produção e vice-versa. Por outro lado, a apropriação
do excedente dal resultante também reforça a posição da
classe doma.nante . n (20)

A re].anão entre educação e Estado obedece aos ditames '

oriundos do tipo de relação social típico de cada soa.edade. Em
uma sociedade não i.gualitâria, a tendência ê de que, maioritaria-

mente, as propostas ideológicas que se elaboram e que são trans

nítidas representem manifestações alinhadas aos interesses da

classe doma.nante

\
\ ./
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Sabemos que, hi.stori.comente. as i.dêias dominantes são as l

idéias das classes dominantes.(21) Sob este aspecto, o aparelho:

escolar constitui.-se em mecanismo eficaz e, de certa forTna,
necessário, no sentido de estabelecerem-se canal.s pelos quais as .

concepções de mundo adequadas aos interesses do grupo hegemõni.co ,;i

sejam apreendi.das por setores signifi.cata.vos da sociedade. ,,

Há então uma preocupação crua.al por parte do Estado:

estabelecer estratégias que não somente Ihe permitam controlar as

veiculações de idéias como também Ihe perdi-tam seleci.onar e, ou

excluir o acesso aos conheci.bentos transmiti.dos pela escola a

grupos específicos da sociedade (22)

Sen dúvida, tradicionalmente, o Estado tenta de todas as

formas estabelecer formas de controle sobre os conteúdos curri-

culares mi.nistrados nos estabe].ecimentos escolares. A censura

corri.cular ocorre explicitamente com os controles existentes

sobre as matérias e conteúdos que devem nDecessari.aHenten ser

ministrados, ocupando assim, praticamente todo o tempo, e não

perdi.tendo que 'íconteüdos alteFnativosn sejam também estudados.

Como ocorre também uma censura implicita, decorrente de "possí-

vel.s e ou provável.sn sanções que, potencialmente, poderá.a« o

professor sofrer caso advogasse em sala de aula i.dêias que não
coadunassem con as de quem estivesse no poder.

0 n currículo oculto" talvez seja a forma mai.s suta.l e
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mai.s efici.ente de transmissão de li.nhas ideológicas que levem as

pessoas a assumirem atitudes e comportamentos lega.timadores do

nstatus que". (23) Em outras palavras, o Estado uti.liza-se do «

aparelho escolar para embuti.r, de forma muitas vezes subreptlcia,

estruturas de pensamento que diretamente não são percebi.das pelos
i.nterlocutores - professores e alunos. (24)

Como o Estado consta.tui.-se em reflexo da sociedade, sua

atuação tende a reproduzi.r as mesmas contradi.iões desta, entre as

quais destaca-se o processo de di.ferenciação social inerente à

ordem capa.talista. A escola não escapa desta situação. Ao con-

trári.o, contra.bui com sua exi.stênci.a para sedimentar estratégi.as

pelas quais o processo de di.atribui.ção dos bens e serviços seja
feito de forma desi.qual .

O processo de segregação decorrente da exclusão dos

beneflci.os escolares, constitui.-se numa forma extremamente

I'suâv©" de hierarquizar os individuos em uma estrutura social

onde as pessoas consideram como justas suas post.iões a partir do
grau de instrução obti.do.

Como as conde.iões de acesso ao si.stema escolar não são

iguais, '''e como principalmente mui.tos são excluídos da e na esco-

la, é lógico que se cri.an as condições para o aparecimento de

vastos segmentos populaci.onais condenados a si.tuarem-se à margem

dos beneflci.os gerados pela soa.edade
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O setor educaci.ona], como não esta diretamente vincu].ado

a setores de bens materiais, aparentemente não merece a mesma

atenção do Estado quanto aqueles setores ligados diretamente à

produção materi.al. Na verdade, interessa ao Estado submeter à sua

influênci.a tanto um setor quanto outro. E a soa.edade que atri-

bui, muitas vezes, i.nfluenciada por aspectos ideológi.cos vincula-

dos a setores específicos, papel e valor diferentes a estes

setores, dicotomizando-os a partir do valor dos resultados do

trabalho realizado. Em outros termos, os educadores preocupar-se-

ian, com valores qualitati.vos tipo, o bem e o mal, o certo eo

errado, o bom e o ruim, etc. , enquanto que outros setores esta-

riam associ.ados a produção de valores quantitativos, isto ê, bens
que possuíssem valores de troca.

Entretanto, independente da val i.dade ou não desta dico-

tomização, percebe-se que a manutenção do poder por parte da

classe dominante depende, fundamentalmente, da maneira pela qual

tanto um como outro setor esteja nharHoni.câHenten a serviço da

consecução de seus objetivos. O Estado detém assim o papel de

catalizador dos interesses das orações de classe que, naturalmen-

te, nem sempre são comuns. No capa-tala.smo contemporâneo o papel

do Estado é fundamentalmente harmoni.zar. na medida do possível,

os vári.os segmentos da c].asse doma.nante estruturando, para isso,

mecanismos de cooptação.

Uma das funções do Estado ê proteger a classe doma.nante,
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que sob a tensão da ]uta de c].asses tenderá.a a sucumbe.r em sua

própria força. " O Estado, neste caso, representa o li.mire

negati.vo dos possível.s ilexageros" dos membros singulares das

classes ou frações de classe doma.nantes, limo.te este configurado

pela permanente oposi.ção das forças social.s subalternas. (25)

Embora o Estado tente real i.zar com êxi.to esta função, en

uma sociedade permeada de contradições, como a capa.tal i.sta, esta

é uma tarefa condenada ao fracasso, poi.s ê i.neva.tável que, deva.do
.a ci.rcunstâncias especlfi.cas, frações determi.nadas da classe

dominante tenham maior ou menor ascendênci.a sobre o aparelho
estatal

Mesmo com estes problemas, hi.stori.cadente ten-se obser-
vado que a classe dominante com um todo tem sabido manter-se no

poder apesar da árdua luta desenvolvi.da por setores populares. o
Estado está asse.m diretamente vinculado à perpetuação de uma

classe no poder e, do sucesso de sua atuação, dependen mui.tas

vezes as possa.bilidades de êxito dos mecanismos de reprodução
soa.al. Mas o Estado, como a sociedade, está eivado de contradi-

ções que muitas vezes tornam sua anão de difícil execução.

nAfitHaF que o Estado capa.taxi.sta é necessári.o
para a reprodução das re].anões econõmi.cas capa.tal i.star
não si.unifica dizer que o Estado capitalista sempre
funci.ona de manei.ra perfez.tamente ótima para a reprodu-
ção.daque].as relações económicas. E bem possível que os
efei.tos do Estado não sejam nada ótimos, e até 'nesmo
que, em certas ci.cunstancias, ele se torne não reprodu-
tivo. Portanto reprodução/não-reprodução deve ser enten-
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dada como relação vara.ável de determi.nação, e não rela
ção absoluta. " (26)

O Estado, como institui.ção, apresenta um aspecto está-

tico decorrente de sua própria natureza classista e, de outro
lado, um caráter dinâmico, oriundo dos conflitos de classes

inerentes a soa.edades não i.gualitári.as. A fiação de classe no

poder usa todos os mecanismos a seu alcance para nele permanecer

Entre estes, a burocratização das formas de atuação ê a mai.s

uti].i.zada. Nas soa.edade complexas o aparelho estatal criou vi.da

própria através da criação de uma Daqui.na burocrática que se
torna i.nacesslvel à mai.orla dos ci.dadãos, independente da vontade
das pessoas . (27)

O processo de burocratização no aparelho estatal ê uma

das formas de ali.jar a classe operári.a do exercício do poder. Na

medi.da em que se cria uma malha de relações burocráti.cas exi.ge-se
do individuo que pretenda desvenda-la, um descortlno que a classe

operária de modo geral não possui.. Não possui, entre outros

mota.vos, pelo fato de não dominar os requi.si.tos mini.mos para ta].,
como por exemplo, uma alfabetização efetiva.

" O problema ê compreender as estruturas internas
do Estado capitalista sobretudo o caráter burocrático
daquelas estruturas. A questão básica é compreender os
modos pelas quais aquelas estruturas impedem a classe
operári.a de uti.lizar o Estado capitalista para concreti-
zar os seus i.nteresses fundamental.s de classe.i' (28)

Nesta questão, ve-se com clareza a relação funcional
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entre Estado e educação. O Estado exerce o controle sobre quem

deve obtê-la. em que ni.vel e sob que cunho ideológico. Nas socie-

dades modernas, caractere.zadas pela situação de "Estado Alarga-

do", onde cada vez mai.s novos setores são cooptados pelo aparelho
técni.co-burocrático-estatal, tanto di.retamente vinculados ao

setor produtivo como ao setor de asse.stênci.a e previdênci.a so-

a.al, ê maior a preocupação do Estado em "preparar" os inda.vlduos

que futuramente farão parte de seus quadros.

A preocupação do Estado com a educação é a de comente

utiliza-la como nmedi.adoram de seus conflitos. O sistema escolar

é a "correia de tFansHissãon de formas de pensamento condizentes

com os i.nteresses da classe dominante. Um dos principais elemen--

tos de legitimação do "status que" oriundo da existênci.a do

aparelho escolar ê a crença di.funda.da na população de que o

processo de ascensão social está vi.nculado ao processo de escola-

rização formal. Este mecanismo, sob o prisma de justificação

soa.al, tem tanto um caráter upositi.vou, no sentido de considerar

que, quem está bem si.tuado na pirâmi.de social, o está por mereci-

mento pessoal, no caso especifico, por ter escolari.zação, como

tem também um caráter nnegativo'í, no sentido de fazer crer à

sociedade. que as pessoas que ocupam os estratos sociais menos

considerados, ocupam-os também por caracterlsti.cas pessoais,

isto é, por não terem a qualificação exigida no processo de

competição. Em outras palavras, há uma transferênci.a da proble-

mática da esfera estrutural para a esfera individual. As oportu-

:-
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nidades são propi.dadas a todos, alguns aproveitam-nas outros
não . (29)

Um passo adi.ante nesta reflexão leva naturalmente à

questão tão cara ao sistema capa.tal i.sta da separação entre traba-

lho intelectual e trabalho manual. As i.aplicações desta di.visão

de trabalho são importantes na medida em que revelam não somente

UHã questão de atribuição funcional dentro do sistema social,
como, e principalmente, denotam um caráter gnosi.ológico de com-

preensão da mesma. A posei.bili.dade de i.nternalização do ser

social e da natureza é evidentemente medi.atizada pelo trabalho e

quando este ê apreendido de forma di.cotõmica, como anteri.orlnente

vi.sto, as implicações, em termos de formulação de estruturas

mentais, são desastrosas: impede-se que a totalidade seja con-

preendida e o racioclni.o dos i.ndivlduos obedecerá a um carâter

compartimentali.zado, tão a gosto dos grupos no poder. Este, sen

düvi.da, é um dos componentes sociais que está.pulam o processo de
al i.enação da classe trabalhadora.

E fora de dúvida que a pri.nci.pal causa da ali.enação do

proletari.ado é a não apropri.anão dos bens por ele produza.dos que

passam às mãos de classe antagÊnica, mas há também neste processo
um componente i.deológico que permite, e de certa forma legitima,

este mecanismo. A escola ê frequentemente utilizada neste senti-

do. A separação entre trabalho intelectual e trabalho manual não

é, portanto, apenas uma di.stinção oriunda da "naturezas da ativi-
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dade. Há a composi.ção de toda uma estrutura lógi.co-linguístico

mental que discri.mina em di.versos estratos os di.versos agruparnen
tos sociais .

Os cedi.gos linguísticos constituem-se, em muitos casos,

num mecanismo de defesa, tanto dos segmentos doma.nantes, quanto

dos comi.nados, para preservar seu domlni.o e sua identi.dade respec

tivamente. Mui.to da i'inquesti.onabi.lidaden do poder exerci.do pelas
iiautoFidadesi' origi-na-se da utili.zação, por parte destes, de

nFCCUFSOS Sj.MbóliCOSn que, pelo menos teoricamente, constituem

uma li.nguagem cujo entendi.mento é privilégio dos 'íiniciados"

Cabe, nesta estrutura, ao aparelho escolar a função de propiciar

aos outros segmentos condições de acesso a estes códigos, natura].

mente sob a interpretação e seleção que interessa à classe doma.-

cante

De outro lado, os grupos submetidos ao domínio das

classes hegemónicas, numa estratégia de resistência, também criam

um código linguístico próprio. O problema que surge é que no

plano escolar, a pollticoa estatal ê utili.zar-se de seus códigos

própriosr isto é, da classe dominante, o que sem dtlvida implica,

além de uma conflito linguístico, um processo de aculturação.

A longo prazos o Estado visa sua auto-preservação atra-

vés da formação de quadros funcional.s cona.áveis. Como o Estado

assume, cada vez mais, novas funções dentro da sociedade. seu
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aparelho técni.co-burocráti.co tende a agi.cantar-se incorporando

parcelas significati.vas da sociedade que passam assim a depender
de sua existência para sobreviver

O aspecto mai.s importante nesta problemáti.ca ê, sem

dúvida. o ideológico. Embora mui.tas vezes destaque-se o caráter

do conteúdo na composição do corpo funci.onal, na verdade o Estado

estabeleceu previamente um nivelamento ideológico que, naturalmen

te, não abrange Única e exclusi.valente os candidatos a fazerem

parte de seus quadros, mas toda a sociedade. Por isso, esta

questão não aparece com tanta clareza no momento de seleção, poi.s

de certa forma ê um pré-requisito que, naturalmente, o candi.data

já possui. se a atuação do Estado se manifestar efi.caz sob este

aspecto .

Sob o prisma ideológico, nota-se que uma das preocupações

principais do Estado ê desenvolver na sociedade uma maneira toda

peculiar desta interpretar suas funções, isto é, o Estado preocu'

pa-se en criar expectativas sobre a necessidade de sua existência

e naturalmenteo sobre o papel a desempenhar

Sob o prisma do aparato de legitimação através do siste-

ma cultural-educacional, o Estado utiliza-o parar ideologicamen-

te, vender à sociedade sua própri.a perpetuação. Principalmente à

classe proletária faz-se crer que cabe ao Estado resolver seus

problemas, suas angústias, etc. o aparelho estatal consta.tui-se

para o trabalhador na tábua de salvação para todas as dificul-
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dades. A c].asse dominante transfere para esta ente.date, de certa

forma impessoal, o ónus de arcar com as consequênci.as da insolu--

ci.onabi.l i.dade dos problemas sócio-econõmi.cos de um sistema social

intrinsecamente injusto. Ironicamente sob.cita-se ao algoz a

solução para os di.lemas do qual ele é a própria síntese e cuja

solução implicaria em seu próprio desaparecimento.

O aparelho estatal esforça-se para estimular os mecani.s-

mas de segregação social que legiti.mam, portanto, a desigualdade
social e, no caso especlfi-co do aparelho estatal, a desi.gualdade

de acesso aos própri.os quadros burocrático-dirigentes do Estado.
Difunde-se entre os operári-os a noção de que determinados atribu-

tos são imprescindíveis para pertencer a estes quadros, desta

forma, alisa-se destes, signo.ficati.vas parcelas da população.

Esta i.dêi.a, de certa forma generali.zada, faz por exemplo com que

o trabalhador não vote em trabalhador nas dei.iões governamen-

tal.s, pois este parte da premi.ssa que o operário, nesmo bem

preparado para exercer suas ativi.danes especifico-profissi.onais e

até sindi.cais - não estará.a líqualifi.cadon para exercer as ati.vi-
dades de governo que, segundo esta 'iconsci.ênciâ coletivau muito

comum no seio do proletariado, demandari.a atri.butos que o operá-
ri-o não p6Ésui .

n A classe operári.a é, não só explorada exonomi.camen
te e dominada politicamente, mas também doma.nada ideolo-
gicamente. O ei.xo central dessa dominação ideológica
dentro da divisão social do trabalho é a divisão entre
trabalho mental e manua]... A divisão entre nenta]. e
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Muitas vezes a inoperância com que o processo educaci.a-

nal se maná.festa com re].anão ao processo de transformação soa.al
faze-o fao.linente vitima de um estereóti.po sob o qual se coloca a

pecha de força a serviço da classe dominante. Em verdade, se é

inquestionável que a educação constitui elemento uti.lizável pela
classe hegemõni.ca para legiti.lamente usar seu poder sobre os

decai.s, não é menos verdade que pode se constitui.r em objeto
destinado a minar o poder consta.tuldo. Como afi.rna Marx: asse.n

como a fi.losofia encontra no proletariado suas armas nmateriai.Sn.
o proletari.ado encontra na filosofia suas armas iiespirituai.sn.
(31)

O nvo].untaFi.Short das c].asses populares deve. portanto,
ser baseado en sólidas bases espi.rituais, poi.s uma das caracte-

rísticas impresci.ndlveis à i.ntervenção consci.ente no processo de

desenvolvimento histórico é o conhecimeno l\ácido das reais . rela-

ções sociais e económicas que os individuos estabelecem entre si

e com natureza. Constitui.-se esta, de certa forma, na base do

esquema de lega.timação utilizado pelas classes doma.nantes para
sustentar-se constantemente no poder em uma sociedade notória e

intrinsecamente caractere.zada pela desi.gualdade social

Isto somente se dá a partir de uma si.tuação en que a

nconsciência coletivãn de parcelas significativas da população,
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no caso da classe dominada, encontra-se alienada. Isto ê, vivem

em situação ti.picamente artificial. Não pensam na realidade que

lhes é própria, mas si.m em estruturas de pensamento típicas de

realidades que lhes são estranhas, desvi.nculadas de suas condi-

ções soa.ais. Há um processo de fetichização do real. Em outras

palavras, atribuem-se a determinados mecanismos soa.ais forças

que esssenci.almente não possuem. São artificialmente constitui-

dos e tendem a generalizar-se no corpo social pagando a ser

afeitos como valores universal.s. Um exemplo di.sto é a questão da

propri.edade privada.

Aliada ao processo alienação-reifi.cação há ainda mornen

te nas camadas onde a luta pela sobrevivência, contigencialmente

não permite maior di.scernimento ideológico, a tendência à feri.-

chização de determinados fenómenos .

"A pretensão de considerar o conhecimento como
criação do sujeito choca-se inevitavelmente, contra a
barreira burguesa. Este, desenganchado de sua hi.stória
real, está obrigado a viver uma situação puramente ideo-
lógica, na qual não consegue cantar nem a totalidade do
rea]., nem muito menos os nexos autênticos entre as
coisas . " (32)

A folha burguesa de perceber o processo educativo limi-

ta-se a identificar os problemas de forma abstrata. Os "pedaço-'--

gos" falam de "analfabetismo","repetência", "repressão", etc,

como se estes conceitos tivessem vi.da independente. A nistifica-

ção burguesa decorre fundamentalmente da tentativa de "reduzir" a
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realidade educaci.onal ao pedagógi.co. Esta redução, ali.âs, é a

mesma denunciada por Marx quando os "economistas'i tentam reduzir
tudo ao nEconÕHico'l

nA economia politica não reconhece a existência
de trabalhador desempregado, do trabalhador fora de sua
relação de trabalho. Os ladrões, os vigaristas, os pedi.n
tes, o trabalhador desempregado, esfomeado, desgraçado e
criei.nabo, são formas que não existem para a economia
po[[tica mas apenas para outros o].hos tais como os dos
médicos, os dos juizes, os dos coveiros, etc., fora
desses domínios não passam de fi-auras fantasmagóricas."
(33)

Toda esta distorção na percepção da realidade nos remete

à questão do aparelho ideológico do Estado que constrói, de

manei.ra arte.filial, todo um si.stema de percepção de mundo. Sobre

esta ética pode-se conjecturar sobre uma certa 'isuperioridade"

espiritual da minori.a dominante

O pri.melro destes fatores de poder é a superioridade

espiritual da minori.a dominante. Como classe que vi.ve da nais-

valia e que tem o controle da produção em suas mãos ela dispõe da

formação espiritual, de todas as ci.ênci.as, com uma perspicácia

que abarca toda a sociedade. Ela sabe ( ainda que se encontre

gravemente ameaçada por massas em rebelião) como encontrar novas
formas de salvar-se

O poder do espírito ê a mais poderosa força deste mundo.
Na sociedade burguesa, onde uma certa formação espiritual ê

património comum de todas as classes, no lugar do monopólio da
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educação pela classe doma.nante, se dá o domlni.o espiritual sobre

a massa do povo. Através da escola, a i.greda, a imprensa burgue-

sa, amplas capas do proletari.ado são envenenadas com concepções

burguesas . " ( 34 )

Uma das grandes questões soa.ai.s típicas das sociedades

não-igualitárias refere-se às relações assimêtri.cas existentes

entre os diversos segmentos sociais. Como explicar que, de modo

-geral, uma minori.a domina e, por vias de consequência, explora

segmentos majoritári.os da população. A explicação mais plausível
conduz ao fenómeno da consciênci.a soa.al. A classe burguesa

apresenta, como um todo, uma relativa coesão ideológica. Sob seu

ponto de vista monopoliza as formas e conteúdos de pensamento
corrente na sociedade

Assim, a classe operári.a introjeta as concepções burgue-

sas, a ponto de fazer suas, as aspirações que são, na realidade,

aspirações da classe antagõni.ca. Através da escola, a sociedade

burguesa procura uni.formizar estruturas cogni-uvas, sob as quais
constrói fonnas de pensar destinadas a legitimar o "status que".

Quem pensa sob a lógica capitalista tem di.faculdade em empreender
atividades que questionem tal ordem. (34)

Atê agora ressaltou-se a importância dos elementos i.n-

fra-estruturais na relação Estado-educação. Entretanto, nunca ê

demais ressaltar o si.unificado da super'estrutura. sob este pris-

ma, a terceira tese sobre Feurbach, ê exemplar no sentido de
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evidenciar a interação que estabelecem entre si elementos vi.ncu-

lados tanto à i.nfra quanto à super-estrutura. Em nosso caso,
ela se torna mai.s relevante por Marx tratar expli.ci.tamente a
questão da educação. Escreve MARX:

nA teoria materi.alista de que os homens são produtos
das circunstâncias e da educação, e de que, portanto
homens medi.picados são produtos de circunstâncias distin
tas e de uma educação distinta esquece que as circuns
tâncias se fazem moda.fi.cadas premi.lamente pelos homens e
que o próprio educador necessi.ta ser educado." (36)

Muito deste viés i'mecanicistan, e i'exageradamenten eco-

nomia.sta, que se observa em algumas tendências do paradigma

classista origi.na-se da interpretação apressada de algumas passa-
gens da obra de Marx. Entre elas, esta ê, sem dúvida, a mais
famosa :

UO modo de produção da vi.da materi.al conde.ci.ona de
forma geral. o processo de vida social, politica e inte-
lectual. Não é consciência dos homens que determina a
sua existência, mas pelo contrário, a sua existênci.a
social que determina a consciência." (37)

Poucas passagens da obra de Marx são tão conheci.das

quanto esta embora, sem düvi.da, seja uma de suas afirmações mai.s

polémicas. À incisiva atei.buição em termos de determinação no

processo histórico às conde.iões materi.ai.s estimularam o apareci-
mento de uma visão mecanicista e, de certa forma. reduzi.onista do

processo de evolução históri.ca.

Como foi. visto, a tendência manteve-se relativamente
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forte por largos períodos no marxi.smo mundial, mas obteve espe-

cial relevância à época da Terceira Internacional, parti.cularmen-

te pela i.nfluênci.a decisiva do "stalini.smo". Logo.cadente sempre

houve estudiosos que discordaram desta interpretação e que tenta-

ram, com menor ou mai.or sucesso, dar outro sentido a proposição

ortodoxa da relação entre infra-estrutura e super-estrutura.

Neste sentido, destacaram-se autores como Poulantzas e Althusser

e anteriormente jâ os i.ntegrantes do Circulo de Franckfurt, que

resgataram a i.nstânci.a do politico.

As interpretações oportunizaram debates acalorados com

re].anão ao verdadeiro senti.do da obra de Marx, e como soe acon-

tecer, a nenhuma das partes pode-se atribuir, no momento, a

posse da interpretação verdadeira.

Com relação a Althusser, cri.tocam-se as interpretações

decorrentes da uni.ão por ele feita entre iiestFuturalismon e

materialismo históri.co, na qual seu mai.or equívoco decorre de una

reperiodização do pensamento marxi.sta em que subesti.ma-se a con-

tribuição de Hegel, em contraposi.ção a contribui.ção de Feurbach

(38)

A real dimensão das di.versas forças que intervên no

processo de desenvolvimento de uma sociedade são aquilatadas de
maneira diferente a partir das concepções heterogêneas dos indi-

viduos que com elas se preocupam. Entretanto, ê inegável que o
B l -B H .-u-=i-===-#l.u.e-.A--t=- -=-- -c'n\n-nA A qln

esemp
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ti.vas associa-se di.aleticamente com o desempenho i.ndividual das

pessoas. E um equívoco atribui.r ao inda.vlduo a exclusividade da

determinação hi.stóri.ca do processo de desenvolvimento mecâni.co
das forças produto.vas .

nE inüti.l acrescentar que os homens não são li.-
vres de escolher as suas forças produtivas - que consta.-
quem a base de toda a sua hi.stóri.a - pois toda a força
produto.va é uma força adqui.ri.da, produto de ativi.dade
anterior .

As forças de produção são, portanto, o resultado
de energi.a humana prâti.ca; mas também esta energia ê
condicionada pelas ci.rcunstânci.as em que os homens se
encontram, pelas forças produtivas jâo conquistadas,
pela forma soa.al que existe antes deles, que eles não
cri.am, que é produto da geração anteFi.ot.n (39)

O processo de formação sóci.o-económica das. soa.edade

contemporâneas deu-se, na maiori.a dos casos, sob a égide da
igreja e, ou da escola, sob a supervi.são do Estado. Estas i.nsti-

tuições constituíram-se em mecani.snob propulsores de formas par-

ti.culares de sociedades. Entretanto, sob o prisma de concepção de
mundo, comparti.Ihando sempre de uma mesma visão do processo

histórico de desenvolvimento soa.al e, de modo especial, tendo

uma mesma visão método-pedagógica de como ajustar o processo de
desenvolvi.mento individual ao processo de desenvolvimento social

O comum destas práti.cas é a percepção de uma condição de
meta-realidade, i.sto é, uma conde.ção futura diferente da atual.

Hâ a crença da possa.bi.cidade da anão sobre os i.ndivlduos - maté-

ri.a bruta - que os transforma em algo adequado àqui.lo que. se
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considera "moralmente acei.táveln. O homem, e por sua vez a socie-

dade, apresenta uma duali.dade estrutural. Em outras palavras,

apresenta aspectos de inadaptabili.dade ao todo social e com

vi.stas a corrigi.r este desvi.o é que agua a soa.edade

O processo de interpretação das mudanças soa.ai.s deve,

necessariamente, separar as vári.as instânci.as que compém a tota-
lidade em apreço. Particularmente, as i.nstânci.as macro-soa.oló-

gicas, genericamente denominadas de infra e super-estrutura,

podem apresentar desenvolvimento desencontrados mas, que são,
necessariamente vi.nculados. De outro lado, cada uma dessas i.ns

tânci.as apresenta-se decomposta em sub-si.stemas que também podem

caracterizar-se por um desenvolvi.mento desi.qual. Desigual e com-

bi.nado, como diria Leni.n. Asse.m, a apreensão do papel desempenha-

do pelo sistema educaci.onal dentro da nsuper-estruturam da socie-

dade precisa séf dela.neado dentro e a parti.r de sua relação con

os outros naparelhosn do si.stema ideológi.co e destes com a infra-
estrutura material

A "soa.edaden SOI i.cita à educação o papel de lega.timado-
Ê:
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ra de comportamentos e atitudes. Nenhuma doma.nação se contenta

com a simples obedi.ência e procurara transformar a desci.plana em

adesão à verdade por ela representada - ou que pretende represen

tar

O intelectual, quando cooptado pela ideologia doma.nante

constitui.-se em arauto de seus beneflci.os. iíAssiH dentro do

capita[i-smo, ê clássico que o traba]hador inte]ectua]. seja o fie]

servidor o agente, o funcionári.o e a voz do si.stema capitali.sta.í'

(41) O si.stema educacional direci.onou-se a traduzir, ou eventual
mente a introduzir, os valores e fundamentos à concepção de mundo

que a classe hegemónica gostaria que os outros tivessem.

Hâ uma tendência à concretização de uma falsa consci.ên-

cia. Da assunção, pela classe dominada. de padrões de comporta-

mento e mundividênci.a que não correspondem com sua realidade.

Neste sentido, a escola colabora para a di.visão do ser humano,

isto ê, para a sua alienação na medi.da em que ele é, mas não ê ao

mesmo tempo, pois vive uma situação de ambivalência como perten-

cente à classe trabalhadora mas com valores de outra classe

Isto acontece, não porque a escola se constitui ineren-

temente em necanismo de alienação, mas porque ela está i.nserida ''

em uma estrutura que Ihe sol i.cita este comportamento.

E neste sentido, "quanto mai.s reacionária for uma classe

dirigente, mais evidente resulta que a ordem social sobre a qual
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rei.na se transforma em um i.mpedi.mento para a l i.beração humana, e

mais se aprece-a que sua i.deologi.a está contaminada pelo anti-

intelectual i.smo, o irracionalismo e a superstição". (42)

Mui.to desta conquista da classe doma.nante em fazer crer

como necessário, senão i.mprescindlvel, a exi.stênci.a do Estado

decorre do fato deste ocupar-se do setor desta.nado à prestação de

servi.ço e ou previdência soa.al. Estas ati.vi.dades dão ao Estado

üma imagem de beneméri.to soa.al e permitem aparecer na

consciênci.a do trabalhador a certeza de que esta é a i.nstituição

que fatalmente o acolherá em momentos de fragelos,

particularmente nos ncoletivosn. Sob este pri.sma, o Estado sabe
muito bem utili.zar-se dos veículos de comunicação para

ressaltar seus feitos em socorro de vitimas de eventuais

tragédias. Esta ê a i.macem que fica nao meti.na dos trabalhadores

e não, por exemplo, a do Estado que coloca os tanques na rua para

proteger os interesses da classe patronal

no Estado preenche não só a função de facilitar a
acumulação através da manutenção da procura: tambén
cumpre a função vital da legiti.mação na sociedade capi-
talista que permite estabi.l i.zar e reproduzir a estrutura
de classe como um todo. " (43)

E é no exercício desta função que a edueáção ê utilizada

pelo aparelho estatal. A escola é um local pri.vi-legiado onde o

Estado procura inculcar na população elementos ideológicos, que

justamente se desci.nam a reproduzir a estrutura de classe da

-;--'; -;;=:"'=:''qi'p:'E' ::-.lc'=n.'' .'...... '-.---
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soa.edade. E importante que a classe operári.a tenha consciênci.a

do tipo de educação que a escola transmite a seus filhos, isto

quando ele têm acesso ao si.stema escolar. Entretanto, a anão do
Estado direciona-se também em não perdi.tir o aparecimento desta

consciência .

'íA pollti.ca educaci.onal estatal procurará alcan-
çar a hegemonia, sempre na defesa dos interesses da
classe dominante. Por seu domlni.o não se pode dar pela
violência ( seria o caso da ditadura) , mas precisa criar
as condições para que o individuos das classes subalter-
nas façam suas opções de forma aparentemente livre. Por
isso o Estado não pode, por exemplo, i.apor rigidamente a
escolha das profissões, li.citar as leituras dos estudan-
tes, priva'los ostensivanente do di.Feito à reflexão."
(44)

Como a real dominação ou violência não poden

transparecer ao vivo e si.stemati.lamente no seio da comunidade
civil e no âmbi.to do próprio Estado, sob pena de se conproneteren

a hegemonia do poder e a obedi-ência consenti.da dos não benefi--
ci.ári.os do sistema seu ocultamento se dâ mediante a reprodução

ideológica, cujo efeito ê promover o desvio da critica social,

exatamente para reforçar a aparência ilusória dos fatos imediatos
da vida cota.diana . (45)

Após estas reflexões, temos um quadro teórico suficiente

mente delineado para esclarecer um determi-nado post.cionamento

sobre a questão Estado e educação, no sentido de que o sistema

escolar se constitui em um dos i.nstrumentos utilizados pela

sociedade no processo de reprodução soa.al. Mai-s do que isto, o



53

sistema escolar é utilizado pelo Estado para generalizar concep-

ções de mundo que legitimem no poder a classe dominante, e que

este processo é controlado por uma institui.ção que, embora não
estando, divulga a ideia de estar acima das classes - o Estado.

E finalmente, que a relação Estado e educação não ê uma

relação de causa e efeito nos moldes mecani.ci.star mas, ao con--

traria, esta é uma relação contraditória que contém em seu bojo

os mesmos antagonismos da sociedade como um todo, e portanto, o

processo de reprodução/ampliação não se dá de forma automática

mas através de constantes superações nas qual.s as estratégias e

táticas, tanto da classe dominante quanto das classes dominadas

estão constanemente sendo aprimoradas e as relações do poder das

forças em conflito pendem para um ou outro lado dependendo das

circunstâncias económico-sociais da sociedade .

No Rio Grande do Sul tem-se uma realidade especlfi.ca na

qual, explicitamente, o Estado propor uma filosofia de vida ( o

positivismo) que se chocava, ou pelo menos di.ferenciava-se das

concepções de mundo até então em evidência. particularmente das

do grupo que detinha o poder. Na medida em que o castilhisno

adota a postura positivista opta por uma série de i.dêias, o que

Ihe permite i.mplementar umaupolltica educacional oriunda dos

princípios defendi.dos por Conte. O conflito ou a harmonia entre

os elementos ideológi.cos que constituem a super estrutura da
sociedade e as demandas da infra-estrutura sócio-económica, na
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práti.ca, são as relações que regi.tiram o processo de reprodução e
ou revolução social

Compreender como soube o Estado no Rio Grande do Sul, no

período casta.Ihista, i.mplementar suas concepções de mundo e,
particularmente. que papel desempenhou o si.stema educacional
neste processo, é o desafi.o que se propôs reali.zar neste traba-
lho
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CAPITULO l l

80CXOGÊNESE DO CÀSTILHISMO

Para compreender a gênese das concepções positivistas no

Rio Grande do Sul, particularmente a versão ucastilhista", é

i.mportante entender o processo de desenvolvimento pollti.co, so-

a.al e económico que moldou a sociedade rio-grandense

Com este objetivo, ana] i.sar-se-ão a].duns aspectos deste

processo, que são significativos para contextual i.zar a emergência

do "castilhisHon cano ideologia dominante no inicio do período

republicano no Ri.o Grande do Sul. Não se pretende, evidentemente,

realizar aqui uma análise axaustiva en relação a esta temática,

mas somente resgatar alguns tópicos fundamentais para a compreen-

são do processo de energência e consola.damão da institui.ção do

casei.Ihi.smo no Rio Grande do Sul. Este procedi.mento levou-nos a

prata.car alguns reducionismos lógico-dedutivos, e mesmo a descon-
siderar alguns aspectos do processo de formação económico-social

do Estado que, a rigor, para outros estudos, seriam impresci-ndl-

veis . ( 1)

2.1. Evolução econõnica da sociedade sul Rio andense
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2.1.1 0 nodelo pecuário exportador

A base do processo de ocupação económica do terei.tóri.o

Sul ri.o-grandense foi. a pecuária, al i.ada a um processo de ocupação
"geo-politica" ori.binária da necessi.date de ocupar esta parte do

terei.dóri.o naco.onal que, até meados do século 18, estava pratica-

mente despovoada em termos de elemento português e, em alguns
períodos, fora palco de frequentes invasões de espanhóis do Ri.o
da Prata. (2)

Deva.do a essas ameaças de ocupação territorial por parte
dos espanhói.s, abri.gou-se Portugal a estabelecer uma presença

militar mais efetiva na Provlnci.a. Intensifica-se. em consequên-

cia, o processo de povoamento através da vila fortifi.cada. (veja
mapa l)

Caracteriza-se, desta forma, a especifica.dade da ocupação
do terei.tório gaúcho ocorrida através do estabeleci.mento de for-

tins mili.teres e de estâncias. Esta Última forma ê consequência

tanto de mil i.lares que se transformaram em pecuaristas, quanto de

tropel.ros que se fixaram na Provlnci.a.

Mesmo assim, deve-se sal i.enter um nCiClo econÕHi.con

do trigo - que foi muito importante ao inlci.o da ocupação do Rio

Grande do Sul e que, pelo menos diretamente, não se vincula ao

setor pecuári.o.
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Com efei.to, ao fi.nal do século XVlll, estabeleceu-se na

Provlnci.a uma florescente produção de trigo, não somente com

capacidade para abastecer o mercado i.nterno brasa.lei.ro, como

também com condições de abastecer a metrópole. A crise deste

setor ocorreu, fundamentalmente, por três motivos: 1) o apareci-

mento de doenças, que acarretavam di,minui.ção na produto.vidade; 2)

o desestlmulo pela falta de apor.o governamental e 3) a abertura

dos portos em 1808. que permitiu a entrada de trigo com mai.or
compete.ti.vidade de preço no mercado. Para ter-se uma i.dêi.a, o Ri.o

Grande do sul, de exportador de trigo, passa a importador em
1821

O outro grande ciclo económico, e, sem dihvida, o mai.s
importante, ê o do charque. A parti.r de 1780 instala-se no Estado
a indüstri.a sa].aderi.l e, até neados do século XIX, todo o si.stema

produto.vo gaúcho gira ao redor deste setor da economi.a. (3)

As regiões produtoras de charque - Campanha e Li.total

Sul - desenvolvem-se rapé.damente, constituindo-se em um dos prin-

cipais pólos de desenvolvimento do Estado. Na medi.da em que se

vincula o setor de produção com o setor po].rico, percebe-se que
a maioria dos políticos rio-grandenses ori.giravam-se destas re-

giões ou, pelo menos, de famlli.as que. di.neta ou indiretamente,
estavam vinculadas à pecuária e à indüstri.a do charque

A compreensão da evolução do si.stema educaci.onal sul

rio-grandense exige o conheci.mento do processo de ocupação

territorial do estado. Neste sentido resgatar-se-á a seguir



alguns aspectos da estrutura funda.ária tlpi.ca das regiões
produtoras de carne bovi.na no Estado no século Xlx.

A caracterlsti.ca pri.ncipal era a estância. Estabelecirnen

to produtivo de grandes dimensões que, na época, dedicava-se à

criação de gado de forma extensa.va. E importante perceber que as

relações social.s eram extremamente polari.zadas constituindo um

mito a i.dêi.a de ndeHocracia soa.alu frequentemente propalada. (4)

Em verdade, o estancieiro comportava-se com a tlpi.ca

atitude capital.esta que visa, sobretudo, incrementar o processo
de acumulação ampliada de capital. Este si.stema baseava-se funda-

mentalmente no domínio "legalu de vastas extensões de terra. Com

este propósito mui.tas vezes era burlada a própria legislação (iue
i.nibia a expansão deste domínio. A lei das sesmarias limitava em

três léguas a concessão, mas alguém que tinha influênci.a tirava

uma sesmaria en seu nome, outro no nome do fi.Iho, da filha etc.
(5)

A estrutura de ocupação do solo fundamentava-se em uma

relação de mtltua ajuda entre as estâncias e os fortins. Consista.n

do ambos em focos de resistência às eventuais i.ncursões caste-

lhanas. Esta si.tuação confli.tuosa propiciou o surgimento de uma

dimensão cultural caracterizada pela existência de um patriciado

mi.l i.tar. Deste decorre alguns elementos que bal i.saram, na práti-
ca, o comportamento das populações que vivi.am sob este sistema

produtivo entre os quais se destaca a hi.erarquização soa.al,
tipifi-cada pe].o poder de mando do estancieiro ao revestir-se de

líder militar e pela subservi.ência dos peões aos transformarem-se
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em soldados disco.pli-nados. Esta si.tuação transfere-se para o

cota.di.ano das estâncias não passando de outro mi.to a concepção do

gaúcho que "gauderiava de pago em pago"

Sem dúvida, poucos segmentos da população foram submeti-

dos a tão intensa violênci.a si.mbólica quanto o peão de estância

cantados en prosa e verso, como monarca de coxa.lhas, livre como o

vento, gaudêrio, si.tuações em flagrante contradi.ção con a

realidade na qual estes segmentos da população viviam em nível de

pura e simples sobrevi.vência - à mercê dos proprietári.os da
terra .

Poucos e di.spersos, seH consciência de seus
interesses, os peões focavam uma classe extremamente
débil, impotente para esboçar qualquer luta pelos seus
interesses. O que configurava uma atroz ironia, tendo em
conta que generosamente lutavam e morriam por interesses
que não apenas não eram os seus, senão que, pelo con-
trário, reforçavam o poder dos seus comi.nadores. (6)

Sobre o prisma educacional, o sistema produtivo denandava

uma não de obra extremamente especializada - o peão - mas cuja

formação profissional ocorria diretamente na labuta di.ária pela

inserção paulatina do jovem nas lides campeiras sem maior ónus ao

estancieiro e principalmente prescindindo, ou mesmo rechaçando
nível de escolaridade

Todos estes elementos contra.buliam para a construção de

uma mundo.vigência na qual, mesmo quando o setor pecuário era o

mais importante, a educação. não era percebida como algo signifi-
cativo .
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A própria bai.xa densidade demogrâfi.ca demonstrava

estruturação de um si.stema sóci.o-produtivo destinado a ser supe-

rado pelo construído em outras regiões do Estado e, sem düvi.das,
mai.s consentâneo com as exigênci.as do capa.tala.smo em vi.as de
consolidação no Brasil no i.nlci.o de sécu].o.

A partir de 1860, a indüstri.a charqueadora entra em

crise, i.ntensi.fi.cando-se as di.fi.culdades no fi.nal do século. A

causa deste processo ê vi.sta de forma diferente pelos diversos

autores que trataram desta temática. Segundo alguns, seria devido

ao sistema de produção escravocrata, segundo outros, devido á

concorrência da i.ndüstria capa.talista platina. Para outros ainda,

devido à desarti.culação do mercado i.nterno consumi.dor. Mas, o
importante, é que tal crise si.unificou a desarticulação econõmi.ca

de uma das regiões mai.s influentes do Estado.

2.1.2 O novelo agrário exportador

E i.mportante levar em consideração o fato de que novas

regiões emergiram no cenário sócio-económico gaúcho a partir,

pri.ncipalmente, de meados do século XIX. Entre elas{..destaca-se a
"região de colonização". Com a vi.nda dos privei.ros colonos ale-

mães à Provlnci.a em 1824, tem i.nlcio o processo de diversifi.cação

da economia gaücha, instalando-se um si.stema produto.vo baseado em

aspectos sócio-econõmi.cos di.ferentes do setor pecuari.sta, embora,
de certa forma, complementar àquele
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As pri.ncipai-s características deste sistema eram a pe-
quena propri-edade, a uti.lização, quase que exclusi.va, de mão-de-

obra famili.ar e a economia de subsistênci.a, simboli.zada pela
pol i.cultura. Os pri-ncipais produtos comera.al i.zados eram a banha

e o mi.Iho, que passaram, a parti.r do i.nlci.o do século, a figurar

com destaque entre os produtos de exportação do Estado. (7)

Ao lado do setor primâri.o, desenvolvia-se com re].aviva

i.ntensi.dade, no Estado, um setor secundári.o, baseado, de modo

especi.al, na i.ndtlstria artesanal. Nesse setor, no i.nlcio do
século XX, o Rio Grande do Sul apresentava uma post-ção de desta-

que a nível nazi.onal, somente perdendo para São Paulo. (8)

Mesmo asse.m, é inquestionável que o sustentáculo da eco-

nomia gaücha era o setor primário. A mai.aria da população econo-

micamente aviva estava ligada a ele, direta ou i.ndiretamente.

encontrando-se neste setor os pri.ncipai.s mecani.smas de acumulação
de capital

2.1.3 A evolução da estrutura de classes

Sob o prisma soa.al, delineavam-se a parti.r do setor

abro-pecuário, os princi.pai.s confl i.tos de classe ou definições de

classe, revelando os interesses antagâni.cos dos diferentes grupos

que, colateralmente, manifestavam-sê na área pollti-ca. (9)

A estrato.ficarão soa.al se manifestava de forma variada,



dependendo do setor de produção, mas sempre com a mesma natureza:

uma fiação que produzia e outra que se apropri.ava do produzido,

comoP por exemplos dono de estânci.a X peão e escravo; charqueador
X escravo; comerciante X colono.

São estes antagonismos que, decorrentes das relações

económicas, hi.erarqui.zam os conflitos soa.ai.s no i.nlcio da Replb-
blica. Na medi.da em que setores da classe dominante (princi.palmen

te abro-comercial) (IO) aumentavam sua participação na área econõ

mica, tentavam, da mesma forma, conseguir mais espaço em termos
po]. ricos .

Deva.do às condições pecul i.ares do desenvolvimento eco-

nómico do Estado, no final do século XIX confígurou-se uma situa-

ção em que nenhuma das fiações de classe detinha tamanha força,

capaz de estabelecer, com exclusividade, o domínio politico.

Viveu-se uma espécie de "vazio de poder", onde as eli.tes emergen-

tes mostraram-se sua.cientemente capazes para, ao final do proces

se, constituírem-se na princi.pal força politica, ali.bando do

poder significati.vas parcelas das elites tradicional.s.

Como a predomi.nância na economia gatbcha ainda era do

setor pecuari.sta, foi uma decorrênci.a natural que, nos quadros

dirigentes dos partidos exi.stentes, houvesse quase que exclusi.va-

lente partia.pagão de elementos oriundos das oligarquias vincula-

das ao setor pecuário.

2.2.' À evolução politico-partidária da sociedade sul rio grandense



2.2.k Os partidos conservador e Liberal

No século passado, observou-se uma certa alternância no

poder, em termos nacional.s, dos parti.dos Conservador e Liberal. O
mesmo ocorreu na Província do Rio Grande do Sul, com a diferença

de que nesta, ao final do Impéri-oP o Partido Li.beral firmou-se

como partido de i-ncontestável poder. (11)

Um dos grandes responsáveis pela consolidação do poder

dos liberais no Ri.o Grande do sul foi raspar da Si.lveira Mastins,

uma das figuras po[[ticas gaüchas de maior sa].iência em n]ve]

nacional, ocupando, entre outros, o cargo de mini.stro da Fazenda.

De certa forma, foi graças à habilidade politica de

Silveira Mastins que a cri.se no setor do charque foi. constantemen

te protelada. Por ocasião da Proclamação da República, muitos dos

subsídios e regalias que protegian a indüstri.a charqueadora foram

elimi.nados, tornando-a mais vulnerável à concorrência da indús-

tria similar platina.

A base eleitoral dos liberais encontrava-se justamente

na Campanha, onde os fazendeiros, estabelecendo efetivo controle

sobre a Guarda Nacional, consta.tulam-se não somente na maior

força politica do Estado, mas também em força "para'militar" das

mais bem aparelhadas do Brasa.]. O caudi]hismo po].ético-mi].içar é
uma característica que marca a história sócio-politica do Rio

Grande do Sul atê os anos trinta. Em relação ao caudilho.smo, como
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anali.sou FELIX

2.2.2 O Partido Republicano Rio Grandense

Este caráter dicotõmi.co da po].lti.ca gaücha começou efe-
tivamente a ser questi.onado em 1882 com a fundação do Part i.do
Republ i.cano Rio-Grandense - PRR, cuj as caracterlsti.cas pri.ncipais
foram a defesa do Federalismo, a condenação do si.stema esct'a
vocrata e a assunção da i.deologi.a post.tivista.

base do apor.o social do PRR ê uma questão polêmi.ca .
Mas , sem dúvidas , o PRR obteve apoio constante e crescente em

fiações de classe que, tradic i. onalmente , nao eram contempladas
pelos "partidos tradi.ci.onaisn.

''Esta divergência de apreensão, quanto a base de apodo
social. do casta.Ihismo pode ser observada na manifestação de
vári.os autores : para Costa FRANco, o PRR se apor.ou em I'getores
médios e UFbanosn ; já Cedi PINTO afirma que o sustentáculo foi. a

í'camada mais alta dos setores nédi.os urbanosn, enquanto que para



Pedro DUTRA, o PRR foi. uma ali.anca entre classe média e fração da

classe dominante - fazendei.ros serranos; e, para KLIEMANN, na

base do PRR, estavam muitos latifundiários e alguns pecuáristas,

a maiori.a dedo.cada à produção ri.zlcola e tri.tlcola e parti.daria

da diversificação económica. À eles se uniram os setores emergen

tes do comércio e indüstri.a e os proa.ssionais l i.berais.

Um aspecto que prece.sa ai.nda ser mais bem analisado é o

da base de sustentação do PRR. Para o presente estudo, no entan-

to, importa destacar a alteração do eixo de importância económi-
co-pollti.ca das diversas regiões, correlacionando a ascensão do

PRR com a consola.damão do processo de colono.zação no Estado.

As Colónias Velhas já haviam se consolidado e i.mplantado

um si.stema abro-industri.al, incipiente ainda, mas seguramente

representando a transmigração do poder económico do setor pecuá-

rio para o setor i.ndustrial. Ao mesmo tempo, no Último quartel do

século passado, a ocupação das Colõni.as Novas não significou
apenas uma expansão de ocupação espacial, mas sim, e principalmen

te, a difusão de uma cosmovi.são, sob certos aspectos, conflitante
com os interesses do iicoFonclisHO tradícionaln.

Segundo cela. R. PINTO,(13) não haveria uma i.dentificação

''do PRR com a regi.ão da Serra, pois em sua composição direti.va

havia um número signo-ficativo de políticos nascidos na Regi-ão Sul

do Estado. A ri.gor, esta compreensão pode estar corneta em rela-

ção à época da propaganda republi.cana, mas, o que se observa ê

que os pontos de apor.o e]eitora]. ao PRR paulatinamente foran
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consolidando--se na regi-ão Serrano--colonial. O que se evi.dencia,

da mesma forma, é que os focos mai.s expressivos de resistência

ao casta.Ihismo localizaram-se na regi-ão da Campanha.

Em principio, a origem geográfica dos lideres partidâ-

ri.os não tem a mesma si.gni.fi.cação dos i.nteresses que eventualmen-
te defendem ou, e princi.palmente, em termos pollti.cos, da capaci-

dade de mobilização eleitoral. A zona colonial, apesar de dimi-

nuir sua representação na Câmara dos Representantes durante a

República Velha, constitui-se em um dos mai.s fiéis redutos elei-

torais do PRR. Esta situação ê cura.osa na medi.da em que, na época

do Inpério, foram os liberais que mais se bateram pelos i.nteres-

ses dos acatóli.cos. A tabela l i.lustra esta si.tuação.

Apesar da pouca fidedignidade dos dados desta eleição

(14) , pode-se observar que o melhor desempenho da candidatura

Assim Brasil foi na Campanha, enquanto que o canal.data do PRR,

Borges de Medeiros, obteve seu melhor desempenho na zona colo-
nial

Esta si.tuação revela que apesar do trabalho de políticos

como Koseri.tz, responsável pela difusão de i.dêias li.berais na

zona de colonização alemã, outras i.deologias, $É'incipalmente o

ultramontanismo entre os catól i.cos e o "germana.smo evangélico'i

entre os protestantes, dominaram as concepções sociais nas zonas

de colonização .

Como afirma FELIX, " o que ocorreu na transição do



TABELA l

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 25 DE NOVEMBRO DE 1922
NO RIO GRANDE DO SUL

Borges de
Me(leitos

%
Assim

BrasÍI
8

ANTIGAS COLÓNIAS

Ca i.
Estrêla
Laj eado
Montenegro
Santa Cruz
São Leopoldo
são Lourenço
Taquara
Venânci.o Ai.res

4132
!035
2343
1548
2434
2132
2153
3112
1178

95
88
91
83
81
90
86
89
96

250
138
242
319
357
250
374
418

56

5
12

9
27
!9

10
14
11

4

NOVAS COIDNIAS

ljul
Erechi.m
são Luiz Gonzaga
Santo Angelo
cruz Alta
Passo Fundo

2564
1124

2309
2918
3072

96
79
91
84
93
81

81
282
142
449
235
738

3
11
9
16
7
19

CAMPANHA

A.legrete
Bago
Canguçu
caçapava
Camaquã
Encruzilhada
Ervas.
Palmeira
Quaral
Uruguai.ana

531
3309

948
712
362
684
386

1867
723
1270

68
72
56
52
56
58
64
65
66
59

244
1284

745
682
282
502
223

1002
373
883

32
28
44
48
44
42
36
35
34
41

FONTE ROCHE . Jean
Sul, 1969, P

A colonização alemã e o Ri.o Grande do
733



sêcuJ-o (transe.ção Império/República) foi uma alteração do ei.xo de

importânci.a em relação ao poder central do Estado, quando, da

preemi-nênci.a do coronel da fronteira da Campanha, típico do séc.
XIX, passou'se para a preeminência do coronel serrano do Planam--

to, sustentáculo do poder do PRR atê a reação de 'retomada lque
representará a revolução de 1923." (15)

Em suma, entende-se que a base de apoio soa.al do PRR
encontrava-se em frações da classe dominante não pertencentes a

tradi.cional elite pecuári.a da Campanha. "Eram na sua maioria

provenientes da regi.ão Norte do estado, de ocupação recente e

mais pobre do que a Campanha, quer seja pela ausência da indüs--
troa do charques quer pela distância dos centros consuHidoresn

(16) Esta base não oligárquica pennitiu ao PRR atender demandas

politicas e social.s e mesmo econõmi.cas de vara.ados setores da

sociedade, pluralizando, assin, sua sustentação sócio-económica a

despeito do processo de dominação pollti.ca que estabeleceu na
arena pollti.ca.

2.2.3. AS estratégias de dom.nação politica do PRR.

o PRR, uma vez assentado no poder, procurou criar mecanis

mos de legiti.mação que oportunizassem sua perpetuação no posto.

Foi' com este propósi.to que a i.deologia positiva.sta, em especi.al
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sua concepção autora.teria em relação ao poder executivo, passou a

desempenhar um papel fundamental, no senti.do de arregi.mental

disciplinadamente as forças politicas governamentais.

Pode-se perceber duas estratégias básicas na consecução

deste intuito: a primeira, baseada em mecanismos tradicionais de

dominação politica, a rigor, consi.sti.a numa burocratização da

relação governo/coronel; a segunda era estruturada em um processo

de inculcação cultural da concepção de mundo castilhi.sta, através
da escola .

i.
2.2.3.1. o processo de hierarquização do poder

Na medida em que o Estado apresentou um processo de

desenvolvimento económico desigual, os mecani.senos de dominação

ideo[ógi.ca uti] i.zados pe].o castilhismo foram extremamentes hete-

rogêneos. Nas regiões da Campanhas o PRR não exilou em manter

um forte aparato para-militar, baseado em caudilhos, que se

contrapuseram com êxito às organizações caudal-hescas zaragatas.

(17)

A primazia do chefe e a formação de uma organização

relativamente burocratizada de poder caracterizou, na práti.ca, a

estratégia de dominação politica do PRR. Este mecanismo inPticou

universalizar, no Estado, as bases de apoio partidári.as. Sobres-

sai.ndo-se para o sucesso desta uni.versalização, a habilidade de
Jülio de Casta.lhos e Pinheiro Machado e, posters.DEMente, de

Borges de Medeíros, na seleção e indicação de nomes que atendiam

!.
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aos prê'requisitos de subservi.ência politica que, em ülti.ma ins

tância, garanti.ram a continuidade do castilhismo no poder

Entretanto, o confli.to que se estabeleceu entre dois

padrões de comportamento," o do coronel de frontes.ra e o do serra-

no, refleti.ndo, logicamente, transformações de carâter económico,
consubstanci.adas na passagem da hegemoni.a econâmi.ca da Campanha

para a região serrana-colono.al, representou um período de transi-

ção, que desembocou no término do sistema politico oligárquico
no Estado. ( 18 )

Ê'.

Ê'

nO PRR desenvolveu um prometo politico não-oligárquico
na medida em que senpre se apresentou cono executor de
politicas que respondi.am aos i.nteresses do estado como
um todo e de diversos segmentos sociais em particular.
construindo uma base de apor.o que Ihe deu condições de
chegar nos lb].tidos anos da década de 20, como líder de
uma campanha que resulta no fi.m do pacto oligárquico que
regeu o período. " (19)

O processo de dominação pollti-ca no Rio Grande do Sul,

devido princi-palmente a frequentes períodos de beligerância que

caracterizaram o processo de ocupação da região pelos portu-
gueses, decorreu, fundamentalmente, dos dotes carismáticos do

caudilho, associados, evidentemente, a presumi.dos dotes mili-

tares. Desta forma, a asse.metro.a soa.al era tão acentuada que

apenas este processo de dominação, o carismático ( associ.ado
eventualmente ao tradicional) , era suficiente como mantenedor do
status que.

2.2.3.2. A utilização da escola cano aparelho iãeo
lógico do estado



o i.ncremento no sistema produto.vo no Estado instigou a

classe dominante a procurar novos mecanismos de legitimação que

vi.esses corroborar, e eventualmente substituir, estruturas de

dominação que não mais se mostravam efi.cientes. Novas orações de
classe se formavam no Estado, decorrentes, pri.nci.palménte, do

peculiar processo de ocupação do solo nas regiões de colonização;

isto provocou, senão o aparecimento, pelo menos um incremento de
setores médios da soa.edade vinculados tanto a setores agro-

industriais como, e principalnente, (num primeiro momento) a se-

tores abro-comera.ais.

Estes setores não se apresentavam vinculados, pelo menos

diretamente, aos setores tradicional.s da soa-edade gaücha e, pau'

lata.namente, foram ocupando espaço pollti.co, como recorrência

natural. da preemi.nência económica que passaram a desfrutar

:.

Hâ então, como vamos ver adi.ante, uma concomitância

entre o processo de estruturação de um "novo" tipo de sociedade e

o processo de conformação do sistema escolar no Rio Grande do

Sul

Esta si.tuação nos permite inferir que a nova fiação da

classe dominante viu na escola um coadjuvante eficaz no papel de

socialização da população dentro de um padrão consentâneo com

suas aspirações. Além deste aspecto, ê preciso considerar que as

modifi.cações . no sistema produto.vo passaran a exigi.r uma rela-
tiva quali-ficarão da força de trabalho, algo que o sistema agro-
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pastoril não requeri.a ( pelo menos com a mesma i.ntensi.jade)

Si-gni-ficati.vo ê o fato de, em 1820, cerca de 50 anos após a

instalação da privei.ra charqueada, inexistirem no Rio Grande do

Sul escolas públicas. Este fato demonstra a irrelevância do

aparelho ideológico escolar no esquema de dominação do Estado
face à eficácia dos outros mecanismos utilizados na época de

domínio da produção saladeril

2.2.4. A ascensão do PRR ao Poder

com a Proc]amação da Reptbb].i.ca, o parti.do que mais

desgaste sofreu foi o Liberal, que se encontrava no poder na

época. Este fato foi significativo no Rio Grande do Sul, onde, hâ

varias legislaturas, o Partido Li.beral liderava inconteste as

dei.iões. A li.herança de Silveira Marfins por mui-to tempo não

encontrava oposição à a]tura. Assim, nas ü]ti.mas e].ei.iões reali-

zadas antes da Proclamação da Repübl-i.ca para o legislativo esta-

dual, o Partido Liberal elegeu 23 deputados, o Partido Conserva-

dor 12 deputados, enquanto que nenhum deputado foi eleito pelo

Partido Republi-cano.

A transformação por que pHbsa o Estado em termos polí-

ticos nos quatro anos segui.ntes é impressionante. O PRR, de un

mero coadjuvante da politica gathcha, assume. de maneira defi.nati-

va, um papel hegemónico.

A ascensão dos partidos republ i.canos ao poder ocorreu
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nâo natural" em todo o pais, onde, em quase todos os Estados,

tiveram quase um caráter de parti-do üni.co. No Ri.o Grande do Sul,

entretanto, isto não aconteceu. A tradição politica dos grupos

ali.lados do poder pelos republicanos não admitia que se acei.tasse

esta si.tuação pacifi.comente. À luta pelo poder foi. intensa.

Reflexo desta si.tuação é o fato de que, no período de 1890-92,

houve no Estado 15 mudanças de chefe de governo.

A relativa estabilidade pollti.ca somente ocorreu após a

revolução de 1893 que, com a vi.tóri.a de Casta.lhos, obrigou a

maiori.a dos lideres de oposi.ção a buscar exlli.o ou a esperar
novas ci.rcunstâncias para voltar à luta armada, o que ocorreu em
1923

Nas pri.mei.ras eleições pós-republicanas para o lega.sla-

tivo, os candidatos castilhi.stas obti.verem em média 28.800 votos,

enquanto que os federali.star de oposição, 17.350. Entretanto, a

Câmara foi composta exclusi.valente pelos republicanos, pois ne-

nhum dos deputados oposicionistas foj. nreconhecidoí', o que reve-

la, na prática, o tratamento dado à oposi.ção pelo castilhismo uma

vez no poder.

A oposi.ção venceu em vári.os municlpi.os, embora suas

forças se concentrassem na Campanha. princi.palmente Bago e Ale--

frete, enquanto que o PRR teve me].hor desempenho na Serra.

A parti.r de então, o castilhi.smo consolida-se no poder,

e ne].e permanece durante todo o período da Reptlbli.ca Velha,



77

apesar da forte e continua oposi.ção de vários setores da socie-

dade. A força do castilhi.smo decorreu, fundamentalmente, da efi.-

cicia na utilização de elementos de coerção ( a força pública

estadual) , na uti-l i.zação de fontes de coesão parti.dóri.a efici.en-

tes ( a ideologia post.ti.vi.sta) e no apor.o de setores de pouca

autonomia frente ao Estado" (burocratas, colonos, funci-ovários

públicos , etc. ) (20)

Em suma, em termos de consolidação i.geológica, a confi-

guração do castilhismo no Rio Grande do Sul teve, a rigor, sua

gênese, quando Jülio de Castilhos, voltando de são Paulo junto

com uma plêiade de companheiros, agrega-se ao Partido Republicano

recém fundado por Venânci.o Ai.res.

O processo lento e gradual de impregnação, na sociedade

rio-grandense, de um ideâri.o politico ideológico alternativo às

opções exi.utentes, ocorreu a partir de 1884, quando Casta.lhos

assumiu como relator do jornal d'A Federação, coadjuvado por

outros elementos de projeção como Ramiro Barcelos, Alcides Lama,

Ernesto Alves, Asse.s Brasil, e outros.

O papel desempenhado por A Federação como veiculados das

idéias de Castilhos, i.ndubitavelmente, foi. de grande relevância.

A,través deste veiculo, ele pôde manter um padrão unitát'ío em

termos ideológicos, a ponto de consi.sair o PRR em um dos poucos

partidos ideologicamente definidos e coesos na época.

2.2.5. Resistência e depuração
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Mesmo que a figura de Casta.lhos se destacasse dos decai.s

membros da elite parti.dará.a, o Partido, ao inicio da República

Velha, detinha em seus quadros um dos mais qual-ificados grupos de

políticos que atê então se havia formado no Estado. Entre outros,

destacavam-se: Joaquim Franca-sco Àssi.s Brasil, Borges de Medei-

ros, Rama.ro Barcelos, Fernando Abbot, Protásio Alves, Carlos

Barbosa, Pinheiro Machado.

Em verdade, se por um lado uma certa padronização de

valores, secundada por uma disco.pl i.na partidária relativamente

rígida, permiti.a uma atuação mais ou menos coesa, de outro lado,
acarretava constantes processos de dissensões de próceres, que

não se adaptavam a este ti.po de estrutura partidária.

o que ocorreu foi un continuo processo de depuração dos

quadros do parti.do, mormente daqueles renitentes às concepções
casta.Ihi.smas. Exemplo dessa situação foi o afastamento de Barrou

Causal, jâ quando da confecção da chapa de representantes à Cona

tituinte de ].891. Jülio de Castilhos praticamente impôs, aos

pretendentes à representação do partido na Consta.tuinte, a assun-

ção de um compromisso prévio de votar no Marechal Deodoro para

futuro presidente da República . condição não acatada por Berros
Cassar.. Mais tarde, juntaram-se a está-Uissidênci.a nomes de

prestigio do PRR, como Demêtrio Ribeiro e então de Faria. (21)

Assim, o castilhismo, apesar de manter sempre um caráter

hegemónico do Partido Republicano, nunca deixou de enfrentar
focos de regi.stência, tanto em nível i.nterno quanto, e princi-
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palmente, externo, embora, deva.do principalmente à estrutura
sócio-pollti.ca proporcionada pela "orígi.nalli Constituição de 14

de julho, conseguisse paulati-namente consol i.dar-se no poder e

criar as conde.iões sócio-estrutural.s que oportunizaram o domínio

de uma mesma linha ideológi-ca por tão longo período. (22)

A prática pollti-ca revanchista, sem dúvida, em desacordo

com a politica positivista foi frequentemente uti.l i.zada caracte-

rizando aspectos que a praxis cauda.].hesca se superpõs à "di.tadura

cientlficaii. Assim a literatura ê pródi.ga em relatar fitos de

arbi.trará.edade do governo castilhista em relação a seus ini.magos

políticos. São exemplos deste comportamento a pri.são truculenta

de adversários políticos, como a de Karl Von Koseri.tz (23) a
transferênci.a arbitrári.a de professores identificados com o fede-

ralismo, como o caso, que se tornou famoso, da professora Ana

Aurora do Amaral Lisboa, (24) ou o cancelamento de pensões pelo

fato de o jubilado comungar com os ideal.s maragatos (25) como,

por fi.n, as atrocidades patroa.nadas pelos diversos coroneis

locais com conivência do poder central. (26)

2.3 A evolução ideológica do castilhisno

2.3.1. A estrutura burocrática do poder

Em termos politico-organizaci.orai.s, o castilhismo se

estruturou sob a concepção de que o sucesso de um partido depen-

de de três aspectos fundamental.s: 'um chefe, um programa e uma



d i. scipl i.na

A fi.aura de um nchefe", de um condutor, ê o privei.ro

aspecto defi.nidor da concepção castilhi.sta da organização parti-

dária. Esta relação hi.erarquizada bem defi.nada é compreendida
como a legitima expressão de uma organi.zação pollti.ca democráti-

ca. Cano afi.Finou COLLOR: "Bem ao contrári.o do que pretendem os

demagogos, ê a subrni.suão dos partidos ao comando dos chefes, uma
das mai.s altas vi.rtudes deHocráti.casa. (27)

Numa perspectiva personallstica, recorre-se a caracte--

rústicas pessoais de um determi.nado individuo, cujo poder de
doma.nação ê legitimado a partir da capaci.dade nde impor-se ao

espírito dos seus partidários, formando com eles uma perfeita

identidade de sentimentos e aspiraçõesn. (28)

Nessa relação chefe/partido, o aspecto crucial era a

disciplina. A coesão partidári.a dependia, em muito, de um relata.-

vo aniquilamento das vontades i.ndi.vi.duais, em prol das idéias

emanadas do coletivo enfei.xadas no chefe. Este ato, de per si,

justifi.ca a ].uta dos casti].histas pela preservação da integridade
da Consta.tuição de 14 de julho. Esta compreensão pode ser apreen--

di.da pela recomendação de COLLOR: "Depois que o chefe do partido

assenta uma orientação, ela deve ser seguida sem restrições pela
nassa partidárias' . (29)

A dimensão do mando é uma marca indelével do casta.Ihis-

mo. E a crlti.ca que eventualmente brota dos di.ssidentes, depor.s

da morte de Casta.].hos, ê a de que esta di.retro.z partidária não



estava sendo levada a efei.to com eficáci.a. Este ê, de certa

forma, o principal questi.onamento fei.to por Rabi.ro Barcelos a
Borges de Medeiros. Enquanto a admini.stração esteve nas mãos de

Jülio de Castilhos, tudo estava nCN ordem e bem cui.dado", advindo
o caos com Borges de Medeiros. (30)

Na clássi.ca obra "Antõni.o Chimango", Rabi.ro BARCELOS

caracteriza a forma pela qual se deveria exercer o mando:

nPredOHi.nar sobre todos .
E mandar com muito arrojo;
Da adulação não ter nojo,
E tirar dela partido.
Fi.ca disto convence.do :

Quem ordenha bebe o apoio .

Não percas isto de vi.sta :
C l os cotubas ter paciência,
C l os fracos muita insolência ,
com milicos muito jeito;
Não ter amigos - do peito;
Nisto esta toda a ciênci.a" (31)

2.3.2. A influência post.tivista

Além da i.nconteste i.mpregnação de características oriun-

das da peculiar formação sócio-económica sul rio-grandense, o

castilhismo revestiu-se, fundamentalmente, de uma assunção de

categorias positiva.smas ideologicamente reelaboradas pelo Apos-
tolado Post.tivista. Nestes termos, a Carta de 14 de Julho, cate-

cismo do castilhismo, ê uma clara adaptação às condições galo-

chas, da elaboração feita por Mi.guel Lemos e Teixeira Mendes
itBases de uma consta.tuição Pollti.ca Di.tatorial Federativa para a
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Repüb[ i.ca Brasa.].eiras .(32)

Esta consonânci.a de comportamentos pode ser observeida

pelos pontos fundainentai.s do Programa do Parti.do castilhi.sta

nA) À fraterna.jade universal, pelo reconheci-
mento das liberdade espira.tuas.s, pollti.cas e civi.s, pela
preponderância da vida pacífico--industrial, pela aboli-
ção. da guerra de conquista e extinção de todo espíritomilitar

B) À unidade da Pátria brasileira, de acordo
com o Manifesto Republicano de 3 de dezembro de 1870
Federação, Unidade; Centralização, Desmenbramento.

C) A garantia da ordem social, sob a égi.de de
leis assecuratórias da livre evolução moral, intelectual
e material do pais, no sentido da emancipação completa
do i.ndivlduo e da sociedade;

D) À liberdade espiritual, pel-a completa absten
ção por parte do governo de toda i.ngerência no domínio
das crenças e doutrinas. " (33)

dali.ente-se ai.nda, no castilhismo, a absorção das con
cepções positivistas, com expressa influênci.a de George Lagarri
gue ( 34 ) no que se refere à forma de governo ideal, tanto para a
sociedade brasileira quanto para a gaücha A forma de governo

propugnada pelo PRR para garantir os objetivos acima ci.tados era

"Republ i.cano e não monárquico ou outro qualquer;
Federativo e não uni.tário ;
Presidenci.al e não parlamentar;
Temporal e não espira.tual" (35)

Outros aspectos que devem ser ressaltados na cosmovisao

politica castilhista são o voto pübli-co, o regime de oito horas
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de trabalho, o direito de greve, a supressão de quaisquer di.s-

tinções entre os funci.onários públicos do quadro e os simples
jornaleiros. Estes ülti.mos i.tens eram vinculados diretamente ao

preceito post.vivi.sta que defendi.a a ni.ncorporação do proletariado
à sociedãdcit

A defesa do voto 'iâ descoberto", ê consequênci.a do
preces.to maior da filosofia comtiana: nvj.veF às claFasn. Alén

deste aspecto, atei.bui.-se a esta práti.ca um caráter pedagógico. O
voto público possuiria nUH fi.m emi.nentemente soa.al e educativos.

Segundo Joaquim Luas OSORlo, "0 voto ê uma afirmação de ci.visno,

não precisa de quarto secreto. Não ê um ato de fraqueza." (36)

O posicionamento castilhi.sta, em tese, ê bastante ques-

tionador da vala.date da legitimidade do poder conseguida via

eleitoral. O voto, de modo geral, é percebi.do como algo marcado

pela farsa. Em artigo escri.to por Jüli.o de Casta.lhos, em 1889. a

postura antie]eitora] do casti].hismo aparece com nitidez:

"Nós pensamos e temos sempre ponderado que ê
vão e i.nepto o empenho daqueles que através da expressão
numérica das urnas pretendem conhecer as correntes que
su[cam profundamente o espírito nacional.

Não ê jogando com algarismo de votos que se
consegue distingui.r a natureza das tendênci.as e aspira-
ções Intimas que agi.tam e tonificam intensamente a alma
de um povo.

O voto não ê nem l)ode ser o verdades.ro instru-
mento capaz de determi.nar precisamente o profundo traba-
lho da formação das opi.niões, operado fora da preocupa-
ção eleitoral, que se desliza nas correntes superfi-
ciais .



84

Esta verdade, que ê uma dedução histórica.
radía decisiva em um pais como o nosso, onde o sufrágio,
além das imperfeições e defi.ci.ências do processo eleti-
vo, tem o carâter de um privilégio, cujo exercício,
agravantemente, está submetido à inspeção indecorosa e à
interferência corrupta e violenta do poder pübl i.co.

Por outro lado, segundo um opressor regi.me
censitári.o, o eleitorado esta formado com tal caráter
que numa população de mai.s de quatorze milhões não pode
intervir no processo dei.toral nem um milhão! - o que
torna evidente que a função do sufrági.o ê um odioso
privilégio, constituído medi.ante uma extorsão à socie-
dade, asse.m proibi.da de i.nterferir na sua própria dire-
ção politica" . (37)

En relação aos outros aspectos, todos foram bandeiras

reiteradas vezes defendidas pelo Apostolado Positi.vista e, no

caso do Ri.o Grande do Sul , incorporados à Constituição de 14 de
julho

2.3.3 0 PRR e o casei.Ihisno

0 processo de consolidação ideológi.ca do casta.Ihismo no

seio do Parti.do Republicano Rio-Grandense deu-se, a rigor f em

três momentos marcantes na vida da agremiação 1) Privei.ro Con

gzesso do Parti.do Republicano Rio--Grandense. em 1883; 2) O

Manifesto da Reserva. en 1889 ; e 3) À Constituição Estadual, em
1891

2.3.3.1. o Privei.ro Congresso do Partido Republicano
Rio andense

Em 1883 , no Pri.melro Congresso do Partido já se pode

perceber a influência das concepções castilhistas, de modo espe



cial, a conotação post.tive.sta destas concepções que, embora com

menos i.ntensidade do que na consta.tui.ção estadual, jâ constituí o

substrato i.deológico do parti.do.

Embora a propaganda republi-cana tenha ini.dado no Rio

Grande do Sul pelo trabalho de Franca.sco Xavier da Cunha e de

Apoli.nári.o e Apelem Porto Alegre, resultando a fundação de um

clube republicano na capital da Provlnci.a em 1878, em termos

politico-partidários o i.deal republicano somente passa a ter uma

atuação mais incisa.va com o regresso de uma séri-e de "formandos"

da Faculdade de Di.Feito de São Paulo, entre eles, Jüli.o de Casti-

Ihos, consta.ruindo uma massa critica de excelente qualidade, que

deu sustentação doutra.nária ao i.deário republ i.cano.

Este aspecto pode ser apreendido pelas claras definições

politico-ideológicas emanadas das "Bases do Programa dos Canal--

datos Republicanos" , redigidas por ocasião do Primeiro Congresso
em 1883 .

Tendo como objetivo a eliminação da monarquia, as

nBases" defendiam um trabalho de anão partidária cujo

desideratum era a instalação de uma república federativa.

Particularmente em relação ao ensi.no, a i.nfluênci.a de

concepções positiva.star é manifesta. AS nBases" expressam prin'

clpios que, de modo especi-al, a parti.r das reformas propostas

pelo conselheiro Leõncio de Carvalho, em 1879, tendem a se tornar

hegemõni.cos nas áreas. governamental.s que administraram a educação
no Brasa.l. A li.beldade de ensino, consubstanciada na máxima
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post.tivista: Ensine quem souber e quiser - e como puder, consti-

tui o principio fundamental a bal i.zar o comportamento estatal.

Consentâneo a este procedimento, ocorre a assunção do federalismo

como forma organi.zacional estatal i.deal que, logicamente. suben-

tendia a li.mutação da intervenção da Uni-ão na área educacional,

presumidamente de atribui.ção estadual e munici.pal, segundo a

interpretação dominante, em relação às normas constitua.onai.s que

regulavam esta matéria.

o traba].ho de consolidação i.deológica feito por Casti-

;!ioÉ no seio do PRR sempre apresentou um caráter permanente e
relativamente intransigente quanto a seus princípios doutriná-

rios. A paulatina inculcação deste "arbitrário culturaln ocorreu,

a rigor, através de "A Federação'i. Assim, para ilustrar, na área

en que estamos concentrando nossa atenção neste trabalho, já em

1884, CASTILHOS expressava com clareza a concepção que iria
balizar a atuação do Partido por toda a RepübJ-ica Velha.

UPeFdnte a legislação post.uva não exi.ste a
l i.beldade do pensamento, coarctada por terminantes proi-
bições legais; a liberdade de consci.ência. suprimida por
uma religião privilegiada; a liberdade económica, nula--
fi.cada por post-uvas restri.iões das leis; a l i.berdade de
associação, sujeita à fiscalização oficial; a liberdade
de ensino, peada pela direção soberana do Estado; a
própria liberdade i.ndi.vi.dual, sofismada pela prisão
preventiva e pelos que exercem a autoridade; enfim, a
li.berdade da opinião nacional, hostilizada eficazmente
pela mais absoluta irresponsabilidoade do monarca, in-
violável e sagrado. " (38) :



2.3.3.2. O Manifesto da Reserva

Em 1889 , reuni.dos da fazenda de propri-edade de Jtblio de
Castilhos os próceres do PRR lançaram um documento de cunho

nitidamente politico-partidário conhecido como "Maná.festa da

Reserva Nele subentendiam-se como acei.tas as pri.ncipais bandei
ras do Parti.do, i.nseri.das nas "Bases" , e se articulavam formas

para apressar a queda da Monarquia, e a consequente ascensão da

República Quanto a esta . manifesta-se uma clara preocupação no

sentido de cona.gurá-la sob a forma federalista

nReconhecendo a necessi.dade de organizar a
oposição em qualquer terreno ao futuro reinado, que
ameaça nossa Pátri.a com desgraças de toda ordem, e a
necessidade de preparar elementos para. no momento opor-
tuno, garantir o sucesso da Revolução, declaramos que
temos nomeado nossos amigos José Games Pinheiro Machado,
Ramiro Barcellos e Demétri.o Ribeiro para que consigam
aque].es fins, empregando livremente os meios que esco-
lherem. Nós juramos não nos deter diante de dificuldade
alguma, a não ser o sacrifica.o inútil de nossos concida-
dãos. Excluída essa hi.potese, só haveremos de parar
diante da vitória ou da morte. Reserva, 21 de março de
1889. Candido Pacheco de Castra, Joaquim Àntonio da
Silveira, Lauro Domingues Praxes, Fernando Abbott, Ernes
to Alves de Oliveira, Josê Comes Pi.cheiro Machado, Pos-
sidonio da Cunha, Homero Bapti.sta, Manuel da Cunha Vas-
concellos, J.F. de Assim Brasil, Salvador Pinheiro
Machado, Jülio de casta.lhos."(39)

Nesta reunião, expressa-se a liderança de Castilhos, jâ

então o líder do parti-do, que se constitui. no balizados da agua

çào da bancada gaücha na Constituinte Federal de 1891, mormente

por sua atuação na "Comissão dos 21", onde questionou o federalis
mo moderado proposto pelo governo, tendo como principal defensor



Rui garbosa

2.3.3.3 À atuação na constitui.nte Federal

Às propugnações castilhistag, quanto à organi.zação se
cial almej ada, podem ser apreendi.das pelas emendas apresentadas
pela bancada gaücha por intermédio de Jülio de Castilhos na

referida llcoHi.ssãotl

nA completa discrimi.nação das rendas federais
das dos Estados, de modo a fi.carem claramente defina.das
a conpetência destes e da União, evi.tango-se assim a
desnaturação do pri.nclpio federal na sua aplicação
post.uva, e neste sentido apresentamos uma solução tão
simples quanto bati.sfatória;

A abolição da qualidade de cânaras, por não
corresponder a divisão do Poder lega.slati.vo a uma neces-
sidade pollti.ca e social, devendo ser antes considerada
como um artiflco oneroso e perturbador que tem de ser
el imitado ;

A supressão do absurdo preceito que declarava
inellgivei.s para o Congresso Nacional, entre outros, os
sacerdotes que exercessem autora.date nas suas respecti-
vas cona.ssões, preceito que por atentatóri.o da liber-
dade reli.glosa e mal i.ncluldo na Constituição, devia ser
enendado, coco o foi, no senti.do de ficar incumbido o
Congresso de, em sessão ordinári.a, declarar os casos de
incompati.bil i.jade eleitoral, decretando uma lei especial
sobre a matéria ;

A liberdade bancári.a, não podendo em caso algum
haver monopóli.o para emi.sssão de bilhetes de banco, nem
ser decretado curso forçado para os mesmos;

O reconheci.mento expresso da privativa compe-
tência dos Estados quanto à decretação das suas leis
czvls, crImInaIs e comerciais;

A eleição do Premi.dente e Vice-Presidente da
República por sufrágio direto da nação, substituindo-se
assim o processo aditado no prometo de Constitui.ção;
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A supressão das regras que o prometo estabele-
cia no tocante à organi.zação dos Estados, por cercearem
a l ivre ini.ci.ati.va destes ;

A declaração do direi.to doma.nical dos Estados
sobre as terras devolutas e minas compreendidas nos
seus respectivos territóri.os;

A eliminação das disposições que privam da
função do sufrági.o os analfabetos e os religi.osos de
ordens monásti.cas por i.apartarem uma restri.ção ilegítima
e odiosa ;

A l i.vre observância das cerimónias religiosas
de qualquer culto antes ou depois de efetuado o casamen-
to civil, cessando assim a obrigatoriedade da
precedência deste ;

A liberdade do ensino ;

A supressão do preceito que declarava continuar
excluída do Brasil a companha.a dos jesuitas;

A liberdade de qualquer profissão
moral, i.ntelectual e industri.al;

de ordem

A liberdade de adoção e a de testar, ficando
neste caso amparada a subsi.stênci.a materi.al dos pai.s, da
esposas das filhas soltei.ras e dos filhoso menores de 21
anos ;

A garanti.a da propri.edade dos autores de inven
tos industriais ;

A supressão do premi.ti.vo art. 2 das Disposições
Transitórias, o qua] dec]arava ]eis da Repüb].ica os atos
do Governo Provisóri.o, supressão que era indispensável,
por competir ao Congresso a revisão de tai.s ates, em
sessão ordinári.a . (40)

Estas emendas visavam, em Última instânci.a, garanti.r o

caráter federal i.sta da União, baseadas na "descentralização admi

ni.sttativan e na liberdade religi.osa e proa.ssi.onal Estes pre

coitos constituen 0 estes.o da Constitui.ção Estadual dê 14 de

julho de 1891
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2.3.3.4 À Cansei.tuição Estadual

A Carta gaücha de 1891 procurou, pautando-se pela concep

ção doutrinaria positivista, romper com toda tradi.ção ideológica

que até então se tinha constituído como fonte inspiradora, e
mesmo como finalidade principal, das normas cansei.tucionais.

Assim, jâ em seu preâmbulo, a nova Consta.tui.ção é promulgada "em
nome da Família, da Pátria e da Humanidade", e não como vinha

r;\ndo feito até então: nCH nome de Deus todo poderoso" ou em "

=çme do povo-soberano". Este caráter simbólico revela o ideal

castilhista de entender que " o regi.me republ i-cano deve manter-se

à margem de todos os dogmas teológi.cos ou metaflsi.cos herdados do

passado. Não pode invocar senão seres reais, di.anos de afeição e
de respei.to. H (41)

AS principais características pollti.cas da Constitui.ção

Estadual foram assim sintetizadas:

anão hâ parlamento: o governo reune à função
administrati.va a chamada lega-slati.va, decretando as
leis, porém após exposição pública dos respectivos pro'
jeitos, nos quais podem assim colaborar todos os ci.da-
dãos

A assemblêi:# é si.mplesmente orçamentária, para
a votação dos crêdi.tos fi.nancei.ros e exame da aplicação
das rendas p\hblicas . " (42 )

o castilhismo, como menti.onado rei.teradas vezes,

apropriou-se da cosmovisão positivista da necessidade do líder em

qualquer estrutura social e. no caso especifico, associou-o ao
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caudilhismo Apesar das concepções comti.anãs tornarem o coro

nelismo emergente mais avançado que o típico coronel do Impor i. o ,

a impregnação caudilhesca consta.tuta um freio, caracterizando, em

Última i.nstânci.a, sua essênci.a conservadora, mesmo quando se
apresentasse fenomenicamente de forma revoluci.onáría.

(1) A bi.bl i.ografia sobre a história da formação econõmi.co-social
do Rio Grande do sul ê cada vez mai.s abundante destacando-se,
entre outros: ROCHE, Jean. À co].onização alemã; VIZENTINI,
Paulo G. F. O Rio Grande d0 8ul e a politica nacional: as
oposições vivi.s na crise dos anos 20 e a revolução de 30;
DACANAL & GONZAGA (org) Econonia & Pollti.ca; LOVE, Joseph. o
regi.onalisno gaúcho; PESAVENTO, Sangra. À Republica Velha
Gaücha abas, frigoríficos e criadores. ; REICHEL.
Heloisa, A indüstri.a têxti.l no Rio Grande do Sul ( 1910
1930) ; DACANAL, Josê (org) RS: Inigração & Colonização; FRES-
TAS, Oeci.o, O Capitalisno Pastoril

(2) Para naior aprofundamento sobre o processo de ocupações de
terras no Ri.o Grande do Sul veja: KLIEMAN, Luiza. RS: Terra e
poder- a história da questão agrária.

(3) Sobre o processo de produção do charque e suas
con a formação soa.al gaücha veja: Pesavento,
burguesia gaücha

conotações
Sangra . À

(4) Veja por exemplo GOULART,
Grande do Sul

Jorre de Sallis A ForDaação do Rio

(5) FRESTAS, Décio, 1980, P 15

(6) i.dem, p. 52 .

(7) veja ROCHE, Jean. A Colono.cação Alenã; TOMBARA, Elomar. RB:
Modernização e crise na agricultura

(8) Sobre esta questão veja: l.,AGEMANN, Eugenio
ção do Ri.o Grande do sul

À Indtxstfializ&
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(9) .Sobre o processo de estratificação social no Ri.o Grande do
Sul veja: MULLER, Geraldo. Periferia e dependência nacional

(IO) Estes setores ori.minavam-se da hegemonia que paulatinamente
a área de colono.zação e Serra vão assumi.ndo no cenário
económico do Ri.o Grande do Sul. Esta si.tuação pode ser
i.lustrada pelo predomlni.o de elementos teuto-riograndenses no
setor comercial na capital do Estado nas pri-mezras décadas
deste sêcuZo .

'::'t:::= :. :J::i;:!: ç : ::!''' ;',: i :: :?.:à:.::::: :
Sul
11

(12) FELIX, 1981, P. 59

(13 ) PINTO, 1986

(14) Como ê de domínio público foi o questi.onamento à lisura
deste plei.to um dos elementos que provocaram a 'íRevolução de

(15) FELIX, 1981, P. 49

(16) PINTO, 1986, P. lO

(17) Por maragatos entende-se as forças federalistas
liderança de Gaspar Si.lveira Martins quanto as
revolucionári.as de 1923 sob a li.derança de Assim
infensas ao governo do PRR no Ri.o Grande do Su]..

sob a
forças
Brâs i. l

(18) Sobre o caudilho.smo (coronelismo) no Rio Grande do sul veja
politica.Leiva Otero. Coronelisno, borgisno e cooptação

(19) PINTO, 1986, P. 12

(20) Sobre esta temâti.ca veja: DUTRA, Pedra. RS: Econoni.a &

Conflitos políticos na Republica Velha. FRANCO, Sergio da
Costa Julgo de Castilhos e sua época

(21) Veja.o Necrológi.o de Castilhos em o Pais in Werneck, Américoet alia. , Obra ci.tada. '«

(22) Veja trabalhos como : GONÇALVES, Ramiro, Gigantes e Molar
bos; CAVALCANTI, Coelho. Pontas de Fogo. e particularmente en
relação à defesa da Consta.tuição Ri.o-Grandense: OSORIO. Joa-
quim Lui.s, Constituição Politica árias, Pelotão,
Echenique, 1911. ARRAES, Monte. O Rio Grande d0 8ul

(23) Sobre a prisão e morte de Koseri.tz veja CARNEIRO , 1951
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(24) A professora Ana Lisboa foi transfere.da por ter promova.do
uma subscri.ção em favor dos feridos do "exerci.to l i.bertador"
Não aceitando a punição, demo.ti.u-se e junto com sua irmã
Zu[mira, fundou o "Co].êgio Amara] Lisboa" educandário
parti.Guiar de elevado conceito na região. Sobre esta questão
veja: MOTTA, Josê. Republica Fratrici.da.

(25) Como pode ser ilustrado pelo:
Acto numero 7 de 25 de janeiro de 1894

Suspendendo a aposéntadoria do
professor pübl i.co Serafi.m egos
Linho do Nascimento .

O Presidente do Estado, tendo conhecimento de haver o
professor público aposentado, Serafim Agostinho do Nacimento,
se reunido aos revolucionári.os que combatem o Governo
Cansei.tucional, e considerando criminoso esse procedimento
por tratar-se de um pensa.onista do cofre do Estado; resolve
suspender o acto que aposentou o mesmo professor. ficando
este assim pri.vado dos respecti-vos ordenados.

Façam-se as revi.das communi.cações .
Palaci.o do Governo, em Porto Alegre, 25 de manei-ro de 1894

Julgo Prâtes de castilhos

O mesmo ocorreu com o admi.nistrador da mesa de renda
Norberto Antonio Vasquez: Acto numero 28 de 21 de maio de
1894. LEIS, Decretos e Actos do Governo do Estado do Rio
Grande do sul de 1894. Porto Alegre, Officinas Typographicas
D'O Independente, 1912. p. 34 e 76

(26) A atuação discricionária dos coroneis, mormente em épocas de
beligerância politica ê sobejamente analisada na l i.teratura
sobre o tema, Veja entre outros trabalhos. FELIX, Louva.
coronelisno & Borgisno no Rio Grande d0 8ul e MOTTA, rosé
República Fratricida

(27) COLLOR. 1936/ P. 15

(28) i.dem

(29L idem, p. 16

(30) Veja a análise de MARTINS, Mana Helena. Agonia do herolsno
(contexto e trajetória de Antonio Chinango)

(31) BARCELLOS, Ramiro, .1915, p. 41: Ao se referi.r a Antonio
' 'Chimango vai-se uti].i.zar sempre de.seu autor apesar de a

obra ter sido publicada sob o pseudónimo de Amara Juvenal.

(32) LEMOSr Miguel e MENDES, Teixeira. Este trabalho foi
apresentado ao Governo provisório através de Demêtri.o
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R i.deixo .

COLLOR, 1936 , P. 21

A i.nf].uência de Lagarri.gue pode ser percebi.da pela
incorporação à ideologia casta.Ihi.sta pri.ncipalmente de suas
concepções sociais publicadas em "A ditadura republ i-cana".
COLLOR, 1936, P.21. Note que esta ci.tacão foi. retirada

l i.teralmente da c)bra de Lagarri.gue

OSORIO, Joaquim Luas. Àpud FERREIRO, Fj.Iho, 1978, P.58
CASTll.HOS , 1982 , P. 128

Idem. p. 48

RODRIGUES , 1989 , P. 198

CASTILHOS , 1982 , P . 312-13

CARNEIRO, 1982 , P. 30

O Monunento a Julgo de Casti]hos, 1922, p. 30-].

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)



CAPITULO l l l

A (RE)CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA DO CÀSTILH18MO :
DE ÀUGUSTO CONTE À J©LIO DE CASTILH08

Após o estudo das condições sócio-económicas e politicas

que oportunizaram o surgi.mento da castilhismo, far-se-á, neste

capitulo, a análise dos aspectos doutra.nários vinculados à i.geo-

logia positivista (lue direta ou indiretamente i.nfluenciaram na

constituição do "cdstilhislnoií

Neste senti.do, sob um método dedutivo, acompanhar-se-á o

desenvollvimento 'íteórico-espacial'í deste paradigma desde Augusto

Conte atê Jülio de Castilhos, caracterizando as peculiares assi-

milações das concepções positivistas na América Lata-na e no

Brasil como estágios intermediários deste processo.

A apreensão terá sempre em vista o fenõineno educacional

Portanto, a análi.se não se propõe a anali.sar o positiva.smo em sua

totali.dade. mas Única e exclusivamente os aspectos que influen-

ciaram a construção de uma praxis de ensino-aprendizagem consen-

tânea com as concepções comtianas.
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3 . 1. o positivisno contiano

Não se pode reduzir a um Único autor a sistematização do

positiva.smo. De certa forma, esta concepção de mundo, com maior
ou menor intensidade, encontra-se no pensamento de filósofos en

todos os tempos .

Entretanto, a referênci.a fundamental é, sem dlbvida, seu

representante mais famoso, Augusto Conte (1798-1857) . E, mais

marcante do que a i.dentificação dos autores, ê a caractere.zação

da época em que esta forma de pensar tornou-se mais relevante.

Neste sentido, há quase uma identifi.cação entre a época

da sistematização do positivismo e a emergência do sistema capa.-

talista. Essa i.deologia é uma resposta às consequências que esse

sistema, desde logo, acarretou à sociedade europeia.

Entre os autores que internalizaram essa forma de pensar

destacaram-se, além de Conte, Stuart Mi.11 (1806-1873) r Herbert

Spencer (1820-1903) e Sai-nt Simon (1760-1825). Logo-cadente, a

partir de uma matriz' comum. cada um deles desenvolveu um sistema

de idéi.as peculi.ar.

Decorrente destas posições diferenciadas, a difusão do

positiva.smo pelo mundo assumiu, também, características particu
lares que vão desde um "positivismo autora.tàrio", atê um "posi-



tive.smo soa-ali-sta" . ( 1)

Esta investigação, limo.tar-se-á a anali.sar algumas i-

déias desenvolvidas por Conte, que é o principal mentor intelec-

tual do si.ngular positivismo que se instalou no Rio Grande do

SuJ- . (2 )

3.1.1 A nova sociedade cientlfi.co-positiva

Sem dúvidas, toda a construção teórica desenvolvida

pelo positiva.smo repousa sobre a concepção soa.al desenvolvida

por Conte. O entendimento da existênci.a de um processo inevi.tâvel

de desenvolvimento, caracterizando um posicionamento teleológico

de que a sociedade humana se desenvolve em di.reção a uma nova
estrutura - a cientifica-positiva - bala.za toda a concepção de

mundo desse modo de pensar. (3 )

A concepção social de Conte apresenta um caràter histo-

ricista. A evolução da humana.dade apresenta três estágios clássi-

cos - teológico, metaflsi.co e positivo. Há uma determinação his-
tóri.ca no senti.do de atingir-se necessariamente, cedo ou tarde,

un processo de civilização caractere.zado pelo estado positivo.

nEstudando, assim, o desenvolvimento total da
inteligência humana em suas diversas esferas de ativi-
dade, desde seu pri.melro vâo mais simples até nossos
dias, creio ter descoberto uma grande lição fundamental,
a que se sujeita por uma necessi.dade insaciável e que me
parece poder ser solidamente estabelecida, quer na base
de provas raci.onais fornecidas pel-o conhecimento de nossa



organi.zação, quer na base de verá.ficações históricas
resultantes dum exame atento do passado. Essa lei. con-
siste em que cada uma de nossas concepções princi.pais,
cada ramo de nossos conhecimentos passa sucessivamente
por três estados históri.cos di.ferentes: estado teoló-
gico ou fi.ctlci.o, estado metafísico ou abstrato, estado
cientlfi.co ou posa-tive.n(4)

.As sociedades caractere.zadas pelo predomínio de noçoes
decorrentes de interpretações teológicas e m i. l i. Lares estariam

desaparecendo Em substitui.Ção, estaria aparecendo um novo ti.po
de civil i. z açã o cuja característica pri-ncipal seria seu carâter

c i. entlf i. co -industr i.a l

i'UH tipo de sociedade cientifica e i.ndustrial
esta em vias de nascer. A sociedade que nasce é ciente--
fi.ca, no sentido em que a soa.edade que morre era teo-
lógi.ca: o modo de pensar dos tempos passados era o dos
teólogos e sacerdotes. Os cientistas substi.tuem os sacer
dotes e os teólogos como a categoria social que dá a
base i.nte].ectual e moral da ordem social... Augusto
Conte conclui., a partir da análise da soa.edade em que
vi.ve, que a reforma soa.al tem como condição fundamen-
tal a reforma intelectual. Os i.mponderáveis de uma
revolução ou a vi.olência não perTni.tem reorganizar a
sociedade em cri.se. Para isso é preciso uma síntese das
ciências e a criação de uma politica positiva". (5)

Segundo o positiva.smo comtiano, caberia aos n intelec

tuaisn acelerar a evolução hi.stóri.ca dos povos Entretanto, con

cede-se como "intelectuaisn não a pessoas "letradas" di.stanciadas
do processo pí'õdutivo, mas elementos vinculados á estrutura de

produção da sociedade Não se pode atribuir a Conte a concepção

ideal i.sta de que o processo históri.co depende, exclusivamente, da

ati.vidade pessoal. dos i.ndivlduos, isto ê, da consciência (6)

Conte assumia uma noção peculiar de totalidade e enten
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di.a que a compreensão de qualquer fenómeno estava condici.onada à

compreensão do todo. Desta manei.ra, ao i.ndi.vlduo cabe compreender

o momento históri.co em que está inserido. Os i.ndivlduos são
caracterizados por determi.nados aspectos, tanto de ordem cl i.mí-

tica e fi.siológi.ca, quanto de ordem soa.al. E, da especial com-

preensão de qual é o papel a ser desempenhado por cada um. na

estrutura social, depende o sucesso da organi.zação soa.al.

Sob este prisma, a pollti-ca deverá.a ter um papel de

condutora do processo de evolução hi.stóri.ca, del i.neando os proce-

dimentos a serem adorados pela soa.edade

"A politica verdades.ramente sã não pode ter o
propósi.to de fazer marchar a espêci.e humana, que se move
por um impulso próprio, segundo uma lei. tão necessária.
se bem que mais moda.ficável, como a lei da gravitação.
Ela deve ter por fim - o que é di.gerente : facilitar
essa marcha, i.luminando-a e esclarecendo--a. 'í (7)

3 . 1. 2 . A hierarqui.a social

A postura positi.va com relação à ciênci.a possibilita uma
praxis que, inerentemente, vi.sa à preservação da ordem soa.al. Um

dos preces.tos mais caros ao positivismo ê a cri.anão de mecanismos

de anão social que engendrem a transformação da sociedade sem''

traumas violentos. Assim, a ordem soa.al é vista como um dos

requisi.tos fundamentais do progresso da sociedade. De certa for-

ma, esta ordem seria manta.da na medida em que se formasse uma

estrutura hierárquica , segundo a qual cada i.ndivlduo se posicio-



nasse segundo suas qualidades pessoais. A "hierarqui.a é um dado
da ].)â'bUZ'CZât!

"E pouco honroso para a razão humana que nos
vejamos obrigados a provar metodicamente, e no que di.z
respeito ao empreendi-mento mais di.fácil e mai.s generoso
- a provará repetimos, - a necessidade de uma di.visão
que está hoje universalmente reconhecida como i.ndispen-
sável nos casos menos compli.Gados e menos obscuros.
Admite-se como verdade elementar que a exploração de
qualquer manufatura, o dela.neamento de uma estrada, a
construção de uma ponte, a navegação de um barco a vapor
devem ser dirá.gi-das por pessoas habi.latadas com prelini-
nares conhecimentos teóricos; mas querer-se que a reor-
gani.zação total da sociedade seja cona.ada a peritos ou
práticos que tão somente conhecem a rotina quotidi.ana!

(8)(

A visão sociológica do post-ti.vi.smo, embora relaci.onada à

totalidade , é uma apreensão muito parti.curar E éxtréúamêntQ

]. imitada e limitantê Para AROS ,

nA ci.ência de Augusto Conte não é busca de
explicações Últimas, não pretende atingir as causas. Ela
se limita a constatar a ordem que reina no mundo, nenos
por curiosa.jade desi.nteressada para com a verdade, do que
para ter condições de explorar os recursos que nos
oferece a natureza, e para pâr ordem em nosso próprio
espírito. " (9)

A evolução da soa.edade no senti.do de cloncretizar a

n civ i-lização cientifico-indUstFialn obedece aos cânones típica

mente capitalistas, entre os quais se destaca a divisão social do
trabalho

Segundo

nos duas fases
COMTE , "o grande motor da civi].ização oferece

a separação dos trabalhos e a cooperação dos

esforços . " ( IO)
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À crença na otimização dos resultados do processo lobo

ral decorrente da di.visão do trabalho orienta o comportamento dos

positi-vi.smas a associ.alem o progresso industrial à melhoria do

nível de vida das pessoas .

Na interpretação de LOWY, o tipo'i-deal do positiva.smo
seria composto de três idéi.as princi.pais:

nA sua hi.pótese fundamental é de que a socie-
dade humana ê regulada por leis naturais, ou por leis
que têm todas as características das leis naturais,
invariáveis, independentes da vontade e da anão humana,
tal como a lei da grava.dade ou do movimento da terra em
torno do sol: pode-se atê procurar criar uma si.tuação
que bloqueie a lei. da gravidade, mas isso se faz partin-
do de que essa lei. ê totalmente objeti.va, independente
da vontade e da anão humana... Dessa primeira hipótese
decorre uma conclusão epistemológica, de que os métodos
e procedimentos para conhecer a sociedade são exatamente
os mesmos que são util i.fados para conhecer a natureza,
portanto, a metodologia das ciências sociais tem que ser
i.dêntica à metodologia das ciências natural.s, posto que
o funcionamento da sociedade ê regido por leis do mesmo
ti.po da natureza... A terceira conclusão, é que da
mesma maneira que as ciências da natureza são ci.ênci.as
objetivas, neutras, livres de juízos de valor, de ideo-
logi.as politicas, soa.ai.s ou outras, as ci.ênci.as social.s
devem funcionar exatamente segundo esse modelo de obje-
tividade ci.entlfica. " ( ]-1)

Essa caracterização genérica do positivismo, feita aci.

traduz bem a concepção positi.vista comtiana particularmente

a noção de vinculação entre as leis naturais e as leis sociais,

em termos de detecção de princípios originários da própri.a natu

reza das coisas e independentes da interferênci.a dos homens , é

uma constante lembrança nos trabalhos de conte

A compreensão destes mecanismos ê uma característica
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marcante do estágio post.uivo que, segundo ele, já alcançava a

sociedade francesa de seu tempo. Esta compreensão permite então,

à pessoa, reconhecer qual ê seu lugar e, portanto, seu papel

dentro da organi.zação soa.al da qual faz parte

A par de todas as interpretações possibilitadas pelas

concepções filosófi.cas positivistas, é inegável a existência, no

pensamento de Conte, de uma clara concepção de estratificação
social, que reflete a roTIna pela qual se deve organi.zar a socie-
dade. Assim se expressa no Catecismo Positiva.sta:

"0 retine público consiste todo ele, minha fi.-
Iha, em real i.zar dignamente esta dupla maxi.ma; Dedica-
ção dos fortes pelos fracos: veneração dos fracos pelos
fortes. Nenhuma sociedade pode perdurar se os inferiores
não respei.tarem os superiores...ii (12)

Para Conte, o respeito a uma di.ferenci.anão naturalnente

dada é fundamental. O sucesso de uma boa estruturação social é

saber harmonizar estas di.ferenças. A soa.edade moderna depende da

classe superior que, detendo características especial.s, estaria

destinada a gui.ar seus rumos. Aos capazes deve-se atribuir as

tarefas mais complexas. Seria mâ politica administrativa conceber

que todos os individuos possuan as mesmas condições para resolver

os problemas que surgem. Sob este pri.sma, um papel especial

caberia aos industriais. Este ê um destino histórico desta clas-

se

Í'

"Depois de abolida a servi.dão, a indústria
cresceu assaz para presa.ndir de trabalhar por encomen-
da; ela começou a prover de antemão às necessidades
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Esta concepção de hi-erarquização soa.al, que naturalmen

te se traduz em una hierarqui.zação de parti.cipação pollti.ca,

possibi.li.tou à mai.orla dos partidos que nela se inspi.param, uma

certa homogeneidade de concepção de mundo e uma continuidade em
termos de liderança, na medi.da em que se retríngi.a o acesso ao
poder de camadas da população consi.geradas ii i. nferiores n Da!
decorre, de certa forma, a tradição do PRR de nperpetuaçãOn das
autoridades no comando do parti.do

3.1.3. À organização politica da sociedade

Particularmente com relação à organi.zação pollti.ca,

Conte, como o positiva.smo de um modo geral, apresentava um posi-
cionamento bastante ambíguo Ao mesmo tempo que demonstrava uma
certa aversão aos letrados, Conte propugnava como essencial à

nova sociedade "cientifico-i.ndustri.aln um processo de reeducação
feito em moldes positivistas.
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A prática post.ti.vista advoga uma clara divisão de tare-

fas dentro da elite di.vigente: n No sistema que há de ser consti-

tuído, o poder espiritual fi.cara na mão dos sábios, e o poder

temporal compete-râ aos chefes dos trabalhos indUstFi,âi.s.n (14)

' Com o obj etivo de i.lustrar com maior clareza a apl i.cabe

l i.dade do pensamento positivista nesta área, esta análise basear

se-á nas considerações de um dos mai.ores "divulgadores" do post.

tive.smo na América Latina, o chi.feno Jorre Lagarrigue. (15)

Segundo LAGARRIGUE, Àugusto Comte, tomando como exemplo

a Franças advogava as seguintes características de governo para
torna-lo adequado ao processo históri.co de desenvolvimento da-

quele pais :

2

3

Republicano e não monárquico
Di.tatorial e não parlamentar
Temporal e não espira-tual, medi.ante
intei.ra liberdade de discurso." (16)

uma

A defesa i.ntransi.gente do si.stema republicano de Governo

reflete a descrença dos positiva.star com relação ao que denominam

de descontrole da sociedade sobre o poder central. Fundamen-

talmente. todo o processo de legiti,mação sob a ética positivista

repousava na transparência de ati.rude e comportamento''"b, particu-

larmente, na submissão da pollti.ca à moral.

nCon efei.to a Repübli.ca quer di-zer que todo
poder ê instituído, não em vi.sta do interesse de uma
família ou de uma classe, mantendo em mi-ra o interesse
comum da nação. Ela proclama a preponderância sistema--
ti.ca do sentimento social, consagrando todas as forças



da soa.edade ao bem geral. Ela estabelece, no fundo, o
mesmo princlpi.o capa.tal, que serve de base a todo Q
positi.visão; o de subordinação continua da inteligência
e da atividade ao senti.mento, da politica à moralli' (17)

3.1.4. A ditadura republicana e a incorporação doproletariado

O pensamento comtiano, embora visto na literatura como

legiti.dador da ordem capa.taoista, possuía uma visão crIEi.ca com

relação à burguesia, acredi.tanto que, com sua ganânci.a irrefreada,
constituía o principal obstáculo para soluci.onar um dos maiores

problemas atuais - a i.ncorporação do proletariado na sociedade
moderna .

A opção por um governo di.tatori.al e não parlamentar

decorre da convicção de Conte sobre a conveniência da preponde-

rânci.a do poder central sobre o poder local. Ao sistema republi-

cano de governo seria indispensável agregar-se a di.tadura. Este

regime contrapõe-se em Conte ao parlamentar. Segundo ele, o
parlamentarismo não possui conde.iões de estruturar formas de

controle popular sobro suas anões, pois estaria subordinado aos

interesses menores da burguesia e dos letrados.

nO estadista chamado a institui.r a ditadura
republicana, deverá, segundo o conselho de Augusto Con-
te, concentrar em suas mãos todo o poder politico, não
dei.xando à câmara, consi.deravelmente reduzi.da ao número
de seus membros, senão um oficio puramente financeiro..

Mas, dir-nos-ão, onde esta a fiscali.zação de
semelhante ditadura, onde o poder que deve assegurar-nos
contra os seus desvios e as suas faltas ? Não existe e
nem pode existir outro, realmente eficaz, senão o da
opina.ão pübli-ca . " (18)



Estes doi.s aspectos (a ditadura republ i.cana e a i.ncorpo-

ração do proletariado à soa.edade) estão subordi.nados ao princi-

pio maior: a supremaci.a da ordem espi.ri.dual sobre a temporal. Sob

este prísmar uma das grandes lutas dos post.tive.stas foi a separa-

ção entre a Igreja e o Estado. Mas, não se li.mi.tendo a( poder
eclesiástico, Conte entende que o mesmo deve ser estendido ao

uni.versitário e ao acadêmi.co. O cerne da proposi.Lura comtiana

diz respeito à supressão do trlpl i.ce orçamento teórico: eclesi.âs
rico, universo.tário e acadêmi.co.

Com relação ao eclesiástico, o post.tive.smo defende a

liberdade espiritual, cona.guiada, a ri.gor, pela abstenção da

ingerência do Estado, princi.palmente de caráter orçamentário, no
domínio das crenças e das doutrinas.

nNeste intuito, ê prece.se pri.melro que ela
garanta uma i.nteira liberdade de exposi.ção e de discus-
são a todas as doutra.nas que disputam a ascensão social:
ni.sto está naturalnente compreendida a mais ampla l i.ber-
dade de reunião e de associação. Enquanto a manifestação
e a luta das opina.ões não forem atê o ponto de perturbar
a ordem pública, a ditadura deverá respeita-las escrupu-
losamente. Sem i.sto ela degenerara.a logo numa ti.unia
opressiva e retrógrada, profundamente oposta ao advento
do regime novo. " (19)

Além de retirar do orçamento estata]. as ndotações ecle-

siásticasn, deve a ditadura republ i.cana também fazê-lo com rela-

ção às universidades e o ensino secundário: ''Porém importa que a

li.beldade de ensi.no se manifeste pelo surto das empresas priva-

das, nas quais a ditadura não exercerá senão uma vi.gi.lância



moral-." (20) Ao governo caberá, exclusivamente, tratar. na área

educacional, de universalizar a instrução pri.Traria. Deve-se abo-

lir todos os privilégios decorrentes dos di.plomas. O Estado

abrirá livres concursos para o preenchimento de todas as funções
que se fizerem necessári,as .

Os proletários têm consciênci.a de que os orçamentos

eclesi.ásti.co, uni.versitári.o e acadêmico fi.nana.am a estrutura

social que os opri.me. nA ditadura pode, portanto, contar con o

irresistível apor.o do proletari.ado para insti.tuir o mai.s importan

te complemento de l i.beldade espiritual: a supressão dos orçamen-

tos universitário e acadêmi.co." (21)

Em suma, ao proletariado é sob.ci.tapa a função de vi.fiar
a anão governamental no sentido de que atenda às verdadeiras

aspirações sociais. Ainda, o positiva.smo propugna um papel de

ne].evasão moral" efetuado pelo poder pübli.co, no senti.do de

propi.dar aos trabalhadores efeti.vas condições de exercer seu

papel social. Para i.sso, uma condição i.ndispensável é a universa--
lização do ensino pri.mári.o.

3 . 1. 5 . A educação en Cc>nte

Sob o prisma da educação, COMTE entende que havia neces

sidade de implementar nas escolas uin processo pedagógico caracte

rezado pela filosofia post-uva. Segundo ele

n já os bons esplri.tos reconhecem unanimemente a
necessidade de substituir nossa educação européi.a, ainda



essencialmente teológi.ca, metafísica e li.terária, por
uma educação positiva, conforme ao espírito de nossa
época e adaptada às necessi.jades da ci.vi.lização moder-
na. " (22)

0 processo de aprendi-zagem enfrenta cada vez desafi.os

mais intensos, pois com o acümulo de conhecimentos que a sociedade

moderna conseguiu desenvolver, torna-se i.mprati.cível que o inda

vlduo consiga apreendê-lo na totalidade. Para COMTE:

o problema geral da educação i.ntelectual consis
te em fazer com que, en poucos anos, um üni.co entendi-
mento, muitas vezes medíocre, chegue ao mesmo ponto de
desenvolvi.mento atingi.do, durante uma longa série de
séculos, por um grande número de gênios superiores que
apl i.caiam, sucesso.valente, durante a vida inteira, todas
as suas forças ao estudo de um mesmo assunto." (23)

Esta preocupação post.tive.sta transforTna-se em obstinada

defesa da universalização da i.nstrução elementar, e pri.ncipalmen
te na aplicação da fi.losofia positi.vista neste nível de ensino

Em termos metodológicos, o aprendizado deveria ser do s imples

para o complexo, e um bom inicio nas coisas mais simples é uma

garantia de possibi.]idade de acesso às mais comp].exas

Não esqueçamos que, em quase todas as i.nteligên
ci.as, mesmo as mais elevadas, as idéias permanecem ordi-
narianente encadeadas segundo a ordem de sua aquisição
pri.meiga, sendo, por conseguinte, um mal muitas vezes
irremediável não ter começado pelo começo." (24)

Esta logici.dade de encadeamento do conhecimento exige do
educando uma necessária concatenação dos conhecimentos a serem

adqu i-r J-dos , e o que servi-ria de elo de união será.a justamente a

filosofia positiva Sob este prisma, COMTE dava especial ênfase à



astronomi.a no inlci.o da aprendi.zagem. Mas, "como tai.s condições

são mui.to raramente cumpridas hoje, como nenhuma instituição

regular esta organi-zada para prenchê-las, podemos dizer que não

exi.ste ainda para o ci.entesta educação verdades.ramente rabi.anal

Essa consi.deração tem, a meus olhos, tão grande importância que,

não temo abri.buir em parte a este vicio de nossas educações

anuais, o estado de imperfeição extrema em que vemos ainda as

ciênci.as mais diflcei-s, estado verdadeiramente i.nferior ao que

prescreve, com efeito, a natureza mais compli.cada dos fenómenos

correspondentes . " (25)

Como o tipo de educação utilizada na época de Conte

estava eivado de concepções teológicas e metafísicas, dia.cilmen-

te poderia ela contribui.r para o avanço da soa.edade. Para COMTE,

o estudo sistemático sob a luz da filosofa.a positi.va levaria à

aceitação de que havia uma necessidade de "efetuar uma reforma

geral de nosso sistema de educação." (26)

Uma questão importante, inerente ao prometo cu].tural do

post.tivismo, é a divisão do trabalho na área do pensamento. COMTE

entendia que, na sociedade moderna, havia necessi.dade de que os

individuos, e os intelectuais em particular, se especializassem

cada vez mais. Este incremento no processo de especialização

devia basear-se numa compreensão cada vez mai-or da filosofia

post-ti.va. Em outras palavras, a filosofia post.uva feri.a a ideo-

logi.a interligadora entre as diversas áreas de ati.vidade, garan-
tindo ummlnimo de coesão social. Em defesa da divisão do
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traba].ho asse.m se expressava COMTE

nO verdadeiro mei.o de cessar a i.nfluência dele-
téri.a que parece ameaçar o porvi.r i.ntelectual, em con-
sequênci.a duma demasi.ada especi.al i.zação das pesque.sas
individuais, não poderia ser, evi.dentemente, 'voltar"a
essa anel.ga confusão de trabalho, que tenderá.a a fazer
retroceder o esplri.to humano e que se tornou hoje,
felizmente, impossível. Consi.ste. ao contràri.o, no aper-
fei.çoamento da própria divisão de trabalho." (27)

3.2 Positivismo e educação na Amêrica Latina

Poucos pensadores tiveram tamanha i.nfluência sobre a ninte-

ligensi.an latino-americana quanto Augusto Conte. Pensadores como

Spencer. Mills, Darwin, ti.velam também seu espaço, mas não pos-

suem a uni.versalidade geográfi.ca que o positiva.smo comtiano

gozou na segunda metade do século XIX e i,nlcio deste

Nessa épocas coinci.dentemente em quase todas as nações

latino-americanas, surgiram grupos de pensadores que, direta ou
i.ndiretamente, estiveram ligados a esta cosmovisão.

Isto não quer dizer, evidentemente, que todos os movimentos

sociais, nos qual.s estes individuos par't'ici.param, se identifi.cas--

sem. Ao contrário, apesar da matriz ideológica comum, em muitas

questões estes autores não somente se di.ferenci.atam, como, por
vezes, apresentaram-se com opina.ões antagónicas.

A classificação da obra de algum autor como post-ti.vi.sta premi.
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sa ser vista dentro de certos parâmetros relativos. Em verdade, o

positivismo como corrente i.deológi.ca, a parti.r de algumas con-

cepções nucleares, permite desvios por caminhos relata.valente
heterodoxos .

Apesar desta di.faculdade, i.nquesti.onavelmente, percebe-se

que. em quase todos os países lata.no-americanos, em meados do

século passado, constituiu-se, lenta e paulati.namente, uma con-

cepção de mundo baseada em princípios positi.vi.star, que contri-

buiu decisivamente para delinear o perfil sócio-económico das

organi.zações sociais destas nações.

E importante perceber que o positivismo, como corrente de

pensamento, não se consta.tui.u em ideologia majori.táxi.a no seio

da intelectualidade latino-aderi.cana mas que, por outro lado,

elementos que, diretamente ou inda.retamente esposaram suas con-

cepções detiveram, em monentos cruciais, posições de decisão.

Vári.os ocuparam cargos de presidente da rep\hblica, ministros,

secretári.os de estado ou outros, e tiveram portanto, oportuna.-

jades concretas para colocarem em prática seu ideári.o.

i:

Na Argentina, três nomes destacaram-se em termos de positi-

vismo. O mais conhecido deles ct Domingo Fausto.no SARMIENTO

(1811-1888), que chegou a ocupar o cargo de Premi.dente da Reptb-

blica Argentina. Entretanto, em termos teóricos, os pensadores

mais representativos do positivismo argenti.no são Juan Bautista

ALBERDI (1810-1884) e Àlfredo FERREIRO (1863-1935) . A este ülti.mo
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pode-se atribuir a estruturação da doutra.na e sua adaptação às

conde.iões pecul i.ares da formação da sociedade argenti.na. Nesse

pais/ destacou-se a Escola Normal do Paraná, fundada em 1870,

berço intelectual da mai.orla dos positiva.stas argentinos.

O post.ti.vísmo argentino caracterizou-se pela i-mportâncía que

atribui.u à questão da educação popular. O processo de evolução

soa.al estava conde-cionado à questão da uni.versam.i.zação do ensino

elementar. Este será.a o Único remédio possível a dois males que
grassavam na Argentina : o cauda.Ihi.smo e o bacharelismo. A cura a

estas enfermidades seria a transformação qual i.taxi.va das el i.tes,
tornando-as mais condizentes com as necessi.jades da nova socie-
dade

Na mesma trilha dos positiva.star argenti.nos, os mexicanos

colocaram em relevo a questão do ensi.no. Os princi.pais pensa-

dores post.ti.vistas mexi.canos, Justo S]ERRA (1848-]g].2), José

Maré.a Luas MORA(1794-1850) e Cabino BARREDA( 1818-1881) , diverge--

ram dos argentinos e da própria ortodoxa.a post.ti.vista, quanto ao

posicionamento do Estado com relação ao ensino, pois defenderam a

partia.pagão (quase que monopolista do Estado nesta área.

Em verdade, nessas duas nações, o que houve foi. uma acentua-

da predominância de um esplri.to anta.clerical que se consubstan-

ci.ou em violento ataque às concepções e práti.cas da Companhia de
Jesus .

No Uruguai , cose Pedro VAREl-À (1845-1879) e Angel F].oro
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COSTA ( 1858-1906) tiveram partia.pagão deck-diva na i,mplantação

da politica de ensino deste pais.

Em Cuba, o positivisir:D obteve um destaque especial, no

sentido de criar um si.stema de i.dêi.as capaz de renovar o pensamen

to da população cubana, em termos de compatibi.li.zá-lo com os

i.deais de uma organização soa.al caracterizada por padrões típi-
cos de uma sociedade i.ndustrial. Entre eles se destacaram Jose

Antonio SACO(1797-1879) , dose Agustin CABALLERO (1765-1835),

Felix VAREl-A (1788-1853) , dose de La Luz y CABALLERO (1800-1862)
e Henri-que cose VARONA (1849-1933)

Na Bollvi.a , Ara.des ARGUEDAS (1879-1946) e Nacodemos

ANTERO; na Venezuela, Ado]fo ERNST e Rafae]. VILLAVICENCIO; na

Colõmbia, Rafael NUNEZ (1823-1894) ; e, no Peru, Marçano CORNETO

(1866-1942) , Javier PRADO y Ugarteche (1871-1921) e Manuel Vigen-

te VILA,ARANC (1873-J-958) , destacaram-se na defesa de princípios

post.tivistas, todos com a preocupação típica do positiva.smo lati-

no-americano neste período: i.dentificar os problemas que inibiam

o processo de evolução histórica dessas nações. De modo geral,

esta questão foi relacionada ao sistema colonial i.aposto à Amé-

rica-Lata.na, que moldou tanto uma estrutura sócio-económica,
quanto uma forma de pensar cerceadora do curso em direção à
sociedade i.ndustrial .

Em função disso, havia descrédito com relação às potencia-

lidades dos "nativosn, no senti.do de reverterem o quadro negati-
vo, no qual a maioria das soa.edades lata.no-americanas estavam
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si.tuadas. Em vista dessa si.tuação ê que, ao lado da necessidade

de um aprimoramento sóci.o-cultural através do ensi.no, a exemplo
dos positivistas anteriormente citados, estes Últimos enfatizam

a necessidade de estimular-se a i.migração.

A i-mportação de "sangue novo" poderia acelerar o processo
de evolução soa.al, mormente porque estes constitui.riam uma nova

elite soa.al, mai.s adequada para responder às demandas dos novos

tempos, e sem os vlci.os que caractere.zavam as eli.tes tradicio-

nal-s, cujo Único escopo era retardar o processo de mudança so-
cial

Numa posição bastante distinta, ou pelo menos com ênfase em

aspectos peculi.ares, estão os posíti.vistas chilenos, como dose
Victorino l,ASTARRIA(1817-1888) , Valente.n l,ETERIER(1852-1919) e

Jorre l-ÀGARRIGUE(1854-1894) que, além, evidentemente, de esposa-

rem as idéi.as matrizes comuns aos positivistas latino-ameri.canos,
tenderam ( pri-ncipalmente os i.rinãos Lagarrigue) a aprofundar-se

no caráter reli.gi.oso do positiva.smo. "Os que reduzem o post.ti-

vismo só à ciênci.a, privam-no de sua grande mi.ssão social e

moral . " (28)

Esta tendência também se observou no Brasa.t'com Migue]. LEMOS

(1854-1916) e, de certa forma, segue a própria trilha de Augusto

Conte que, no fi.nal da vida, priva.lega.ou este aspecto em sua
doutra.na .

A. sociocracia, isto ê, uma soa.edade onde preponderassem
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os elementos post.tivos, não dei.xari.a de ser, em sua plenitude,

uma soa,edade de caráter místico, onde as relações soa.ai.s

seguiriam as diretrizes cientificas prescritas pelo sacerdote

No sentido de esclarece). o peculiar post.tive.smo lata.no-

americano analisar-se-ão alguns aspectos direta ou indiretamente

vi.nculados à educação, com o intui.to de evidenci.ar as diferentes

formas de percepção exi-utentes no seio do positivismo anotado
neste continente

3.2.1 Positivisno e educação

Das categori.as soa.ais que o positiva.smo pri.vilegia,

sem dúvida a do ensino/educação merece atenção especi.al. Nesta

área a preocupação é de caráter geral, isto é, abrange todos os

níveis, desde o ensi.no elementar até o superior

Mas, ao ensino elementar era dedicada uma atenção espe-
ci.al, de tal forma que nesta área a corrente positivista admitia

uma exceção, e atri.bula ao Estado a eventual partia.pagão direta
na área de ensi.no, reservando à i.nici.ati.va pri.vada o ensino
gébundári.o e supera.or

Na verdade, esta ai.nda era uma situação transe.tóri.a,
pois quando da implantação da soa.ocracia, o ensino elementar

(até 14 anos) seria mini.strado no lar, pela mulher. E após, o

adolescente ingressaria na escola ena.clopédica, sob orientação



do sacerdote. Entretanto, enquanto este tipo de organi-zação so-

a.al não se implantasse, era preciso interferir nas i.nsti.tui.iões

vi.gentes, com a fi.nalidade de adequa-las o mais possível à ndou-
trinal! .

"0 pri.nclpi.o de toda a educação está em ver em cada
mãe a diretora perpétua dos filhos. Àté a puberdade,
devem eles depender exclusivamente da mãe, e, quando as
coisas assim não se puderem reagi.zar, será para ambos
uma infeli.cidade. Durante o resto da existência, a mãe
deve procurar supera.ntender sua educaçãoii (29)

Os positivistas não se mostram consensuais com relação à

instituição que admi.nistrari.a o ensino. A teoria precisou, muitas

vezes, ceder espaço à realidade, na medida em que aquela se mos--

trava de di.fácil implantação.

Asse.m, em algumas nações (Cubo, Uruguai., Bollvia) , obser

va-se que a ênfase foi. dar maior atenção à criação de um corpo

docente qualifi.cada e mais dedo.cada à área técni.co-cientifica.

Em outros palsesf além ou paralelamente a estas preocupações,

intensifica-se a luta a favor de um processo de democrata.zação

das tomadas de decisões, mormente nas uni.versidades. Neste senti-

do, destacam-se os positivistas mexicanos e argenti.nos quando

defendem a participação dos alunos nos órgãos colega.idos.

Apesar de acusar o temor peJ-o caráter nsubveFsivon que

eventualmente poderá.am exercer. SIERRA defendia a participação

dos alunos nos conselhos universitários. Entende que o aluno,

como parte integrante da uni.versidade, deve compartilhar em sua



marcha . (30)

Os positiva.smas procuraram cri.ar uma estrutura uni.ver-

sitária diferente da uni.verei.dade católica exi.stente, que era
vista como excessivamente bacharelesca e especulati.va. Em cõntra-

posi-ção, pretendi.am implementar, na nova uni.versa.dade, uma nova

práti.ca pedagógi.ca em que t'd anão educadora da universidade

resultará então de sua anão cientlfi.ca..." (31)

A transformação educativa é frequentemente colocada sob

a tutela da universo.jade local, onde estaria alojado o pessoal
amai.s preparado", no senti.do de determi.nar os rumos do si.stema

educacional nas respectivas nações.

nConsidero que no nosso pais deve meditar-se uma
reforma radical no problema da educação, tratando de
coloca-lo em seu verdadeiro centro de gravidade. E
nesta ordem, dentro de nossas condições e meios, penso
que nenhuma organização seria melhor que a de confiar
sua direção cientlfi.ca à nossa universidade, a insti.-
tui.ção que possui, em seu corpo docente, o pessoal mai.s
preparado e amplo para i.mpri.mi.r a direção das diversas
ordens de educação; para manter sua unidade, sua conti-
nuidade e sua alta orientação nacional, e para indepen-
dizá-la de uma vez, da anão politica que perturbe seu
trabalho e possa comprometer seu futuro.n (32)

Da mesma forma, ocorre um avanço daquilo que se entende

por ensi-no pübl i.co, quando alguns autores defendem a participação

do Estado em todo o processo educativo e nas condições infra-

estruturais que permitam aos estudantes pleno aprovei.talento do
ensino mini.sarado .



A educação é vista, essencialmente, como um investi.mento

que a soa.edade faz, e o qual se propõe resta.tuir a mêdo.o e

longo prazo. "convertida a educação em aprendi-zagem soa.al, a
escola poderá anteci.par às cri.ancas o que estas devolverão à

sociedade quando forem adultos'i. (33)

A partir desta ética, os positi.vi.star lata.no-aderi.canos

compreendem a necessidade de preparar com cui.dado as gerações
futuras que, potenci.almente, estará.am predispostas a assumir uma

nova mentalidade, mais adequada às novas exi.gências requeridas
por uma sociedade descolonizada.

Ao Estado cabe, portanto, dispensar ao sistema escolar

os recursos necessários para que esta si.tuação se concretize. (34)

As conde.iões estruturais( sócio-pessoais) constituem-se em elemen

tos i.ndispensáveis para o sucesso educaci.onal cabendo ao governo

trabalhar, sob este aspecto, em um nivelamento circunstanci.al

entre as crianças. " o alimento, o vestuâri.o, o uniforme. o

li.vro, a ferramenta devem ser dados gratuitamente para educar a

cri.anca em uma atmosfera de solidari.edade e de confiança, para
ensinar-lhe que todos os pais traba]ham para todos OS fi].hOSn
(35)

ürr- v- u u v v4 TPU \watt a.l«&.Á.L41FPL4\.r L4 -A.&lq#e;.L}/.h.G;L+tÀIPFCXv l./Ç.PO.l.

tivista hegemónica no Brasil, via Apostolado Positivista, que

procurou, sistematicamente e por todos os mei.os di.sponlveis,
cercear a atuação do Estado na área educacional

Entretanto , uma questão que perpassa sempre o processo



educativo ê a necessi.dade de seleci.onar os inda.vlduos e direcio-

ná-los às diversas ativi.danes funci.onai.s requeridas pela socie-

dade. As di.ferenças i-ndividuai.s devem ser está.muladas pelo siste-
ma educaci.onal, em termos de obter-se inai.or retorno do i.nvesti.men

to efetuado. Este processo de seleção é consi.derado como compe-

tência do Estado. Segundo VARONÀ, n O Estado, ao educar, exerce e

não pode deixar de exercer um procedi.mento especial de sele-

Ção. " (36)

A estrutura de ensi.no ( fundamentalmente o aspecto de

metodologi.a de ensino) geralnente ê colocada em antagonismo com a
prática jesuítica. Este parâmetro coloca o aspecto didático da

Companha.a de Jesus como representati.vo de um período de obscuran-

tismo ci.entlfi.co na evolução de humanidade, do qual o positi.vi.smo
sel'xa a superação .

3.2.2 0 positivisno e o prometo educacional jesuítico

Como se vi.u acima, em algumas nações a preocupação

positivista em termos educacional.s circunscreveu-se, fundamental-

mente, a criar uma alternativa à educação jesuítica, então bege.''

mini.ca na Améri.ca Latina, particularmente na educação das elites,

aspecto caro aos positivistas.

Segundo VARONA

n dois motivos contribuíram poderosamente a fazer



fracassar o plano dos jesuitas: privei.ro o movi.l retró-
grado que o havia inspi-Fado e que por si. só houvera
bastado para fazei abortar os mais bem combinados esfor--
ços; e segundo, o caráter i.incompleto e parcial que por
precisão terá que dar à educação da juventude". (37)

Para SIERRA :

n A educação jesulti.ca radi.calmente i.mperfeita como é,
porque baseia toda a educação de caráter na obedi.ência
cega e muda e porque faz do conhecimento dos clássicos
latinos a parte princi.pal da educação, sem poder pene-
trar na verdadeira alma clássi.ca, que foi a do renasci-
mento por eles anatematizada." (38)

A Reforma Católica, cavalo de batalha da Companhia de

Jesus, é vista pelo positiva.smo como uma reação ao avanço cien-

tlfi.co, representado, de certa forma, pela lai.ci.zação do conheci-

mento cientifico. Em consequência, a Igreja Católica, em nível
mundo-al, passa a exercer cada vez menos influência na condução

ideológica da sociedade, pelo netos não detendo o monopólio do
conheci.mento, como no inicio da Idade Média.

Esta preocupação transfere-se para a pratica polltico-

pedagógica da área educaci.onal que, no propósi.to de recuperar a

infJ-uência perdida, pri.vilegia a atuação nas camadas mais ricas

da sociedade. Este prometo faz parte de um movi.mento mais amplo,
destinado a retomar uma série de di.retro.zes que estavam sendo

solapadas, mormente a autoridade do "vat'iüano" sobre a Igreja

Universal, que se consubstancia no movi.mento de Romanização da

Igreja Católica .

Neste sentido, a Igreja Catól i.ca encontrava-se constan-

temente em contradição, pois, ao mesmo tempo que propugnava uma



mai-or autonomi.a nas di.versas nações lata.no-aderi.canas (luta con-

tra o regala.smo) , também almejava um maior controle da soa.edade
sob a sua jurisdição.

3.2.3. Alguns aspectos do prometo educacional
positivista

Uma constante no posicionamento post.ti.vi.sta com relação
ao ensi.no di.z respeito à educação diferenciada mi.ni.strada a

homens e mulheres. Isto ê consequência da própria divisão sexual

do trabalho proposta pela i.deologia positiva.sta, que abri.bula pa-

péis soa.ais bem diferenci.ados entre os sexos. À mulher cabia,

de modo especial, a função da educação afeti.va , enquanto que aos
homens atribuía-se a função de trabalhar para o sustento da
famlli.a . (39)

A própri.a cisão entre terminal i.Jade cientlfi.ca e huma-

nlsti.ca, nos currículos do neDsino médj.on, demonstra a tendênci.a

em alocar, de fauna dista.nta, homem e mulher no sistema produto.-
vo

Para SARMIENTO :

" na península [ibéri.ca] a educação das mu]heres em
geral está no mesmo grau de atraso que entre nós -
[Chile], e a consciência püb]ica não Ihe dâ outra impor-
tânci.a que a de um mero adorno nas classes acomodadas;
a vivi.li.zação se detém às portas do lar domêsti.co
quando .elas não estão preparadas para recebê-la. Além
di.sso, há mais: as mu].heres, em seu caráter de mães.
esposas ou serventes, destroem a educação que as cri.an-
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ças recebem nas escolas. Os costumes e os preconceitos
se perpetuam através delas, e jamais se poderá alterar a
manei.ra de ser de uin povo, sem pri.ineiro mudarem as
idéi.as e hábitos de vida das mulheres.'i(40)

No processo de integração da mulher à sociedade, segun-

do o post.tive.smo, ê que se percebe o grau de ci.vila.zação das
diversas nações, e principalmente na forma pela qual se molda o

seu processo de formação para poder efetuar a mi.ssão que Ihe é
reservada .

Em consequência, o processo educativo, pri.nci.palmente em

sua terminalidade, devia apresentar-se de forma diferenci.ada, de
modo a propici.ar o aprimoramento especlfi.co necessári.o ao bon

desempenho das funções inerentes a cada gênero.

Uma das características do prometo educaci.onal positivas

ta di.z respeito às suas preocupações didâtico-curro.culares. E

i.mportante considerar que a primeira fase do ensino deverá.a ser

mi.nistrada no domicílio pela mulher. Em principio, neste período

a educação deveria ser homogênea, não havendo diferença entre os

sexos, o que somente deveria acontecer mais tarde. (41)

A escola era vista pelos post.tivistas como um prolonga-
mento natural do lar. Segundo INGENIEROS, "Em cada região, ci.date
ou amei.a convém que a escola refli.ta as ati.vidades mais neces-

sári.as à vi.da, convertendo-as em um prolongamento da casa, con

seus costumes e trabalhos habituaisn (42)

Assim. do i.n i.c i. o da educação mini.strada no lar pela
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mulher, a educação da escola politécnica mini.strada pelo saber
dote, deve haver uma continuidade dali.zada pela união entre
teori.a e prática

ii A vida escolar deve preparar para a ação cívica . o
trabalho e a cultura devem desenvolver-se simultaneamen
te desde a i.niciação escolar, sendo absurdo atulhar a
memória de palavras e de datas sem desenvolver. ao
mesmo tempo! as .aptidões flsi.cas do organi.smo e os
senti.mentes de solidariedade soa.al . Convêm aperfei.çoar
aqueles métodos que perna.tem associ.ar a teoria à prá-
tica, combi.nando o raciona] com o manual., o profissional
com o estético, o abstrato com o plástico, o estáticocom o funci.oral

Sendo o trabalho o primeiro dever social, deve a
escola preparar o homem para cumpri.-lo. O aperfeiçoamen
to da capacidade técni.ca converterá todo oflci.o em uma
arte e todo trabalhador aspirará a ser um artista em
sua profissão. Em princlpi.o, se educara para o trabalho
não especial i-zado, estimulando agudeza de inteligência e
habilidade manual. Antes de aprender uma arte é neces-
sário adquirir o hábi.to do esforço que depois se aplica-
rá ao desenvolvimento da vocaçãon. (43)

A condição pri.mei.ra para o sucesso do ensino é priva.le
fiar o caráter prático sobre o teórico Segundo VARELA, "antes de

especular há necessidade de saber como funciona um corpo" (44)
Essa l i.nha de atuação pretendi.a contestar a prática pedagógi.ca
j esult i.ca , que era vi.sta como exageradamente bacharelesca e des
vinculada da reali.dade

O post.ti.vi.smo propõe-se desenvolver um sistema de ensi
no baseado no método experimental , em que todas as áreas do
conhecimento tenham um substrato empírico sob o qual se possa

comparar fatos e extrai.r possíveis generalizações; há uma subtis



}24

são t:oral ao método ci.entlfi.co

Segundo FERREIRO, deve-se lutar por " um ensino cien-

tlfi.co geral por métodos ci.entlficos, e com transcendênci.a so-

cial. Dos cálculos e demonstrações matemáti.cas; das observações

e experiências físico-qulmi.cas; dos trabalhos fi.siológicos e

psicológi.cos; das evoluções históricas, podem arrancar-se as

lei.s geral.s da ordem de seu desenvolvi.mento que regem as coisas e
fatos. " (45)

Com relação ao currículo propriamente dito, os educa-

dores positivistas lata.no-aderi.canos demonstram uma relata.va

coerênci.a com as di.retrizes básicas propostas por Conte. Segundo

BARREDA, o ensino preparatóri.o deveria ini.dar pela matemática e

terei.nar pe]a ]-ógi.ca. (46) O autor apresenta a seguinte sequên-

cia: matemática, astronomia elementar, física, química, botânica-

zoalogia, geografia e hi.stóri.a e n0 3 e 4 ano, lógica.

O trabalho dos educadores post.tivistas sempre procurou

influenci.ar os sistemas curro.culares no sentido de priva.lega.ar as

ciênci.as exatas e experimentais. n Foi necessári.a esta suprema-

cia conceda.da às ci.ências exatas e expert.mental.s, pois se faz

urgente suprimir a fuga, a força imaginativa da criança, e
conter seu pensamento revolteador e inconstante dentro do racio-

cínio matemático. Além disso, nenhum exercício intelectual é

cornparâvel com as matemáti.cas. Acostumado o pensamento à lógica

precisa das ciências exatas, se aplica sem perigo às obtusas

especulações das ci.ênci.as filosóficas. Cambridge assenta sua
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supera.oridade no hábito que adquirem os estudantes de raci.opinar

sempre de acordo com o pensamento matemáticos. (47)

grade curricular util i.zada no Colégio Nacional Junin,
na Bol lvía , no inicio do século observa-se claramente a
t:anciã

i.mpor-
atri.bulha às dj.sciplinas di.tas cientificas, e também

revela-se o caráter de teta i.nal i. dade d i. ferenc i.ada , defendi.da
pelos post.tívi.stas :

TABELA 2

GRADE CURRICULAR DO COLEGIO NACIONAL JUNIN BOLIVIA

ANOS

Materi.as
Contabil i. dad
Geometria
Algebra
rrigonometri.a
CosmografiaAri.tmética
Ui.st . Natura l
Geog. general
Nist . general
Geog. Naco.anal
História N].
rlsica
Química
Francês
Moral
Gramática
1. i.teratura
Psicologia
Inglês
Lógica
Desenho
Ginásti.ca

l
0
2
0
0
0
3

3
0
0
l
l
0
0
3
0
5
0
0
0
0
2
3

2
0
2
0
0
0
3

2
l
l
l
l
2
2
2
0
5
0
0
2
0
2
3

3
2
3
4
0
0
2
2
l
l
l
l
2
2

3
0
5
0
0
2

0
2
2

4

2
2
3
0
0
0
0
l
l
0
0
2
2
2
0
l
4
0
3
0
2
2

5
2
2
3
2
0
0
2
l
l
0
0
2
3

3
0
0
4
l
3
0

c i.envias
2
3
2
l
l
l
2
l
l
l
l
3
2
2
l
0
4
0
2
l
2
0

6 7
letras

2
l
2
l
l
l
2
l
l
l

4
4

2
l
0
0

Todo o trabalho deve di.regi.onar-se a promover um enter
relaci.onamento crescente entre a escola e as necessi.dades da



soa.edade. Neste senti.do, o si.stema educacional deve desenvolver

mecanismos que atendam às demandas funcionais cada vez mais
diferenciadas da sociedade

ii : l"i:::l:i;:í;.i'!!i::;;i::::::;ii:;;:.;::;::;::?!
abri.r hora.zontes a cada personal i.date, respeitando todas

::i;t':::':?i!?ii! :::; ::l:!Ê;:;::iillilillllil;illli
Mas, o que é educar para os post.tivistas? A resposta a

esta questão apresenta nuances diferentes entre os vári.os au-

tores. Para INGENIEROS, nA educação é a arte de capaci-tar o

homem para a vi.dan. Complementa ainda. UEducar ê desenvolver a

capacidade para trabalhar, e o di.rei.to à vida pressupõe o dever
do trabalho" . (49)

Segundo VARONA, 'í a educação, desde seu inlci.o, deve ter

em vista o fim a que se dóri.ge seu empenho, e este não é outro

que dotar a criança das aptidões necessárias para realizar a
vida com fãcili.daden. (50)

BUSTILLO trabalha com as categori.as i.nstrução e educa-

ção , entendendo que a instrução é necesária e boa, mas que não

pode comparar'se com a educação. A educação deve preparar para a

vida, despertando a inteligênci.a do jovem, forte.ficando sua von-

tade e, sobretudo, fazendo da práti.ca atava dos deveres morais a

norma' de sua vi.da. (51)
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Portanto, po(ie-se infere.r que. no positiva.smo, a educação
vinculava-se a um caráter de praticidade que i.nstrumental i.zarpa a

criança para construí.r um mundo melhor, em outras palavras,
privilegi.ava o fazer ao especular

3.2.4. O pclsitivismo e a soa.idade cc>lonial

Uma constante nos pensadores positiva.stas ê a i.dente.fi-

carão da sociedade latino-americana como caractere.zada por

elementos típicos de uma soa.edade pré-industrial, i.sto é, prê-
positivista. A.s sociedades lata.no-aderi.canas refletem uma rea-

lidade colonial marcada por formas retrógradas de organização

social. Assim, buscam-se formas para superar este ti.po de socie-
dade, no sentido de evolui.r à soa.edade positiva.

Na identi.fixação dos problemas da sociedade lata.no-

americana, que configuram sua forma especifica de ser, destacas-
se três: a ascendênci.a do clero; o cauda.Ihi.smo e a mentalidade

sub-desenvolvida da população.

O clero, con sua mentalidade ainda arraigada em uma

ideologia medieval, contei.bui decisivamente para a construção de

uma organização s6éial onde ele própri.o deteria o poder, em

Última instância legitimado por pressupostos ideológicos tipica-

mente metafísicos. Ao clero é atri.bulha uma atividade que con-

tei.bui para manter O nstatus quoi', resistindo a toda e qualquer
nudança na sociedade.



Em consonância com o papel desempenhado pel-o clero, há

o do caudilho que, da mesma forma, atua no sentido de perpetuar

um ti.po de organização social na qual o papel de mudança regi.de,
fundamentalmente, na alternânci.a de pessoas no governo, embora

mantendo de forTna inalterada a estrutura de poder.

Assim, pessoas carismáticas e com sede de poder constan-

temente provocavam o apareci.mento de focos de rebelião ao poder
central sem, na mai.ori.a das vezes, pretender alterar substanci.al

mente a forma de organi.zação social vigente.

Em decorrência da atuação destas lideranças (clero e
caudilho) , construiu-se na A.médica Lata.na uma mentalidade carac-

terizada por uma inoperânci.a em termos de rompimento com as
condições tlpi.cas de um pais colonizado e da criação das conde.-

iões necessárias para construir uma nação i.ndependente e indus-

trializada. Era preciso alterar os comportamentos de uma soa.e-

dade vocaci.onada a perder.

Para mui.tos post.ti.vi.stas a origem desta condição de
subdesenvolvimento estava no tipo de "capa.tal huuãnon exi.stente

na América Latina, e, também, no modelo de colonização aqui
efetuado. De modo geral, tanto o elemento ibérico colono.zador

quanto, e principalmente, o elemento iinati.von, consta.tuem-se em

substrato da pior quali.jade, em termos de criar as condições
necessárias para acelerar o processo de evolução históri.ca. As-

sim, rei.geradas vezes os pensadores positivistas latino-america-
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nos referem--se à necessidade de "sangue novos, como mei.a de

encami.nhar formas mai.s adequadas ao processo de transformação
sóc i. o-económica .

A alternati.va mais aventada, nc> senti.do de nlimpar o
sangue", era o da i.mi.oração. Constantemente defende-se a tese da

necessidade de estimular a vi.nda de i.migrantes europeus que,
dotados de uma mental i.jade mais avançada, poderiam contra.bui.r

decisi.valente no processo de formação social das nações.

O futuro dos países lata.no-americanos era incerto, na
medida em que não consegui.am plasmas um padrão raci.al com carac--

terlsti.cas tais que lhes perdi.tossem sair da si.tuação pericl i.tan-
te em que se encontravam.

"Que porvir aguarda o México, o Peru, a Bollvia e
outros estados sul-ameri.canos que têm ainda vi.vas em
suas entranhas, como alimento não digerido, as raças
selvagens ou bárbaras indígenas que a colonização absor-
veu e que conservam obsta.nadamente suas tradições dos
bosques, seu ódio à vivi.lização, seus idi.ocas pri.mi.tivos
e seus hábitos de indolência e de repugnância desdenhosa
contra o vestuário, o assei.o, as comodidades e os usos
da da vi.da civili.zada ? Quantos anos, senão séculos.
para levantar aqueles espíritos degradados 'a altura
de homens cultos e adotados do sentimento de sua própria
dignidade ? (52) ' '

Em alguns casos, inclusive, chegou-se a propor a eli.mi-

nação pura e si.mples dos Índios, que eram vi.stop como elementos
entravadores do processo de desenvolvimento.

Nesta questão da necessi.dade de "sangue novo", além de

um substrato racista, há un pano de fundo de caráter soa.ológiêo,

}:
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isto ê, a compreensão da sociedade cinde.da em doi.s grupos: eli.te

e povo, ci:)endo à primeira conduzir a nação em di.reção à soa.e-
dade industri.al .

Esta pri-nazi.a se dá não tanto em função das caracterís-

ticas post.uvas que as elites possuirá.am. mas fundamentalmente,

em função da crença na i.ncompetênci-a da população em geral para
gerir os desta.nos da nação. Logicamente, em decorrência desta

assunção, o passo seguinte ê o entendimento de que a forma de

governo mai.s ade(suada é aquela em que uma pequena parcela da

população detenha o poder e, de preferência, com um executa.vo
extremamente fortalece.do em relação aos outros poderes.

Rei.geradas vezes a questão da ditadura republicana, ou
despotismo post.tive.sta, aparece na discussão post.ti.vista. No

México, os positivistas i.dentificaram na fi.aura de Di.az O ntirano
hoDFãdoi!

Em terTnos de organização social, a mai.ori.a dos positiva.s

tas latino-americanos se espelhavam nos EUA, mormente no que diz

respei.to à orientação para o desenvolvi.mento i.ndustrial em pro-

cesso de i.mplantação naquele pais. O sucesso americano era expli-

cado, fundamentalmente, pelo ti.po de colono.zação lá i.mplantado,
pela pollti.ca de i.migração vi-gente e pela utilização de uma
malha de transporte baseada nas ferrovias.

Assim , mordem e progressos', dependia fundamentalmente,
nas diversas sociedades, da estruturação de novas formas de
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pensar e, para tanto, os povos latino-americanos deva.am despojar-

se de características agrári.o- colonial.s e adotar ati.tudes e

comportamentos que posei-bilitassem a adição de anões polltico-

admi.nistrativas tlpi-cas de um estági.o mais avançado de organiza-
ção soa.al : a soa.edade i.ndustrial

Para a manutenção do ti.po de mentali.jade arcar.ca vigen-

te, segundo os positi.vi.smas lata.no-aderi.canos, em muito contra.-

bui.u a anão da Companhia de Jesus que, tanto através de sua

anão pastoral, quanto e principalmente, de sua anão pedagógica,
sedimentou nas eli.tes uma concepção de mundo dissintonizada com

as reais necessi.danes das nações.

No entendi.mento dos post.tivistas lata.no-aderi.canos os

jesuitas, em sua práti-ca pedagógica, procuraram atuar preferen-

ci.almente nas áreas eli.ti.zadas, entendendo que seu trabalho ali.

temi.a mai.or retorno (o que em si não era vi.sto como equívoco)

Ao lado do cunho eli.tinta da atuação da Companhia de Jesus, em
termos de cli.entela, percebe-se um outro aspecto que se refere à

própri.a questão do método, o qual se caractere.zari.a pelo cunho

nmetaflsi.con, desvi.nculado da realidade (fulcro do questionamento
post.tivista) .

{.

Ê.

!'

Desde a origem da Companha.a de Jesus, em sua proposta

educacional, os jesuitas estruturaram um si.stema pedagógico de

carâter universal, o qual, com pequenas transformações, foi apli-
cado em seus estabelecimentos de ensino.

i'



Na verdade, em termos práticos, a pollti.ca post.ti.vi.sta

pretende instituir um tipo de conduta conhecida como nliberdâde

conduzi.dan, que privilegia, de certa forma, uma prática de tuto-

ramento da população. Este tutoramento se torna i.mprescindlvel na

medida em que se entende que a população, em nível geral, não

possui. conde.iões para conduzi.r os seus destinos.

Assim, a partir da atuação das camadas supera.odes da

sociedade, pretende-se criar uma nova sociedade. A questão da

hierarqui.a social é compreendida como algo natural contra o

qual nada se pode fazer; ao contrári.o, deve-se ti.rar proveito

desta si.tuação para acelerar o processo de evolução sócio-econó-

mico, pri.nci.palmente com investi.mento em setores específicos,
onde o retorno seja mais rápido.

Nota-se que, apesar da crlti.ca à opção pela clientela

el i.tisna que o positivismo identifica nos jesuitas, eles próprios

terminam também por optar por uma estratégia semelhante, apenas
teoricamente mudando a nnâturezan das el i.tes.

Toda a ética de atuação do positi.vi.smo submete-se à

premissa fundamental de seu arcabouço teóri.co: orden e progresso.

Embora estas duas categorias estejam i.nti.lamente interligadas,

não há dúvida que a questão da ordem possui, frequentemente. uma

ascendência sobre o progresso. (53)

3.2.5.Positivisno e migração
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Como já foi. analisado, o processo de transformação se--

cial da sociedade latino-americana, soh a óti.ca positivista,

dependia, a ri.gor, de uma mudança quali.tati.va de sua população, e

esta se efeti.vara.a, fundamentalmente, através do processo de

imigração. Esta solução reina.dentemente proposta pelos positi.vis

tas lata.no-americanos nerece ainda atenção.

Segundo MORA, uma prê-conde.ção para a aceleração do

processo de desenvolvi.mento latino-americano é a necessidade de

nrevoluÇÕes mental.sn e, para que isto se concreta.ze, a forma

mais viável é o processo de imi.oração. nA Améri.ca do Sul, com

mais energia que o Mêxico, pedirá sangue novo. Imigrantes que

completem a tarefa civili.zadora que parecia estar negada aos

homens formados pela colonização i.Dórica. "(54)

Da mesma forma, PRADO defende "a imigração para li-rapar o

sangue"(55) Ainda neste mesmo diapasão, JUSTO afirma que a forma

de corrigi-r a população, que, por suas características étnico-

sociais, não construiu uma base plausível para a cri.anão de

condições que permitam descortinar um futuro mais promi.suor,

seria 'providenciar "grandes quantidades de ferro ministrado em

forma de ferrovias e grandes doses de sangue forte mini.strada em

forma de imigraçãol' (56)

Para SARMIENTO, a i.migração era fundamenta]. ao processo

de aceleração da modernização do parque fabril argenti.no e da
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configuração de uma estrutura soa.al mais dinâmica, em termos de
capilari.jade soa.al

nA América está colocada numa condição que se
torna para ela um elemento de prosperidade e engrandeci-
mento atrair para seu seio o maior número de' estran-
hei.ros... Em nossa época não ê possível esperar o
lento progresso, da população natural, sem condenar-se à
nul i.dade por séculos inteiros.

A emigração do excesso de população de umas
nações velhas! para as nossas produz o efeito do vapor
aplicado à indústria: centupli.car as forças e produzirnum di.a o trabalho de um século.

Necessitamos mesclar-nos à populaão de países mais
adi.andados que o nosso, para que nos comuniquei suas
artes, suas i.ndüstri.as, sua ati.vi.dade e sua apta.dão para
o trabalho. Um europeu que vem estabelecer:se entre
nos, se faz uma grande fortuna, essa fortuna não exi.sua
antes, ele a criou, acrescentou-a à ri.queza do pais. A
terra que lavra, a casa que constrói, o estabeleci.mento
que levanta são aquisições e progressos para o pais"

3.2.6 Positivisno e transfc>rnação social

A base i.geológica da crença na imperiosa necessidade de
modificar o perfil étni.co-social na América Latina vinculava-se ,

fundamentalmente , no descrédito em que haviam caldo as elites
nativas e ibéricas

Todo o prometo sócio-econâmi.co positiva.sta pressupõe a

existência de uma capa soa.al com características vanguardei. ras

e capaz de conduzir a massa a seu desci.no histórico "0 progres
se nao resulta do querer das massas quase sempre conforma. sta s ,

senão do esforço de grupos ilustrados que as ori.untam " (58)
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Em recorrência, os post-ti-vistas lata.no aderi.canos fazen

apologia da necessidade de um governo com um executa.vo forte. A

implantação de um despoti.smo positi-vi.sta ê a garantia da prática
da li.beldade e da implantação de um sistema sócio-econâmi.co

compatível com os novos tempos. A conquista do poder por essa

capa previ.legiada da soa.edade deve ser obtida através da evolu-

ção da sociedade. njá nada há que esperar das revoluções, toda

revolução é, essencialmente, antipatrióti.ca e cri.minosa" . (59)

A descrença na massa como elemento propulsor da evolução
social é uma constante no pensamento positivista lata.no-america-

no. " A vara.anão social ê a obra ati.va de minorias pensantesií
(60) Em decorrência, tanto a forma de governo, quanto os mecanis

mos para constitui-lo, premi.sam seguir regras pecul i.ares. Neste

sentido, questi.ona-se a capaci-dade da universal.idade da população
exercer o direi.to ao sufrági.o para escolher seus governantes.

Sobre esta questão, assim se manifesta JUSTO: n o México é uma

nação que deve ser governada mai.s democrata.comente cada dia; para

acercar-se constantemente a esse fim, é premi.se ter o va].or de

fazer uma amputação; é preciso que em vez de um sufrágio univer-

sal, que só está escri.to, adotemos um sufrágio restringido;

assim, de uma mentira passaremos a uma verdade relativa; se

eli.minará não todo pretexto, mas si.m muita posei.bi.lidade de

cometer fraudes e de supor votos e teremos um núcleo democrâti.co

real e efetivo, em vez de uma massa flutuante e vaga, onde se

recrutam o exerci.to de bandoleiros e os ridículos comparsas da
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À interpretação de CCFücãs categorias sociais F)essa as-

se-m, soh ã ética positivista, a assumir conotações particulares,
revestindo-se de uma defi.nação essenci.almente conde.cionada i.deo-
logicamente

Na reconstrução do social, em ; ível teórico, e poste-

rionnente sua decodificação em nível prático, desvela-se a efeti.-

va conotação entre o real e o ideológico apresentado como real. A

concepção de democraci.a, por exemplo, sob a ética positi.vista

apresenta-se de forma peculiar. H Democracia, como a entendo, é

fazer com que a mai.ori.a egoísta ou desori.entada... receba a

palavra, daqueles que tem de Deus o dom dela e trabalham e estu-

dam para torna-la Útil . . . (62)

Consubstancia-se nesta i.nterpretação a noção da exi.stên
cia natural de uma "ari.stocracia i.ntelectualn destinada a consta

ruir a vanguarda no processo de formação social

Sobre esta questão, asse.m se manifesta SARMIENTO: n

todos os homens obscuros que se levantam nas revolucões so-

ciais, não se senti.ndo capazes de e].evarem-se ao verdades.ro

mérito, perseguen os que o possuem. e as massas populares quando

chegam ao poder estabelecem a igualdade pelas patas. O cordel

ni.velados se põe a altura de plebe e ai. das cobiças que o

ultrapassem de uma linha . (63 )
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z-elação erxtFe Estada e cá cação, nãc} s:e e:f)lesenta entre os lata.-

no-americanos de forma coilsens;ual. Àssimf para alguns o Estado

deverá.a renunciar a todo mclnclpól i-o dj.dâtico, refez-varão sempre

uma área de atuaçâo para a i-ni.ciativa privada. 14as, de outro

lado, hã numerosos positi.vistas, principalmente os mexicanos, que
pensam justamente o contrário.

Apesar das controverti.das, e por vezes heterodoxas con--

cepções positivistas, é inegáve]. que uma de suas preocupações

mais frequentes era a questão educacional. De modo geral, ao
analfabetismo e à escolarização i.nadequada às reais necessidades

da nação, são atribuídas as causas do baixo renda.mento econõmi.co

e da ineficácia politica da soa.edade latino-americana.

Os positiva.star ti.nham especial preocupação com rela-

ção às escolas técnicas e às universo.dades. Naquelas vi.a-se a

possa-bilidade de, mais rapidamente ,formar o proletari.ado em

profissões coadunadas com o processo de aprimoramento técnico-
cientlfi.co da sociedade industrial

;..

;'

Quanto à universidade, a preocupação voltava-se pri.nci.-

palmente para o ti.po de educação ministrada pelos jesuitas. Para

os positivistas, estes estabelecimentos não passavam de pseudo-
universidades. Esta di.ferenciação se mostra de modo mai.s hostil

quando da organi.zação da Universidade do México.

Em termos de transformação social, i.mporta salientar a
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Põrticulial-inerte os positivistas latino-america.nc,s asso-

ciam, frequentemerlte. o mavarnento revoluci.onári.o a movimentos

caudi].hescos, dos quais a hi.stóri.a de qualquer das nações lata.no

americanas está pontilhada. Como as consequênci.as destes movi.men-

tor, de modo geral, não si.gnificassem uma real alteração na

estrutura de poder. os positivistas vi,am constantemente real i.Den-

tadas suas resistências a estes mecani.smas de transformação so-

em suína, pode-se observar que a consol i.ilação do positi--

visão, nas diversas nações latino--americanas, revestiu-se de

peculiari.dade decorrente do processo de formação sóci.o-económica

das respectivas nacional i.jades, a rigor, vi.nculada ao processo de

ndescolonização". Em consequência, embora com um eixo comum, o

positiva.smo lata.no-aderi.cano apresentou-se com matizes os maio

di.versos, caracterizando o papel desempenhado pela infraestrutura
econâmi.ca em sua formulação i.deológi.ca.

3.3 Educação positivisno no Brasil

Não resta düvi.da de que a predominância da cultura
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que i.nfl:.;.=llciarõn no a},ai.eci leito de pes;Boas intc'}.-cssaclas no

pos j.t i\ i sl':o .

Sempre é bom lembrar que esta ideologia reEnresentou um

processo de renovação à ordem monárquica exi,atente. O positivismo

serviu como fatos de aglutinação aos setores interessados em uma

nova ordem social e crentes na necessidade de apressar o desenro-
lar da hi.sEáz i.a .

As idéias de Conte tiveram mai.or penetração, constituin-

do-se em falares de difusão, nas faculdades de Direi.to ( Recife e

São Paul-o) e, parti-cularmente, em alguns "clubes republicanos"

Não se pode di-zer que no final do século XIX, o positi.-

visão fosse uma ideologia conhecida pela mai.ori.a da população
brasileira, e mui,to menos adorada pela mai.ori.a da intelectuali-

dade. Ocorreu que, em determi.nadas instituições, e em determina-

das regi.ões, figuras proeminentes eram positivistas; como exen-
plo desta si.tuação temos Benjamin Constant no exército.

Foi. com base no trabalho e no sucesso de individuos

isolados que os ideal.s positivistas foram i.ncorporados aos mais

diferentes sdtt)res da vida brasa.leira, contribuindo para dar uma

configuração bastante peculiar à vida nacional, de modo especial

ao período republicano.

i-

;.

3.3.1 Da Sociedade Positiva.sta ao Apostou.ado Positivista
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rU Fx-c-cc:::se dÉ- <-:o;i=clidã ãa C:a dj-vuliçía!::;o do )c:sitia:isco no

Brasil c:=Q: re cclm a furl5açãa ãa Soa.edacie Pclsiti\risLcã no Río de

manei.ro, em 3C-/$, sc.b a díreção d Àntonio Cara.os d.e Oli.veira

Guimarães, a qual contava, em sua i.nlp].antação, com Benjamin

Constant, Ãlvaro de Oliveira, Joaquim Ri.beijo de Mendonça, Oscar

de Arauto, Raimundo Teixeira Mentes e Mi.guel Lemos entre outros.

Um dos pri.nci.pais objeti.vos da Soa.edade era a divulgação

das i.Jóias de Conte através de "cursos cientlfi.cos'i, baseados na

concepção positiva.sta. A ii i.nfluência da Religi.ão da Humana.da(ie

foi. se fazendo senti.r, na abolição da escrevi.dão afri.cana, na

disse.pagão dos preconcei.tos pedantocráti.cos e do despoti.smo sani-

tário, e na propaganda republicana, esforçando-se por desvanecer

o legal.asno, tanto i.mperi.alista como democráti.co, mediante um

regímen de completa separação entre Q Poder Espiritual e o Poder
Tenporal"(gri.fos do autor) ". (65)

Mas, as idéias positivistas já se vinham difunde.ndo no

pais muito antes desta época. Asse.m, por exemplo, encontram-se na

tese de doutoramento de Manuel Joaquim Peneira de sá, em Ciênci.as

Físicas e Natural.s, na Escola Militar do Ri.o de Janeiro, em 1850.

Posteriormente, outros trabalhos, princi.palmente de autores liga-

dos às ciênci.as naturais, inspiraram-se na fi.losofia comtiana.

E preciso ter presente que as relações entre os diversos

membros da Soa.edade Positivista não se apresentaram consensuais

com relação à i.nterpretação e à prática dos i.leais de Conte.



Particulü...;.:.:;l+.t !'!ít:iel Lçmcs e: :1'ei>;e ã JI i':(ie-s di't'ergil-üm da

forma rej:. =i. , i:i'.zíl]:c s;uF:i f:cia]. da ê:ssurç$o (ãas. cü;acepções com-

tianas pela Sclc=1 ?dado Pari.xci-.'is:ta, e d=1.recic:iRaI-an--se BulrEã prática

mai.s ortodoxa das corlceFições ]l)osítivístas, o que se corlsubstan-
ci.ou na fundação do Apostou-ado Positi.vista.

Em verdade, reproduz-se no Brasil o mesmo quadro ocorra--

do com o post.tive.smo na Franca quando da cisão entre Li.tlé e Laf-

fi.te.(66) No principio, o Apostolado Post.ti.vista aderiu à cor-

rente liderada por Laffite. mas logo a ortodoxia dos brasileiros

superou a francesa rompendo com esta e orientando-se a uma linha

adie se ponta-fi.cava a interpretação do chileno Jorre Lagarrigue

E no final da década de setenta do século passado que o
positi.visão, como institui.ção, assume i.mportância no Brasa.l. Em

1877, deixei.ra !:endes e MigueJ- Lemos vi.ajam à Franca, e na volta

Níquel Lemos, de:epcionado com determinadas " correRtesn no posi-
tiva.smo francês, optou pelo aspecto místico da ideologia, isto é,

pelo positivismo como rel i.giro da humanidade, liderado na época,

na Franca, por Pierre Laffite. A assunção das concepções de Lit].é
é expli.cada por Tei.xeira Mendes como consequência da falta de

informações sobre a doutrina, quando de sua iniciação no positi-

va.smo . (67) ''

Desta forma, o positiva.smo secciona-se, l i.gerando Miguel
Lemos e Teixei.ra Mentes a Sociedade Positiva.sta do Rio de Janei-

ro, berço do Apostolado Positivista do Brasil e da Igreja Positi.-
vista do Brasil



"0 Apostou-e:do Positi\;=lst:.:.. 6o Bi-asi} foi. fundado
(fic:ialrariEe em 1881, sob a di: çê:o de I'íquel Leigos e
5'c:il:ei.ra I'ienc$es (amEIas ficaram íar:lc/sos pelo dogmatismo
ccF[ qu= segui-ran] Co)::te) . O À.Foste,lado nunca aFLui.curou
::lias pclsições politicas numa F:-ê.rica, nem mesmo post.cio
nou seus discursos coma antagónico ao regime mon&rqui--
co. " (68)

I'lesma assim, o Apostolado referendava , naturalmente as

principal-s concepções positivistas sobre a forma de organi.zação
soca.al

"A repübli.ca ditatorial deverá.a exti.nguir o
poder ]-egislativo. As funções a ele atribuídas deverá.am
estar concentradas nas mãos do di.dador, que será.a per-
pétuo e teria o direi.to de escolher seu sucessor desde
que aprovado pela opina.ão pública. A liberdade espi.ri-
tual deveria se concretizar na completa liberdade de
opinião. Ainda era proposta uma Assembleia de represen-
tantes que deverá.a se ater a questões financeiras ... Em
].891 0 PRR apresentou um prometo que se tornará.a a
constituição do Ri.o Grande do Su]., onde se observam os
mesmos princlpi-os . " (69)

No caso especifico da Educação, observa-se claramente a

di.ferenciação entre a ortodoxia e, de certa forma, o pragmati.smo

de alguns positi.vi.smas quando da reformulação do ensino proposta

por Bens amam CoDstant durante o Govêrno Provisóri.o Apesar de

incorporar claramente uma ori.estação positivista, esta não con

templo' It in totunli as aspi.rações do Apostolado Positivista ,

como , por exemplo, a dissolução de todos os cursos, academias e

insti.tuições de ensino custeados pelo governo . (70)

O sucesso dos positiva.star é atribuído por Leonel FRAN-

CA ao "aparelho matemático e cientifico de que se revestia a



propagam(l.:a. üpLo ç:=i ,i }:Pã:: .,tiver (.F';=c:i-l},ei!.'as e Tni,l:itã:'es; a

organizam:ão uni.âa e dls:: inõda d::, gl'upo; nos (J.:ií-etores do

movimen'í,o, u=!a pel'se\e-Pança. «nia dedit:nçào às suas idéias, verda-

deiramente raras entre nós; ::lém de tudo i.sto, o estado geral de

nossa cultura filosófica, c ..:.samparo em que jazia o espira.tualis

mo sem defensores vi-morosos, e aparelhados para a luta". (71)

Pax'a zivaliar a j.=

brasa.leira não se pode, el:

quantitativo do número de

em verdade, sempre foi ba:

Mi.guel Lemos , a lgrej a Pos

adultos .

.,tância do post-civismo na soa.edade

..;-ntemente, restringir-se ao caráter

=ilbros do Apostolado Post.tive.sta que,
nte diminuto. Quando da morte de

avista do Rio contava com 70 membros

A verdadeira impor'-: 'ida está na propagação ocorrida de

forma difusa, a partir des'.; e de outros focos de irradiação de

concepções soa.ais com i.nf:.. 'leia positiva.sta.

Em termos de di.vu:

pode olvidar o papel deter

diferenciando-se do Apostou.

interpretação proposta por

estâdosn , que leva a uma

li.ca .

ção do post.vivi.smo no Brasil, não se

içado por Luiz Peneira Barreto que.

o Positi.vista, aliou-se à linha de

\tré, cujo esteio ê a illei dos três

!iha de conflitos com a Igreja Cató-

3.3.2. pc>sitivismo t educação
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Inquesti.onavelmente, foi. na área da educação que o posi-

tivismo, no Brasil, obteve maior penetração. Apesar de algumas

incursões na área po]]tica, parti.cu].aumente no Rio Grande do

:;ul, com a ascensão ao poder do Parti.do Republicano Rio-gran-

dense, com expllci.ta inspi.ração comtiana e, apesar ai.nda do

esforço hercü].eo de Miguel Lemos e Tei.xei.ra Mendes na expansão da

área de atuação do Apostolado Positivista do Brasa.l (o aspecto

religioso do positi-vismo) , foi. nos estabelecimentos de ensino

que, com maior sucesso, os ideais post.tivistas encontraram resso-
nanc ia .

Provavel-mente. i.sto se deva a um processo de reação ao

tipo de educação predomi.nante. com caracterlsti.cas jesulti.cas,

com a qual os post-tivistas sempre procuraram marcar di.ferença.

Neste sentido, observa-se que nas escolas particulares

confessa.anal.s as idéi.as de Conte encontraram sempre grande regi.s

tência, mai.s que isto, constituíram-se em pólos de agluti.nação
crIEi.ca à filosofa.a positiva.sta, apesar de, como se verá adi.ante.

estes estabelecimento deverem à atuação positivista a abertura do

nmercado" brasileiro às insti.tuições educacional.s confessional.s.

Portanto, são os estabelecimentos não confessionais os

que se destacam pela assunção desta i.geologia. Salientam-se nesta

p[ei-ade, as esco]as e academi.as mi]itares e as "esco]as ].ivres",

tão de preferência dos positiva.smas.

Dentre as nescolas livres" , sobressaem-se as de Direito
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e a Politécnica. com relação a esta \última, é i.mpressionante o

número de positiva.star brasa.lei.ros com formação a ela vi.nculada.

No estudo efetuado por Gilberto Freire, "Ordem e Progresso"(72),
evidencia-se (iue a maiori.a dos post.tive.star brasa.lei.ros exerci.am

ptofi.ssões vi.nculadas à engenhari.a, à abri.censura ou a atividades
afins.

Em termos ideológicos, no Brasil, nota-se claramente uma

divisão educacional do trabalho. Enquanto que os estabelecimentos

de ensino vi.nculados às insti.tui.iões rel i.glosas dedo.caras-se à

uma educação mais nhumanlsti.can, os estabelecimentos sob orienta-

ção positi.vista implementaram um ensino de caráter mais ntécni-
co!!

Neste sentido, em quase todos os estados nota-se que a

criação de escolas técni.cas esteve associada a pessoas di.Teta ou

i.ndi.retamente ligadas à i.deologia positivista.

3.3.3. A concepção post.tivista da estrutura educacional

A questão do ensino no positivismo, como vimos, está

profundamente associada ao papel desempenhado pela mulher na

sociedade. A esta cabia designar os cama.nhos pelos quais, na área

de i.nstrução/educação, deviam trilhar as famílias. Era considera

usurpadora a atitude cio governo de pretender imiscuir-se na

educação das crianças .
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Sobre esta questão, assim se maná.festava o APOSTOLADO

Posit i.vista

" E por julgarem que podem tudo, que os governos
temporais tentam usurpar a função moral da Mulher.
imaginando até que esta ao alcance deles substituir a
família por institui.iões, que não passam de muletas
sociais. Sãó assim levados a desenvolver e sistemati-
zar, como aparelhos eternos, expedientes surgi.dos en
épocas de anarquia, como as escolas pri.manas, as cre-
ches, os hospi-tais, os orfanatos, os dispensári.os, os
asilos , etc . " (73 )

Mais adiante cona.rma que

110 estudo ci.ónbi.fico da sociedade e do homem demons

1. Que o ensino da pri.beira e da segunda i-nfânci.a
essenci.almente estético - compete às mães ou a quem sua
vez fizer ;

2 0 ensino da adolescênci.a - essencialmente filosófico,
isto é, fornecendo o conheci.mento sintético do mundo, da
soa.edade e do homem,mediante o estudo sucessivo da
matemática, da astronomia. da flsi.ca, da química, da
biologia, da soa-ologi.a e da moral, - compete ao poder
espira.dual ou sacerdóci-o;

3. O ensi.no profissional esta ligado ao exercício das
diversas funções, em virtude da preparação filosófica
adquirida na adolescência. Assim, um agricultor, um
engenhei.ro, um pi.loto, um banquei.ro, um cirurgião, um
médico etc., da mesma sorte que o mais modesto operário,
forTnam-se, depois do ensi.no filosófico peculiar à ado-
lescência, ou a par desse ensino -- exercendo essas fun-
ções, desde os graus inferiores até os supera-odes, sob a
direção dos práticos - abri-cultores, engenheiros, pilo-
tos, banqueiros, medi.cos, etc., - na prát=i:-ca efectiva
quota-diana e não em escolas. " (74)

Na área de instrução, no Brasa.l , é impressa.onante a

ortodoxia doutrinâri.a do Apostolado Post.tivista lista verá.fica-se

de modo especi-al em relação à resistência à obrigatoriedade do
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}Jo início d= Rc;;..Ü})]-ica, qlü::r'io óa dcc'tc':; (&o cic erlsino

o})rigatd;:-io no R:lo de Jai«;giro, ê..-sÍ se Ft =Jilcl;'.vã o .=.,É C>E;l'OLn.DO

Positiva sta :

EtDesde os tempos do Inlneç:r:lo, que o /:postulado
Posit::avista fez ver a TilQíiS:LclUO=iclãdQ F,alltica.' Floral e
mental de semelhante prometo reli-agrado-í-evolucionârlo.
E, desde os terílpos ão Inlpéri.o que dccllãtü:;iQS (star
dispostos a não admi,ti.r a ingerência d.:) estado, sob
que.]quer forma. na educeiç=ão e na i.nstruçié:,o que julgamos
dever dar aos nossos f=i].hos e aos que estiverem sob a
nossa solicitude doméstica. " (75)

3 .3.4. ã. }ll'CSf"lIÇa. pQSj.&Li,\,ÍSt:a. Cm CS+-abelÇC$.: cli.t.CIS
ü k r s

Como antes se afirmou, muitos falam os adeptos da filo-

sofia post''avista nos diversos estabel-ecimentos de ensino (76),

por exempJ-o na Escola Pol i.técnica. EnLcre os professores influen-

ciados peJ-o Positiva.smo, destacam-se, Àlvaro de OI i.veira. barão

Reis, F. Ferrei.ra Braça, Franca.sco Behring, Henri.que Costa, Iní-

cio Azevedo do Amaral, carlos Sampai.o, Jogo reli.pe Pereira e

Li.ci.nio Cardoso .

''ho colégi.o Pedro ll lecionaram, entre outros, os positi-

vistas Antonio Carlos de Olivei.ra Gui.nlarães, seu fundador e

primeiro diretor, Alfredo Soarem, Basilio de Magalhaes, Francisco

Cabrita, Luas Bueno Horta Barbosa, Jogo Sobres Rodrigues, Luper-

cio tope. Paulo E. de Barredo Carnes.ro e Pedra Barreto Galvão.
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Na Escola Mi.li.tar, além de Benjamim Constant, foran

fortemente influenci.aços pelo Post.tive.smo, entre outros, os pro-

fessores: Mi.guel Joaqui.m Pesei.ra de Sâ, Joaquim Manso Sayão,

Manoel Fará.a Pi.nto Pei.xoto, Augusto Di.as Carnes.ro, Roberto Trom-

powsky, Sebastião F. Alves, F. de Almeida Fagundes, Li.berato

Bittencourt, J.J. Firni.no, Manue] de A]meida Cava]canti, Samue].

de Oliveira, José Eulálio de Oli.veira, Lauto Sodrê, Octavio Saint

mean Games, Saturnino Cardoso, Antonio de Moral.s Rego e Alfredo

de Morais Rego.

No Colégi.o Militar lecionaram, entre outros, os positi-
va.star Arfando Godoy, Nelson de Vasconcelos de Almeida, Augusto

de Àraujo Dona, Hei.tor Gajaty e Alfredo Severo.

Na Escola Naval, entre outros já citados a propósi.to da

Escola Politécnica e da Escola Militar, podem ser apontados como

tendo recebido larga influência positiva.sta os professores Alva-

rá A[berto, Ada]berto Menezes de o].ivei.ra. Corio]ando Mastins,

Franca.sco Machado da Salva, Josê Frazão Milanez e Luas Manoel

Gonça].ves .

Na Escola de Media.na foram professores os post-tivistas

Henrique Batista, leão Mariiítfb de Azevedo e Pedro Pinto, havendo

si.do apresentadas à congregação vinte e oito teses de doutoramen

to de inspiração francamente positivista.

Na Escola Livre de Di.recto, hoje Faculdade Nacional de

Direito da Universidade do Brasa.l, além de Al-fredo Vareta, Inglês



de Souza, Eusebio de Quem.rós Lama, Leoni.das de Rezende, Hahhemann

Guimarães, Roberto Lira, Ney Cidade Palpei.ro, filiados em grau
diversos a Augusto Conte.

Também o Instituto Lafayete, fundado no Ri.o de Janei.ro

em 1916, contou com vários professores positiva.smas, como entre

outros, o seu fundador e di.reter La Fayette Cortes, Montenegro

Cordel.ro, Lindolfo Xavier, Jogo Soarem Rodei.gues, Franca.sco Men-

des Vianna, Levausser Franca e Luas Hildebrando Horta Barboza.

3.3.5 O positivisno e as refornas de ensino

Mas, além dessa anão pessoal, através de adeptos em

graus di.versos, atuou o post.ti.visão em nosso ensino diretamente,

e de modo genérico por força das reformas de ensino elaboradas

por Benjami.m Constant, em 1890, e pelo Ministro Rivadâvi.a Cor-

reia, em 1911.

A Reforma de Rivadávi.a Correm.a (decreto de 5 de abril de

1911), "refletindo a orientação post.tivista dominante no Rio

Grande do Sul, institui.u o regi-me do ensino livre e subtraiu ao

Estado a interferência no domínio da educação e, promulgando a
autonomia das congregações, desposou o Governo do di.rei.to de se

imiscuir na economia interna dos institutos superiores.I' (77)

A lei Cardos Maximi.li.ano, que movi.fi.cou esta reforma,

reoficializou o ensino secundário, mas conservou a seriação das
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disciplinas hauri.da na classifi.cação das ciênci.as de Augusto

Conte, mesmo por que, na observação de Bergson, nã j.dêia si.mples

e genial de estabelecer entre as ci.êncías uma orden hierârqui.ca,
que vai da matemática à soa.ologi.a, i.mpoé-se ao nosso esplri.to,
desde que Conte a formulou, com a força de uma verdade defina.ti
va" . (78)

3.3.6 A vj.:3ão positivista en relação às nudanças
organi.zaçao escolar no final do Inpéz'io

à

Em carta a Teixei.ra tendes, Mi.guel Lemos cri.teca vio
lentamente a i.nércia com que os post.ti.vi.stas encaravam a questão

educaci.onal no fi.nal do Impéri.o, mormente no período em que se
di.scutiam mudanças na organização escolar vigente

Nesta mesma carta, Miguel LEMOS carateriza muito bem
qual seria o correto posicionanento positiva.sta com relação a
esta questão

n Neste assunto , o verdades.ro ponto de vista consis-
te em considerar todo prometo de educação deste tipo
(tomo aqui a palavra educação em seu senti.do lato ) cano
plovisi.onal , como para que apenas se use para a transi-
ção, até o estado normal, aquele no qual'um sacerdócio
competentemente preparado e livremente 'aceito ministrará
a educação. Isto se baseia no pri.nclpio fundamental. do«
post.tivismo politico que consiste na completa separação
do poder espiritual do temporal

O Estado não pode i.mparti.r educação, não ê esta
sua mzssao, e se nas ci.ências menores o perigo pode
parecer pequeno, que acontecera nas ci.ênci.as supera.odes
? Como pode o Estado ordenar o ensino de uma certa
soa.ologi.a ou moral ? Mais, que moral ensinará ? Será a
do ministro que encontra nesse monento no poder ou a de
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qualquer outro i.ndividuo escolhido por ele? Não existem
düvi.das então, o Estado não pode ter uma doutra.na e
impo-la;. somente Ihe compete dar auxi.lio material ao
sacerdócio aceito l i.vremente. (79)

Deva.do ao estágio de desenvolvimento em que se encon

trava no momento a sociedade brasa.leira Mi.guel LEMOS reconhece

que as medidas propostas representam de certa forma um tipo i.deal
a ser executado no futuro

n E claro que em nossa época de transição ja não
podemos exi.gir essa separação completa. Ademais, o sacer
dócio ainda não existe e a população todavia não está
converti.da. Mas não devemos perder de vi.sta que a atual
i.njerênci.a do Estado na educação ê provisória e que
devemos tratar de li.mito-la cada vez mais. Nossa obri-
gação consi.ste em lutar por converter o pübli.co e fazer
que nos aceite voluntari.agente. E por i.sso que o atual
prometo merece elogi.o pela completa l i.berdade de educa-
ção. que estabeJ-ece.Que cada.um ensine como possa,onde
queira e o que suei.ra. E assim como na anarquia atual o
publico poderá julgar as diferentes doutrinas e decidi.râ
pela que mais coi.nada com suas necessi.jades.

Mas não temos outro remêdi.o que acei.tar os i.nco-
veni.entes para evi.tar outros mais graves. Procuremos
aproveitar o maxi.mo esta situação, e nosso pri.nci.pal
empenho deve ser justamente rechaçar toda i.ntervenção do
Estado em questões doutrinárias ante as que deve perma-
necer alheio .
(

A outra contradição com a forma de l i.herdade de cátedra
que o prometo consigna é a tal educação obrigatori.a.
panacei.a democráti.ca muito da moda e o mais refi.nado
produto da metafi.si.ca revolucionári&l Este sistema é
tanto mais perigoso quanto que na si.tuação anual somente
o Estado proporci.ona a educação, que fora de sua escolas
é precária. Esta i.dela se baseia no pretendido direito
( sempre os ditosos direitos) do menor. Uma vez acer-
tados os direi.tos da criança, creio que não dei.xaram de
reconhecer que os pais também teem os seus e que em nada
ajuda violentar a um baixo em pretexto de proteger o
outro. Essa não ê a questão: O problema está em conven-
cer cada chefe de famlli.a que deve educar a seus filhos.

$ B}B!.i.]
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O Estado nada tem que ver com esse assunto já que
uma questão de ordem espiritual. E por outro lado,
(80)

ê

A argumentação ê i.dêntica à dos católi.cos que defendiam

como atribui.ção i.nalienável dos pais a escolha do ti.po de educa-

ção a ser mi.ni.sarado aos fi.lhos. Apenasr no caso dos
post.tivistas, a argumentação está associada à concepção do aban-

dono dos privilégios decorrentes dos títulos acadêmi.cos. (81)

O processo de conflito/cooperação entre catolicismo e

positivismo no Brasa.l revela o i.mportante papel desempenhado pelo
positivismo no sentido de garantir uma série de !idiFeitosn à

Igreja Católica. Particularmente quando da Proclamação da Repú-

blica, o trabalho dos positivistas (Demêtrio Ri.beira e Benjamin

Constant) foi decisivo, no senti.do de neutral i.zar o comportamento

''renal i.star de alguns membros do Governo Provisório, principalmen

te Rui. Barbosa. (82) Este aspecto, repetidamente ressaltado pela

literatura post.tive.sta. atesta o papel histórico desempenhado por

esta concepção de mundo, no Brasil, para o reerguimento institu-

cional da Igreja Católica. (83)

3.4. Educação e post.tivisno no Rio Grande do Sul

Da mesma forma que no resto do pais, na Provlnci.a do Rio

Grande do Sul a ideologia post-tivista, até meados do século XIX,
não era conhecida senão de um circulo extremamente diminuto de
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intelectua i.s . ( 84 )

Não passava de uma i.deologia de caracterlsti.cas exóti-

cas, que pouca ou nenhuma influência exercia sobre as ati.tudes e

comportamentos pessoal-s e soa.ai.s na Província.

Entretanto, paulati.namente, setores expressa.vos da so-

a.edade passam a i.ncorporar as idêi-as de Conte, ocasionando asse.m

o aparecimento de uma corrente i.geológica que, com sucesso, pede

se contrapor ao paradigma dominante - o l i.beralismo.

Assim, no Rio Grande do Sul, a partir do final do século

passado, a i.deologi.a post.tive.sta começa a constitui.r-se em uma

alternativa ao modo de pensar dominante . Paulatinamente, o post'
tivismo de ideário filosófico transforma-se em fatos de legitima-

ção do ideário pollti-co do parti.do que, no i.nlci;o do período

republicano, assume o poder.

O marco mai.s signifi.cativo na cedi.tentação desta ideolo-

gia é, sem dúvida, a consta.tuição do Partido Republicano Ri.o
Grandense- PRR. Este fato representa, na prática, a emergênci.a na

politica rio-grandense, de uma nova força que visava questi.onar o

domínio dos partidos existentes, o Liberal e o Conservador

Dos homens pübli.cos, dois em particular se destacaram

pela expressa assunção dos preceitos positivistas e, princi.pal-

mente, pelas tentativas, em todas as instâncias em que atuaram,

de legislar sob os preces.tos de Conte: Jü]io de Casti].hos e



154

Demétrio Ribei.ro

um dos pontos de diferenciação consta.tui.u-se justamente

a assunção, pelo PRR, de elementos ideológicos do positiva.smo.

Isto se deu deva.do à influência determinante exercida por Jüli.o

de Castilhos na formulação dos estatutos do Partido.

Jthlio de Casta.lhos, quando voltou de São Paulo, onde se

formara en direito no largo de São Franca.sco, tratou de incenti-

var na Provlnci.a o desenvolvi.mento de idéias e i.nstituições que,

sob a inspiração do positivismo, signifi.cassem um passo em frente
rumo à nsociedãde ci.entlfi.cau

Os aspectos mais ressaltados, pelo positivismo gaúcho

foram, sem dúvida, a liberdade espiritual e a profissional, (}ue

foram expressamente referenci.adas na Constituição Estadual e, de

fonna dúbia, na Constitui.ção Federal de 1891.

Embora constantemente questionados em sua constitua.ona-

lidade, estes preceitos constituíam questão fechada na área

positivista gaücha e, em sua guarda, destacaram-se, alén dos

membros da Propaganda Positivista ( atuação que será analisada

posteriormente) , os presa.dentes do Estado Jülio de Castilhos e

Borges de Medeiros . '-

O artigo 71, & 5, da Constituição do Rio Grande do sul

estabelecia : n Não são admitidos no serviço do Estado os privi-

légios de dip].ocas escolásticos ou acadêmicos, quaisquer que
sejam, sendo livre no seu terra.tório o exerclci.o de todas as
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E preciso ressaltar que esta l i.berdade em nível espíri.-

tual não ocorria no económico, onde a intervenção estatal era não

somente amei.ta como está.mudada. Assim, o governo estadual procu-

rava atuar como um árbi.tro nos confl i.tos sociais, não exi.tando em

i.ntervir. como ocorreu na greve de 17, prol.bando as exportações
de gêneros alimentícios.

Há consenso entre os estudiosos de que a forma pela qual

o positiva.smo estruturou-se no Rio Grande do Sul apresentou

características muito peculiares. Esta pecul i.aridade decorre de

justaposição das i.déias comtianas com as de Jülio de Castilhos

e com a realidade da Prova.meia.

A forma como se deu a adaptação dos ideal.s positivistas

na estrutura pollti.co-administrativa do Rio Grande do Sul apresen

ta tais singularidades, que se denomina de ucastilhi.SHOvi para

difencía-la da forma ideológica pura.

A figura de Castilhos, portanto, marca de manei.ra inde-

lével a forma pela qual a ideologia positivista tornou-se o fator

''' de coesão ideológi.ca do PRR. Desde a criação do partido a ninter-

pretação oficiam das diretrizes de conduta e da adequação dessa
com os postulados positiva.star era dada por Jülio de Castilhos.

No limiar da República no Rio Grande do Sul, o positivas

mo possuía uma característica diferenciada do anotado em outras
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PRR. Deva.do às adaptações que se fizeram necessárias para a

efetivação desta associação, o próprio Apostolado Positivista

negou-se por um bom tempo a referendar, como decorrentes do

pensamento comti.ano, os posicionamentos de Jülio de Casta.lhos e,

por vias de conse(luência, do PRR.

Desde cedo Castilhos soube impor-se aos companheiros

como o líder i.nconteste de sua agremiação parti.dóri.a. Além disso,

conseguiu estabelecer uma crença de respeitabi.lidade à figura do

líder do partido, de nodo que se tornou praticamente impossível a

qualquer de seus liderados questionar algum de seus fitos.

O respei.to pela autoridade, pri.ncipalmente do líder

partidári.o e do chefe do executivo estadual, foi. uma das premis'

sas básicas da atuação do PRR. Assim, Castilhos, ou como chefe de

governo ou como ]-lder do partido, enfeixou em suas mãos, até sua

morte, as decisões que moldaram, em Última instânci.a, a vi.da

politico-administrativa do estado.

Pelo menos para efeito externo, era importante que os

políticos parti.cipantes das fileiras republ i.canas, se não defen-

dessem, pelo menos não rejeitassem os i.leais positivistas. E

lógico que nui-tos mil i.tantes do partido não compreenderam muito

bem qual era o real si.unificado desta ideologia. Mesmo assim,
tratavam de defendê-la. configurava-se uma si.tuação que se chama

de "positi.visão difuso", na qual o povo em geral detinha apenas
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alguns rude.mentes da doutrina e, a parti.r deles, reelaborava sua

prâx i- s .

Sob este pri.sma, havi.a uma clara di.cotovia nas fileiras

do PRR, de um lado uma minoria que conhecia pelo menos o essen-

ci.al do pensamento de Conte ( ou pelo menos a i.nterpretação deste

dada por Castilhos), e de outro lado um grande contingente de

partidári.os que quase nada entendi.a a respeito

O importante da assunção da ideologia positivista pelo

PRR é seu caráter de aglutinação. Embora, se possa dizer que

havia um apor.o social especlfi-co, fundamentalmente de setores

emergentes da classe média, o grande fatos de coesão politica era

o post.ti.visão . (85)

A questão da identi-ficarão de qual.s eram as fiações de

classe que faze.am parte do castilhismo é polémica. Os estudiosos

do partido têm emitido opina.ões diferenciadas. Mas quase todos

eles concordam que o apoio dado ao PRR partia fundamentalmente

de setores emergentes da classe média, segmentos que não encon-

travam mui.to apoio nos parti.dos tradicionais.

Em termos pollti.cos, no Rio Grande do Sul, a partir do

final do século passado atê a revê?ução de 30, um partido foi

sempre hegemónico - PRR. Sua característica ideológi.ca era a

adoção explicita da postura positivista. Mas, sem dúvida. foi um

positiva.smo nà gaücha". E o pri.ncipal responsável por este proces
se foi Jüli.o de Casei.lhos, senhor absoluto do partido enquanto
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vi.veu. Mesmo depor.s de sua morte. as grandes decisões do parti.do
eram lega.ti.nadas tendo suas i.dêias como referenciais.

Como jâ se salientou, a influência da personalidade de

Jthlio de Casei.lhos no Parti.do Republ i.cano sempre foi mui.to gran-

de. A i.mportânci.a do monopólio de poder detido por Castilhos é
interpretada de forma diversa dependendo do post.ci.onamento do

analista, mas é i.ncontestável a implantação de um modelo politi-

co-admi.ni.strativo no Rio Grande do Sul, o castilhismo, di.stinto

dos governos estaduais estabelecidos no resto da nação. (86)

RODRIGUEZ caracteriza-o assim

nO casta.Ihismo como uma fi.losofia politica que
inspirando-se no post.tivismo, substi.tui a i.déia l i.geral
de equílibrio entre as di.ferentes ordens de i.nteresses,
como elemento fundamental na organi.zação da sociedade
pela i.déia de moralização dos individuos através da
tutela do Estado . n (87 )

O papel a ser desempenhado pelo Estado na condução do

desenvolv.imenso da sociedade constitui pedra angular na estrutura

de poder do "positivismo castilhistalí. A posei.bilidade de reden-

ção do proletariado dependia fundamentalmente da capaci.dade do

Estado de efetuar uma tutela efetiva sobre ele. Asse.m, a transpa-
rênci.a de governo e a pureza de intenções forTnava a base do

aparelho politico admini.strati.vo .

i'O bem plbblico confunde-se, para o castilhisno
com a imposição por parte do governante esclarecido dum
governo moralizante. que fortaleça o Estado em detrimen-
to dos egoístas i.nteresses individuais e que zele pela
educação cívica dos cidadãos, origem de toda moral so-
cial... A fim de conseguir a moralização da sociedade,
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segundo a mentali.dade castilhi.sta. o governante deve
exercer a tutela social, para se amolde à procura do bem
público na acepção de Casta.lhos. Tanto ele como os seus
seguidores elaboraram os mecanismos consta.tua.anais e
legais adaptados à i.nstauração da tutela moral i.zadora do
Estado sobre a sociedade." (88)

O positivismo procurou, na prática, constituir-se em uma

politica de cooptação social do proletariado, no senti.do de dar

apor-o à fração da classe dominante que constantemente era amea-

çada no poder. O PRR não deu.nha apor.o de larga faixa da burgue-
sia, parti-cularmente a nagrária", que atribui.a à politica de

Casti].hos suas crises econõini.cas, particularmente a da indüstri.a
de charque

A estrutura do casta.Ihi.smo baseava-se no funcionalismo

pübli.co, de modo especial no interventor e no delegado de poll-

ci.a, autora.dades geralmente designadas pelo partido. Sob este
prisma não se repetiu no Ri.o Grande do Sul a estrutura baseada

no coronelismo tradicional vigente no resto do pais, mormente no

Nordeste. Enbora de características caudilhescas, a autoridade

possuía mai.s um cunho burocrático. Era um "coronel de gabineteil,

como denominava Love. (89)

O castilhi.smo consta.tui-se no melhor exemplo, no Brasil,

da praxis politica positivista que em outras regiões teve um
caráter implicito, mas que no Rio Grande do Sul foi assumida de

forma expllci.ta. Esta ideologia influenci.ou decisi.valente a so-

ciedade e a politica brasa.leira. Assim como afi.rma ROMANO: "0

pensamento positivista, antiparlamentar e contrári.o às cansei.tui-
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iões produzidas de modo democrático, tem mui.ta responsabil i.dade

pelas várias ditaduras encarnadas no predomlni.o do executivo em

nosso pais . " (90)

3.4.X O ideário castilhista en relação à educação

E no Rio Grande do Sul que a praxis politico adminis-

trati.va do post.tivismo se manifesta de forma especi-al na área
educaci.onal e que se consubstanci.a na máxima "conservar melho-

rando". Afirmava Julgo Casta.lhos em sua mensagem presidenci.al de

1892: "estou cada vez mais convence.do de que a atividade normal

do governo deve obedecer invari.avelmente à inexcedível divisa

conservar melhorando" . (91)

A i.nfluênci.a do positivismo na área educacional aparece

com ni.tidez no Programa do Partido Republi.cano Histórico do Rio

Grande do sul onde, em seu i.tem 4, "Temporal e não espiri-
tual'' , prescreve

d) Li.herdade de ensino pela suspensão do ensino ofi.cial
superior e secundário

e) liberdade de profissões, pela supressão dos
pri.vilégios escolásticos ou acadêmicos

f) Li.berdade, laia.jade e gratui.date de ensino primári.o

Prescreve ainda, no i.tem nTemas sociais"

a) Educação e i.nstrução popular

b) Ensino técnico profissional
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Em termos práti.cos, a ideia mestre era a da ill i.beldade
de cnsi.naif O pilar ideológico positiva.sta com relação à educação

era o do ensino li.vre. que embasa a Constitui.ção Estadual de 1891
no Rio Grande do Sul Neste sentido ê di.gna de nota a manifesta

ção de Jüli.o de Castilhos por ocaso.ão da inauguração da Escola de
Med i.cima e Farmácia de Porto Alegre Segundo Julgo de CASTILHOS

a fundação da Escola de Medicina e Farmácia não eisomente mais
uma vi.teria do ensino livre segundo o vosso dizer, mas consta.tui

sobretudo mais uma i.rrefragável ratificação de um dos emi.nentes e

substanciosos princlpi.os em que estreou o código constitucional
ri.o-grandense . " (92)

Continua ainda Julgo de CASTILHOS

anão bastava a supressão do culto ofici.al, já
consagrada na Constitui.ção Federal, que aliás cona.amara
o memorável decreto do Governo provisório da Repübl i.ca
sobre a denominada separação da Igreja do Estado. Era
i.ndispensável elimi.nar também a ci.ência oficial e, por--
tanto, o ensino supera.or custeado pelo erário público.
Se o Estado não tem uma religião própria, tanbém não pode
ter uma ciência sua ou privilegiada; não sendo redigi.oso
também não pode ter uma ciência sua ou privilegi.ada; não
sendo religi.oso também não pode ser cientista; proclaman
do e mantendo a plena li.beldade de cultos,sem subvencio-
nar ou proteger qualquer deles, não pode logo.cadente
dei.xar de reconhecer e manter a completa liberdade espi.-
ritual, abatendo-se de favorecer qual.squer doutrinas,
seja qual for a natureza delas.'i (93)

n Mai.s coerente do que a Constituição Federal
que, aboli.ndo a religi.aõ oficial, tolerou a pennanência
de cursos de ensino superior mi.nistrados en nome e por
conta do Governo da União, a lei magna do Rio Grande do
sul facultou ao Estado apenas a manutenção do ensino
pri.bário, leigo e livre, deixando à iniciativa particu-
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lar a i.nsti.tuição do ensino superior, confere.ndo ao
Governo funções meramente temporalsr üni.cas que Ihe são
próprias, fao.].atando asse.m' a livre concorrência das
doutra.nas, desembaraçadas de proteção ofi.cial, desta.-
tulhas de preferênci.as arbitrárias e odi.osas, amparadas
somente no seu respectivo valor ou na anão prosellti.ca
peculi.ar a cada uma. 'í (94)

Particularmente na área de educação os post.tivistas ri.o-

grandenses destacaram-se na estruturação do si.stema de ensi.no

livre, mormente de nível supera.or, com especial realce para

escolas de Engenhari.a e Medicina. A parti.r da primeira, fundada

em 1896 por Jogo Si.mpllcio Alves de Carvalho, Gregário de Parva
Medra, Jogo Vesplbci.o de Abreu e si.lva, Lido Carneiro da Fontoura

e Juvenil Octavi.ano Miller, todos positi.vistas de renome, adeptos

da fi.losofia post.ti.vista propugnacia por Benjaini.n Constant e da

Escola de Engenhari.a criou-se. subsi.di.ari.agente, o colégi.o Parobé

(Escol-a têcni.ca de artes e oflci.os de 2 grau)

3.4.2 A Propaganda Positivista no Ri.o Grande d0 8ul
consolidação ideológica

A análise da influênci.a do positi.visão não pode ser

considerada completa sem a apreensão de todo um segmento que, a

rigor, procurava pai.rar aci.ma dos confl i.tos politico-partidâri.os,
constituindo-se, além de ponto de referênci.a doutrinária, também

elemento fiscalizador das anões do governo e do ]egi.s].ati.vo em

re].anão.aos pri.nclpi.os comti.anos: À Propaganda Positivista do Rio
Grande do Sul

Esta plêiade de vultos pübl i.cos aglutinaram-se em torno
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da secção gaücha do Apostolado Positivista cuja atuação mai.s

incisa.va, sob o ângulo que i.nteressa a este trabalho,, é a con-
tinua manifestação pública sob a cosmovi.são positi.vi.sta dos fatos

que fizeram históri.a . Deste grupo destacaram-se: J.L. de Faria

Santos, Dr. Artur Homem de Carvalho, Raul Abbott, C. Torres
Gonçalves e J.J. Fel i.zardo Juni.or

E importante ressaltar que a Propaganda possuía franco

acesso aos principais jornais do Estado destacando-se em especial
o jornal "A Federaçãon, órgão ofici.al do PRR.

Uma das pri-ncipais preocupações da Propaganda Post.tivista

no Ri.o Grande do Sul, tanto quanto do Apostolado Brasa.leiro, foi
a da liberdade espiritual e profissional. Em praticamente todas

as circulares e mini.festações públicas da hi.erarqui.a da Propagan-
da há uma reiteração deste preceito consi.gerado o esteio da nova
organização social almejada.

De modo geral, a estratégia resuma.a-se a i.ntervir em

casos especlfi-cos nos quais consi.deravam vi.olentados tais prin-

clpi.os. Um dos casos de naior repercussão, que se prolongou por
longos anos, foi o da i.ntervenção poli.ci.al no senti.do de coi.bir

casas de jogo, cartomância e vadi.agem.

Neste caso, a Propaganda Positi.vista sol i.citou a inter-

ferênci.a pessoal do Presidente do Estado, Borges de Medeiros, no

sentido de deter " a inglória campanha da policia judo.olaria

contra a cartomânci.a, a fei.Ligaria, a vagabundagem, o jogo, etcn
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(95)

Esta questão já havia sido preocupação da Propaganda

quando, em 1911, protestava pelo fato da 'ipollci.a de Bago estar
processando uma parda por ezercer a cartomância e a media.na

ilegalmente" . (96)

Quando a Delegaci.a de Hi.gi.ene da cidade do Ri.o Grande

obrigou um ci.dadão a retirar a placa de médico de seu consultório

pelo fato de ele apenas apresentar o di,ploma de veterinário, o
A.POSTOLÀI)O Positiva.sta gaúcho protestou contra estes atentado ao

regime republi.canoa' e i.notou que o mesmo fosse compreendi.do e

executado por todos, "parti-cularmente pelos que se acham investi-

dos das funções públicas ofi.dai.sn

Asse-m se pronunciava

iiEH face das garantias de plena liberdade espi-
ritual, asseguradas pel-a Consta.tuição Federal e especial
mente pe[a cc>nstituição Po].]ticãii deste Estado, custa
acreditar que haja ainda autora.dades que comerão simi-
Ihantes gravíssimos atentados. Porque pelo regímen da
separação do temporal do espi.ritual, legalmente no Rio
Grande do sul, é li.vre a qualquer pessoa i.ntitular-se
doutor, médico, padre, etc. tanto como intitular-se
engenheiro, carpinteiro, ou qualquer outra função prá-
tica, salvo os cazos de crime previstos em lei, cometi-
dos no ezercicio dessas proa.ssões." (97)

'Por ocasião do Congresso Mêdo.co realizado em Porto Ale-
gre( 1915) a Propaganda Post.tivista volta a rei.terar sua posição

pe[o [ivre exercício de qual.quer profissão, doutrina "amp]amente

consagrada no Código fundamental da República e confirmada na

Constituição Politica do Rio Grande do Sulu (98)

Ê'
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A assunção da liberdade espi.ritual pela Propaganda

rabi.am-na permanecer constantemente viga.lente, pressa.onando o

poder público na consecução de tal principio, como ocorreu, por
exemplo, em 1909, quando os positivistas rebelaram-se contra a

abri.gatori.edade da contribui.ção ao Montepio, pois o mesmo, "inves

rindo o Estado de uma tutela indevi.da sobre o cidadão, fere a

digna.dade deste, supondo-o incapás de distribui.r convenientemente

os seus venci.bentos.n Argumenta ai.nda que o prometo é um ataque

à liberdade, pois "institui. a tutela do Estado sobre o individuo

e a família, dando-lhe intervenção em matéria que não a de sua

alçada. O estado não tem o direito de erigir-se em curador do

ci.dadão, salvo os cazos especi.ais previstos no cedi.go, e obrigá-
lo a rezervar uma certa quantia dos seus vencimentos para que ele

acautele o própri-o futuro, ou o de sua família." (99)

::
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Em nome do mesmo principio. A Propaganda i-nveste contra

uma insti.tuição que, a rigor, era mui.to cara ao positivismo

politico ( castilhismo) que era a pratica de alocar subvenções
financeiras às instituições de ensino profissional. Em correspon-

dência a Borges de Medeiros, assim se pronunciava

Cid. Dr. A.A. Borges de Medeiros

Chefe do partido Republicano

Porto Alegre

Ilustre e prezado concidadão e amigo.
com interesse temos lido os ültinos artigos da

ãc> em favor da completa liberdade do ensi.no

Ê-'
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superior

Acredi.tendo não serdes alhei.o a essa ati.rude do
jornal republ i-cano, vimos esprimir-vos os nossos votos e
as nossas esperanças de que cesse em breve qualquer
ausslli.o por parte do Governo do Estado aos insti.tutor
de ensino proa.ssional desta capa.tal, enquanto fizéren
os mesmos questão do reconhecimento dos seus títulos
acadêmicos pelo Governo Federal. (100)

Em termos de preponderância doutrinári.a no trabalho da

"Propaganda Positiva.sta no Ri.o Grande do Suln, não restam dúvidas

de que a cosmovisão que maior influência exerceu sobre a percep-
ção de seu papel na soa.edade foi. a peculi.ar exegese elaborada

pelos irmãos Lagarri.gue, precipuamente Jorre Lagarri.gue, da obra

de Augusto Conte. Esta nleituran previlegi.a doi.s aspectos: o
autora.taxi.smo nas formas de organi.zação soa.al e um caráter

religi.oso à prática cites adeptos do positi.vi.smo. Este segundo

aspecto tem em vista sempre uma possível hegemoni-a espi.ritual no

Oci.dente. em aliança com a Igreja Católi.ca. Esta possível ou

desejável junção defendida por Jorre Lagarri.gue é constantemente

lembrada nas circulares da Propaganda Post.ti.vista. (IOI)

Jorre Lagarrigue é responsável por mui.to da visão auto-

ra.pária das re].ações social.s com que frequentemente o apostou.ado
interpretava os fenómenos social.s. Esta concepção de mundo esta

eivada de aspectos que por vezes tornam questiona\leis e, por

vezes extemporâneas, muitas de suas premissas. Entretanto, a

idéi.a di.fundida como representativa do pensamento de Comte é

aquela associada a uma clara percepção da estrutura social como

naturalmente hierarqui.zada e "caracterizada na proteção dos fra-
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cos pelos fortes e na veneração dos fortes pelos fracos" (102)

Esta maxi.ma pauta o comportamento dos post.tive.tintas no

Estado, como pode ser di.mencionado pela maná.festação, em 1917, da

Propaganda Positivista, por ocaso.ão do surto greve.sta liderado

pela Federação Operária do Rio Grande do sul

"Quanto às greves, segundo os mesmos princípios
da politica republicana, constituem elas recurso norTnal
contra a opressão dos superiores. Cumpre, porém, que o
proletariado, que constitui a verdadeira Providênci.a
geral da nossa espêci.e, e a mais vasta força social, o
ezerça sem violênci.as. Conseguirá ele assim aumentar o
próprio prestigio e reagir sobre a moralização das ou
trás forças soa.ais, especialmente a Patriciado (Provi-
dênci.a material da soa.edade) , i.sto é, os ri.cos. E ê por
i.sto também que o regi-men ptltbl i.co no Poziti.vi.smo conden-
sa-se nesta dupla mássima: Dedicação dos farte pelos
fracos, veneração dos fracos pelos fortes. (grifo dos
autores ) ( I03 )

Em consequênci.a da assunção da interpretação de Lagarri.-

gue. a Propaganda Post.tive.sta do Rio Grande do Su] priva.].egia na

área social duas concepções em termos históricos, a rigor, con-

traditórias: A incorporação do proletariado e a exclusão da

mulher. Duas i.déi.as chaves da mundivi.dência post.tivista de rege-

neração social, como afirma MILLER: "as duas grandes massas de

cujo simpático concurso depende a i-rregovável solução do problema

religioso. " (I04 )

Quanto ao redimensi.onamento do papel femini.no, a Propa-

ganda Positivista em rei.teradas ocasiões reafirma seu papel emi-

nentemente i'espiritualu e, portanto, seu afastamento do processo
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produtivo externo ao lar, atri.buindo ao homem a função de suster
tâ-la.

Pode-se perceber este aspecto no texto seguinte:

nConexo com o da li.beldade espiritual, como
tudo o quê é humano, outro grande problema acha-se
igualmente no primeiro plano, reclamando solução urgen-
te. E o da i.ncorparação do proletariado na sociedade,
posto na ]:dade Medi.a e rezumi.do praticamente na fómula
: o honen deve sustentar a nulher. (grifo dos autores)

Em outras palavras, a ezistenci.a social preciza
ser organizada de tal maneira que a mulher proletária
possa viver concentrada no lar, na formação dos homens
do futuro. E, para tanto, é necessário que cada chefe de
família proletária di.sponha dos recursos indispensáveis,
i.ncluzive a posse do domicili.o, antes do que continuará
acampado (grifo dos autores), mas não i.nstalado na so-
ciedade. no juízo de A.ugusto Conte." (105)

Sob o prisma pollti-co-partidário propriamente dito, os

positivistas gaúchos emitiam frequentes manifestações restringin-

do o caráter popular do sistema democrático, numa clara influên-

cia da concepção de mundo de Lagarri.gue ressaltando a ditadura

republicana . (106)

sobre a participação partidâri.a é digno de registro o

caráter de assessoria com que o "apostolado" gaúcho procurava se

revestir, seguindo à risca os preces.tos comtianos, como ê o caso

de Farias Santos, que rejeitou o cargo de secretâri.o de Estado

dos Negócios das Obras Públicas por considera-lo uma função

politica e, portanto, i.ncompatlvel com sua post.ção de dirigente

positiva.sta. (107) Fato idêntico ocorreu com Homem de Carvalho

que abdicou da.carreira politica pelos mesmos motivos, quando

integrou-se aos quadros di.regentes do Apostolado Post.tivista no
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Este comportamento é referendada por Teixei.ra MENDES,

dirigente do Apostolado Positiva.sta no Brasil, que entendia anão

ser ].lci.to aos pozitivistas amei.tarem esses postos sem a situação

soa.al ter-se modificado. assaz para o governo tornar-se poziti.vis

ta. Isto ezige que o chefe esteja convertido e que haja pozitivi.s

tas, para as funções superiores. Até lâ, a regeneração prescreve

aos pozi.tive.stas que fiquem l i.vres conselheiros do pübl i-co e seus

chefes, o que é apenas compatível com os lugares admi.ni.strativos

propriamente ditos" . (109)

Este post.ci.onamento foi responsável por uma si.tuação

contradi.teria que levou a um paulati.no atrofi.cimento no número de

adeptos da Propaganda Post.ti.vista. O que ocorria era um aumento

no conflito entre a vi.da reli.glosa prescrita pela doutrina

positivista e atividade politico-partidári.a. Asse.m, mesmo havendo

se institucionali.zado no poder via Partido Republicano Ri.o Gran-

dense, o post-ti.vi.smo gaúcho devido a esta interpretação ortodo-

xa, restri.ngiu em demasia a participação dos expoentes da socie-

dade em seus quadros, contribuindo para a expansão de um "positi-

va.smo difUSOr que ].he foi fatal em termos de consolidação como

instituição politico-redigi.osa .

Em decorrência, apesar de uma influência significati.va

em termos politico-i.deológicos, a Propaganda Positivista nunca

conseguiu estruturar um quadro de adeptos que expressasse numeri-
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TABELA 3

QUADRO INDICATIVO DO NÚMERO ANUAL DE CONTRIBUINTES DO SUBSÍDIO
POSITIVISTA BRASILEIRO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1899-1920

1899 33 1907 78 1914 44
1900 73 1908 90 1915 41
1901 87 1909 75 1916 35
1902 79 1910 64 1917 44
1903 53 1911 41 1918 40
1904 64 1912 43 1919 39
1905 78 1913 46 1920 331906 85

FONTE: Circulares da Propaganda Post.tivista dos respectivos anos

A identi.fi.cação procurada pela Propaganda Post.sitivi.sta

entre positi.vista e republi.cano, na verdade. não obteve muito

rescaldo na realidade, como atesta o nüinero de sócios do movimen-

to positi.vista, que sempre foi- bastante di.minuto, alcançando em

sua melhor época 90 contribui.ntes. Em quase todas as ci.rculares,

os dóri.gentes lamentavam-se da insufici.ência da contra.buição. Em

1908 a Propaganda Positivista no Rio Grande do Sul reproduziu o

seguinte excerto de um pronunciamento de Mi.guel Lemos, feito em
1898, que ilustra esta situação:

nASsim, pois, os nossos recursos ordinários
continuão insufici.entes, e isso ê tanto mais lamentável,
quanto simi.Ihante fato não tradüs uma dininui.ção qual-
quer na marcha do pozitivismo no Brazi.l. Mas a verdade
ê, como sou abri.gado a repeti-lo de novo, que a maior
parte dos que simpatizão com a nossa doutrina e que
aprovei.tão com o nossos apostolado, descura o ' dever
elementar de nos conceder o seu apoio materi.a].. À este
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propozito é curioso notar que frequentes vezes sou con-
sultado, sobre assuntos pri.vados e 'pthblicos, por pessoas
que para. i-sso i.nvocão suas simpati.as pozitivistas, e queentretanto não se julgão obra.dadas a nos aussili.ar com
uma contribui.ção qualquer. " (llO)

Em verdade, apesar de uma pretensa neutral i.jade politi-
ca, a Propaganda Positiva.sta reconhece como seu dever inconteste

a defesa da Constituição do Estado elaborada por Jülio de Casta.-
lhos, de i.nspiração positiva.sta.

itNo cumprimento de dever prescrito pela nossa
fé pozitivi.sta - por consequênci.a republicana - vamos
aprezentar as seguintes reflexões sobre algumas delibe-
rações..recentes da Assembleia dos Reprezentantes, em
discordância com o regímen atual da nossa Pátri.a, espe-
ci.almente no Rio Grande do Sul."(111)

Como poucas i.nstitui.Pões i.deológi.cas, a Propaganda fa-

zia. no Ri.o Grande do Sul um verdadeiro patrulhamento sobre as

anões e deck.sões tanto do executa.vo quanto do lega.slativo, como

foi a censura aposta à decisão da Assemblei.a de Representantes

que havi.a votado um subsídio financeiro para que uma "senhora.tan

aperfeiçoasse sua educação arte.stida na Europa. Segundo a ortodo-
xia i.deológica da Propaganda no Estado, esta decisão feria doi.s

preceitos positivistas: o de subsi.dias o ensino e, o mais grave,

provocava distotêões na formação da mulher para o exercício da

função feri.nana (mãe. esposa, filha) , "destino este que o poder

público não pode desconhecer e é incomparavelmente superior ao

desenvolvi.mento de habilidades muzi.cai.s ou outras. n (112)

A diretriz da Propaganda era estabelecer um processo
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educati.vo onde se previ.legiasse o ensi.no técni.co em nível i.deal ,

dizetamente supervisionado pela família O exemplo é propi.dado

pelos próprios dóri.gentes da Propaganda que, mesmo en condições

precár.ias, tentavam educar seus fi.lhos sob os padrões positivas
tas .

"Respectivamente a 7 de Aristoteles (4 de mar-
ço) e 14 de Carlos Magna (l de Julho), os adolescentes
Aquêles e Gedeão Faria Santos, fi.lhos do nosso confrade
sr. Faria Santos, havendo já ati.ngi.do os 14 anos, ini.-
clarão em observância a um dos preceitos da nossa Dou-
tra.na, o aprendizado práti.co. O privei.ro, que começara
pelo ofici.o de torneiro mecani.co, está agora como apren-
di.s de ajustador, e o segundo, que está.verá antes em uma
marcenaria, transfere.u-se depois para o mesmo estabele-
ci.mento em que se acha seu irmão Aqui.les, as ofici.nas do
sr. Exílio Mabi.Ide. onde é aprendia de tornei.ro. Simul-
taneamente com o aprendizado prático, para o que traba-
lhão apenas meio dia na ofici.na, reali.zão ambos a prepa-
ração sientlfi.ca sob a direção paterna, em falta de um
sacerdócio a quem normalmente cabe si.inilhante função, e
a educação artística (nazi.ca e dezenho) sob a direção de
professores especi-ais. ''(113)

O posici-onamento dos "deHocratâsií ê visto como decorrên

cia de sua incompreensão sobre a verdadeira natureza de um

regime ditatorial :

URealmente, a simplicidade de um regímen como o
da consta.tuição de 14 de julho, que dá amplas atribui-
ções ao governo para promover o bem pübli.co, e que, ao
mesmo tempo, mini.stra aos ci.dadãos os meios eficazes
para anular a anão do privei.ro, quando esta se tornar
antagõnica com as aspi.rações populares, não pode convir
aos palradores democratas. As conheci.das ni.sti.ficações
destes, bazeadas na exploração do dogma da soberania do
povo, ezercida imaginará.agente nos sufrágios eleito-
rais, mi.Ihor se adaptão ao regímen da irresponsabi.cidade
das assembleias parlamentares do que ao da responsabili-
dade iniludível dos atuais depozitáios do Poder Pübli.-
f.BH 1l /1 1 .4 \
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Esta concepção jâ havia si.do expressa em 1901

nConvêH ter sempre prezente ao nosso espírito
que o üni.co laço que, na atuali.dade, prende entre si.
todos os membros do Parti.do Republicano Rio-grandense, ê
a mereci.da cona.anca nas elevadas quali.dades de seu
di.gno chefe; apenas uma pequena minoria conhece e acei.ta
os fundamentos de sua orientação politica. Ora este laço
é, infel i.smente, por sua própria natureza, tranzitorio;
necessitamos, poi-s consolida-lo i.rrevogavelmente, dando-
Ihe uma baze i.ndestrutlvel, consi.sti.ndo em ligar as
nossas convi.cções pollti.cas às nossas crenças rel i.gio-

A luta i.ncansável da Propaganda Positi.vi.sta do Rio Gran-

de do sul foi. sempre tentar i.dentificar republ i-cano com positivas
ta, pois percebi.am com niti.dez que o laço que o$ uni.a residia

fundamentalmente na pessoa de Jihlio de Castilhos e urge.a que se
criassem vínculos mais efeti.vos.

Em consequência. os post-ti-vistas questi.onavam qualquer

alteração da Consta.tui.ção Estadual, considerando um n i.rrecuzavel

dever cívico para todos os verdades.ros republicanos rio-granden-

ses congregarem-se em torno da Constituição de 14 de julho, a

maior glóri.a do Ri.o Grande do sul. Garantindo amplamente a liber-

dade espiritual, ela i.nstitui.u um governo i.nvestido de plena
confiança e inteira responsabili.date, conforme as conde.iões ezi:ú

giras pelo verdades.ro regímen da República, e perdi.te, portanto,

o surto de um governo forte capaz de assegurar a orden e encami-

nhar o progresso."( grifos dos autores) (116)

A re].anão entre catol i.ci.smo e positivismo, apesar das
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estofadas que constantemente trocavam, era bastante corda.al no

Rio Grande do Sul, embora os post.tivistas compreendessem o cato-

].i.cismo como um período a ser superado pela humana.dade. Este

relacionamento ensejos a primeira pub].ilação própria do Apostola-

do Positivista do Ri.o Grande do Sul, que foi a obra de Jorre

Lagarri.gue nPozi.ti.ViSãO e catolicismon, editada em 1900 e reedi-
tada em 1909 .

A i.déia fundamental pode ser apreendida no seguinte
excerto :

limão só espera-mentimos sinceras simpatias pelo
catoli.cismou como estamos também convencidos de que do
Frei.o católi.co hão de surgir em breve os melhores 'fieis
da reliqi.ão final. Os católi.cos possuem com efei.to, os
hábitos de re]igi.ozi.jade, de cu].Lura moral, que o pozi.-
civismo ezi.ge de seus fiel.s e que são tão di,flcei.s e as
vezes, impossíveis de adquiri.r para aquelas que abando--
Darão e olhão com desprezos desde mui.to tempo, toda a
reli-pião . '' ( 117 )

Concluindo, pode-se observar que o positivismo no Ri.o

Grande do Sul assumiu características semelhantes ao propugnado

em nível nacional pelo Apostolado Positivista, com a diferença
que os rio-grandenses armaram com o ónus de torna-lo factlvel em

uma realidade especifica - o Rio Grande do sul. Em decorrência o

post.ti.visão, pri.ncipalmente a Propaganda Positi.vista, assumi.u a

função de tutela da nortodoxi.an ideológica, face aos ates gover-
namentais emanados pelo executivo estadual .



l Segundo Pinto (1982) identi-fica-se nos países bispado-aderi.-
ca nos quatros ti.pos di.gerentes de di.scurso pollti-co post.ti-
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(ex. Porflrio Di.as no Maxi.co); 4. o di-scurso positivista
democrático (ex. Henrique Verona em Cubo)
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rio o casamento ci.vi.l antes da cerimónia rel i.gi.osa. Pois'bem;
graças a propaganda post.tive.sta. todas estas medidas legalis-
tas foram supra.cuidas; e a religião de nossos antepassados foi
collocada em condições de digna.dade como nunca teve entre
nós" (LEMos;" Mi.guel & MENDES, Teixeira. 1891,p. 9)

84 A privei.ra manifestação positivista no Ri.o Grande do Sul
ocorre com a publicação do artigo de Silvio Luas - Duas
palavras sobre literatura - em 1874.

85 O que é cona.amado por Pinto : nO post.ti.vísmo foi muito mais
do que um resquício de uma i.geologia exóti.ca em um partido do
interi.or do Brasa.l. Foi a doutrina do filósofo francês que
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nEn rezumo, a pollti.ca moderna, a este respeito, deve ser
assim inspi.rada: 'proteção dos fracos pelos fortes ' (grifo
dos autores), a fi.m de ser possível conseguir-se, o' que
também não é menos indispensável à ordem social ' veneração
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}05 PELOS interess.es supremos da ordem, 1923, p 5

" Segundo Augusto Conte, fundador da pollti-ca moderna,
isto é, da politica fundada na ciência sob as i.nspirações
continuas do Amor, o rezumo daquele problema ê a incorpora-
ção do proletari.ado na sociedade moderna, onde ele se acha
ai.nda apenas acampado e não i.nstalado. Urge sobretudo que a
mulher proletári.a (a Mulher no Pozitivismo constitui a Pro-
vidênci.a moral da sociedade) não seja impelida pelas preci-
zões material.s do lar para a ofi.ci.na, afastada da suprema
função feminina na educação dos fi.lhos, isto ê, a formação
dos homens do futuro. E é por isto que o regímen privado no
Pozitivismo rezume-se nesta fórmula, jâ presentida pelo
instinto universal: O honen deve sustentar a Mulher. (

NOTICIA da Propaganda Positiva.sta, 1916-17, p. 48)
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NOTA.CIÀ da Propaganda Post.tivista. 1914-15, p 20

Igualmente não se acha i.sto menos fora do nosso regímen.
Porquanto, para uma senhorita, o problema dominante na vida
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sob os seus múltiplos espetos, isto é, essenci.allnente como
Mãi. Espoza e Filha, desci.no este que o poder pthblico não
pode desconhecer e incomparavelmente superior ao desenvolvi-
mento de habili.dades muzicais ou outras. E tanto mais ê
assim quanto a preocupação ezagerada da especial i.zação anis
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A PRAXIS PARLAMENTAR DO CÀ8TILHISMO EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO

A apreensão do di.scurso do casta.Ihi.smo em relação a

educação será fei.ta a parti.r do desempenho da bancada rio-grandes

se no Congresso Nacional. Esta opção é consequência da peculiar

EsLcFutuFâ de fullci.onaiíiento da Àssemblêi.a de Representantes do Rj.o

Grande do Su]. que, a rigor, se restringia a análise do orçamento

anual- proposto pelo executa.vo e ainda resulta da ausência de um

contraditório ao PRR. até 1913. tendo a Àssembléi.a prata.carente

uma função homo].ogatóri.a. Entretendo, ressalta-se que embora a

ênfase manifestada em nível federal, também na Assembléi.a de

Representantes a politica pthblica casta.Ihísta em relação a educa-

ção foi. motivo de análise. Neste sentido, por exemplo, destaca-se

a assunção por parte da as.sembléia da divã.sa nensina quem sabe e
aprende'''quem quem

Ilustrativo da ideologia doma.cante em termos de pollti.-
cas educacionais é o discurso proferido por Penna de MORAIS, en

30 de setembro de 1911, no qual propõe o envio de moção ao

ministro Ri.vadávia Correa congratulando-se pelo fato, de através
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da Reforma do Ensino, ter dado inlci.o a desofi.ci.ali.zação do

ensino e aboli.do os pri.vilêgios escolásticos. (Veja anexo B )

4.& OS conceitos a analisar

A análise do papel do post.ti.vi.smo pollti.co gatbcho duran-

te o período castilhista, com relação à educação, deve ser fei.ta

mui.to mais em função de sua atuação parlamentar em nível federal

do que em estadual. Esta ci.rcunstânci.a decorre tanto da manei.ra

pela qual a lega.slação abri.bui.u, às di.versas esferas de decisão do

governo, competênci.as especificas, quanto da peculiar forma peJ-a

qual o post-tivísmo se posiciona em relação ao fenâraeno educacio-

nal. À e(iucação é uma questão polémica que. durante todo o

Feri.odo, mereceu dos positivistas, mormente da L)arlcada gai5cha em

ni-vel federal-, uma atenção em especial. (1)

A questão de fundo relaci.onava-se aos elrti.gos da Consti-

tui.ção da Rep\hblica de 1891 que, de certa forma, consagravam a

praxis tradi.cionalmente adotada em reformas educaci.onais, ao
tempo do Império e que atribuíam aos Estados, Mini.clpi.os e a

União competências nexclusi.vas" nos diversos níveis de educação.

Em pri.nclpi.o, cabia ao Governo Federal ocupar-se. tanto executiva

como lega.slativamente, apenas com o ensino superior, cabendo aos

Estados e Muni.clpios os níveis secundári.o e elementar

Nesta área, a da educação, envolviam-se vários i.éteres



ses que, mesmo sendo di.vertentes em mui.tos aspectos, converge.am

no sentido de manter inalterado o nstatus quoi'. Em outras pala-

vras, esta i.nterpretação permiti-u a ampla.anão da atuação de

outros agentes, princi.palmente da i.nici.atava pri.varia, que encon-

trou boa receptividade a sua expansão em uma séri.e de Estados,

com destaque ao Rio Grande do sul, onde sua presença foi está.mu-

lada, senão por outros mecani.smas, pelo menos pela omissão do
Estado em monopolizar o ensi.no elementar

}84

Aos post-ti.vistas era conveniente manter a si.tuação como

estava, mesmo porque a maioria dos projetos que vi.savam alterar o

si.steina educacional apresentavam-se com propostas que atentavam

contra a or-todoxia doutrinária comtiana, pois defendiam uma mai.or

participação do Govei-no Central. Este processo de centra].ização
provocava exteriores CRLcFC os ntembros da bancada ga\acha.

.'

Ê'

Ê'

Em consonância. o Governo Central nunca se mostrou inte-

ressado em assumi.r o encargo de universalízar a educação p\bélica,

afirmando não ter conde.iões de arcar com mai.s este ónus, preferin

do, portanto, não se ocupar com este problema. Na medi.da, então,

em que o Poder Executivo não mostrava di.sposição alguma em envol-

ver-se com educação elementar, e em que no Poder Legislati.vo

encontrava-se uma bancada extremamente coesa e ati.va que legiti-

mava esta pretensão, tornou-se difícil qualquer mudança.

Em termos de competência para gerenciar o ensi.no, a

bancada gaücha foi ardorosa defensora do "ensino livFen. A ques-

tão do ensino deveria depender da iniciativa parti.curar. O impor-

i.



tante era que fosse oportuna.zado a todos, sem di.sca.iminação de
forma alguma, o di.Feito de estruturar estabelecimentos de ensino

da maneira como melhor aprouvesse a cada um. O prestigio de cada

estabelecimento de ensino vincular-se-i.a à quali.ficarão de seu

trabalho, que seria transferida a seus egressos. Inclusive, uma
luta i.ntensa foi desenvolvida pela bancada gaücha no senti.do de

el i.minar os pri.vilégios acadêmi.cos. O di.ploma não deveria consti-

tui.r-se em mecanismo de reserva de mercado. Às funções desem-

penhadas pelas pessoas deveriam ser aval i.adas segundo cri.téri.os

objetivos e não poderá.am depender de um diploma. (2)

Tendo em vi.sta tais parâmetros, a atuação lega.slativa

dos parlamentares gai5chos na Câmara Federal pautou--se por uma

obstrução constante e sistemát:ica de toda e qualquer altar-anão no

sistema de ensi.no que ampla.asse a atuação do Estado neste selar

lqãc} se limo.tardo à obstrução, os positivistas aproveitaram-se de

(qualquer pretexto para, na Câmara. reafirmarem seus pontos de

vista. Assim. observa-se que, toda vez que assuntos li.gados ao

ensino foram discutidos em plenário, a di.scussão encami.nhou-se

para os temas caros aos positiva.stas, como ensino l i.vre, compe-

tência do Governo Federal, elimi.nação do di.ploma, ensino particu--
lar, questão dos equiparados.

Criou-se,então, no Congresso, um cl i.ma hoste.l a qualquer

alteração que não contemplasse as posições positiva.star. Os pro-

jetos de lei que visassem à nodifi.cações na área educacional

eram filtradas na í'Comi.suão de instrução " da Câmara Federal que,
em quase toda a Repthblica Velha teve como presidentes, deputados



de orientação comti.ana, os qual.s procuraram modelar suas decisões

comforTne este parada.gma.

Nesta emprei.fada, os positiva.stas obtiveram o apoio dos

remanescentes do grupo "jacobi.noíí, normente do deputado e depois
senador Eri.co Coelho (RJ), que narrou sua presença na defesa de
i.dêi.as consentâneas com as aspi.rações post.ti.vise

Esta identifi.cação entre os jacobinos e post.tivistas

solidi.fi.cou-se na época da "consolidação da Repübl i.cau, no pe-
ríodo de governo de Flora.ano Pei.xoto. (3)

as
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Os Jacobinos representavam uma corrente de atuação
agressiva na Câmara, que cri.ou fama na defesa i.ntransígente dos
postulados republ i.canos. Sua associação com os positivistas deu a

estes um traquejo parlamentar que possibil i.tou um domínio de
sessão exemplar

Deve-se ressaltar que a temáti.ca relaci.onada ao ensino é

bastante frequente em todo período da RepübJ-i.ca Ve].ha, embora

esta di.scussão, de modo geral, não tenha resu].tado na aprovação
de medidas que efetivamente mudassem o si.stema de ensi.no no

Brasil. A respeito , ê questi.onável a opi.ni.ão de Ghiraldelli. de

que "Entre 1894 e 1914 a discussão sobre os temas educacionais e

pedagógicos ficou abafada". (4) Em verdade, este período foi tão

fecundo como outros ou mais em termos de di.scussão e, i.nclusi.ve,

se comparado com o período imperial, pode ser considerado como

muito mais rico, em relação à análise da pollti.ca educacional

Ê'.



brasa.lei.ra. Entretanto, apesar de muitos projetos terem si.do
apresentados e discuti.dos, todos tiveram muita di.faculdade em sua

aprovação, pois os i.nteresses envolvi.dos eram mui.tos e contradi-

tórios e, toda vez que o tema ensino surgia em plenário, cada

corrente tratava de emendar com proposi.iões que contemplassem

seus pontos de vi.sta, mesmo que o prometo tratasse de aspectos
pouco vi.nculados aos emendados.
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En todo o período da Repübli.ca Velha o maior problema

institucional que, sem d\hvi.da, si.gni.ficou o maior emperramento na

área educaci.onal, de modo especial na educação elementar, foi a

i.nterpretação, maioritária no Congresso, que iinpedi.a o Executa.vo

Federal de atuar no ensi.no secundário e elementar. Desta forma, o

poder central restri.agia-se a fi-scalizar o ensi.no superior/ dei--

xando para Estados e Muni.clpi.os a competência para aduar nos
ombros ni.vais .

E lógico que esta regi.stênci.a ou, pelo menos, relutân-

cia do poder central em agir na esfera do ensino e].ementas,

decorei.a tanto de princípios ideológi.cos do grupo no poder,

principalmente o agrupamento militar, de influênci.a nitidamente

positi.vista, quanto de compromi.usos políticos ori.undos da base de

sustentação do governo, que, na República Velha, se mostrava

extremamente instável . (5)

Àssi.m, mesmo após um período relativamente longo da

Proclamação da República, o fantasma ou pseudofantasma da res-

tauração da Monarquia constituía o substrato de muitas das medi-



das do governo e contei.bula, sem düvi.da, para que este não se

senti.sse com força (supondo que houvesse di.sposi.ção para taJ-)
para intervi.r em aspectos da vi.da nacional que contrariassem suas
bases de lega.timação.

Um exemplo típico desta si.tuação, é a estratégia propos-
ta por Campos fales, conhecida como npolltica dos governadoresn.

Em verdade esta práti.ca restabelece, embora em outro patamar, a
velha hegemonia da npollti.ca dos coronéisn. O Si.stema baseava-se

no processo de "Veria.cação de Poderes" que a Consta.tuição outor-
gara às Câmaras Legislativas e que lhes concediam soberania

absoluta na questão do reconhecimento de poderes, dal o caráter

irrevogável de suas decisões e a importância de seu controle

Segundo CARONE nesta táti.ca resulta num controle geral dos

Estados"; para SILVO, sob a pollti.ca dos governadores '' organi-
zaram-se as oligarquias estadual.s e se ofi.ci.ali.zou ao fraude

falei.toraln; CÀMPELLO DE SOUZA afi.rma que "no sistema consta.tuldo,
os verdadeiros protagonistas do processo pollti.co eram os Esta-

dos, os quais, dotados dos necessários suportes legal.s, dominavam

a politica nacional. Em troca da garantia de ta.l autonomia, sen

intervenção da Uni.ão e do direito de controlar as nomeações

federais, os Estados davam apor.o ao presa.dente da República, sem
o qual este não subsista.ria n6'poder". (6)

O que é importante resgatar ê o signifi-cativo processo de

transformação por que passam as camadas hegemónicas no Brasil,
tanto em nível do processo económico quanto, e principalmente, em

nível ideológico. Como todo e qualquer período de transe.ção, este
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caractere.za-se por avanços e recuos que obedeci.am a condições
especificas do desenvolvimento das forças produtivas em âmbito
regional

E lógj.co que não se pode afirmar terem ocorra.do rupturas

epi.stemológi.cas neste processo; a luta, mormente a ideológi.ca,

foi. violentamente travada em todos os campos possível.s, ( i.gre-

da, escolas, parti.dos, etc.) mas representou sempre o avanço
lento e gradual de uma cosmovi.são vi.nculada ao desenvolvimento

do processo produto.vo e, de modo especial, adequada a novas
divisões regi.onai.s do trabalho.

A consol i.damão de hegemonias regionais, consubstanci.ada

na politica dos governadores, não somente evi.denciou di.ssonância

nos estágios de desenvolvimento regi.anais como também, e pri.nci-

palmente, refletiu posições ideológi.cas histori.carente desarmõ-

nicas, representativas de fiações de classe em conflito, destacan

do-se os i.nteresses dos setores agrários e das eli.tes vi.nculadas
ao processo de i.ndustri.al i.zação.

A República representou, de certa forma, a consol i.damão

do inicio de um processo de transferênci.a de rendas do setor

agrário para o setor i.ndustri.al. E lógi.co que i.sto não implica
caractere.zar um processo de conflito pessoal no seio da classe

dominante. Em regra, esta transferência não signo.fi.cou a salda de

capital.s dos grupos hegemõni.cos, poj.s o processo de industri.ali-

zação efetuou-se a parti.r de uma transferência de investimentos.

Entretanto, houve uma monopolização do poder por parte dos se-
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fores agrários ligados ao café e ao processo de i.ndustri.ali.zação

de Minas Gerais e São Paulo. (7)

O que importa ê apreender a di.ferenciação i.geológica,

em relação à percepção do papel ou necessi.dade da educação, nos

respecti.vos projetos politico-admi.ni.strati.vos das diversas hege-

monias regi.onai.s. Tanto a relevânci.a da di.fusão do ensi.no, quanto

as formas como se estruturariam os mecanismos pelos quais o

si.stema de ensi.no seria ampl i.ado, obedecem a ritmos di.ferencia--

dos, dependendo das características sócio-econõmi.cas regionais.

Observa-se que, en estados onde o processo de i.ndustria-

lização se expande com mai.or rapidez, ocorre simultaneamente uma

expansão no nível de ensino, refletíndo a preocupação das elites

emergentes com a formação da força de trabalho necessâri.a a

estágios mais avançados do processo de desenvolvimento produtivo.

O selar oli.gárqui-co rural, neste período, enfrenta si-

tuações contraditórias. Ai.nda hegemõni.co, vê com preocupação o

aumento do poder pollti.co de interesses conflitantes com os

seus, e, no sentido de assegurar seu poder, reforça os currais

eleitorais concomitantemente com o i.ncentivo ao processo de al-

fabeto.zação, condição necessâri.a à ci.dadania. Atê hâ poucos anos,

esta mesma ol i.garqui.a representava um dos principais favores de

obstrução à expansão do ensi.no no pais.

Embora a justa.fixação da Reforma Saraiva (1881) que

visava alterar a legislção dei.total caracterizasse a ampliação



do ensino como um de seus objeti.vos, a prâti.ca revelou o quanto é
insuficiente a teoria. À prâti.ca do coronelismo mostrou-se extre-

mamente eficaz em burlas a lei, transformando as eleições num

verdadeiro "faz de contasn. A exi.gênci.a de alfabeto.zação para

exercer o di.Feito do voto não provocou signo.ficativa dimi.nuição
nas taxas de anal fabetísmo .

Como o Governo Federal regi.sti.a ao maxi.mo em intervi.r en

lutas intestinas dos Estados, grupos oligárquicos perpetuaram-se

no poder, como é o caso do Rio Grande do Sul, com o Partido

Republicano Rio grandense representado por Julgo de Castilhos e

Borges de Medeiros. (8)

Na medi.da em que o poder central comportava-se desta

forTna, é compreensível que, não tendo i.nteresse e, em alguns
casos, não tendo boa recepti-vidade, sua parti.ci.pagão no sistema

educacional, em nível de educação elementar e secundária. fosse
prata-cadente nula .

Esta questão, como vi.mos, deriva de regulamentação que

se originou ai.nda no Império. O ato Institucional de 1834 atri-

buiu competência aos Estados e Municlpi.os para gerenciaren o

ensino elementar e secundário, cabendo ao Poder Central geren-
ciar o ensi.no supera.or e o ensino em geral no Municlpi.o Neutro.

Mesmo assim, indiretamente, principalmente no final do

Império, o poder central tentou qualificar e uniforme.zar o

ensi.no no Brasa.l. Isto ocorreu através da transformação do Colo

gio Imperial D. Pedro ll em escola modelo, a qual se tornou ponto
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de referênci.a aos outros estabelecimentos de ensino. Esta situa-

ção não foi. aceita pacificamente, pois ati.ngia a mui.tos i.nteres-

ses, e os privil-égi.os atribuídos ao D. Pedra ll eram considerados
como indevidos .

A Consta.tui.ção de 1891 reafirmou, embora de forma dübi.a,

esta si.tuação, restri.ngi.ndo o papel do Governo Central. Na pra-
tica, no período da República Velha, este foi um tema rei.nci.dente

em todas as di.scussões sobre educação na Câmara Federal. Toda vez

que o Governo Central ameaçava intervi.r na educação elementar e

secundária. a bancada positivista ( a gaücha em particular)

articulava-se para fazer fracassarem as pretensões governamen-
tais .

Não foram poucos os projetos apresentados por deputados

e senadores que alteravam este di.spositivo constitua.onal e que

foram si.stemati.cadente obstruídos na Comissão de Educação ou na

própri.a Câmara. Projetos que, uma vez apresentados, não seguiam

os tremi.tes normais e simplesmente eram nesqueci.dos"

A princi.pal reivindicação da bancada do Ri.o Grande do
Sul consi.sti.a em não acei.tar a i.ntromissão do Governo Central nos

Estados sem prévia aqui.escênci.a desses. De outro lado, propugna-

va o direito dos Estados em legislarem sobre ensino na forma que
bem entendessem, sem prestarem conta ao Governo Central. Na

prática, defendiam que nem ao governo estadual cabia competência

em agi.r sobre a esfera da educação, uma vez que i.sto seria inter-

ferir na "liberdade espiritual", na liberdade de consciênci.a.
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Cabia, portanto, à iniciativa parti.Guiar, agi.r de forma que

melhor Ihe convi.esse nesta área. Era a assunção da maxi.ma positi
vista, tão cara aos republi.canos gaúchos: lleDsine quen quiser,
onde quiser e Cano poudern . (g)

f'

A intervenção do Estado era vista como algo negativo, o
que não impedia que, em ci.rcunstânci.as especlfi.cas, esta fosse
vista como una fatalidade necessária. Este era o caso do Brasil

que, não tendo ati.ngi.do O nestági.o positivos, prece.fava recorrer

a subterfúgios, como a intervenção do Estado para executar tare-

fas as qual.s, no estágio positivo, desenvolver-se-iam de forTna
i.ndependente dele.

Sob este pri-sma, o Governo Gaúcho não abandonou intei-

ramente a educação à exclusividade dos particulares, tomando a si

a responsabilidade pelo ensi.no elementar. como consta.tucionalmen-

te era preces.tuado. Entretanto, sempre que possível, isto foi

fei.to através de estimulo a iniciativas parti.culares.

Quanto ao ensino superior, sua expansão no Rio Grande do

Sul ocorreu sob a égide exclusiva da ortodoxia positivista. Sem

dúvida. no fi.nal do século passado, eram poucas as escolas supe-

riores no Brasil, e o Ri.o Grande do Sul nunca era lembrado pelo

governo federal quando da eventual expansão deste nível de ensi-

no. E i.sto ocorria, tanto pe].a pressão dos outros Estados, que

era eventualmente exercida junto ao Poder Central, quanto pela

si.tuação verdadeiramente desconfortável pela qual passará.a a

bancada gaücha se pretendesse tal i.nstalação, poi.s, embora enten-
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desse o ensi.no superior como consta.tua.onalmente de competênci.a
da Uni.ão, defendia com ardor a l i.vre ini.ci.atava nesta área.

Na busca da concretização desta proposi.ção teórica,
desenvolveu-se no Brasil o sistema de nensino livrei. No Rio

Grande do sul, em parti.cular, vários estabelecimentos de ensino

supera.or ] i.vre foram fundados. Foram estabe].eci.bentos de ensino

criados por particulares, de modo geral sem fins lucrativos que,

foram eventualmente subsi.doados pelo Governo Estadual, mas que,

de todo jeito, obtêm sua maior cota orçamentária da contribuição

dos discentes . (IO)

A fundação de vários estabelecimentos de ensi.no supera.or

livre no Ri.o Grande do Sul, e o relativo sucesso que obtiveram,

servi.u de substrato e i.mpulso à defesa das proposições positiva.s-
tar na Câmara Federal. O sistema de ensino implantado no Rio

Grande do Sul pelo Governo Estadual era um parada.gma constantemen

te lembrado para justa.ficar a regi.stênci.a à i.ntromissão do Gover-

no Federal na área educaci.anal

Portanto, como anteriormente afirmamos, no Rio Grande do

sul em particular, o Governo Estadual estimulou um sistema educa-
cional cuja base essencial era a ini.ciativa privada. E este

modelo era estimulado desde o ensino elementar atê o superiora

mesmo que, em relação ao primeiro, a parti.cipação pri.varia tenha

representado apenas um terço da matricula geral

A proposta do "ensi.no livre", embora violentamente cri.
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ti.cada, princi.palmente pelos defensores da i.ntervenção estatal

na educação, representou, na época, uma tentativa de i.novação em
um ti.po de soa.edade caracterizada pela tutela do Estado em todos

os níveis. Inovação si.aliar, na mesma época, houve somente a dos
anal-quietas, com as iiescolas l i.vresn.

Um corolâri.o do ensino livre, que não somente mereceu a

atenção especial dos positivistas gaúchos com relação à educação,

como também causou as maiores reações em todo pais, foi a questão
da abol i.ção dos pri.vilêgios acadêmi.cos.

No Rio Grande do Sul, a detenção de n titulo acadêHicon

não garantia mais reserva de mercado; toda e qualquer proa.suão

podia ser exerci.da por todo e qualquer sujeito que se consideras-

se preparado para tal, cabendo à soa.edade aquilatar a proa.ciên-
ci.a de sua capaci.jade proa-ssi.onal. Não resta düvi.da de que esta

questão gerou polémicas i.n\bmeras, e sua implantação foi constante

e firmemente contestada em amplos setores da sociedade, entre os

qual.s destacaram-se os vinculados ao setor de saúde, que se
i-nsurgiram contra o que denomi.naval "insuflação ao charlatanis-

Entretanto, esta era uma questão cruel.al na doutrina

poste'avista, pela qual o Parti.do Republ i.cano Ri.o-Grandense to-

mou-se de brios e procurou, de todas as formas, garanti-r o que
denominava "I i.beldade proa.ssionalu. (11)

Neste capitulo vai-se radiografar a partia.pagão da

bancada rio-grandense no Congresso Nacional, com o propósito de
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da politica educacional brasilei.ra, durante a Rept3bl i.ca Velha.

Analisar-se-ão as alternativas de maior impacto, que
maior i.nfluência exerceram no processo de formação do "sistema

educacionaln brasilei.ro, fundamentalmente relacionadas a:

A.) Instrução primári-a ;

B) Instrução secundâri.a ;

C) Prol eto Tavares de Lyra;

D) Reforma Rivadavia Correa ;

E) Lei Carlos Maximiliano;

F) Ensino Superior;

G) Conferência Inter-estadual de Ensi.no

4.2 Pxolegõmenos da lega.ilação sobre educação

Antes de se anali.sar o desempenho dos positiva.stas no

Congresso Nacional vai-se, sucitamente, apresentar alguns aspec-

tos relevantes da evolução da politica pübl i.ca de educação duran-

te o período i.mperial

Provave].mente . poucos países estabeleceram uma'"legisla-
ção tão abundante quanto o Brasa.l, em termos de instrução; e tão

grande quanto não cumprida. (12)

Abstraindo o período colono.al, esta complexa lega.ilação

inicia com a Constituição de 25 de março de 1824 que, em seu
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arte.go 179. parágrafos 32 e 33 do capitulo Vlll, referendado

pelo Àto Instituo.oral de 12 de agosto de 1834, declarou fique

compete às Assemblêi.as das Provlnci.as lega.slar sobre a instrução

pública e os estabelecimentos destinados a mini.stFá-lan. Precei-

tua, também, que o ensino elementar será gratui.to e obrigatório

em todo o terei.tório naco.anal. Estes preceitos nunca foram

cumpri.dos, poi.s os governos das Províncias jamais ofereceram uma

quanta.dade de vagas capaz de absorver a uni.verbal i.date das crian-

ças em idade escolar.

Mas, a questão mai.s polêmica desta lega.ilação foi a

transferênci.a feita para as Provlnci.as e Muni.clpios da competên-
cia em legislar e atuar em relação ao ensino elementar. Poucas

questões provocaram no Brasil tamanha celeuma quanto esta. A

exegese de seu texto acompanha a luta parlamentar até a década

de 30 deste século, uma vez que foi mantida na Constitui.ção
Republi-cana de 1891. São cem anos de avanços e recuos, conforme

as conveniências das diversas par::es envolvi.das , conde.clonados

às forças politicas, conjunturalmente hegemõni.cas, em determi.na-
dos períodos hi.stóri.cos .

Como a instrução pübl i.ca não consi.sela em uma priori.date

do governo no Impéri.o, o que se observa é uma !anta tentati.va de

organização de uma sistematização jurldi.co-admi.nistrati.va com a

finalidade de padronizá-la no pais, embora a prática e a teoria

não se tenham hi.storicamente identi.fi.cada.

Em todo o período imperial , e mesmo na República Velha,
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um dos mecani.smas mai.s uti.li.zados no senti.do de uniformizar o

ensino no Brasil foi estabelecer, tácita ou expressamente, o
Município da Corte como padrão. Pretendia-se, apesar de atribuir
a cada Provlnci.a o poder de sistemati.zar o ensi.no em seus terri-

tórios, constitui.r o Município Neutro em uma espéci.e de modelo,
acreditando-se em um eventual nefei.to demonstraçãon. E, sendo

assim, é lógico que as reformas propostas sempre tinham em vista
este modelo .

Em 1851, fruto da exposi-ção feita pelo Dr. Justiniano

Josê da Rocha, que havi.a sido encarregado de analisar o estado

das aulas públicas dos colégios e escolas particulares da capa.tal

do pais, o governo bai.xa o Decreto Lega.slati.vo nÚmerO 630, de 17

de setembro de 1851, que reforma o ensi.no pri.bário e secundário

do Muni.cipi-o Neutro.

E i.mportante ter em mente que, nesta época, a parti.ci.pa-
gão da Uni.ão na i.nstrução p\hbli.ca era mui.to dimi.luta. Mesmo em

relação ao Colégi.o Pedro 11, a União contribuía apenas com um
pequeno subsldi.o. (13)

Em 17 de feverei.ro de 1854, criou-se o Conselho Di.reter

de Instrução Pihbli.ca do Município da Corte, com a participação de

di.versos segmentos da soa.edade, no intui.to de disciplinar o
ensi.no no Rio de Janeiro. Nesta época, praticamente ofi.cial i.za-se

o Colégio Pedro 11, assumi.ndo a Uni.ão a responsabi-cidade de sua

manutenção fi.nancei.ra. Nesta reforma, conheci.da por Retorna couto

Perfaz , também se cria uma Inspetori.a Geral e, sem dthvida, o
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espírito que a conduzia era o de regular nCOH todas as cautelasn

os exames preparatóri.os. Os escândalos envolvendo as bancas

examinadoras eram cada vez mai.s frequentes e consta.pulam motivo

de descrédi.to de todo o si.stema. Apesar das medi.das saneadoras

tomadas, seus resultados a medi.o prazo foram frustrantes.

Em 24 de outubro de 1857. através do decreto número

2.006, referendado pelo Marquez de Oli.nda, o Governo alterou a

organização curricular do ensi.no . Ci.nco anos após, pelo Decreto

nÚmerO 2883, de l de deverei.ro de 1862, reduzi.a-se o currículo,
tentando conforma-lo com as pecul i.ari.jades do si.stema de exames
adorado .

Em 1869. o Mini.stro do Impéri.o, conselhei.ro Pauli.no rosé

Sobres de Souza, cri.tocou o ensi.no público em Relatório apresen-
tado ao Conselho e sugeriu as medi.das para melhora-lo, entre as

quais destacaram-se a cri.anão de um sistema de fiscali.zação mais

eficiente e a fundação de uma uni.versidade. Entretanto, OS nâFFâD

josií nas diversas bancas de exame constituíram uma praxe em

muitos lugares. Em certas localidades, a aprovação dependia ape-
nas de "uma contribuição Honetári.au

com o propósito de reforçar os mecani.senos de controle

sobre as bancas examinadoras, o Governo elabora o Regulamento de

1874 que

- tornava os exames permanentes de abril a novembro de
cada ano

- Dava aos rel)rovados três meses de prazo para podetém
f
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sujeitar-se a novas provas;

aumentava aos examinadores o tempo marcado para as

argui.iões, exigindo-se que não exercessem o magistêri.o parti.cu-

previ.a a organização de programas de modo que abran-
Tnat á. v- i = c

Entretanto, segundo Abranches, as medi.das não surte.ram

efeito, pOj.S nlOgo em 1875 novas irregulari.dades se fi.zeran

senti.r pelos exploradores da indüstri.a dos preparatóriosu. (14)

O Decreto nthmer0 6.130, de 1876, referendado pelo con-

selheiro José Bento, alterou o regulamento do colégio D. Pedra

11, tornando o curso mais humanista, numa c].ara influência do
ensi-no j esulti.co.

Em 1878 reformou-se novamente o sistema de ensino, pro-

pondo, entre outros quesitos

frequência livre;

facili.dade de exames ( podiam ser efetuados nas

provlnc i.as )

XÇdo ao carater oorzgatorzo do ensino re].igioso;

exigência que o matri.culado ti.veste mai.s de onze e

menos de quinze anos de idade ;

prol.lição do exercício do magistério particular pelos
professores ofi.dais

abo].

Nota-se, claramente a influência da ideologia positi.vi.s
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ta nestas propostas, as qual-s irão provocar anui.ta discussão atê o
fi.nal da República Velha.

No ano seguinte, en 19 de abril de 1879, o conselheiro
Leõncio de Carvalho referendou uma das medidas mais revolucioná-

rias até então tomadas na área do ensÍho no Brasa.l, através do
Decreto n\hmer0 7.247, pelo qual o ensi.no pri.mári.o e secundário

foram declarados completamente livres no Município Neutro, e o

ensino superior passou a admitir a frequência l i.vre. Além disso,
este decreto di.sciplina o processo de "equiparaçãon entre os
colégios parti.calares e os oficial.s.

Mesmo asse.m, todos os anos as irregularidades eram uma

rotina e contra elas o Governo sentia-se i.mpotente. Pretendendo

eli.mi.nar estes nantFOS de corrupção"r em 1887 apresentou um

prometo vi.sendo eliminar o si.stema de exames parcelados e substi-
tui-].os pecos "exames de madureza''

No final do Império predominava no Brasil, em termos de

instrução, um sistema descentrali.zado no qual a Uni.ão pouca

i.nterferência exercia quanto ao ensino fundamental, como escreve-

ram em 1889 0s barões de Sabei.a e de Teffé

UNossas municipalidades e sobretudo nossas
provlnci.as têm liberdade para escolher o pessoal docen-
te, fixar programas, adotar métodos e criar escolas. Não
lhes impõe o Estado qualquer pressão administrativa,
qualquer direito de inspeção. Os exames que exige dos
candidatos de qua].quer proveniencia que se queiram ins--
dever nos estabeleimentos de ensi.no supera-or são o
\único meio que se reserva para influir sobre a instrução
pri.mâri.a e secundaria."(15)
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4 . 3 . Instruçãc> prinaria

Em termos de ensi.no primário, durante a República Velha,

as i.nici.ativas parlamentares, e mesmo do poder executa.vo federal,
restringe.ram-se fundamentalmente -às proposições que visavam

encontrar una alternati.va nleglti.man de permitir à Uni.ão a inter-
ferênci.a neste nível de ensi.no.

Em 1904, com o i.ntuito de equaci.onar esta questão da

competência, o deputado Passos de Mirando apresentou prometo que
pretendia tornar nposslvel a geral e systemática organização do

ensi.no brasileiro em todos graus, desde o primário até o supe-

ra-or" (16). Por ocasião da explanação de seu objeti-vo na Câmara,

foi de imediato aparteado pelo deputado Gastão da Cunha, o qual

caractere.za a interpretação doma-nante no Congresso quanto à com-

petênci-a dos diversos órgãos públicos em relação ao ensino

''Quero ver de que maneira. Pela constitui.ção, o ensi.no pri.Ratio
pertence às munici.pal i.jades. " (17)

A interpretação que ini.bi.a a anão da União na área de

ensino era muito forte no Congresso, posicionamento detectado
pelo autor do prol eto:

Bem conheço a opinião daqueles que pretendem limitar
a ingerênci.a do Estado à instrucção tão sòmente. Neste
presupposto se tem ido até permiti.r um odi.oso nonopólio
do ensino. Opinião é esta inacceitável, desde que apenas
se considere que, quanto mai.s moral i.fados forem os sen-
ti.nentos de um pavor quanto mais apurados forem os
costumes de uma sociedade, tanto mais excellentes serão



suas instituições e as suas lei.s, viável.s e prósperos os
seus progressos, e tanto mais estes e aquellas se podem
desenvolver e escudar. E o que basta para provar a
necessi.date da i.nterferênci.a da collectividade na educa-
ção (ios i.ndivlduos, não como processo para impor idêi.as
ou sentimentos, mas como elemento de conservação e equillbri.o. (18) ' ' '''
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Com a intenção de concil i.ar os diversos posicionamentos,
o prometo caracterizava bem, em sua autora.zação, a necessidade de

um acordo prévio entre a União e os Estados. Em decorrênci.a,
bastava a resi.stênci.a de uma das partes para que a anão da Uni.ão

fosse detida. O art. 1. do prometo rezava: " Nos termos do art

65 & 1, da Constituição Federa]., autoriza a União a entender-se

com os governos dos Estados com o fim de obter dos mesmos a

nomeação de delegados, com plenos poderes para accordarem, junta-

mente com o Governo da União, sobre o melhor meio de organi.zarem

e systemati.zarem o ensino pihbli-co brasilei.ro, notadamente o

pri.bário e o technico e profissional elementar.-l (19)

Em 1906, a questão da instrução püb].ica retornou à

discussão, quando o deputado Barbosa Lama apresentou emenda ao

orçamento do Ministério do Interi.or. O deputado, pela bancada

gaücha, fri.sou, em relação a esta temática, que não pensava "que
o lega.slador constituinte ti.vesse, sequer i.mplicitamente. consen-

ti.do em arrancar ao poder centra]., à Uni.ão, au' governo nacional,

a di.screta e suprema superintendênci.a sobre o ensi.no." (20)

A emenda de Barbosa Li.ma manda a União abri.r uma subven-

ção para custear cem escolas pri.mári.as vesti.nadas ao ensino da

língua brasilei.ra nas colõni.as dos Estados do Ri.o Grande do sul,



Santa Catarina e Paraná, de acordo com os respectivos governos
locais. Quando a emenda foi. analisada na Comi.suão de Instrução da
Câmara, esta apresentou uma emenda alternativa:

n Aos Estados que despenderem annualmente com a i.ntruc-
ção pública pri.pária, leira e gratuita, pelo menor 158
de sua recei.ta, poderá a União conceder subvenção annual
correspondente a 25% da dotação que, no orçamento de
cada Estado, for atei.bulda a esse serviço pübli.co e
effetivamente despendido como pagamento de vencimentos
aos professores pübl i.cos pri.vários.

Para conceder tal subvenção o Poder Executa.vo
Federal entrará em prévio accordo com os governos dos
Estados, fixando as bases e condições que 'reputar con-
vem.entes e podendo abrir os necessários créditosu.

E o Poder executa.vo autora.zado, na vigênci.a desta
lei, a entender-se com os governos dos Estados, ajustan-do os mei.os :

a) de ser organizado e sistematizado convenientemen-
te o ensino primário, (ie modo que se:ja leigo, gratuito e
obrigatório ;

b) de serem instituídas escolas téchnicas e proa.s
s i.onâ.es e]. emenbax'es .

Para esse fim poderá abri.r o necessári.o crédi.to.

Sala das Sessões, 30 de Outubro de 1906. rosé Bom--
fácj.o ( 21)

O problema da competênci.a é contornado, como na emenda

de Barbosa Li.ma, pela proposição do "previ.o acordo com os gover-
nos dos Estados". A diferença entre as emendas reside no fato de

a emenda da Comi.suão da Instrução, sob a premi.dência do deputado

rosé Bom.facto , exigir que a subvenção seja despendida com a

instrução publica, primari&7 leigo e gratui.ta. A inclusão desta

restri.ção, que alijou as escolas particulares, praticamente tor-

nava sem efeito as pretensões de Barbosa Limo para as zonas de
colonização propostas, onde a maiori.a das esco]as estava vincu].a-

da à iniciativa privada confessional



Em 1912, novamente houve o retorno desta problemática. O

deputado Augusto de Liça retomou a discussão do problema, apresen

tardo novo prometo. O que ê i-mportante salientar ê que. desde

1906, (quando o dispositivo da subvenção foi insere.do na orçamento
do Ministéri.o do Interior, nenhum dos governos estaduais se

utili.zou desta autora.zação para apli-car recursos do tesouro da

Uni.ão na instrução pública .

Sem düvi.da, esta situação foi si.gníficativamente revela

dou da resistência dos Estados a qualquer interferência da União

em assuntos que consideravam de sua competência. O que é

expl i-ci-Lamente reconhecido pelo própri-o deputado Augusto de Liça,

autor do prometo :

Sem dúvida, aos Estados competem o governo das esco-
las e a livre administração do ensi.no ptbblico pri-pária,
mas nada impede que o Governo Federal venha em auxilio
daque].les que mais se empenham na nobi.llssi.ma tarefa de
elÍmi.nar do pai.z o seu mal inveterado e chroni.co, a sua
grande chaga, sempre viva, cujo período de cicatrização
não se pode precisar - o analphabeti.smo. (22)

Com o propósito de oportunizar a utilização deste recur-

sos o prometo de Augusto Liça tornou universal a subvenção,

suprimindo o quesito que a restringia às "escolas públicas,

laicas e gratuitasn. Além disso, procurou colocar toda a ini-
ciativa nos Estados, com o claro objetivo de caracterizar sua

competência com relação ao assunto. O artigo l prescrevia: " O

poder executivo auxiJ-tara o desenvolvi.mento do ensi.no primário

nos Estados, de accordo e precedendo solicitação dos respectivos
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governos . "

Como garanti.a de que a verba do tesouro fosse realmente

uma subvenção, esta restringia-se a 20 & da quantia que efeti.va-

lente houvesse si.do despedida, eh cada Estado, com a instrução
primar i. a .

Em seu parecer, a Comi.ssão de Instrução Pública estimu-

lou a interpretação, contida no prometo, que visava associar

União e Estado no provimento de escolas, mormente na i.nstrução

primária. Neste mesmo parecer, a comissão utilizou, como princi-

pal argumento para caracterizar a prova.são da i.nstrução em todo

território naco.onal, como um dever da Uni.ão, o fato de que a

Constituição da República exigia como requi.si.to de capacidade

eleitoral, a alfabetização. ''Parece, poi.s, que o dever primor--

dias em regi.nlens desta natureza, é proporcionar ao cidadão o

meio de obter o alludido requisito, facilitando a sua i.nstrução,

o conhecimento dessas noções comuns, e].ementares, que o habi.lutem

ao gozo do di.Feito do VOTO.n (23)

Foi. reforçada a ideia de que a oposição constitua.onal

desaparecerá.a totalmente, na medida em que ocorresse entendi.mento

prévio entre Uni.ão e Estado. Entretanto, ressaltava-se que isto

não seria possível, enquanto'da parte do Poder Executivo não
houvesse "maná.festações sinceras e francas nesse sentidos

En 1913, Octávi.o Mangabei.ra, ao propor uma Comissão

Legislativa do Ensino Popular, expressa com clareza o cresci.mento

desta concepção no Congresso:
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Partidário, que sou, decidi.do, da di.efusão do ensino
popular gratuito, obra.gatóri.o ( mui.to bem) , influenciado
si.não até dirigido pelo proprio Governo Federal ( muito
bem), rebello-me, de modo positivo, não só contra a
oplnzão, quase relegada, feli.zmente, para o justo aban-
dono que Ihe cabe, que se oppõe á instrucção obrigató-
ria, considerando a obra.gatori.ade do ensino como uma
restli.nção à liberdade, quando a garantir a liberdade ê
que ella exactamente se propõe, arcando contra o anal-
phabetismo que conduz à anarchi.a que degrada ou o despo-
ti.smo que deshonra todos os ideaes de li.beldade ( muito
bem); rebello-me de modo post.ti.vo, não só contra a
doutrina, ai.nda em voga para muitos, que sustenta e que
apregoa/ sob pretexto de amor pelo princlpi.o da organi-
zação communal, ou de excesso de zelo pelo texto da
nossa Magna Carta, a i.ncompetênci.a constitucional da
Uni.ão para que possa directamente i.ntervi.r, dentro do
nosso regímen, nos negóci.os do ensino elementar. (24)

Quando do prometo da criação de uma Escola Normal Supe
Flor na Capa.tal Federal , proposta por Mi-gueJ- Calmon, ( 25) este,
apesar (ie i-nsistir na incompetênci-a da União para legislar sobre

a i.nstrução prímári.a , entendeu como competênci.a da Uni,ão fundar

rílnstitutos Normaes" onde se habilitem professores para o ensino

pri.mári.o dos Estados Apesar de concordar com Calmon quanto à

competênci.a da União, o deputado Gumerci.ndo Ri.bas di.acordou, em

relação ao ensi.no pri.bário, quando aquele restringe.u o apor.o

fi.nanceiro eventual proposto pela Uni.ão aos Estados.

Para tal , Ri-bas apor.ou-se nas posições defendidas pelo

Partido Republ i.cano Rio-Grandense e, particularmente, por Jülio

de Castilhos na Constitui.nte, caracterizando-o como "positivas
ta de escol" , reafirmando o lema casta.Ihi.sta liTolctâDcia com as

pessoas, a par da máxima intransi.gência com os pri.nclpios"



Ri.bas discordou de Calmon quanto ao estabelecimento de

Escolas Normais Federal.s, ti.pificando-o como a ofici.alização do

ensino neste ramo de instrução:

Ora, Sr. Presidente, uma tal idem golpeia de frente
o programma e a orientação do partido que orienta e
auxilia o Governo da Uni.ão e nós sabemos perfeitamente
que o governo tem como ponto preclpuor principal de.seu
programma, a desoffi.cialização do ensino, já ini-dada
brilhantemente pelo emi.neste Sr. Ri.vadávi.a Correm na
reforma por S. Ex. elaborada . (26)

Ri.bas aproveitou a ocasião para analisar outra idêi.a

tão cara aos positiva.star : a liberdade de frequência. No prole'
to de Calmon havi.a si.do embutida a necessidade de frequência

obrigatória. e. para o deputado gaúcho, esta H ê medi.da contra a

qual nós temos o dever de nos insurge-r porque a consideramos uma
violação fJ-agrante de um dos mais e]ementares ].ibelos america-

nos . '' (27)

A questão que esta por trás deste probJ-ema ê, em Última

instância, a de saber quem efetivamente tem o direito e dever de

orientar a escolha da forma de educação dos filhos. Assim, na

interpretação positivista de Ribas, decretado o ensino obrigató-

rio, "ficaria de facto anulado o i.nstituto do pátrio poder"

''' Com uma interpretação de fazer inveja ao Apostolado

Positi.vista, assim se pronunciava o deputado na Câmara:

Sr. Presidente. o ideal segundo a minha fraca concepção
e a da politica a que estou vinculado pela i.dente.jade
das i.deas, ê que, Sr. presidente, a instrução seja fei.ta
nos lares, sob a direcção inegualavel.das verdadeiras
educadoras que são as mães, educadoras incomparáveis dos



sentimentos que hão de formar a base de todas as nossas
futuras concepções noraes e intellectuaes.

A educação da infância, sr. Premi.dente, é direi.to
que a ellas pertence, sendo a escola primari.a uma venda
dei.ra usurpação das funcções maternas. (28)
E concluiu Ribas :

Devemos, pois, procurar evitar essa intervenção pertur-
badora da União nos Estados,intervenção que só aggravarâ
o mal que se procura sanar

Deixemos os Estados resolverem a questão do ensino
dentro de suas fronteiras, com os elementos de que
dispõem e com o critério que julgarem mais acertados.
(29)

Em suma, a participação da bancada gatbcha no Congresso

Nacional caracterizou-se, em termos de ensi.no pri.bário, pela luta

em prol da não obra.gatori.edade de frequência, pela inconstituci.o-
na].idade da competênci.a da União em agir e,ou em lega-alar neste

nível de ensi.no; e, em termos de pollti.ca educacional, caracteri-

zou-se por obstaculizar as tentativas de ''reofi.ci.ali.zação do

cnsi.now e. particularmente, pela critica ao caráter "laico",

frequentemente inserido em alguns projetos que vi-cavam alterar a

politica pública vi.gente

4 . 4 . Instrução secundaria

A educação secundária. tanto no Império como na Pri.meiga

República, possuía como principal característica sua função in-

trodutória ao ensino superior. Mesmo que, constitucionalmente,

coubesse aos Estados o provimento da educação secundaria, a Uni.ão
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procurava controla-la através dos quesitos necessários ao ingres-

so nos cursos superiores, e, posters.ormente, através do processo

das equiparações com o Colégio Pedro 11. (30)

A problemâti.ca de mai.or repercussão neste nível de ensi-

no no Congresso foi a transformação dos exames preparatóri.os em

exames de madureza a qual, na verdade, remontava ao final do

período Imperial, quando esta decisão foi tomada. Em virtude de
uma série de interesses, prece.puamente de cunho politico, a

decisão de acabar com os preparatórios foi sempre postergada.

En consequência, este problema perpassa todo o período

da República Velha, levando frequentemente a questão educacional

à di.scussão na Câmara F'ederal. O decreto de 8 de novembro de

1890, elaborado por Benjami.m Constant, estabelecia o ano de 1896

para a efeti.va implantação do exame de madureza. Enquanto isto

não ocorria, os vários segmentos que tratavam com a educação

procuravam garantir seu espaço institucional, como, por exemplo,

a iniciativa privada, através do deputado Severino Vieira, que

apresentou no Congresso o prometo o qual "Reconhece válidos para

matricula nos cursos superiores da União os exames terminaes

feitos em estabelecimentos particulares de ensino. " (31)

Em 21 de agosto de 1891, a'":Commi.suão de Instrucção Pública
da Câmara Federal emiti.u parecer anali.Bando as justificativas

nele conta.das, e en sua argumentação percebe-se a influência dos

modelos pedagógi.cos alemão e norte-americano e, de modo especial,
a transferência da responsabil i.date do ensino à ini.ciativa priva'



da. O Parecer foi. aceito pela Comissão como i.gerente ao regime

republicano, no qual a i.ngerênci.a do "elemento offi.cialu deverá.a

restringir-se ao mini.mo necessári.o. E, o sucesso do sistema

escolar brasa.lei.ro dependeria da el i.mi.ni.nação da figura do "Esta--

do docente'i. Asse.m, a Comissão aconselhou a aprovação do prome-

to, apresentando, entre outras, as segui-ates consi.derações:
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1: .que o intui.to princi.pal do projecto é desenvol-
ver a i.ni.ci.atava particular na creação de estabe].ecimentos de ensino;

2. que desse desenvolvimento depende a gradual
di.mi.nuição da interferencia que o elemento offici.al
ainda conserva ein assuptos de ensi.no, e a sua consequen-
te cessação.logo que, por effei.to da lei., se ': ''

organiza-
rem, sob a tutela dos competentes, extremados pela sele-
ção da concurenci.a, aquelles estabelecimentos;'

3 que ê da i.ndole de um regímen francamente repu-
blicano o princlpi.o do ESTADO NÃO DOCENTE, e que ao
espi.ri.to da época repugna o principi-o contrari.o;

4. que a intervenção do elemento offi.ci.al ê, por
sua essencia,um obstáculo de todo o esforço, que Ihe não
siga o programma e as exi.gencias, pois, que da conforma--
ção com elles mai.s fao.Imente resultará.a o sucesso nas
provas dos exames . (32 )

ê'

!.

:.

:'

Tradici.onalmente, os projetos de alteração dos si.stemas

de ensino enfrentavam grandes dificuldades em sua tramitação no
Lega.slati.vo Federal, sendo comum não só a decorrênci.a de 8 a IO
anos, como o puro e simples "arqui.vamentou

Entretanto, este prometo obteve uma tramitação recorde,

pois, na sessão de 27 de agosto (primeira discussão), foi apro-

vado sem discussão, o mesmo ocorrendo na segunda e terceria

discussões, quando então foi envi.ado para o Senado. Neste. ocor-

reu o mesmo fenómeno, sendo envi.ado para sanção presa.dencial, e

então, vetado pelo Premi.dente da Repübli.ca, que apresentou as

g.
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seguintes razões

Deixo de sanccionar o presente decreto do ConnFesso
Naco.anal pelas razões que passo a expor: ''u

Capital federal, 21 de manei.ro de 1892 Flora.ano Peixoto
- dose Hygino Duarte Pesei.ra. (33) ''

Na sessão de 28 de setembro, o veto presa.venci.al foi.

menti.do, sendo que a bancada gaücha votou contra o veto. Mas, já
em 1893. o debate sobre os exames de madureza retornou ao Senado.

Quando o projeEo foi. discutido, novamente a questão dera.vou para
a problemática da liberdade proa.ssional

A Comi.ssão de Instrução, em seus pareceres a respeito

dos projetos relacionados à sua área, de certa forma, incenti.vava
as transformações que levavam à liberdade de ensino e à li.berdade

proa.ssional. Em verdade, independente do conteúdo intrínseco dos

projetos, a di.scussão invari.avelmente detinha-se nestes pontos e
no da competência'''aa União em legislar sobre ensino secundário.

Um dos mais frequentes e ardorosos defensores desta concepção de
organi.zação sóci.o-escolar era Barbosa Lama, que detinha forte

influência sobre significati.va parcela do Legislativo preocupada
com a questão da i.nstrução pübl i.ca.
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No Parlamento, entretanto, a regi.stênci.a a estas concep-

ções era grande, como atesta, por exemplo, a manifestação do

deputado Mirando Azevedo, em 1900

O SR. MIRANDO AZEVEDO: O honrado Deputado pelo Rio
Grande do Sul, o Sr. Barbosa Liça, da vez ulti.ma que
tão bri.Ihantemente prendeu a attenção da Câmara. refe-
ri.u-se á: li.beldade de profissão que pretende estar garan
tida pe]/h constituição; contrariamente ao que affirTna S.
Ex. pensa o orador, porque o texto da constituição não
pode ter a interpretação que S. Ex. Ihe quer dar, apezar
de sua grande illustração, exuberantemente provada. (34)

Sustentando que as restricções à l i.beldade profissão
nal são necessari.as como garantia da propria sociedade,
não pretende defender o privilegi.o dos que adquiriram um
titulo offici.al, mas os di.Feitos dessa mesma sociedade
contra os individuos que a exploram. (35)

Na sessão de 2 de agosto, o deputado Guedelha Mourão,

baseando-se nas bandeiras dos deputados sul rio-grandenses parti.

cularmente garbosa Limo,defende a liberdade profissional, ut: i ]. i

zango-se, como usualmente se fazia ao discutir esta questão, do

'LeXtO cansei'Eucional sob uma i.nterpretação particular:

Sem negar a importância relativa destas questões,
affirmo que a solução completa do problema está no
ensino effectivamenmte ].i.vre. está em torno de uma ver-
dade o & 24 do art. 72 da Constituição da Republi.ca,
está em estabe]ecer com firmeza, sem sophi.smas, o ].ivre
exerci.cio da proa.ssão intellectual.Esta ê a solução do
problema de ensino; dentro da mais ampla concurrenciã
elos competentes e interessados encontrarão os methodos
rivaes de instrucção e educação e a sua consagração ou
condemnação. ( 36)

ando sua interpretação mais adiante, deriva da liber
jade profissional a liberdade de ensino, e esta Última é caracte

rezada como uma questão religiosa
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O SR. GUEDELHA MOURÃO : Quero a liberdade do ensi.no
sem sophi.smas, e quero princi.palmente porquer como mui.to
bem ponderou o nobre Deputado pelo Ri.o Grande do Sul, a
questão do ensi.no ê uma questão religiosa, e V. Ex. que
tão dignamente representa o Estado do Maranhão, sabe
que nada prezo tanto como a fé cathóli.ca, que professo,
V. Ex. sabe, entrando na politica, fazendo parte de um
partido, nunca renunciei aos meus princlpi-os religi.osos,
V.EX. que é um dos ornamentos da bancada marinhense.
sabe que nesse ponto não tenho ligação alguma com os
grupos poliu.cos e somente consulto a mi.nha consciên-

(37)cla

O Sr . GUEDEI,HA MOURÃO
sa Li.ma - a questão

poi.s eu affi.rmo com o Sr. Bambo
de ensino ê uma questão religiosa

O Estado enter-confessa.anal não deve ensi.nar, mas si
ensi.nar devera faze].-o sem privilégi.o, sem restricções â
li.herdade, estabelecidas lealmente a concurrênci.a e a
perfeita igualdade entre os institutos de ensino, quer
officiaes, quer particulares: e porque não se executa o
texto constitucional sobre a livre proa.suão intellec-
tual ê que mais se avoluma e se justifica a acusação de
que na vi.vencia da constituição de 24 de Fevereiro o
Brasa.l está sendo deschristi.ani.zado . (38)
O SR . GUEDE].N.k MO{JliÃO :

O facto é, Sr. Presidente, que nós, que somos calha
locos e queremos toda a expansão catholi.ca, vemos um
pedi.go em entregar a moo.dacie a mestres de doutra.na
suspeita quanto mais a força].-os a ouvi.r preleções de
mestres imbuídos em doutrinas heréticas ou Ímpias.

Sr. Presidente, desde que nós andemos a pregar neste
reco.nto, na imprensa, nos comi.ci.os, ein toda parte, a
grande conquista da liberdade religi.osa, não devemos
parara nem ficar em cana.nho, porém exigi-r como
complemento necessário e i.ndispensável - a l i.herdade do
ensino. (39)

As posições do deputado Guedelha Mourão foram contestadas pelo

deputado Satyro Dyas

O SR. GUEDELHA MOURAO: Eu quero a liberdade de fundar
escolas e nellas ensinar o que eu quizer;quero l i.beldade
de fundar institutos de ensino secundário, nelles ensi-
nar o que quizer: quero a liberdade de fundar faculdades
e ensinar lá o que eu quizer; quero a liberdade de
fundar universidades e nellas ensi.nar o que eu qui.zer

;'



O SR. SATYRO DIAS: Poi.s é i.sto mesmo: V. Ex. o que quer
ê o ensi.no religioso doma-nando a instrucção. (40)

Para os post.ti.vistas, o ensino leigo não passa de uma

fantasia. E uma percepção equivocada da verdades.ra natureza do

processo de ensino, que ê essenci.almente rel i.gi.oso. Esta post.ção

é manisfestada, por exemplo, pelo deputado Barbosa Lama, em i.nter

venção no Congresso Naco.anal

nO SR. BÀRBOSA LIMO: v. Ex. me permitia
uma observação: affi.rmo em resposta ao aparte do nobre
deputado pela Bati.a que o ensino leigo não existe ê uma
chimera. O ensino é em qualquer grão religi.oso na acep
ção do termo. (41)

O bl-oco legisl-ativo, comprometa-do com o processo de desci

ficia].ilação do ensino, baseando-se em princípios fiJ-osóficos

decorrentes do positivismo, apresentava um empenho excepci-oral na

consecução de seus objetivos, mesmo quando consi.sua minoria no

Congresso, o que era usual. Seu posicionamento tlpi.co pode ser

observado no fina] da mini.festação de Guede].ha Mourão:

O SR . GUEDELHA MORRÃO :
Sou contrário á intervenção do Estado naqui.llo que

individuos ou associações parti-culares podem bastar;
garantir a liberdade e os direitos, esta é a sua func
ção principal; fora disto torna-se centralizador, usur-
pador, matando a ini.ciativa e os esforços dos i.ndivi-
duos e sociedades partieülares.

Eu não admitto, Sr. Presidente, o Deus-Estado; não
pertenço ao numero daquelles que negam a infalibilli-
dade do Estado.(apoiados)(42)

Esta questão de competência da União, como vimos, reitera

das vezes aparece na di.scussão na Câmara Federal e, sempre que o



assunto i.nstrução pthblica surge, este tema tão caro aos post-ti-

ve.stas ê lembrado. Na vez seguinte, em que o problema dos exames
de Madureza (1907) é discuti.do, a posição da "Comissão de Instru-

ção Publi.can (43) ê inca.sova na condenação da intervenção federal

no ensi.no pri.mári.o e secundário, caractere.zada como de "flagrante

inconstitucional i.dade" entendendo ai.nda como "i.nspeção desaiFOsaii
a atividade da superintendênci.a federal.
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Mas se assim ê, e nem leve controversia ha soffri.do,
como admitir que, em flagrante inconsti.tucionalidade e
por influição incompetente, venha o poder federal, sem
previa acqui.escenci.a, antes com presumptivo desdouro dos
Estados, decretar e fazer cumprirá em seus respectivos
territóri.os, princípios fundamentaes para o ensino pri.-
bário? Sem mais nada, como diminuir aos Estados a compe-
tênci.a neste assumpto, com as condições, regras e pro-
grammas i.opostos nas bases que estudamos ? Idem, como
sujem.tal-os à inspecção desairosa da super-i.ntendência
federal,novo orgão creado ao Governo da União para tal
effeito? (44 )

Quando se discute o prometo n 395, de 1918, o deputado

sul ri.o-grandense Joaqui.m Ozori.o, em longo discurso, afirma tex-

tualmente não vir debater o prometo, mas sim ''fazer consi.gerações

sobre as qual.s convidaria a reflexão dos diregentes da pá-
tria'l. Estas reflexões visavam mostrar o equívoco fundamental

do prometo em di.scussão, que consi.sela justamente em caracteri-

zar que: " a situação de anarchi.a em que se manta.nha na República

a instrução secundária e superior resulta exclusivamente de duas

circunstâncias : 1) da ingerência direta da união em matéria para
que Ihe falta competênci.a 2) dos pri.vilégios garantidos por

ella, decorrentes dos diplomas escolásticos ou acadêmicos". (45)
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Com as informações anali.fadas anteri.Demente. pode-se

notar que a praxis da bancada gaücha na Câmara Federal, de forma

coerente com os pressupostos ideológicos que embalavam seu compor

Lamento, limitou-se a salvaguardar os i.nteresses da i.ni.ciativa

privada, mormente por sua atuação em prol da elimi.nação da fi.aura
do "Estado docentes. Parti.cularmente, em relação ao ensino secun-

dário, lutou pela implantação do exame de madureza, pela igual-

dade de pri.vi.lêgios entre ensi.no oficial e particular e , a

ri.gor, pela instalação de uma pollti.ca plhbli.ca de educação,

caractere.zada pela concepção : Ensi.ne quem quiser, onde qui.ser e

coIRo puder'ii

4 . 5 . Retorna Tavares de Lura

Em ].907, o Mini.stro de Estado da Justa.ça e Negóci.os

Interiores, Sr. Tavares de Lura, apresentou ao Presidente Affonso

Penna uma exposição sobre a reforma do ensino plbblico. Em sua

mensagem de 23 de junho de 1907, ao Congresso Nacional, o presi-

dente submeteu à apreciação a referida reforma e, em sua exposi-

ção, o Mi.nastro Tavares de Lura iniciou apresentando a tese

adversária, isto é, a posição positivista contrária à intervenção

estatal, caracterizada pela post.ção do jura.sta Jogo Barbalho,

secretário de Benjami.n Constant, que o substituiu no Ministério

da Educação .



218

Si. o Estado não ha de ser professor, também não é posei
vel admiti.r-se a União-docente; si a funcção do Estado
quanto ao ensino deve ser si.mplesmente cooperati.va e
supplementar da acção individual, não se poderia preten
der nai.s para.a União. Por mai.s premi.ocas que sejam as
vantagens da instrucção pública, é certo que em absoluto
não é ella interesse di.recto e i.imediato da nação; neste
senti.do, nào é assumpto nacional e escapa por i.sso ao
Governo Federal. Toca-lhe, porém , i.ncontestavelnente.
a attribui.ção de crear e manter institutos technicos
para. o preparo.do pessoal desta.nado ao servi.ço mi.lotar
de terra e marinha, porque esse servi.ço ê intei.lamente
nazi.onal . (46)

Entretanto, a post.ção do Mini.stro era di.ametralmente
oposta Entendia como atributo da União a ingerência no ensino
p\bblico A posição em si, na verdade, ê bastante temi.da e busca,
de certa forma, cri.ar mecanismos de i.ntervenção i.ndi.neta no
sistema escolar brasileiro

Nâo sou dos que pensam que a União está i.mpedida de
manter escolas primári-as .
Seria absurdo que nào pudesse fazer, quando à associ.a--
Pões e a simples parti-culares se concede amplamente o
exerclci.o desse direi.to. O que se poderá.a, quando mui.to,
era exi.gir que se subordinasse ao regimento que os
Estados houvessem estabelecido para as escolas l i.vres.

Actualmente julgo bastante que os poderes federaes
estimulem a iniciativa parti.cular e robusteçam os esfor
ços dos Estados entrando si. assim entenderem em accordo
com e]].es .

Ali.ás, a doutra.na de que a Uni.ão deve procurar esse
accordo já está consignada em nossa legislação como se
evi.vencia do disposi.tivo constante do art 7 da lei. n
1.617 de 30 de dezembro ultimo. Àugusto tavares de Lyra

47

Na sessão de ll de setembro de 1907, entrou em tremi.ta

çao o prometo que autora.za o governo a reformar o ensino secam

daria e superior e a promover o desenvolvimento e a difusão do

ensino primário
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Nesta mesma sessão, a Comi.ssão de Instrução pübl i.ca da

Câmara Federal apresentou seu parecer sobre o referido prometo,
no qual criticou a forma pela qual se estabeleci.a a di.visão de

atei.bui.iões com relação ao ensi.no, e culpou a esta vivi.são pela

si.tuação caótica na qual se encontrava a i.nstrução pübli.ca no
Brasa.l

O que, então, nesses estados se passou todos sabem: a
crise foi medonha. Municípios pobres sem recursos para
fazer face às despezas que a consta.tuição lhes commette
ra, crearam duas ou trem cadei.ras mui.to distantes umas
das outras, quase sempre entregues a i.ncompetentes,
desde que professores habi.li.tados não se sujem.Lavam''a
perceber o mesqui.nho ordenado de 30$ e 40 $ o mais que
podiam pagar mui.tas municipalidades do i.nterior ! (48) Ê-

ê'.

O importante a ressaltar em termos de politica pública é

a interpretação que a Comi.ssão da:.'a sobre as abri.buições da União
com re].anão à instrução püb].i.ca Segundo ela , continuava vedada

ao Poder Federa]. a intervenção no ensino primário

Como agi.r de modo pratico e vantajoso se a Constitui.ção
federal cometeu ao Estado a direcção do ensi.no pri.bário,
reservando para a Uni.ão o encargo do secundári.o e do
supera.or, porém não pri.vativamente, o que tem dado ori-
gem a creação de academi.as em vári.os Estados da Federa-
ção ? (49)

As soluções propostas pela Comissão derivaram para a
implantação efetiva da instrução obrigatória.

ê.A instrucção obrigatória ê uma necessidade i.mperi.osa e
inadi.ável, é urgente arrancar dos braços da ignorância a
moo.jade que se vae formando, cega a luz da 'i.ntrucção,
carecedora de todos os recursos da intelligência, anal:
phabeta, i.gnara vasta sementeira aos via.os abjectos, ao
proletariado, à mendi.cidade, à vagabundagem e atê ao
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crime . (50)

A Comissão atacou um dos institutos mai.s questi.onados na

organi.zação escolar brasilei.ra que ê a questão dos equiparados,
e que sempre constituiu motivo para polêrnica. Neste sentido a
Comissão questionou:

Hâ reforma possível dentro do regi.men actual, manten-
do-se a perna.ci.osa instituição dos equi.parados, à conta
da qual se vão catalogando todos os males e a decadência
mesmo do ensi.no secundário ?

Não são elles a gafeira desse ramo de i.nstrucção
nazi.oral ?

Nao falta quem pense asse.m, atei.ruindo todo o pre-
juízo e desorganização do nosso ensi.no de 2 grão a
creação dos equi-parados já tendo apparecido na câmara um
prometo restri.ngi.ndo-lhes as prerogatívas: mas justos
não são em absoluto, esses conceitos nem verdadeira essa
afirmação . (51)

Em verdade, não foram poucos os projetos apresentados à

câmara, no sentido não só de controlar o processo de aqui.paração

dos estabelecimentos de ensi.no ao Co].égi.o D. Pedro 11, mas também

da supressão pura e si.mples deste insti.tuta. Desde 1899, quando

da i.nstituição do si.steina de equiparação, nota-se que, paulatina-

mente, se vão afrouxando os mecanismos de controle desse processo

o que, aos críticos do si.stema, consista.a no grande problema de

educação no Brasil. Mas, segundo a comi.ssão de Instrução Pübli.ca,

de forma alguma se pedi.a culpar esta instituição da situação de

precariedade da instrução no Brasa.].

A creação dos equi.parados se nos afigurou sempre uma
necessidade. Em um paiz de tamanha extensão territorial.,
sempre fáceis e promptos netos de comunicação em todos
os senti.dos, carecendo de fao.lotar o mais possível a
todo mundo os conheci.mentor mais Úteis e prece.sos que a
instrucção d0 2 grão mi.nistra, quando o Governo não
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pode manter em cada ci.dade um i.nsti.tuto modelo dessa
categori.a, a fundação de gynasios di.ri.lidos por particu
].ares ou associações equiparados aos officiaes e sujem
tos a directa fiscalização do poder pübli-co, nos assump
tos mais importantes do ensino é um dos mai.s poderosos
instrumentos de civilização e de progresso.

Nen descuidado andou o legislador, quando regulando as
equiparações, precreveu que nenhuma seria conceda.da, sem
que o i.nstituto, que se propuzesse a gozar das regalias
requeridas, provasse - a posse de um patrimõni.o nunca
infere.or a 50.000$ representado em prédios ou apólices
da dlvi.da federal; a frequência média de 60 alumnos,
durante dous annos antes da concessão; a installação de
gabinetes e laboratórios para o estudo pratico das scien
clãs; a observanci.a dos programmas e regímen do Gynnasio
Nacional; impondo-lhe ai.nda depois da equiparação, a
fiscalização directa de um agente do poder ptbblico.
(52)

Quando do i.ni.cio da di.scussão, a posição da Comissão de
Instrução Pública foi questi.onada A corrente de pensamento que
defendia a i.ntervenção da Uni.ão não ace i. tava as restrições

colocadas pela Comissão que. de certa forma , endossou a vi.são

tladi.ci.anal. sohxe o tema A questão i.nstrução pübli.ca assuxne

maior importânci.a nesta época, em decorrência , sem dtltvi.da . das

transformações sóci.o-econõmi.cas da Reptbb]ica Ve].ha. principalmen

te das mudanças no perfil do mercado do trabalho

Nós vemos agora pelo debate que encetamos, pela impor-
tânci.a que elle assume na imprensa e na tribuna, que o
ensino ê questão capital actualmente, tão grave que
chega a affectar a propria ordéü na República. Nós não
podemos ser uma Republica de analphabetos si.mplesmente
porque a Commissão não autorize a União a fundar esco-
las

Por que vamnos exigir a interpretação restricta deste
ponto da constituição na esperança de que os Estados
cumpram o seu dever?

Acho que a este respeito, este ri.gor de constituciona
lista é a corda de enforcar das próprias aspirações



nacionaes . (53)

Apesar de defender a partia.pagão da União no ensi.no

primário, o deputado Castão Pi.nto também entendi.a que não era

possível pretender que a defesa do ensino oficial si.unificasse,

na verdade, a prevalência do ensino lei.go sobre o reli.globo, pois

esta não passaria de uma questão inexistente

iiO ensino oficial leigo ê uma grande
mentira e o professor não é uma machina de que se faça
parar certa peça, que ê a consciência do i.ndi.vi.duo para
reproduzir mecani.comente o programma official". (54)

Em sua critica ao prometo, o deputado pelo Rio Grande do

Su.L Pedro Moacyr, afirmou que ele "pri.nci.pia por vi.olar flagran-

teinente a constitui.ção, i.ngeri.ndo a União na questão de ensi.no

primário, que é privativo dos estados e municípios''. (55)

Na sessão seguinte ( 26 de setembro) , o deputado Afonso

Costa vo].tou a defender o prometo do Governo no qual foi. pronta-

mente refutado pelo deputado Pedro Moacyr, como demonstra este

pequeno excerto desta sessão.

O SR . AFFONSO COSTA
O pri.mei.ro ponto, pois, que devemos firmar, de modo

inequívoco, é este: a Uni.ão deve i.ntervir, já e já, em
matéria de i.nstrucção primária nos di.ferentes Estados da
Replbblica .
A i.ntervenção é poi-s necessária ( apor.idos)

O SR. PEDRO MOACYR. Perfez.temente inconstitucional. (56)

Na conta.nuação da sessão, Afonso Costa reiterou seu

posici.onamento, por entender que não era mais justo, nem conve-
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de escolas e a difusão do ensino pri.mári.o.
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Entretanto, o deputado Augusto de Frestas questi.onou a

fala de Àffonso Costa, mormente no que di.zia respei-to à posei.bi.-
l i.dado, aventada por este ülti.mo, de fechar os estabeleci.bentos

de ensino parti.culares:

O SR . ÀUGUSTO DE FREITÀS :
Mas pergunto ao nobre Deputado, tanto cona.o na leal-

dade de sua consciênci.a, na superioridade de suas convic
Pões, si é efficaz esta fiscali.zação, si sob a superin-
tendência do fiscal, a instrucção secundári.a ou supe-
rior, nos estabeleci.bentos equiparados, vae ser uma
verdade,porque fechar as portas dos collegios particu-
lares, dos estabeleci.mentes de ensino superiora fundados
por particulares ou associações ? ( .apoiados) (57)

Na sessão de 3 de outubro de 1907. o deputado Carvalhal

pedi-u que fosse publi.cada no Diári.o do Congresso a representação

dirigida à Casa pelo cena;ro F:epuhlicano Cclnselvadar (são Paulo) ,
acerca da reforma da i.nstrução plhblica.

Esta representação constituiu, sem dúvida, uma das

peças mais representati.vas do predomínio post.tive.sta nas organi.-

zações republicanas em geral. Os elementos caracterizadores da

República eram identificados com as propostas defendidas pela

ortodoxa.a positivista.

A principal diretriz defendi.da pelo Centro era a da

identi.fi.cação da República nCOH a mais completa liberdade espi.ri-
t.ual". Considerava que " os privilégi.os concedidos pelo poder

c'ivil aos adeptos de qualquer doutrina, além de inlquos, por um
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natural advento das idéias e opi.ni.ões legítimas que precediam a

regeneração dos costumes. A separação entre Igreja e Estado não

se referia apenas às Igrejas teológicas como a Católica, mas

também à separação do Estado com relação à ni.greda metafi.si.ca e

scienti.ficas como os colegios, lyceus, gymnasi.os, academias e

quaesquer outras insti.tuições da mesma natureza. "(58)
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O Centro Republicano Conservador apontava como modelo a

ser seguido pela União, em termos de Instrução Pública, o Rio

Grande do sul, que i.nterpretou de forma adequada a Constituição
Federal, transfere.ndo para sua Carta Magna a reafinnação da

l iberdade profissional . (59)

E' importante notar a assunção da abdi.cação prova.séria do
positi.vi.smo, no senti.do de admitir a intromissão estatal no
ensinc} elementar

Como substituto temporário da mãe de famlli.a e
mesmo como seu auxiliar o Estado deve manter o ensino
primari-o, porém, mantel-o sempre leigo e nunca obrigado
rio que o contrári.o feri.a i.apor doutra.nas, systemas de
educação, tornar-se despótico, anui.-republicano.(60)

As pri.ncipais reivindicações do Centro Republicano Conter
vapor eram :

o Centro Republ i.cano Conservador entende
l Que deve ser aboli.do todo ensi-no offi.ci.àl, supera.or esecundário
2. Que a Constituição não permittindo essa medida radi-
cal, se pode contudo preparal-a desde já, limitando a
funcção do Estado, nesta matéri.a, a de si.mples ' auxiliar
da ini.ciati.va privada.
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3 Que os institutos offici.aes sejam equi.parados aos
estabeleci.mentor parti.culares, concorrendo com estes, em
completa i.gualdade de conde.ções, para a distri.bui.ção do
ens lno .

4 Que .deve ser permittido.a qualquer cidadão no gozo
de seus di.rei.tos civis e poliu.cos, ' estudar,ensinar ou
aprender, l i.vremente nas escolas ou academias offici.aes
mediante, apenasr o pagamento de uma taxa fi.xada
responsabilidade pelos prejui.zos materi.aes causados.
5. Que os atestados, certifi.Gados, diplomas ou outras
provas de habilitação, fornecidas por professores ou
corporações docentes offi.ci.aes ou particulares, não
gozarão de pri.vi.lêgi.o algum perante o Estado.
6 Que os cargos publicos devem ser providos por concur-
so nos grãos inferiores, anta.guidade e excepci.onalmente
mérito, nos grãos médios, e ].ivre escolha nos grãos
superiores, sem que se exijam como prova de capacidade
para exercel-os, diplomas ou ti.tulos de qualquer espé-

f
e a.

7
sem

8
pelo
leigo,

Quem .para auxiliar o ensi.no techni.co sejam creados
privilégios estabelecimentos prâti.cos de abri.cultu-

manufactura, commercio e i.ndüstri.as conexas.
Que o ensino pri-bário deve conta.nuar a ser mantido
Estado, mas auxíli.ado pela União e permanecer
gratuito e não obrigatório. (61)

Nota-se cl altamente que as princi.pais aspirações dos
positivistas estão contempladas a liberdade espi.ri.dual, a l i.ber
jade proa-ssi.onal , a abol i.ção do ensi.no supera.or e secundário

ofi.ci.a]. e a equi-paração entre i.nstitutos de ensino parti.culares e
o :f j.cia j. s

Nas sessões onde houve a terceira e deck.si.va discussão

do prometo n\!mero 242, que autora.za o Governo a reformar o ensino

secunâãri.o e supera.or e promover o desenvolvimento e a di.fusão do

ensino primário ocorreu um acirramewnto nos debates entre os

iíofici.al i.stasn e os post-tive.star.

Na sessão de 17 de outubro, o deputado Josê Bonifácio
lembrou que, em relação ao ensino superior, já de uma fei.ta, em
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1898, surgi.ra uma emenda ao orçamento do Interi.or que autorizava
as faculdades a se emanciparem, convertendo-se em sociedades de

ensino ci.entlfico li.vre e leigo. Era a desofici.ali.zação do ensino

supera.or (iue havia de trazer, no seu concei.to, a ruina, o desapa-
rece.mento, a queda desse ramo do ensi.no. Este mesmo deputado

criti.cou o posicionamento positi.vista sobre a questão, argumen-

tando com premi.smas oriundas da própria ideologi.a post.ti.vi.sta,
pri.nci.palmente das post.iões nrevisionistasií de Li.ttlê, que enten-

dia como conveniente a atividade estatal na área de i.nstrução.

Em verdade, o objeti.vo do deputado rosé Bonifácio ( em

oposi.ção aos positi.vi.smas) era caracterizar a precári.a situação

dos colégios parti.culares e, particularmente, do processo de

mercantilização do ensi.no que, segundo ele, estará.a ocorrendo a

partir da facili.tacão dos processos de equi.parações, os quais

consi.suam, junto com as idêi.as post.vivi.star, em verdadeiros
i.nímigos do ensino ofi.ci.al

Outro ini.algo pedi-coso, tenaz e ousado, que se ri dos
governos e despreza soberanamente a eli., esta nos col-
lêgi.os particulares e equiparados. ..

Malsinada, desde a ori.gem, fundando-se em uma disposi.-
çao emxertada no regulamento, assim se exprimiu o' Sr
Dunshee de Àbranches, a equiparação de collegios parti.-
culares havi.a de desacredi.tar-se e dei.xar bem patente
aos olhos de todos que o Estado não deve em um pai-z,
como o Brazi].! despojar'se em favor de i.nstituições
particulares, de prerrogati.vas que só a elle devem com-
petirá que as de conferiçào de diplomas,validade de
exames etc. (62)

O Sr. Josê Bom-rácio ( continuando) Aos abusos desses
collegios, que substitui.ram o devotamente do ensino pela
gananci.a do lucro, devem se juntar como causas que
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concorreram para o mal ,
cia dos governos. (63)

a desi.di.a dos fiscaes e a inêr

Dirá talvez alguém que hâ completo cerceamento da
li.beldade do ensino. O orador contesta a procedência
dessa affirmação e deck-ara que ni.nguém mais que elle
defende essa li.herdade como deve ser entendi.da em uma
soa.edade bem organi.zada. . . . (64)

En sessão de 29 de outubro de 1907, o deputado Gracho

Cardoso contestou a posição do positi.vi.smo galhcho, e referiu-se

expl i.citamente a Pedro Moacyr, entendendo que a instrução pri.mâ-

ria "não estava nem podia estar fora da alçada do Governo da

União". (65) Entretanto, diferenciando-se de certos post.ci.onamen-

tos que defendi.am a participação da Uni.ão na instrução, entendia

que "a gratui.date com o carácter absoluto de que se reveste no

prometo, não me parece proficuamente adoptável". (66) Compreendia

o orador que da obrigatoriedade do ensi.no elementar decorreria,

quase que naturalmente, a gratuidade, " com a latitude porém, que

Ihe empresta a honrada Commisão de Instrução Publ i.ca somente em

raros pai.zes se encontra radicada"

Note-se que, em termos ideológicos, os congressistas

possuíam posições bastante ecléti.cas, pois o mesmo Gracho Cardoso

aproximava-se da post-ção positivista em outras questões. Afirmava

ele, utilizando-se de Jogo Barbalho

iiO fi.m da constituição foi, inilludivel
mente, banir da escola a catechese. a dependênci.a, o
privilêgi.o confessional, a i.ntolerânci.a e o fanatismo.
Institui.ção de carácter temporal, secular, di.z o eminen
te Sr. Dr. Jogo Barbosa, o Estado não tem na sua missão
a catechese e a propaganda religiosa! ! (67)
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O posicionamento favorável à i.ntervenção da Uni.ão na

instrução pübli.ca foi. emi.tido pelo deputado Virgll i.o de Lemos,

que se posicionou contra a posição da Comissão de Instrução,
defendendo a i.déi.a de que o governo era competente para promover

di.retamente, não só nos terei.tóri.os federal.s, como também nos

Estados, o desenvolvi.mento e a difusão do ensino elementar,

criando, fundando, organi.zando como bem Ihe aprouvesse, os insti-

tutos escolares que reportasse necessários, à real i.zação daquele
nobre, generoso e patriota.co desi.deratum. (68)

No prosseguimento da di-scussão ( 31 de outubro), o

deputado Pedra Moacyr retomou a critica ao prometo. Ressaltou
primeiramente "que a câmara entende que o assunto conta.nua a não

merecer a sua atenção" (69) e destacou um aspecto caro a algumas

correntes do positivismo, que é atei.bui.ção do desmantelo do

ensino "a certos defeitos de nossa raça"

;-

A questão dos equiparados retornou à Câmara ( 6 de

novembro) , quando o deputado Passos de Mirando defendeu a perma-

nência desta i.nsti.tuição. Segundo o autor, a criei.ca aos equi.pa-

rados provinha de setores vinculados ao ensino oficial "que não

olhavam para a própri.a cauda e não viam com bons olhos a cliente-

la que lhes fugia da exploração pedagógi.ca das aulas particu-

lares, fora do Gymnasio".(70) A campanha contra a ini.ci.atava

parti.Guiar no ensino fazia parte de um posicionamento corporati.vo

dos lentes oficial.s, preocupados em garantir privilégios. Segun-
do o deputado, os abusos que eventualmente alguns colégi.os apre-
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sentavam, decorriam "menos delles próprios que da nossa lega.sla
ção pedagógi.ca incongruente, da pilheri.a da fiscalização, da

i.nêrci.a dos governos" . (71)

Precizo se torna, portanto, que recorramos à ini.ci.a-
tava pri.vada e que também a está.mulemos com elementos
de vi.da e expansão. Ora, i.sto só terá efi.cada, dando-
se-lhe proteção mai.s ou menos i.dêntica a que se concede
ao collegi.os governativos, em face da extensão do
terei.tório, das diffi.culdades de locomoção, da deficiên
ci.a de pessoal idoneo da insuficiênci.a pecuni.ári.a das
famílias brasa.leiras, da falta de estabelecimentos pro-
porcionaes ao preparo da totali.dade dos jovens aptos
para o estudo e accommodados às necessidades evolutivas
da cultura i.ntellectual da nação. (72)

Quando, em novembro, a discussão chegou ao final , 0

deputado Pedra Moacyr denunci.ou, na Câmara, que a movi.lização dos

congressistas ao di.scutirem os probJ- elas da instrução pública
pouco resultou de positivo, pois a "comissão de Instrução Pübli

julgou-se no direito de rezei.tar quase a totõ. 3. idade ãas
eraendas e substitut: i.vos Segundo o deputado, i.sto ocorreu porque
a i.nstrução era colocada como uma questão menor, de Ea]. fozna

que, frequentemente, a própri.a comi.suão não ti.nha todos os seus

cargos ocupados . (73 )

No caso especifico da tramitação deste prometo, as di.fi

culdades na composição foram sempre mui-to sérias como denunciou o

deputado pelo Rio Grande do Sul Pedra Moacyr

Pois bem; o projecto não teve privei.ro e segundo
relatores para defendel-o ; não teve agora, por occasião
da votação, um relator ad hoc pertencente à Commissão de
Instrução Pública; não teve a seu favor o prestigio de
uma questão governamental ou questão poliu.ca, ou ques-
tão de pensamento da maioria da câmara. E, portanto, um



projecto perfeitamente abandonado,enfeitado à porta da
Câmara. ( Não apoiados. Trocam-se apartes) (74)
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4 . 6. Lei Orgânica do Ensino

Em 18 de dezembro de 1909, deu entrada na Câmara o

prometo de iiautorização lega.slativan, pelo qual o Presidente da

RepübJ-ica ficava autorizado a reformar a i.nstrução supera.or e

secundaria manta.da pela União. Um dos principais objeti.vos do

Mi.ni.stro Ri.vadávi.a Correa era a criação do Conselho Nacional de

Educação, a partir do qual o governo da União pretendi.a incenti-

var o processo de padronização do ensi.no em todo o pais.

Na sessão de 13 de dezembro do ano seguinte, incorporou-

se ao prometo a emenda dos srs. Jogo Si.inpllci.o, Cardos Cavalcanti.

e Cardos Garci.a, que limo.tava o poder da União nos estabelecimen-

tos de ensino, protegendo, de certa forma, sua autonomia perante
o Poder' Central

Em ll cie abril de 1911, com o decreto nÚmerO 8.659,

entrou em vi.gor uma série de di.spositi.vos ].egai.s que, se não

alteraram substanci.agente a organização escolar no Brasil, forma-

li.zaram o post.cionalnento post.ti.vi.sta que, a partir de 1879, com

Leânci.o de Carvalho e parti.cularmente, com a reforma de Benjami.n

Constant, em 1891, firmara-se de forma hegemõni.ca em nível gover-
namental

Em verdade, Rivadávia Corrêa aproveitou-se da autoriza-

ção legislativa para refonnar a instrução superior e secundária,
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que havia sido concedida de forma bastante l i.mi.fada, para efetuar

uma reforma que extrapolou, em muito, os objeti.vos específicos

explica.tacos na Autorização. Não resta düvi.da de que setores do

Congresso temiam muito dar e'carta branca" a um Mi.nastro or:fundo

das fileiras da bancada gaücha. cuja ortodoxa.a com relação ao
ensi.no era conhecida de todos.

E i.mportante ressaltar que na época da solicitação, por

Rivadávia Correa, de Autorização Lega.slativa para reformar o

ensi.no, já havia em tramitação na Câmara um outro prometo elabo-

rado na gestão de seu antecessor no Ministério, Sr. Esmeralda.no

Bandeira, o qual havia nomeado uma comissão composta dos dire-

tores das escolas de ensino supera-or e do Ginási.o Nacional, sob a

presidênci.a de S. Ex., para formular um prometo de ensino. Este

prometo foi. enviado à Câmara dos Deputados e não teve andamento

porque o novo mini.soro (Sr. Rivadavi-a Correm) pedira autorização

para fazer a reforma. (75)

Sob o prisma ideológico, as di.ferenças entre os dois

projetos aparecem desde logo. O prometo Esmeril-dano Bandei.ra

preocupava-se em colocar o Estado como o principal agente no

processo de organização e insti.tuciona] i.zação do sistema esco].ar
liras i. le i. ro :

nO Congresso Nacional resolve
Art. l Fica o Presa.dente da Republi.ca autorizado a
reformar o ensino secundári.o e o superior/ bem como a
promover o desenvolvimento e a diffusão do ensi.no primâ-
].. Poderá nos termos dêste lei:
a) estabelecer escolas nas colónias civi.s e mi.litares

rio



e nos territóri.os federaes .

parti.cularezar atsmporçÕzamente escolas fundadas por

lllllllill::;il:l:lllilllilllil;;;li:1l illllillll:lillÍ
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(76)

Em seu parágrafo 2, que tratava da subvenção a Estados e

Muni.clpi.os, além de determi.nar uma série de conde.iões, o prometo

se referi.a: i'd) mi.nistrar ensi.no leigo e gratuito. n, "e) ter os
programas organi.zados de accordo com os offi.cialmente adotadosn e

"f) fi.car sob a fi.scalização da uni.ão, enquanto durar a subven-

ção, que será suspensa desde que for i.nfligi.da qualquer das

condições venci.onadas".(77)

Não resta a menor dtbvi.da, de que se pretendia estabele-

cer uma nova politica educacional, que destinava à União um

papel muito mai.s saliente, tirando-a da função de coadjuvante
que até então exerci.a .

Quanto às escolas fundadas por É)arte.culares ou associa-

ções, as condições para receber a subvenção eram mui.to mais

severas do que as requeri.das a Estados e Municípios. Exigia-se a

frequência de, no rnlntão, 50 alunos, quando as primeiras bastavam
25. Mas a condição que i.nibia sobremaneira muitas das i.niciativas

particulares era a exigência de n SÓ se ministrar o ensino lei
go"

Ao anal i.sar estes parâmetros propostos pelo prometo, é
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perfeitamente compreensível o truncamento de sua tramitação e a
sul)stj.tuÍÇão por outro com di.ferente filosofia A Retorna Ri.va

devia. Ali.ás, esta reforma não escondeu de forma alguma seu
substrato i.deológico: (78)

"À presente organização assignada e' tem em vi.sta
uma suave e natural passagem da vigente officialização
do ensino para a sua completa' desoffici.alização,
corrolário fundamental do principio da liberdade
proa.ssional, consagrado na Constitui.ção da República.

Liberta a consci.ência acadêmi.ca da opressão dos
mestres, arredada desta a tutela governamental, 'em 'T'

cuJO
passivo se i.ncrevem todas as culpas da situação pericli-
tante a que chegaram as i.nstitui.iões do 'T-'

ensino,acredito dar um passo para frente com actual '''- r

organiza-Ção." (79) '

Quando, em 19 de dezembro de 1911, i.ni.ciaram-se os

debates sobre a Reforma Rivadávi.a, os críticos tentaram desde
logo demonstrar que esta tinha ido muito a]ém daquí].o que havia
sido autorizado pelo Congresso Segundo o Deputado José
Clo

UO confronto das disposições da Reforma com os
termos da Autorização deixa ver, sem a menor düvi.da.
que a chamada lei orgânica desvi.ou-se das bases que no
governo traçou o Congresso, ampliou a faculdade, re-
gulou hypotheses e casos que escapam completamente'à sua
alçada . . .

Assin, excedendo os termos da autorização,
dentre muitos pontos:

a) alterou a acção do Estado no ensino,
regi.men da desofficial i.zação

b) di.spoz de proprios naco.onaes,
danes superiores

c) creou cacei-ra, supprimiu outras,
tas ;

a reforma,
inibi.ando o

doando-os às facul-

desdobrou mui

(80)
d) creou empregos e fi.xou--lhes os vencimentos"
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rosé Bom.fácio discordou, principalmen+ue dos princlpi.os
post.vivi.star do Mi.ni.soro, que o levaram a fazer as ditas reformu-

lações. O deputado grifou a exposição de movi.vos do prometo aonde

S.Ex. confessa que três preocupações doma.nadam na atual organi.-

zação, uma delas foi. a aboli.ção dos pri.vilégios conceda.dos a

institutos de instrução, para que só eles mini.strem o ensino

fundamental e supera.or; a el i.mi.nação dos privilêgi.os escolares,

dos diplomas e dos títulos. ... A abolição dos previ.légi.os era
velho compromi.sso republicano, e esquecido, apesar de a Consta.-

tuição de 24 de fevereiro consagrar o pri.nclpi.o da liberdade
proa.ssi.anal . . . " (81)

E i-mportante notar que, com o abortamento do prometo
Esmeraldino Bandei.ra, a di.scussão da Câmara volta a restringir-se

à constitucionalidade ou não da intervenção da União em matéria

de ensi.no, principalmente o elementar

Neste sentido, é importante perceber que a própria

Autorização Lega.slativa dada a Rivadávia Corrêa restringia a

Reforma à instrução superior e secundária, enquanto que a autori-

zação dada à Esmeraldino Bandeira, em seu artigo 1, autorizava-o

a reformar o ensino secundário e o superior, ben cona a pronover
o desenvolvinento e a difusão de ensino pri.n&rio

O corte da posei.bili.dade de i.ntervenção na i.nstrução

primária, sem düvi.da, foi um i.ndi.cador que balizou o espírito da

nova reforma, propici.ando a oportuna.dade de um alargamento na



interpretação da re].aç.ão estado-i.nstrução previ.sta na Constitui.-

ção, levando o mi.ni.stro Ri.vadâvi.a a conforma-].a com a post.ção
post.ti.vi.sta ortodoxa .
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Em sua contestação à i.nterpretação mi-nisterial, o depu-

tado rosé Bonifácio, procurou mostrar que, sempre e em todas as

ocasiões no período republ i-cano, os artigos e emendas que visas--
sem, de modo explicito, caractere.zar tal interpretação, tanto na

Consta.tuição como em projetos de lei, foram rechaçados, tanto na

Câmara dos Deputados como no Senado.

As tentativas para fixar nos dispositivos jurídicos que

ordenavam a pollti-cia educaci.anal esta caracterização bem expli-

cita, algo que, nos positi.vi.star, era considerado supérf].uo,

foram inüneras e ti.velam inicio na própria Constitui.nte de ].891,

quando \ráFIaS emendas e adi.uivos foram apresentados no Congresso,

visando princi-palmente regularizar com mai.or precisão o pa-
rágrafo 24

Deinétrio Ri.bei.ro, deputado gaúcho de inspiração positi

vista, na sessão de 16 de janeiro, apresentou a segui.nte emenda:

nAccrescente-se no additivo ao art 72. offerecido
pela commissão:

Independentes de títulos ou diplomas de qualquer
natureza, cessando desde já todos os privilégios que a
elles se li.quem ou delles diinanen". (82)

Quando da rezei.ção deste di.spositi.vo, o presidente do
Congresso aproveitou a ocasião para considerar i'prejudi.cabos" os
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adi.ti.vos que haviam sido apresentados por outros deputados, sob

a mesma i.nspiração do Sr. Pinheiro Machado e outros, garantindo o

direito de todas as profissões de ordem moral, i.ntelectual e

industri.al; do Sr. Barbosa Lama,sobre a li.herdade de todas as

profissões, independentemente de qualquer titulo escolar acadê-

mi.co; do Sr. Nelson, sobre a li-berdade de qualquer proa.suão,
independente de qualquer titulo. (83)

Por ocaso.ão da segunda discussão do prometo consta.tucio-

nal, novamente tentou-se colocar no texto este dispositivo, na

sessão de 12 de fevereiro de 1890, quando a Câmara rejeitou a
emenda do deputado Stokler e outro, a qual mandava acrescentar,

ao parágrafo 24, o seguinte: n Independente de qualquer titulo de

habilitação offj.Cj.âln. Em verdade, os positivistas procuraram

apli.car este disposi.uivo não somente no art. 72 , mas também no

art. 73 varias emendas foram apresentadas. Este artigo referi.a-

se ao acesso aos cargos públicos e as emendas procuravam torna-lo

admissível, i.ndependente de diploma ou titulo. O Congresso re-

zei.tou todas as emendas propostas.

Quanto aos aros legislati.vos, também se observa frequen

tes manifestações em relação à questão da l i.beldade profissi.onal

Em julho de 1891, foi apresentatib à Câmara dos Deputa-

dos, pelos mesmos que pleiteraram a aprovação das emendas na

Constituinte ( Pinheiro Machado e Barbosa Liça), o segui.nte

prometo:

n O Congresso Naco.onal decreta
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Art. 1 0 exerci.ci.o das proa.ssões de. qualquer ordem.
moral, intelectual e i.ndustrial a que se refere o art
72 & 24 da Consta.tuição nào depende da obtenção ou
exhi.bidão de qualquer ti.tulo ou di.plana.

Art. 2 Ficam revogados os ans. 156, 157 e 158 do
Codigo Penal, o capa.tulo IV do decreto n 169 de 18 de
janeiro de 1890, e todas as decai.s disposições que
forem expressas ou i.mplicitamente contrári.as ao l i.vre
exerclci.o de qualquer profissão scienti.fica, l i.terári.a,
techni.ca ou práticas . (84)

Este prol eto, ao ser analisado pela Comi.suão de Consta.
tuição, Lega.ilação e Justiça, recebeu parecer inteiramente desfa
vorável à pretensão

Parecer semelhante foi ainda emi.tido pela Comissão, en

agosto de 1891 Esta mesma questão foi julgada no Supremo Tribu

nal Federal, sendo emi.ti.dos acórdãos em 10 de maio de 1892, 10 de
feverei.ro de 1894 , e 16 de ju].ho de 1898 sempre contlâri.os à

pretensão post.tive.sta .(85)

Sobre a questão da desofici.ali.zação do ensino, que era o

segundo pi.lar da reforma aventada pelo Mini.stro Rivadávi.a Corzêa

justa.fi.cativa acerca da ''necessidade de afastar o mais
possível , até de todo eli.mina-la, a i.ntervenção do Estado nas

cousas do ensino", o deputado Josê Bom.fáci.o manifestou-se de
forma contraria :

nConsiderâüos um grave erro a desofficiali.zação do
ensi.no, que vi.rá perturbar toda a vi.da escolar, determi-
nando consequências desatrosas no paiz e a mocidade

Nossa opinião tem si.do francamente contraria a tal
regímen. Sem crear embaraços à acção do i.ndividuo,
garantindo-a nas cousas do ensi.no, para que se exerça
com inteira li.berdade e proveito, não 'dispensamos a
intervenção do estado, quer para organi.zar os seus
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insti.tutor, numa orientação conforme a época e segura
nos seus methodos, quer para manter certas prerrogativas
de que e]].e não se deve despojar." (86)

Ao final de seu discurso, o deputado José Bonifácio

retornou à questão da i.nterpretação post.tivista da problemática,

baseando-se novamente na vi.são previ.sionistas de Littré. (87)

Na sessão de 20 de dezembro de 1911, os defensores da

liberdade do ensino supera.or manifestaram-se em favor do prometo
de Rivadávia. O Sr. Feli.x Pacheco encerrou seu discurso caracte-

re-zango que " A liberdade do ensi.no supera.or figura como uma das

cláusulas básicas do Partido Republi.cano Conservador. Da mesma

forma, manifestou-se o deputado Bueno de Andrade: "A reforma do

ensino não é perfeita mas consagra pri.nclpi.os l i-beraes, republ i.-

canos adoptados pelo regímen a que todos apoiamos''. (88)

Fina[mente. na sessão, mini.festou-se o ].]der do Partido

Republicano, Sr. Fonseca Herpes, que encerrou inca.tango seus

liderados a votarem contra as emendas que visavam modificar o

prometo origi.nal do Ministro Rivadávia Correm.

O SR . FONSECA HERPES :
E uma questão de pri.nclpios. a liberdade de ensino está
inscripta no programma do Partido Republicano. E não ê
por uma emenda que se reforman programmas ou se dissol-
vem parti.dos. Convido, pois, os meus collegas da maioria
a votarem contra a emenda, em nome do programma politico
e dos ideaes que nos congregam. (89)

Na sessão seguinte, o deputado rosé Bonifácio retomou

sua critica ao prometo, e encerrou apresentando, de certa forma,

a posição cona.liadora da Comissão de Instrução Ptbblica, da qual
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era presidente

O monopólio está em contradição com o princlpi.o do
pensamento livre

Somos pela intervenção do Estado sem Ihe conferir o
monopólio, e somos pelo ensino li.vre. mas a liberdade de
ensi.no não pode ser illimitada; deve ser regulada pelo
Estado no i.nteresse supera.or da sociedade. (90)

A discussão do prometo somente foi retomada a 12 de

agosto de 1912, quando o pri.mei.ro orador, Sr. Ferreira Braça,

tentou demonstrar que a Lei Orgânica do Ensino, de 1911, era

claramente i.nconstituci.onal.(91)

E i.nteressante notar que a defesa do prometo, nesta

sessão, ini.dou pelo Deputado gatbcho Carlos Maxi-mi.IÍano, o mesmo

que i-ria encarregar-se de, praticamente, supra.mí-]o em ].915,

quando assumi.u a pasta do ]:nteri.or. Segundo ele, ''Interveio o

mini.soro com a medida saneadora: supprimiu o privilégio dos

di.ploinas, i.sto é, republicana.zou o ensi-no". (92)

Na sessão de 14 de agosto, o deputado pelo Rio Grande do

Sul Gomerci.ndo Ribas estabeleceu forte polêmica com o deputado

Ferreiro Braça, crlti.co contumaz da Reforma. Segundo Ribas, " Em

termos expressos, i.nsophismaveis, a constitui.ção garante a plena

liberdade profissional. E um postulado que não pode ser discuti-

do, a menos que se queira lançar mão de sophisma arrede prepara'

do. " (93)

Quanto à propalada questão dos acórdãos do Supremo Tri
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bunal Federal, os positi.vi.star da bancada gaücha questi.oneram a

interpretação dada pela justa.ça:

nO SR. GUMERCINDO RIBAS. O poder executivo, ao
contrári.o respeitou a consta.tui.ção. O ministro do
Interi.or nada mai.s fez do que reconhecer e proclanar um
principio consagrado na Constitui.ção da República - a
ampla l i.berdade proa.ssional.

V. Ex. argumenta como os julgados dos tri.bunaes. De
facto, o Supremo Tribunal Federal em mais de um accordão
se tem manifestado contra o principio da liberdade pro-
fissi.onal. Ni.nguêm mai.s do que eu venera,acata e respei-
ta o Egregio Tribunal da Republi.ca, que ê neste regí-
men, o supremo hermeneuta da Consta.tuição, a vi.va voz da
Constitui.ção, como di.zem os escriptores norte-aderi.ca-
nos. Mas i-sto não quer di.zer que o Supremo Tri.bunal não
possa errar, não possa di.vorciar-se da verdade da
Consta.tui.ção. Neste caso ( apartes) o Supremo Tri.bunal,
contrariando as mais comezinhas regras de interpretação,
concluiu cona:ra a verdade constitucional

+

o sr . PICADOR DO NASCI:MENTO
tendenci.ocos" . (94)

Dando julgamentos puramente

ParEiculazmente com relação aos julgamentos do Supremo

Tri.bunal Federal , a posição da bancada gaücha foi de clara insu

bordinação à i.nterpretação dada pelo egrêgi.o tribunal, postura ,

aliás, de conformidade com a posição emanada quanto à questão da

constitucional i.dade ou não da Constituição Estadual.

Assim,+..,d' continuou o representante rio-grandense

Estava di.zendo que o Supremo Tribunal Federal, cujos
julgamentos merecem o mai.or respei-to, nessa questão de
liberdade profissional, se ti-nha desviado da verdadeconsta.tua.onal

Suas decisões a esse respeito são evidentemwente
contrárias ao espírito da constitui.ção e tão clara ê
a disposição da Constituição, ao assegurar a liberdade
profissional., que só lançando sobre ella a penumbra do
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sophi.sma se pode chegar a uma
liberdade alludida . (95)

conclusão contrari.ã à

Posters.oriente, o sr. Gumercindo Ribas na sessão de 16

de agosto utili.zou-se do exemplo do Rio Grande do Sul, onde se

prata-cava "desassombradaHenten a l i.herdade proa.ssi.onal: H (. ..)

lá na minha terra, nessa terra onde a liberdade republi.cana não

vive suffocada nas entrelinhas de uma Constitui.ção que não se

cumpre, lâ a liberdade Republicana é colocada à prova, onde

exi.ste a republi.ca sã, a republica honesta.n (96)

Ainda em defesa da Reforma Rivadâvia, e parti-cularmente

do Presa.dente Herpes da Fonseca, o deputado galbcho Joaquim Osório

demostrou que o Mi-ni.stro não fi.zera nada mai.s, nada menos, do que
copiar o que havi.a sido elaborado e prometi.do na plataforma

e].litoral quando da candi.datura de germes da Fonseca. Por ocaso.ão

do Mini.feito Inaugural à campanha presidenci.al, dirigi.do à Nação

em 15 de novembro de 1910, havi.a si.do esboçado o plano a parti.r
do qual se pretendia reformar o ensi.no no Brasil. Referindo-se ao

ensino , propunha :

a) autonomia do ensi.no secundário, l i.bertando-o
da condição subalterna de mero preparatóri.o do ensino
superior e tornando-o eminentemente prático, afim de
formar homens capazes para todas as exigênci.as da vida
soa.al, ao mesmo tempo que aptos, caso o queiram, para
segui-r os cursos especi-aeá'e supera.ores.

b) creação de programnas que desenvolvam a
i.nteligenci.a da juventude e não que o aniquilem por uma
sobrecarga de estudos exageradamente i.nütil e antes
nociva que proveitosa :

c) liberdade plena do ensino no senti.do de
qualquer inda.vlduo ou associação poder fundar escolas
com os mesmos atreitos e reqa.Lias das otflciaes
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d) exigênci.a do exame de admissão para oingresso nos cursos supera.odes; '

uperzores. de de organi.zação dos programmas dos

melhoramento do ensino; professorado i.nteressado no

g) completa li.berdade do ensino, em geral, sob
rzscalizaçao conveniente. " (97) '

Nesta questão dos diplomas, o importante para o deputado

Osori.o era não estabelecer qualquer privilégi.o; todos podiam

di.sputar cargos e funções em i.gualdade de condições. iIA aboli.ção
de qualquer pri.vilégi.o acadêmico ê uma consequênci.a do regime
estatuldo entre nós em 1899 n

Conforme doutrinou o estada.sta Jthlio de Castilhos:

''Se o Estado não tem uma reli.gi.ão própri-a, também
não pode ter uma sci.ena.a sua ou privilegi.ada; não sendo
rel i.glosa, também não pode ser sci.ente.sta; proclamando
e mantendo a plena li-herdade de cultos, sem subvencionar
ou proteger qualquer delles, não pode logicamente dei-
xar de reconhecer e manter a comp]eta ]-iberciade espi.-
ritual abstendo-se de favorecer quaesquer doutra.nas,
seja qual for a natureza dellas. H (98) ' '

O deputado Osório voltou a uti.lizar, na tri.buna, o Rio

Grande do Sul como parada.gma de um Estado onde, desde a Repthbli-

ca, não exista.a diploma, estabelecendo o predomlni.o da competên-

cia proa.ssional. Exemplificou citando como seu companhei.ro de

bancada, o deputado Gomerci.ndo Ribas que, com "alta competência
n, OCUPOU o lugar de juiz em uma das mai.s importantes comarcas do

Rio Grande do Sul sem possuir diploma de bacharel. (99)



243

Respondendo ao Sr. Josê Bom.rácio, que c].asse.fi.cou como

um verdades.ro descalabro a situação da instrução superior e

secundária no Brasa.l, agravada pela Reforma, o deputado Erico
Coelho passou a defender, cada vez mais, as teses positi.vistas,

enbora se manifestasse sempre com um espírito anta-jesuítico,
como neste discurso em que se apoiou no traba].ho de Pandiá Calo-

genas, "Os jesuitas e o ensino". Afirma ele

n À medida que os co]].egios leigos descuidavam no
nosso paiz do ensino das humanidades, assim chamados as
congregações religi.ocas fungavam os seus lyceus. E esse
grande perigo do ensino ministrado pelos jesuitas, que
era mais de temer, porquanto, como pondera o autor
erudito desta monographia, foi sempre a preoccupação dos
jesuitas o ensi.no secundário, ao tempo em que elles
toldam a juventude e deformam-lhe o carácter ( apoia-
dos), qual orthopedia às avessas, de modo a affeiçoar
os moços, nesse período de formação, à Ordem, que elles
representam, e às idéas anel-seculares como propagam.
(100)

!'

Na sessão de 13 de dezembro, novamente o deputado Gumer-

ci.ndo Ri.bas voltou à tri.buna para rebater as criticas do Deputado

Octavio Mangabeira ao prometo da Reforma. Segundo o deputado

Ribas, os pontos culminantes da Reforma eram a desofficialização

do ensino e a abolição de privilegiou aos títulos ou di.plomas

acadêmicos. "A li.herdade profissional está implicitamente nos

nossos costumes. Os homens de merecimento não a temem; só a temem

os covardes e os i.ncapazes. Não há argumento razoável que se

possa invocar em desfavor da liberdade profissional, a não ser o

preconceito. " ( ]-OI)

+-..d:

Ê'

O deputado Osóri.o, na sessão de 14 de dezembro, defendeu
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a insti.tuição "ensino li.vren, a partir da concepção de mundo de

sua grei. Um estabelecimento escolar que se preocupasse mais en

mercantilizar o ensino, transformando-o em verdadeira máquina

caça nlqueis, seria condenado pela opina.ão pública. Perguntou o

orador : "Quem quererá possui.r o doutorado por uma esco].ã cujo

diploma, longe de cansei.tuir um titulo de glória, constitui um

documento vergonhoso, que não toca a vai.date de ninguém de bom

senso? " (102) A própria disputa no mercado de trabalho encar-

regar-se-ia de selecionar aqueles estabelecimentos de ensino com

trabalho adequado às aspirações da soa.edade

Segundo o deputado Osóri.o, a li.herdade de ensi.no viria

so].uci.onar o grave problema do si.stema de ensino baseado na

dualidade: ensino oficial e aqui.parados, para ele este si.stema

havia desmoralizado o ensino no Brasil. Sob este aspecto, as

escolas li.vres constituíram a verdadeira redenção do sistema de

instrução no Brasil, poi.s ao Estado pouco interessava que o indi-

viduo possuísse ou não um diploma, o que interessava era a capa'

cidade. Além disso, o importante é ter sempre em mente que a

verdadeira doutrina republ i.cana era a supressão do privilégio do

Estado em matéria de i.nstrução. (I03)

Para Osório, a i.ntervenção do Estado em matéria de

ensino

ul. Não leva a moralidade as escolas porque
foi nesse regi.men que a i.mmorali.jade brotou: 2 Não é
garantia da competencia do diplomado, por que os annaes
judiciários estão a atestar erros crassos desses profis-
si.onais; 3 não evita os males charlatani.smo, os perigos
delle decorrentes" . ( 104 )
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Outro aspecto ana].i.fado pelo deputado foi o da dispensa-

bi.lidade de consagrar, nas diversas reformas de ensi.no, estatutos

que visassem garanti.r princípios os quais pretendiam tornar o

si.stema educacional caracterizado pelo ensi.no livre e pela aboli-

ção dos pri.vi.lêgios acadêmi.cos, uma vez que estes aspectos esta-
riam garanti.dos no texto constitucional

Não pode prevalecer o argumento da rezei.ção, por
parte do Congresso Constituinte, de emendas em que se
fará.a expressa a dispensa de títulos acadêmicos; taes
emendas foran rejeitadas, por desnecessárias, diante do
texto expresso do pacto constitucional. Àccresce que a
emenda da Commi.ssão dos 21 aprovada pelo Congresso Cona
ti.tui.nte,é prece-lamente, em substancia. a mesma que
figura nas BASES DE UMA CONSTITUIÇÃO POLITICA DIDACTO--
R].AL FEDERATIVA PARA A REPUBL.[CA BRASILEIRA; pub]ícadas
pelos Srs. Níquel Lemos e Tei.xei.ra tendes, di.recear e
vice director do Apostola(io Positi.vista. Nessas bases,
que vieram à publicidade em 31 cie manei.ro de 1890, muito
antes da reuni.ão do Congresso Constituinte. se encontra
no artigo 37. n. xlX, o segui.nte di.sposi.tive: iiE garan-
tido o livre exercício de todas as profissões, quer
mordes, quer intellectuaes, quer industriais. (105)

A aprovação, pelo Congresso, da Lei Orgânica do Ensino e

Superior da República representou o ápi.ce em termos de poder dos
positivistas na ori.entação da politica educaci.anal no Brasil. A

mai.orla dos postulados comtianos foram implementados nesta Lei

Aboli.u-se o diploma em favor de um certa.fi.cada de frequência e

aproveitamento; tentou-se infundir um caráter mais práti.co às

disciplinas, retomando o espírito da Reforma proposta por Benja-
min Constant e , principalmente, desoficializou-se o ensi.no em

nome da li-beldade espiritual



246

Os positi.vistas apresentavam-se no Congresso com um

poder ao qual poucos setores i.deológi.cos arriscavam contestar

Agiam com disco.plana. sob a orientação de Pi.nhei.ro Machado, o que
facilitou em muito a luta no plenário.

Entretanto, em termos práticos, a lei não ensejou as

modifi.cações previstas, pelo menos com a rapidez necessária -e, em
1915, outro mi.nastro - Cardos Maximiliano - ori.unto também das

files.ras do Partido Republ i.cano Ri.o-Grandense, propôs-se a refor-

mular as diretri.zes da pollti.ca educacional elaborada por Riva-
dávia Correm

4.7. R©f rma Cara.as }áaxâm3.3.i.ana

À Reforma Carlos Maximi.liano teve origem no prometo de

orçamento do Mi.ni,stério do ]nteri.or no fina] de 19].1, no qual o

Ministro se propunha a reformar a Lei Orgânica de Ensino. Na

estes.ra dessa discussão, vários parlamentares aproveitaram-se

para reafi.amar. na Reforma, suas concepções em relação à poli-

tica de instrução no Brasa.l, como foi. o caso da emenda nÚmerO 54,

do deputado rosé Bom.fácio, que provocou as maiores ce].eumas.

Nela, o deputado tentou recuperar o papel do Estado nesta área,

autorizando-o a promover e animar o desenvolvimento e a difusão

do ensino, podendo, para esse fim, fundar escolas nos territórios

federais. Além disso, perdi-ti.a à Uni.ão, ucoH entendimento com os

estados", subvencionar escolas, tanto ofici.ai.s como particulares.
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Em parágrafo Único, o autor, de certa rotina, condi-

cionou a dotação fi.nancei.ra, expl i.citando que, quando a subvenção

fosse aos Estados, deveria ser feita aos que ministram instrução

pri.pária, leira e gratuita. Esta l i.citação foi, durante a Primei-
ra República, o calcanhar de Aquêles de muitos projetos de Refor-
ma

No intuito de tornar mais digerlvel a emenda, mormente

aos congresso.stas de orientação positi-vi.sta, José Bonifácio

reafirmou ao final a necessidade de que, para conceder tal subven

ção, o Presidente da Repthblica entrasse em acordo com os Estados,

fixando as bases e condições que Ihe parecessem convem.entes.

Por ocasião da apreciação do pro:feto pela Comissão de

Fi.danças, esta apresentou um substit:uti.vo às emendas propostas,

contemplando, de certa forma, todas as i.Jóias ali contidas, que

se resuma.am. pri-ncipalmente. às condições sob as quais se dóri.am

o processo de i.ntervenção da Uni.ão na .instrução Pública, e à

questão da liberdade profissional, através de um processo de

regulamentação da questão do di.ploma, 'íaté que o Congresso Naco.o-

nal revogue suas exi.gências aos candidatos a várias funções

pllblicas "

Quando,na sessão de 8 de dezembro de 1910, se i.ni.ci.arara

as di.scussões para encami.nhamento tanto da Reforma Carlos Maximi-

li.ano, quanto da emenda proposta pela Comissão de Finanças, seus

proponentes logo perceberam que a resistência a ambas feri.a

ferrenha na Câmara,' mormente na bancada de orientação post.tivista
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do Rio Grande do Sul. A obstrução seria de toda ordem, :desde a

puramente ideológi.ca, atê a de cunho exclusivamente regimental,

como a questão levantada por Pedro Moacyr, afirmando que "

reforma de ensino não cabe em cauda de orçamento". ( 107)

A discussão da Reforma Carlos Maxi.mi.liano representou ã

maior expli.citação que se conhece, no Congresso, no que se refere

aos post.cionamentos ideológicos da bancada gaücha, em relação à
instrução pthblica. Nesta época, a representação gaücha encontra-

va-se no ápice de sua importância na República Velha, liderada

pela figura do Senador Pintei.ro Machado.

Além disso, a bancada gathcha consi.deriva uma missão a

defesa do prometo de seu conterrâneo Rivad&via Corria que, além

disso, havi.a contemplado a maioria das proposi.Pões post.vivi.smas

em sua Reforma. Entretanto, os rio- grandenses encontravam-se em

posição incomoda, pois o proponente da nova reforma, Cardos

Maxi.mili.ano, também integrante da bancada galhcha. Mas a opção

foi clara pela reforma Rivadâvi.a, havendo sido tachado, i.nclu-

sive, carlos Maximi.liano, de trai.dor dos princípios do Partido

Republicano Rio-Grandense

O deputado pelo Rio Grande do Sul Vespuciano de Abreu,

em 1914. pedi-u que a emenda'f'osse destacada. para que fossem
di.scuti.dos os princlpi-os que a nortearam, poi.s " no substitutivo

apresentado pela illustre Commissão de Finanças o que se vê ê a

volta do ensino aos moldes officiaes, e a dependência inteira do

ensino ao Governo ê a volta ao sistema anterior" ( 108)
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Para os defensores da necessidade da Reforma, esta vi.-

ri.a, pois, equacionar o i'estado de anarquia" em que se encontrava

a instrução no Brasil a partir da i.mplantação da Lei Orgânica de

Ensino, em 1911. Segundo eles, este estado fora implantado e

defendido por um grupo pequeno nesta Câmara fique usara de todos

os mei.os, atê do obstrucioni.smo, para manter uma questão, de

facção e de escola contra as conveniências do ensino público"(I09

Em defesa da Reforma proposta por Carlos Maximi-li.ano,

pronunci.ou-se na Câmara o deputado Iri.neu Machado:

o Sr. IRINEU MACHADO: Precisamos mordi.zar o ensi.no
A emenda vem reoffi.cializal-o ? Bem haja a emenda.

O principio da liberdade de ensi.no não está consagra-
do nem na Constituição nem no Regímen; elle é resultado
da propaganda tenaz de uma escol-a. de uma seita venci.dana Constitui.nte

Todo o estudo do elemento históri.co da questão mostra
que a nossa Consta.tui.ção da Reforma Rivadávia uma das
cousas raramente boas que alli exi.atem: a creação do
Conselho Supera-or do Ensi.no.

E uma das raras cousas que alJ-i. estão; que teem
algum valor e a emenda mantém. (lJ-O)

Em verdade. a bancada galhcha recebeu as modificações com

verdadeira estupefação, pri.ncipalmente por se originarem de um

Ministro que atê então comungava, no Partido Republicano Rio-

Grandense, g. principio de liberdade proa.ssional, " um dos pontos
capitães de doutrina, instituída na Consta.tuição do Estado desde

os debates da Consta.tuinte Federal de 1891" (111)

O ministro havia, em seu prometo, tentado contemporizar

com as duas grandes concepções do Congresso, procurando diferen
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dar diploma de certificado. Entretanto, os positiva.star não

morderam a isca, insurgiram-se contra a medida e. além de se

apoiarem em aspectos doutra.vários historicamente defendi.dos pri.n'

cipalmente pelo Partido Republicano Rio-Grandense. ampararam-se

nas palavras do Presidente da Replhblica que. em mais de uma

oportuna.dade, havi.a se manifestado a favor da l i.herdade profis-

sional .

Para o deputado Pedro Moacyr, a Reforma Carlos Maxi-mi-

liano representava o ressurge.mento do caráter corporativo esta-

tal, com todos os seus pri.vi.légi-os garanti-dos de forma artificial

através do diploma .

O SR. PEDRO MOACYR: E o regímen completo, franco, dessas
caiado da reofficialização do ensino. O Estado, de com-
binação com esse Conselho Superior do Ensi.no e com os
órgãos conservadores no substi.tutivo, daqui. em diante
não nomeara - poi.s todo o mundo sabe que o pendor,
nesse assumpto não aprovei-tara sifão os que tenham a
etiqueta, a marca official; aquelles que tenham os seus
diplomas e certa.fi.cabos de accordo com o regímen da
frequênci.a ].ivre e da liberdade proa-ssional quase abso-
luta em que vivemos, depor-s da reforma Rivadavi.a, estes
serão excluídos .

O SR. JOAQUIM ozORIO:E o predomínio do diploma sobre o
concurso . ( 112 )

AO verem a totali.date de suas emendas não serem aprovei-

tadas no substi.tutivo da comi.suão de Instrução, os post.ti.vistas,

paulatinamente, começaram a perceber que a resistência a suas

teses aumentava e que a maioria da Assembleia não os acompanhava

na defesa deste "principio fundamental republicano''. Então, res-

tringiram-se, por vezes, a resisti.r ao máximo à "corrente que
está feita em senti.do reacionário"

i'

::
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Apesar da luta dos positi.vistas gaúchos, o substitutivo

foi aprovado na Câmara E interessante notar a i'Declaração de

voto de Vespuciano de Abreu, integrante da bancada sul rlo

grandense, encaminhada à mesa e lida em plenário

DECLARAÇÃO DE VOTO: Declaro que votei contra
as medidas, quer consignadas no projecto, quer no suas
titutivo da Commissão e com os princípios sempre susten-
tados pelo Partido Republicano do Rio Grande do Sul.

Ri.o, 26 de dezembro de 1914 Vespuci-ano de Abreu

A ].7 de junho de ]-915, o prol eto

tremi.Lapão na Câmara Federal para aprovação em sua exposição de

IRAI ivo s , o ini} isto-o caracteriza claramente a rlatureza (3a Reforma

que , E>:p] icitaln=ia'c.e , era uma reaçã.o às corsa(=uêi-ici.as r3ã ':eforna

: iv ad á.ví a

Reagindo contra o ensi.no extremamente off:: ial:azado,
que ãLué então vigorará, dimi.numa, si não de 'Lodo aboli
da. a autonomi.a das congregações, que pareci.am antes
secções do ministério que corporações docentes, elimi.na
da do regímen em vigor toda a ideia de liberdade de
ensino, suprema aspiração e conquista realizada nos
paizes de real adiantamento, não se conteve o mi.nastro
que tal decreto referendou; mas, esqueci-do de que .o
progresso não se realiza aos saltos, longe de mai.s
ati.rou a barra . derrocando i.nteiramente toda a leais
lapão vigente, rompendo com todas as tradiçõesr.para de
um golpe quase annular o ensino offici.al implantando o
ensino ' livre como jamais existiu em 'pãiz aJ-gum. com
liberdade absoluta de frequência às aulas offici.aes,
com os exames cumulativos, com a faculdade de ensinar no
próprio recinto dos estabelecimentos officiaes, sem
restri.cções ponderadas, com a permissão enfim de fundar
institutos de ensino, aos quaes era logo reconheci-da a
faculdade de conferir diplomas. (113)
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Em 29 de julho, quando ai.nda estava em tramitação a

Reforma Carlos Maxi.miliano, o deputado pelo Rio Grande do Sul
Evari.sto Àmaral tentou reverter o processo que encami.hhava à

aprovação da Reforma E prece.se ter presente que o Mi.nastro
carlos Maximi.liano procurou, em seu prol eto, para contentar a
todas as posições, apresentar as mudanças com caracterlsti.cas

bastante moderadas. Entretanto, alguns tópi.cos geraram vi.olenta

reação dos setores atingidos.

a bancada gaücha a questão da "reofi.cía].i.zação
ensino" era a que mai.s preocupava, pois pretendiam i.mplantar um

si.stema escolar baseado na maxi.ma de p' c11sine quem quiser, CQmc>

rrn i ç .f& i- ll';L w + u' u A

Segundo o deputado EVÀR.ESTA ;OÍA.RAL: Fundam-se esco]as,
faculdades de todos os matizes concei.suadas ou não;
gb'mnasi-os aqui.parados, uns bons, outros não; mas toda e
qua].quer lei nesse sentido, esta mesma reforma actual,
Aladas as inodi.ficações que constantemente se fi.zelam hão
de levar o ensino à mesma barrela, enquanto o ensino
pela livre concorrência. não libertar-se da officializa-
ção e do pri.vi.légío.

E a livre concorrênci.a que pode melhorar . Somente
e[[a. Ensine quem quizer, como quizer, com os ].entes que
quizer, e por quanto qui.zer. na ci.jade ou na amei.a;
façam os exames que quizerem, não tantos e em tanto
tempo quanto o Governo determinar, mas quando se julga-
rem habili.tados; não percam tempo com estudar latin,
philosophia, história universal, velhari.as de autores
clássicos atê em línguas estrangeiras (!) e só essa
li.vre concorrênci.a e o ensino uni.versal sob o ponto de
vista da vida hodierna. farão a seleção e o bem, fi.cando
o que é bom e cahindo e que não presta. (114)

0 outro tópico que gerou enorme reaçao refere-se ao

aTEi.go 24 do prometo de lei, que atraiu a ira, não só dos positi
v i.star mas , principalmente, dos católicos A argumentação utili
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zada para criti.cá-lo revela uma clara identi.date de concepções
entre estas duas correntes em relação a esta questão.

Em Última instância, depreende-se que as escolas católi-

cas estará.am i.mpossibi.latadas de requererem a equi.paração às

escolas ofi.ci.ai.s. Segundo D. Adauto, arcebispo da Parayba, em

representação à Câmara encaminhada pelo deputado EI i.as Marti.ns,

nO citado arte.go attenta contra as bases da formação de governo
estabeleci.da no pai-z a ]-5 de novembro de 1889; imp].i.ca di.retamen-

te com o espírito da Constitui.ção de 24 de fevereiro de 1889. que

ao governo i-ncumbe defender e cumprir, vi.o]a a própria ]-ei.

natural. que dá aos pães o direi.to sobre a instrução e edt.lcação

dos fi.lllos; e fere de frente à justiça di-atribui,dará. que asse-

gura aos cima(mãos da F:epübl-i-ca o que por direito lhes é devido" (
:L]5) ( ver anexo D )

À 31 de agosto, nesta orquestz-anão da }iancada ga\incha

para evitar a aprovação da Reforma Cardos Maxími.l i.ano, o deputado
Vespuciano de Àbreu afirmou em nome da bancada:

O SR. VESPUCIANO DE ABREU :

Nós outros, do Rio Grande do Sul, nos collocamos no
ponto de vi.sta di.amentralmente opposto. Somos pela liber
date completa do ensino,por ella havemos de pugnar;
somos antagoni.star sinceros da offici.alização do ensi.no,
e estamos convence.dos de que o ensino ministradoo nos
estabelecimentos offi.ci.aes é menos eficaz do que o mi.nis
tudo nos estabelecimentos equiparados .

O SR. VESPUCIANO DE ABREU: Nós do Rio Grande do Sul,
votamos pela emenda n 2 assim como por quantas venham
assegurar a liberdade docente. porque não comprehendemos
que em um paiz de liberdade como o nosso se queira
fazer a escravização do ensino. (116)

Ê'

Ê.

i.
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Os deputados rio--grandenses encanparam a crlti.ca ao

artigo 24 da Reforma e prata.cadente todos os que se

com o tema ensino então se pronunci.atam:
preocupavam

O SR. PEDRO MOACYR ... Eu appellarei para esse
alto i.nteresse do ensino, no senti.do da câmara se mani-
festar enthusiasti.cadente, solemnemente pela suppressão
do art. 24, porque assim significa a sua adhesão, a sua
Inti.ma solidariedade com o pri-nclpi.o da li.beldade de
ensi.no . ( 117)

O SR. ÀLVARO BAPTISTA: Não compl-ehendo que em um pala em
que se separou a Egreja do Estado,em um paiz em que se
separou o poder temporal do poder espi-ri.dual, que num
pai-z que se propoz a garantir a ]-iberdade do pensamento,
a prot:eger todas as ideal, venham donde vier. a garantir
todos os credos, que nesse paiz se levante essa narrei.ra
ao ensino; que se diga que o philosopho não pode ensi-
nar, que o sacerd.ote e o particular não podem ensi.nar
( .n 8 )

O SR. VESPUCJ-É.NO DE ABRIU . Lembra que, em sessão ante
ri.or, j& teve ensejo de apresentar os motivos por que a
ba cada do Ri.o Grande do su} vota a favor da emenda n 9
e pela revogação do art. 24 do projecto de reforma de
ensino ( 119)

o SR. ANTUNES MACIEL JUNIOR: Sr. Presidente, o radicalis
mo pollti.co que caracteriza o art 24 do projecto de lei
hoje em votação, me parece o bastante para que a Câmara
o recuse. Mas, quando assim não fosse, quando elle não
si.unificasse um traço largo sobre quaesquer conquistas
no terreno da desoffi.cialização do ensino, teríamos
outros motivos de ordem moral e de ordem politica para
votar contra esse art. 24 e ê que elle significa mais
uma apostasi.a do redactor da lei., como acabam de affi.a-
mar as palavras do leader i-ntetino da minoria da banca-
da do Rio Grande do Sul, Sr. Vespucio de Àbreu e do Sr
A.lvaro Baptista. (120)

O SR JOAQUI.M OSORIO: E pela liberdade de ensi.no; pela
li.beldade profissional; mas dos males o menor. Entre o
regi.men do offi.cialismo puro e o systema dos equipara-
dos, prefere este. Depois a reforma prece.sa ser lógica:
si admitte a equi.paração das academias parti-culares aos
institutos officiaes, porque prohibi.r a equiparação dos
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gymnasios ao Collegio Pedra ll ? (121)

Esta comunhão de interesses, entre a bancada positivista

e a católica, no trabalho em prol da supressão do arte.g0 24,

gerou forte reação dos liberal.s. Augusto de Frei.tas, por exemplo,
acusa a bancada post.tivista sul rio-grandense de estar defendendo

o "jesuitismo natreirol'.(122)

O que ficou evi.denciado, neste epi.sódio, foi o interesse

da bancada do Rio Grande do Sul, e particularmente do Premi.dente

do Estado, Borges de Medeiros, em envidar todos os esforços no
senti.do de garantir aos estabeleci.bentos educacional.s católicos o

direito aos privilégios do ensino oficial

O post.cionamento do deputado Àugusto de Frei.tas, vi.ncu-

lando o trabalho dos deputados ga\fachos a ''esses elementos cleri-

cais'', em suma, ao ''jesui.tisna matreiros', decorreu do te].egrama

que Borges de Medeiros enviou à bancada, ori.entanto-a em relação

a esta temática. A inici.atava do premi.dente do Estado originou-se

de solici.tacão do arcebispo de Porto Alegre neste sentido. A

nextFanheza" do deputado Augusto de Frei.tas vi.ncula-se ao fato de

que até então, Borges de Medeiros não havia se maná.festado sobre

esta questão.

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: - Eu dizia, Sr. Premi.dente,
que era de extranhar que o honrado Presidente do Ri.o
Grande, chefe do Partido Republ i.cano que constitue uma
uni-date na Federação Brasileira, que não se associa a
ninguém, porque não tem ideal communs com os outros
partidos, se deixasse ficar quieto até o momento em que
a Igreja foi solici.tar, pela palavra do Arcebispo do Rio
Grande, a sua intervenção contra essa reforma, que era a
morte do catholi-cismo, phrase empregada ... (123)
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O discurso do deputado Augusto de Frestas, que acusou a
bancada gaücha de i' fanatisHon , de possuir um "alcorãon que nen

eles próprios conheciam bem, inclusa.ve afirmando que "apraz do

voto dos representantes do Ri.o Grande do Sul, há uma causa occul

ta" , gerou forte reação na bancada gaücha, contribuindo de certa

forma para aumentar sua coesão em torno da li.beldade de ensi.no

Na sessão seguinte de 6 de setembro, o deputado Vespu

dano de Àbreu assume a defesa de sua bancada face às acusações:

Sr. Premi.dente, procurou-se atê i.nsinuar que daquillo
que se chamava a alcova pollti.ca do Rio Grande do Sul,
immensa em gemi-obscuridade, poli.a-se ].evantar a ponta
do reposteiro e, com o olhar penetrante, cobri.gar lá
para dentro a]guma cousa de exqui-si.to, a].grama cousa que
não era licito dizer publi.comente nesta Casa, e que
consta.tuta uma espéci-e de conspiração entre nós próprios
com o fi-m que não podemos saber qual seja, mas que. no
decorrer da di.scussão, se nos afigurou que seria desban--
car um companhei-ro nosso, que occupa posição elevada no
pai.z . ( 124 )

As nossas convi.cções politicas, a nós, que temos a
responsabi-lidade da politica do Estado nos thltimos 20
annos, se afigura é que não deve o Estado, por um
principio de li.berdade de opina.ão, manter o ensi.no secun
dário ou superior. (125)

Além disso, o ponto de vi.sta em que se collocou o
governo do Rio Grande do Sul, em relação aos estabeleci-
mentos de ensino ê o da subvenção, para o desenvolvimen
to material de bili.othecas, museus e laboratórios e não
para a manutenção de determinada sci.enfia ou doutra.na.

Alias, senhores, esta idea de liberdade de ensino
não pode ser ati.Fada como uma extravagância, pertencente
unicamente ao programma do Partido Republicano do Ri.o
Grande do Sul . ( 126)

Ai.nda em relação ao telegrama,(127) Augusto de Freiras

acusou a bancada gaücha de não haver i.nterpretado bem a post-ção
i'

Í'
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de Borges de Medem.ros Vespuciano de Abreu retrucou afi.amando que
esta não passava de uma reafirmação dos pri.nclpios republicanos,
tradicionalmente defendidos pelo Partido Republ i.cano Rio Granden
se . (128)

E i.nteressante notar que Vespuci.ano de Abreu não aceitou

a pecha de chefe dos post-ti-vi.star para Borges de Medem.ros, afi.r
mando que "os chefes do post.civismo naquelle Estado são os srs

Farias Santos e Arthur Homem de Carvalhos

F i. nalmente , 0 representante gaúcho tocou na relação do
partido

Pl-ei'Eas

com o "jesui,ti.smo matrei.ro", i.nsi.nuado por Augusto de

Sr. Presa.dente. tive ensejo de, no correr de minhas
consi.gerações, demostrar que o chamado positi.vi.smo rio-
gr'andense é uma invenção, ê uma chimera. Como todos os
que estudam e procuram abordar os problemas soa.aes do
nosso pai-z nós adoptamos as ídeas e doutrinas mai.s
acertadas e mai.s viável.s na ocaso.ão, Procuramos para o
nosso programma politico as doutrinas mais liberaes e
mai.s adeantadas, as doutra.nas que julgamos poderem fazer
a feri.ci.dade de nossa pátria. Nesse sentido é que se nos
atira a pecha, ou cousa que o valha, de positívi.stas
riograndenses, por que temos adoptado as sãs doutrinas
que foram fi.rmadas, em ganhe parte, pela Revolução de
1789. Diz-se que nós, os chamados positivistas rio-
grandenses,estamos de braços dados com o jesuitismo
matreiro. Que jesuiti.smo matreiro é esse, a que se
refere o Relator do projecto da reforma do ensi.no ?
Pois, então, o interesse que os arcebispos e bispos
catholicos do nosso paiz maná.festas por questã'ü' determi-
nada em nosso meio ê jesui.tismo ? Então o jesuiti.smo é
a maioria do povo deste paiz que adopta e prata.ca a
re].i.giro catholica, apostou i.ca, romana? Si. é esse, ben-
dito seja o jesuitismo, porque representa as crenças do
nosso pai.z ! Bendi.tas essas crenças, que tem sabido
arraigar a moralidade do lar, gui.ar a nossa actividade
aos vesti.nos supera.ares e sabido incute.r uma moral sã,
reli.gi.osa, e di.rugir os passos da nossa vida, e que
sempre nos trouxeram honra e glória. ( Muito Bem)



Pois! si ser jesuíta ê doptar a reli.gi.ão catholica
eu serei jesuíta e tenho mui.ta honra de merecer este
qua[ificativc. ( ]-29)
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Neste episódi-o evi.dencia-se a liderança do Senador Pi.-

nheiro Machado no Congresso, a ponto de responder a Borges de
Medeiros nos seguintes termos: "lntei.ro accordo sobre considera-

ções vosso telegramma relata.vo equiparação collegios catholicos,

já me entendi nossos ami.gos câmara sobre tal assumpto" ( 130)

Em outubro de 1915, voltou-se a tratar da Reforma,
quando o deputado Josê Augusto tornou a cri.ti.car o caráter

intervencioni.sta do Estado na i.nstrução, caracterizando-o como

irfuncsto" e 'rnocivo aos i.nteresses da educação nâcionâlii

loas sessões seguintes, o$ deputados pelo Rio Grande do

Sul, Joaquim Osório, Pedra Moacyr e Sobres dos Santos não poupa-

ram criticas à Reforma proposta pelo Decreto Lei. n 11.530. Às

baterias voltaram-se, então, para a emenda número 17, que possi-

bilitava a volta das equiparações e que, "em algumas de suas

partes ella attende ao prínclpi-o li.beral pelo qual se tem bati-

do, nesta casa a bancada do Ri.o Grande do Sul" e, para o artigo

25, " cujo critéri.o é erróneo, injustificado, lesa.vo aos i.nteres-

ses dos Estados" . ( ].31)

O artigo 25 da Reforma Cara.os Maxi.mi.li.ano estabelecia

parâmetros populacional.s para a existênci.a de academias e de

faculdades nos muni.clpios. Os deputados galhchos preocupavan-se,
de modo especial-, com os estabelecimentos de ensi.no existentes en
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Pelotas, ci.dade que não atendia aos requisitos exi.gados pela lei..
(132)

Quando em tercei.ra discussão a Reforma se encami.nhou

para votação, os deputados post.ti.vistas retomaram o debate sobre
a questão da liberdade de ensi.no Os estabelecimentos particu
lares , segundo eles , sentir-se-iam inibi.dos pelo Estado, quando
compelidos a cumprirem o programa proposto pelo governo

O SR. ALMEIDA FÀGUNDES: Parece Sr. Presa.dente, que esta
emenda não tem si.não uma signo.ficarão restri.cta. ' Tenho.
entretanto, para mim que, adoptada ella, muitos dos
males apontados no nosso ensi-no serão corrigidos, (muito
bem) , porque acho que a decadênci.a no ensi.no, a desmora
lização do ensino, assignalada semprer desmoralização
notada até no próprio professorado offici.al, cessará,
desde que a nossa educação i.ntellectual se oriente para
o objecto.vo capital de instruir e não de conquistar
d iploina .

Quando da liberdade do ensino, quando da liberdade
profissional resultar o surto da verdades.ra colnpetênci.a,
o que será inevittel, porque a concorrência determinará
este surto, não teremos mais falhos programmas, program
mas defei-Euosos com o fim üni.co de preparar o i.ndlvi.duo
para o exame, para entrar nas academi.as à conqui.sta de
t leal os .

Dizem que não temos i.nici.atava particular
Como tel-a si. exactamente o privilégio mata a i.ni.-

ciativa ? Como se hão de fundar estabelecimentos de
educação com programmas bem organizados si. o Governo tem
o ensino pri.vi.legiado, si. o Governo diz: ou ensi.naes por
este programma que fiz defei.tuoso, como acabei de denons
tear. ou não ensinaes? ... (].33)

O deputado Augusto de FREITAS, como era comum acontecer,

encampou a defesa da partia.pagão do Estado na educação, ressal
tendo que não podia perdi.tir que "combatendo o mercante.listo do

ensino, se queira ver nisto o combate à religião em que nasci e

que vivo" . (134)

Em continuação, o deputado classificou os parlamentares
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em três categori.as os teóricos, os semi-teóricos e os práti.cos

Em pri.mei.ro lugar, oradores theori.cos, entre os quaes
incluirei aquelles que seduza.dos por uma i.dea de liber-
dade suprema! não Ihe perdi.uem restricções pe].a inter-
venção do poder pthblico, e que sonham com uma organi.za-
ção de ensi.no no pai.z talvez conqui.stável no século xx,
época.que as nações tão adiantadas estejam que seja dado
ao poder público despreoccupar-se do ensino, como razão
do seu progresso, como fundamento da sua civilização

Respeito..esses crentes, como respei.to aquelles que
dizem cada di.a n não foi. esta Reptbblica que eu sonhei'!n
a cada erro que se lhes depara. são crentes da liber-
dade do ensi.no; acredi.tam fi.rmemente que é possível
haver um di.a um paiz no mundo em que o Governo se disso
ci.e dos seus deveres, se desi.nteresse do progresso da
instrucção pública e tudo entregue à ini.ciativa parti.cu
lar; em que a media.na seja uma reali.jade e que a vida
do cidadão não mais seja objecto de cui.dados do Gover
no; em que o direi.to se forme naquelles i.nsti.Lutos de
ensi-no pau-cular, sem que o Governo se preoccupe com a
formação do di-recto resultante do progresso soa.al; em
que a engenharia se transforme em arte na qual cada
parti-cu].ar possa mexer à vontade sem a fiscalização do

Respei.to esses crentes, Sr. Presidente e. faço
vo-cos para que, um dia, possam ser vencedores nessa
batalha em que se acham na vanguarda e de onde estamos
nós outros, os aprazados, inda bem longe

Outros consta.quem o termo medi.o. Não são os crentes.
como o nobre Deputado,meu illustre, collega de commi.s-
uão, Sr. rosé Augusto, como o i.llutre representante do
Ri.o Grande do Sul, Sr. Josê Augusto, como o illustre
representante do Rio Grande do sul, Sr. lldefonso Pi.nto,
como o nobre Deputado Sr. Alvaro Baptista. mas pensam
que, ao lado dessa liberdade absoluta do ensi.no. deve
haver a i.ntervenção do Governo criando os institutos
officiaes, fiscalizando os institutos livres, por bem davida do cidadão e desenvolvi.mento social

Na terceira categoria, Sr. Presidente, se distam
aquelles que avançaram um pouco em outras eras e scien-
tes de que só na evolução dos factos da vi.da social está
o perfeito e completo ensinamento dos homens públicos,
recuam do passo que deram, confessam que avançaram de-
cai.s e collocam-se no justo meio, que é em tudo a verda-
deira solução dos problemas sociaes.

Os pri.mei.ros, Sr. Presa.dente, são, como disse, os
theoricos; os outros são os gemi.-theori.cos e os tercei
ros, parece são os práticos. (135)

Governo
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Ocorreu, então, vi.olenta di.scussão entre Augusto de
Frestas e Joaqui.m Osóri.o, na qual este Último foi rotulado como

pertencente ao grupo dos si.mp].es, dos theori.cos, dos abstratos ,

desses que sonham com o pais tão li.vre em que pode haver no mundo

um pais, cujo governo se di.ssocie de seus deveres elementares e

que não cuide do desenvolvimento da instrução pri.mári.a, secunda

rla e supera.or , em um pais em que o governo se desli.gue de tudo

isso e confie na i.niciativa parti.cular somente

Em resposta a Augusto de Frestas, o deputado lldefonso

caracteriza a post-ção dos rio-grandenses em re].anão ao assunto

Procurei demonstrar que a questão envolve um princi-
pio fundamental de doutrina republicana, qual o que
elatende com a separação dos poderes espiritual e tempo-
ra]., que não pennitte a intervenção do Estado, o poder
politico, nas questões que se referem às crenças, às
i.dias sci.ent:ifi.cas e aos seno,i.menLos.

Eu disse então que, do mesmo modo que o Estado não
pode ter igreja sua. não deve ter esco].a sua. O Estado
que não ponta.fi.ca no altar, como o nosso, não pode
doutrinar do a].bo da cathedza.
Procurei em seguida, verá.ficar se estes pri.nci.pios,

propriamente doutra.nários, se achavam consignados no
estatuto fundamental da República.e pude e posso affir
mar sem receio de contestação accei.tável, que a Consti-
tuição Federal consagra de um modo inilludlvel o princl-
pi.o da separação dos deus poderes, a que ha pouco allu-
di . ( 135)

Mas, Sr. Presidente, o que eu pude observar no modem
tos di.scursos i.nquinados de meramente theori.cos, si.mples
e ingênuos, e para o que de novo chamo a attenção da
Câmara, foi o facto muitíssimo i.mportante de que a
reforma do ensino, tal como foi elaborada e submetida ao
voto do Congresso, não attende, de modo algum, à melho-
ra.a do ensi.no, quanto aos methodos, nem tem isto em
vista, pois procura tão somente organizar programmas e
garantir o privilégio dos diplomas. (136)

.

Nesta questão de ênsi.no, porêmr não está
nenhum assupto politico que venha collocar
Governo da Republica. Defendemos uma velha

em Jogo
em cheque o

e antiqu i.ssi



262

ma questão de doutra.na, pe].a qual sempre se:bateu o
Partido Republicano Ri.o-grandense, e que nos, os seus
representantes nesta Casa, nos ju].gamos no dever i.mpre
terlvel e i.nadiável de sustentar. '(137) "'

A proposta foi à anâli.se no Senado Federal quando

retornou à Câmara Federal, em 5 de dezembro de 1917, os posa.tj.vj.s
tas gaúchos lançaram a tbltiina cartada no senti.do de evitar sua
apzovaç:ao , tentando convencer seus colegas da justeza de suas
pz'oPOsj-iões

O SR. GARBOSA LllqA: O que é i.rri.tente ê querer dar mão
forte a esta anachroni.ca pretensão de desanimar o ensino
particu].ar. de o desacredi.tar systemati.comente, de o
solapar, escrevi.sendo-o ao ensi.no offi.cial, congesti.onan
do em kisto com o qual não podemos absolutamente nos
conformar. (139)

O sr. FLQRIANNO DE BR.[TTO:- O prob]ema é não offi.cíali
zar os co]].egi,os partict.ilares, e si.m desofficializar os
officiaes . ( 140)

O SR. JOAQUiM OSORIO: Combate o projecto em di.scussão.
Entende constituir o mesmo mais um golpe no ensi.no
livre. Refere que as uni.versidades de S. Paulo e do
Paraná e a Faculdade de Direi.to de Porto Alegre, facul-
dade li-vres, não estão equiparadas às offici.aes, e foi-
Ihes mesmo este ando negada Inspecção.

E um enthusiasta do ensino livre. Não admitte o Estado
com sciencia official. Nega ao Governo competenci.a para
di.tar programmas. A verdadeira i.nstrucção repousará na
livre concurrênci.a. Enquanto houver o privilégi.o do
diploma, campearâ a ignorânci.a offi.ci.al. Responde o
aparte do Deputado Ferreira Braça,que disse ter a Lei
Orgâni.ca de 5 de Abr'tl de 1911 desmoralizado o ensino.
(141)

O SR. COSE AUGIJSTO: Sr. Presa.dente, vou responder li-
geiramente ao meu nobre collega e di.lecto ami.go, Sr
Joaqui.m Osório na crlti.ca que acabou de fazer ao projec
to ora em 3 discussão, de que fui. relator na commi.suão
de Instrucção Pública .

Antes de tudo, Sr. Presidente, seja-me peflnittido
accentuar que concordo em abso].uto não só com o nobreque
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Deputado Sr. Joaqui.m Osóri.o, mas também com o honrado
sr. Barbosa Li.ma. illustre Deputado pela Capital Fede
ral, na orientação geral que elles procuraram traçar em
relação ao problema do ensi.no. (142)

A partir da consolidação do regime republicano, as di.s-

cussões na Câmara passaram a apresentar um caráter mai.s llmpi.do,

despojado das i.nsinuações à restauração monarquista que fao.l--

mente eram atribuídas eventual.s medidas de diflci.l digestão nas
camadas mai.s democráticas da sociedade

Por c>utro lado, e talvez com maior impor'tânci.a. as

t!-ansformações sóci.o-económicas decorrentes da aceleração do

processo de !rnplantanção de um si-sLema produtivo industrial i.zado

em algumas regiões do paj-s, principalmente São raDIo e a região

Sul, apor'cunizaram ensejo senão a necessidade de uma reformulação

no perfil da mão-de-obra. A principal característica foi. uma

alLLeraçãO qua[itativa no processo produtivo, baseada fundamenta].-

Frente no i.nci-ementa de mecani.senos que na relação capital-tra-
balho, prc'píci.assem um acrésci.mo na produção de mais val i.a rela-

E neste contexto que a Reforma Carlos Maximili.ano pro-
curou retomar, para o Estado, a inici.atava no campo da educação.

A efervescência que se observava na sociedade não permitia ao
Poder Federal facilmente desvencilhar-se desta intromi.ssão sem um

custo politico relativamente alto. As correntes politicas, que

sempre havi.am defendido esta post.ção, passaram a apresentar-se de

forma mai.s coesa, munici.abas constantemente por segmentos da
intelectual i.date brasa.lei.ra que, através da publicação de livros,

uva

+-.;-g
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e princi.palmente através dos jornais, exi.fiam urgentes transfor
naçoes .

Neste sentido, os post.cionamentos dos srs. deputados

apresentaram del i.neamentos i.deológi.cos mais defina.dos. Assim, ao

final do período regi.slati.vo de 1915, o deputado Josê Augusto, ao

discutir a Reforma Carlos Maximil i.ano, ai.nda pendente de aprova-
ção da Câmara, embasou sua fala na argumentação do trabalho de

Carneiro Leão, em defesa do ensino popular, documento que, inclu-

sive, é inserido nos Anais do Congresso.

O deputado José Ãugusto havia si.do classificado, em

sessões anteriores, pelo depuLcado Augtlsto de Frei,tas, como teó-

rico. Como vimos, a cJ-assiflcação compreendia : teóricos, ge-

mi.teóri.cos e pr&ti.cos. Ein verdade. ser ''teórico'' significava, no

Congresso, assumir princlpi-os positi.vistas, dera.vagos mai-s espe-

cificamente da i.nterpretação dada à questão pela bancada gaücha.

O deputado rosé Augusto aceita plenamente esta posição:

nFoi asse.m que o S. Ex. enquadrou, entre os que forTnam
o grupo dos idealistas, os neus prezados amigos, Srs.
Alvaro Baptista, Joaquim Osorío e lldefonso Pinto,
espíritos dentre os mais formosos dos que brilham na
Câmara dos Deputados. Mas, há ainda um outro aspecto
pelo qual me desvaneceu a classificaçào do Sr. Augusto
de Freiras .

E é o seguinte: Por toda a parte os theori.cos, os
ideali.star, os doutrinadores são os precursores do
progresso. Não há obra de evolução humana que não tenha
sido antevista pelo idealismo. Accresce que os idealis-
tas e theoricos são sempre optimi.star e o opta.misto é,
pe].o menos, manifestação post.uva de saúde de espírito.ii
(143)
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Com relação à educação popular, o deputado Josê Augusto

retomou a questão, que ê clássi.ca nesta discussão: o papel da

União no si.stema de ensino. Duas objeções foram então levantadas:

a) a de que a Uni.ão não tem condições de interferir na educação

popular devido à questão financei.ra e b) a de que a União não tem

condições de fazê-lo devido às inibições decorrentes dos precei-
tos constibuci.orais .

Quanto à pri.meiga. Josê Àugusto ateve-se ao parecer de

Ruy garbosa. de 1882. o qual, segundo ele, era soberbo na refuta-

ção de tal tese. Quanto à questão de ordem consta.tucional, rosé

Êuyusto estranhou que. de certa forma. a educação popular fosse o
Único setor onde a Uni-ão se apresenta-.'a com cu=idados em agir

/àfi rma o deputado :

o SR. DOSE AUGUSTO: sr. Pl-esi.dente, h& airlda outra obje-
ção f03.mudada insistentemente contra a ingerência do
Poder Federal na instrucção elementar : é a objeção de
ordem constitucional. Di.z-se que a i.mmíscui.çào da União
feri.a um attentado contra a autonomia dos Estados, pobre
autonomia tantas vezes esqueci-da e somente invocada para
impedir que o Brasil se instrua e se eduque

O SR. ESTACIO COIMBRÃ: Para salvar os Estados e depor os
respectivos governadores a autonomia não existe (apoia-
dos) ( ]-44 )

Observe-se que o aparte do deputado Estácio Coimbrã

ressaltou uma situação comum na épocas em que o Poder Federativo

era constantemente afrontado pela força da Uni.ão a qual, para

preservar seus interesses políticos, não exitava em intervir nos
Estados .

Entretanto, é preciso ter bem claro que, de forma algu
-:
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ma, se defendi.a o monopólio da Uni.ão na instrução popular. Ao

contrário, era preciso preservar o Poder Federativo e a compe-
tência dos Estados e Municlpi.os na área educaci.onal, entrando a
União apenas como mais uma parte i.nteressada.

O SR. JOSE AUGUSTO: Sr. Presidente, voltando ao trabalho
do Sr. Carnes.ro Leão, a que me referi ao i.nici.ar este
discurso, devo di.zer à câmara que aquelle i.Ilustre es-
cri.pior não quer, como eu também não quero, que a Uni.ão
venha a superintender todo o ensino pri.mári.o nacional,
absorvendo--o, monopolizando-o.

O que nós desejamos é que o Poder Federal reste
inciifferente (diante de assumpto de tanta magnitude; o
que pleiteamos é a cooperação da União, ao ]ado das
deixai.s forças sociais, do inda.vlduo ao Estado, na grande
caxlpanha que é o combate decisivo ao analphabet:esmo.

145

}Ja análise da ''Reforma Cardos Maxi.mill i.anal', uma questão

que passou a preocupar os congressistas foi. a da i.nstrução em

zonas de colono.cação, principal-mente a a].emã, em Sãrltã Catarina e

Rio Grande do Su].. Como a instrução e].emendar estava a cargo dos
estados e municípios, observou-se a cri.anão de um si.stema de

ensi.no irgermanizado". Às aulas eram mi.ni.saradas em alemão e,
pri-nci.palmente, com um certo culto à pátria estrangeira. Este

elemento fez aflorar, mai.s uma vez, a questão educacional no

Congresso. A solução apresentada consubstanciava-se na proposta

de subsidiar as escolas primárias que mini.stravam aulas em portu-
guês nestas regiões .

Na sessão de 2 de julho de 1917, apresentou-se o prometo
que " Autoriza a Uni.ão subvenci.onar os estabeleci.Bentos parti.cu-

lares de ensi.no, de qualquer natureza e dá outras providênciasi'.



Monteiro de Souza assumiu a defesa do prometo

nA Uni.ão deve tomar conta do ensino primário para
formar os seus cidadãos, ê o insti.acto de conservação
que nos impõe a formação da nossa Pâtri.a. Se qui.zer
dei.xar o ensino superior a cargo dos Estados poderá
fazei-o, porque i.sto Ihe causará menos mal do que o
abandono da ensi.no primário. E deste que dimana toda a
vida de um pavor a força viva de uma nação, porque ê
elle que penetra em toda parte e forma a grande massa de
um pai.z . ( 146)

Para alguns setores do Congresso a questão era clara,
por'êm a resistência à intervenção da Uni.ão originou-se no interes

se de segmentos da população vinculados ao ensino particular. em
especial, a Igreja Católica. Assim, o problema não era a gernta--

nízação em si, Rias si-n o dominó.o que existia do clericalismo.

Sc,b este aspecto, o deputado Lebon Reais referiu-se ao que açor--
temera em samba Cabaré.na .

Em sua admi.nistração, Vidas Ramos reformou o sistema de

ensi.no e fundou grupos escolares nas pri-ncipais ci.Jades de Santa

Catarina. Na época. a frequênci.a nas escolas paroquiais dimi.nuiu

e o clero alarmou-se. Começou, então, uma campanha de descrédito

daquelles estabelecinentos, a pri.nclpi.o na surda.na, e depois do

púlpito das igrejas, sob o fundamento de que neles não se ensina-

va religião, eram a "casa do diabos. Apesar de tudo, o aumento de

matrículas nas escolas leigas era constante. Segundo o deputado,

ni.sto nada havia de germanização:

Não acredito que a campanha fosse por germanismo e
sim concurrencia que os grupos fazem as escolas catholi-
cas, mantidas pelos padres e pelas irmãs de caridade,
pois até en Lajes, onde não existem cri.ancas allemãs ou
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fi.lhos de allemaes47a campanha tambem se fez, sem resul

No decorrer da di.scussão do prometo Carlos Maximi.l i.ano,
ressurge.u uma questão que, desde O aparecer Rui. Barbosa n , de
1882, não aparecia a motivação à escolarização através da habi

libação e]ei.tora].. Defendi.a-se, asse.m, a propagação do ensino

através da atuação dos chefes polltj.COS nempenha(ias em aumentar
seu falei. t:o=âdolf

esta questão, assim se manifestou o deputado paul
Â.ovas

O SR RÃUL Al=VES: Nos lugares mais ermos, mai.s incultos
e mais afastados os pais, desde os mais pobres,costuma-
vam mandar às escolas os seus filhos para que aprendas--
sem a ler e a escí-ever, afim de ].hes dar na RtãÍOF idade
ultl di.plena de eleitor. Era um título, coH o qual. e].].es
ganhariam de importância e prestigio no seio da socio--
dado. Eis por que as escolas, atê'ahi., não soffreram do
ma]. da falta de frequência e algumas deltas regorgitaram
de alumnos, em regra de sexo mascu].ino, mesmo em povoa-
ções de vida a mais precária. Os chefes políticos,
empenhadas em augmentar o nthmero de seu eleitorado.
ajudavam a fiscalizal-as. E graças a esse motivo''de
Bumba preponderância, o mal da descentral i.zaçâo da esco-
la não logrou a desorgani.zação, a dissolução e o abas-
tardamento do ensino elementar existente. (148)

Quando da segunda votação do prometo número 21 B, de

1917, facultando ao poder executivo, medi.ante acordo prévio,
auxiliar o Estado de Santa Cathari.na durante 15 anos (...), o

sr. deputado D. Abranches fez uma declaração de voto que, em
longa exposição, historia a criação do nMI.nistéri.o da Instou
Ção" , demonstrando sua precariedade origi.nal, o que não signifi
cada, entretanto, que a União não devesse criar mecanismos de
intervenção nesta área A.o contrário, ê papel da Uni.ão comETi
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bui.r neste setor. (149)

Sua posição foi endossada pelo Sr.Monteiro de Souza, que
asse.n se pronunciou

Os positivíst:as da bancada qaücha esboçaram !'Cação à
apresentação deste proa eto [qo f.ina]. cia discussão, o deputado
13az.baba l.i.]na aproveitou-se da Conflagração t.mundial para associar

a ini:er:..'unção esta;:al na educação com o car-ater totalitário da
po].rica belicosa germânica

O SR. BARBOSA LIMO: Basta chamar a attenção de V. Ex
para a mentali.jade teutónica que desencadeou sobre o
mundo o flagello que ahi está, como resultado da sua
formação, por conta do Estado, segundo a concepção hege-liana. (151) ' ' ''''- ''-'

Na sessão de 28 de novembro, o deputado pelo Rio Grande
do Sul, Evari.sto do Amaral, ainda tentou sensibi.lizar seus cole-

gas no senti.do de i.nibir a atuação da Uni.ão
{-.i-d

O SR EVARISTO DO ÀMARAL: Concurso, auxlli.o, contribui-
ção/ ezs ao.que se deve limitar a acção sem monopólio
nem previ.lêgi-os . '

Tal sendo â tarefa do Estado em geral quanto ao
ensino publi.co , qual devera ser no Estado federativo a
da União ? si. o Estado não hâ de ser professor, também
não é posei.vel admitti.r-se a união docente, e si. a
funcção do Estado quanto ao Ensi.no deve ser si.mplesmente
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cooperativa e suppplementar da acção inda.vidual, não se
poderia pretender mais para a Uni.ão.

Por mais prece.asas que sejam as vantagens da instruc--
ção publica, ê certo que, em absoluto, não é ella i.n-
teresse di.recto e immedi.ato da nação, neste sentido não
ê assumpto nacional e escapar por isso , ao Governo
Federal
A ter a Uni.ão de cui.dar do ensi.no primário, preferível

feri.a, no actual momento, cuidasse de prover as necessi-
dades essenciaes de dar tecto, ali.tentação e vestuário
as populações soffredoras e sacrifi.cadas pela carestia
da vi-da . (152)

A discussão da Reforma Carlos Maxi.mil i.ano l-apresentou o

i.ntcio da x-Cação ao domínio positi-vi.sta, em termos de poli.rica

educado)lal no Brasa-l. As transformações sócio-económicas ocorri-

das nas primeiras décadas da Repthblica estavam a exi,gir al-Lera--

iões na superestrutura ideológica. as quais, na Eerceíra década do

século, se consubstancíaram em rnovimentc,s como o TenenLI.smo ea

Semana de Arte I'moderna. com as repercussões de todos conhecida.

A esta rearticulação ideológica, não esteve ausente o

aparelho escolar, cuja expressão de sua paulatina transformação é

o Manifesto dos Pionei.ros, da década de trinta. Entretanto, é

preciso ter presente que a ideologi.a positiva.sta não seria descer

tapa de um momento para outro, em termos ideológi.cos. Di.fusamen-

te, e talvez depurada de alguns aspectos dogmáti.cos tlpi.cos de um

liberalismo tipo i.deal, esta i.deologi.a permanece subjacente à

postura capa.talista.

Entretanto, na época da discussão, alguns princípios

defendidos pelo Apostolado Positiva.sta no Brasil apresentavam um

comportamento anacrâni.co, caracterizado por um artifici.abismo
doutrinário de carâter tipicamente metafísico sem, portanto,
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precisa vinculação com a realidade e, em consequência, em flagran
te contradição com as diretrizes comtianas.

De outro lado, com a morte de Pi.nhei.ro Machado e os cada

vez mai.s frequentes problemas insti.tua,onais enfrentados por

Borges de Medem.ros em nível interno, o bloco monollti.co da banca-

da ga\\cha encontrava-se senão esfacelado, pelo menos sem o poder

politico desfrutado no i.ni.cio do século.

To(ias estas circunstâncias contribuir-am para Gane a Redor

Ktã Cardos i':aximi]ia.no fosse aprovada. supi'imundo aque]as ].i,hera--

].idades de cunho positivista rali.ficarias na Reforma Rivadãvi.a

i.'

4 . 8 . Ensino Surgi'ior

As tentativas do Governo Federal. eü normati.zar o ensino

superior foram muitas e sen resultados expressivos. Logo no

inicio da Rep\hbli-ca, o Governo, através do decreto número 1.159

de dezembro de 1892, enviou ao Congresso "o Código das disposi-

ções Comuns às insti.tuições de ensino superior", que fa+ aprovado
somente em 3 de dezembro de 1894, com emendas que atendiam tanto

ao controle da União sobre o ensino superior, quanto à preserva-

ção da autonomia do ensino li.vre.

Ê'

Em 12 de setembro de 1898, deu entrada no Congresso novo
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yv uç= UJ.sposlçoes Comuns a Instj.-
tutor de Ensino Superior, mas que não teve andamento

prol eto , que visava rever códí0

Em janeiro de 1901, foi. criada uma comissão mi.sta no

Congresso, incumbe.da da revi.são do Código de Ensino e do códj.cío
das Institui.pões Ofi.dais do Ensino Superior e Secundári.o

A questão crucial, sobre a qual centraram-se as di.seus

iões, foram as emendas apresentadas em 17 de outubro de 1902, ao

l)roleta que altera o c(sdigo das Institui.iões Officiaes de ensino

Super:ior e Seca)ldári.o, dependentes do }íi.nístéri.o da .justiça e
}Íegócios !nteriores, apresentada por decreto ntlimer0 3.890, de ].
de j aneiro de 19c)l

;! ll;;:;:lL:;;É:lll'â.IT::11 :?::::;1:;:::':!il;::";:$

:;:::É;:: ;ini;illi;::lil;lllllii:lli;:?;:;: i::"E::;;
Estas emendas si.nteti.zam as divergentes posições ideo-

lógicas em di.scussão: a questão do ensino livre e da frequência

obrigatóri.a. Entretanto, a questão dera.va sempre para a compe-
tênci.a da. União para lega.slar sobre este assunt 0

Na sessão de l de novembro de 1902, o deputado Felix

Gaspar caractere.zou como usurpação o papel desempenhado pe].a
União nesta área :
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nEntendendo, senhores, como já se pode concluir do
modo por que vou me enunciando, que tem havido usurpação
por parte do Governo Federal em relação à competência
para legislar a respei.to do ensino superior e secundário
na Repxàbli.ca Brasileira, con flamante violação do Esta
tuto Constitua.anal" (155)

Com a mesma preocupação, expressou-se o deputado Nelson
de Vasconcellos :

iíO ensino li.vre foi uma das mais belas conquís--
tas do Impéri-o. Com o advento da Republica, essa i.déia
de ].íberdade de instrução, que já estava en).gizada no
=splJ:ito p\5blico, foi. pouco a pouco soffrcndo reações
colltrárias e assim é que foi levantada a bandeira da
frequenci-a obrigada. ''(156)

Os positiva.smas, nestas questões, apresentaram-se com

posições radicais a favor do ensino ]-ivre, ].iherdade de frequên-

cia e li,beldade profissi-anal, con+uando quase sempre com o aEloio

dos estudantes. A quesLcão da competência da União para ]-egislar

em t.ermos de e(iucação era também frequentemente questionada.

inclusive na área do ensino superior. Os post.tivistas tentavam

impor uma interpretação si.ngular dos pri.nclpíos constitua.onais

vigentes sobre a matéria.

A tentativa foi de, em um privei.ro momento, consegui.r
que a União não detivesse o controle dos estabelecimentos de

ensi.no superior e, em um segundo momento, estabelecer uma total

desofici.alização do ensino no Brasil, reli.rando da União o di.Fei-

to de legislar sobre o mesmo, i.sto é, implantando "in totunu, o
ensino ]. i.vre

Pata perceber as posições divergentes no parlamento
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brasileiro com relação a esta temática, é necessário analisar. a

manifestação dos parlamentares com relação ao prometo de Reforma
do Ensino nas Faculdades de Di.rei.to. (157)

No parecer da Comi.suão de Instrução P\lbli.ca , a ideia

fundamental era caractere.zar o ensi.no livre, antes como a li.bel-

dade na escolha do mestre, que a liberdade de frequência nas

aulas do instituto ofi-ci.al. A ênfase era estabelecer competência

de fiscalização à União para control-ar o ensino superior,

calocancio íruHã fiscalização precisa, pal'a evitar a decadência

do ensino, o faJ-scãHcn''uo do fim a que se des''Lira, além de medidas

outras to.Ddclltcs a manter a sua estabi.li.dado como i.nstituto de

eiasino superior . ( 158 )

Quando (ia primeira discussão deste prometo, em 24 de

seLeinbro de ].894, o deputado Adolpho Gordo i.niciou sua participa-

ção declarando: '' Deve o Estado manter as faculdades officiaes,

desde que temos em nosso paiz quatro faculta(ies livres, organiza-

das de acordo con o programa estabelecido pela lei- em relação ao

ensino superior de direito ?"

Na sessão de 8 de outubro de 1894, quando o prometo foi

novamente discutido, o deputado Ni.to Peçonha defendeu a interven-

ção da Uni.ão:

nPensa que o Estado, como aggregado humano, como uni-
dade politica, tem doutrinas, tem sentimentos, tem i-
deal. Não comprehende como possa o Estado lega.alar sobre
domicílios, sobre propriedades, sobre a organi.zação de
família, etc. ; e não tenha o direito de intervir nas
relações do ensi.no plhblico e, portanto, na formação do
carácter nacional . ( 159 )
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Na sessão de 22 de outubro de 1894, ainda em pri.mei.ra

dj.scussão, o deputado Gabri.el Ferreira defendeu o ensi.no livre,

argumentando com o próprio exemplo, pois formou-se neste si.stema

e, portanto, recomendara sempre o nome do benemérito Sr. Conse-

Ihei.ro Leonci.o de Carvalho, como estada.sta, como homem de ciênci.a

e como apóstolo da li.beldade, no que ela tem de mai.s respeitável
que ê a cultura do espírito.

Em 30 de outubro, em conta.nuação da anal i.se do prometo,
Anizi.o de Abreu atacou o positivismo que, segundo ele era n O

mais poderoso adversário do ensino ofici.al uni.versa.táxi.on. Inclu-

sive, caracterizou como desatualizada a posição do positi.vi.smo

brasileiro, que não levava em consideração os post-ci.onamentos de

Li.ttrê e Wisouboff, os quais defendi.am a participação estatal no
ensi.no superior:

O mais poderoso adversário do ensino ofi.ci.al universo
táxi.o foi. o positi.vi.smo; mas por intermédi.o dos seus
mai.s abalizados continuadores e].le pena.tenci.ou-se em
público do erro das suas primitivas affi.reações. .

Littrê e Wi.rouboff, dominados pe].a evi.dência, confes
saram con a maior franqueza o seu dissenti.nento da
opinião do mestre. (160)

o prometo foi rezei.todo mas, no mesmo ano, outro prometo
de Reforma do Ensino Jurídico foi apresentado o de nÚmerO 38. A

segunda discussão do prometo ini.ci.ou em 17 de junho de 1895.

Observou-se, então, uma aceleração na luta ideológica entre o

ensino ofi.ci.al e o livre. Para o deputado Martins Juni.or:

A questão do ensi.no ].i.vre ê realmente uma questão que
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tem uma face tríplice, e tríplice face em que se entro-
san trem liberdades di.versas, que podem ser expressas
deste modo: LIBERDADE DO ENSINO, PROPRIAMENTE DITA.
LIBERDADE NO ENSINO, E LIBERDADE PERANTE O ENSINO. E
esta c].assifi.cação que não ê minha, mas que achei
i.ndicada em um bello trabalho de um dos brasileiros de
mais talento da actual geração, de um homem di.sti.neto.
que foi. ha tempos um ornamentos desta Câmara, o Sr
Affonso Celso Junior, esta classifi.cação, digo, mostra
bem qual ê a somma de elementos logicos que devem entrar
como componentes no concei.to gera]. do ensi.no livre

Si.m, Sr. Premi.dente, a li.beldade de ensino não con-
si.ste só no di.rei.to de ensi.nar sem prévia li.cença da
autoridade publica ou no di.rei.to de ' fundar uma Facu].-
dade ou Universidade Livre com autora.zação do Governo
para a Expedição de diplomas.

Ella não ê só i.sso como também não é somente o
di.reino de leccionar com a doutra.na, o programma e o
methodo que se adoptar livremente, com as ideas que se
tenha ou que se queira defender; ê tanbém. para o alum-
no, o direito de frequentar li.vremente o curso ou as
aulas de que carecer

As duas pri.meigas faces da questão referem-se a di-
reitos do professor; a tercei.ra diz respeito a di.leitos
do estudante. À ].iberdade do mestre ajunta-se a do
discípulo: é natural e justo que si alguém ten a liber-
dade de ensinar tenha quem precisa do ensino a liberdade
de aprender. (161)

Na sessão de 25 de junho de 1895 houve ataque ao parecer da

Comissão, que é visto como tipo.cadente anta.constitucional, segue
do o deputado Serzededo Correa:

O espírito porém, de nossa constituição é i.nquesti.onavel
mente o de abolir o ensino official por parte da Uni.ão.
Se asse.m é, '-"V.Ex. ne perdi.ttirá dizer que neste ponto

a illustrada Commissão está em contradição com aquilo
que realmente era de esperar de seus grandes talentos,
pois que devia preparar o terreno por uma legislação
mai.s adequada, para que realmente se chegue ao desidera-
tum da Consta.tuição, i.sto é, a abolição do ensino offi-
ci.al . ( 162)

No final da segunda discussão em 19 de julho de 1895, 0



deputado Pedro Moacyr, em longo discurso, fez eloquente defesa do

ensino li.vre no Brasa.l e da falta de competênci.a da reptbbli.ca
para aduar nesta área :

Eis porque, Sr. Presa.dente, sou de parecer que em
vzrtuae destes pri.nclpios. geraes e mesmo como deducção

lilÍlil :ll$11:i:iilli;l:lilll'l;:lllllilliillllli!;ll
1111i: 111:11111 : 1 j;i Ê:: ::! :?:gili=.i ::p =:i
pobres, desprovidos de recursos, que não pedi.am se trens
portar para as sedes das Faculdades da República, estu-
davam nos seus Estados ou nas suas ex-provlnci.as e
vinham prestar exame vago perante as Faculdades

Passando o projecto, claro ê que fica fechada a
porta das Academias a essa espécie do di.gno proletariado
da moo.date, que em regra se dista.ngue mais do que a
classe opulenta. (165) ' '' '

O SR. PEDRO MOACYR (:..) mas sr. Presidente, penso que
nós, desde que admi.ttimos como legitima a existênci.a dos
cursos livres, desde que adni.temos o ensi.no por quem
souber, qui.zer e puder dal-o, não devemos restringir com
exzgenci.as economi.cas esse critéri.o da liberdade. (166)
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Em 22 de agosto, iniciou-se a terceira discussão do

prometo nÚmerO 38, de 1895, reorganizando o ensino nas faculdades
de Di. re i.to

O Sr Luiz Detsi, declarando-se contra o ensino supera.or
of i. cial , afi.rmou não ser capaz de propor a sua supressão, porque
não se animava a ureforHas Fãdi.cai.sli O sucesso do ensino l i.vre

dependerá.a exclusi.valente da capaci.dade de fi.scal i.zação do Gover
no Federal . Afi. amou

Que a propaganda contra as insti.tui.iões de ensi.no
livre, que são incontestavelmente progresso nazi.anal, se
faça com apodos, i.njürias, pi.Ihêrias, sem a base dos
factos, talvez com intui.tos políticos, não ê certamente
generoso. Haja fi.scal i.cação séria, rigorosa; exame.nem-se
os programmas e o modo como são cumpridos; verifique-se
a mordi.date dos exames .

Sei que ainda ha gente que só quer o ensino offi.cia].,
e este mesmo sob o regímen da mai.s completa uniformi-
dade. E o sonho de Napoleão, que i.maginou sujeitar o
ensino à regulamentação mi.l i.tar; que pretendeu que quan-
do se levantasse o professor em Pauis para fazer sua
l i.ção, se levantasse exactamente à nesga hora o profes-
sor de Montpelli.er a explicar o nesmo assumpto, pronun
dando as mesmas palavras.. . (167)

No dia seguinte, o Deputado Anisi.o de Abreu ncontesta os
ilustres deputados pelo Rio Grande do Sul , os Srs Aurel i. ando

Barbosa e Pedro Moacyr, o pri.melro de um positiva.smo intransi.gen

te e systemático e o segundo cona.li.ador e ecléti.co ''E encerra

afirmando que tem como uma das ma i.s i.mportantes funcções do

Estado, como uma das suas mais profícuas atri.bui.Pões, a interven

ção directa no ensi.non ( 168)

O prol eto foi aprovado na Câmara Federal em tercei.ra
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votação, na sessão de 9 de setembro, contemplando a maiori.a das
postulações dos adeptos do ensino l i.vre.

No Rio grande do Sul, os positiva.smas procuraram colocar

em pratica sua i.déi.as em relação à educação e i.ncentivaram a

fundação de escolas pela ini.ciati.va particular, pri.nci.palmente as
de cunho técnico .

Os doi.s maiores empreendi.bentos que, com orgulho, consta.-

Lutam exemplos para os defensores desta i.geologia, são a Escola
Politécnica de Porto Alegre e o Lyceu de Agronomia de Pelotas. O

privei.ro consi.sua a nuenina dos olhos" do segmento da classe

poJ-lti.ca hegemónica no Rio Grande do Sul, pois foi uma iniciativa

contemporânea à ascensão ao poder de Jülio de Casta.lhos e dele
recebeu todo o apoio.

Quando da i.nauguração da Escola de Engenhari.a, i.mpossibi
lotado de comparecer, o Presidente da Provlnci.a enviou carta a

Alvaro Nunes Pereira, líder do empreendi.mento, em que expressou
sua "i.nteira sol i.dali.edade com a vossa bri.Ihante e fecunda i.ni-

ciativa, emprehendendo a creação de um estabeleci.mento de alto

valor e que se destina a servi.ço de notável importância para o

nosso Estado do Rio Grande. Afi.amou, a seguir, Jülio de Casta.-

lhos: "Ficae certo de que parti.cularmente ou offi.cialmente, nada

recusarem, do que está.ver ao meu alcance em prol de Escola que se
inicia sob os mai.s felizes ausplcj-osn

Em sessão de 17 de julho de 1897, o deputado pelo Ri.o
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Grande do Sul, Sr. Gui.llon, apresentou na Câmara dos Deputados

petição na qual sob.ci.tou que a Escola de Engenharia de Porto

Alegre fosse equiparada às faculdades oficiais. Segundo a peti.-

ção, a Escola de Engenharia de Porto Alegre estava amparada pela

Consta.tuição da Repübli.ca Brasa.leira que. em seu art. 72 & 24,

garantira o l i.vre exerclci.o de qualquer profissão moral, i.ntelec-
tual e industrial

Os post.tivistas fazem questão de afirmar o caráter
público de seu empreendi.mento

"Apesar de fundada pe].a ini.ciati.va particu-
lar, a Escola de Engenhari.a de Porto Alegre, não consti-
tue propri.edade privada ou de associação particular:
constitue propri.edade publ i.ca, pois, como se verifica
dos respectivos estatutos, os seus i.ni.ci.adobes, funda-
dores e actuaes admini.stradores, nenhum provento ou
direito exclusi.vo estabeleceram para si na sua organi.za-
ção, e amanhã, quando por qualquer motivo dei.xarem-na,
levarão consigo apenas a satisfação intima de haveren
dotado a pátria com un i.nstituto de instrucção superior
de tal magnitude. n (168)

En 17 de junho de 1896, a bancada gaücha subscreveu

prometo com o fito de dar caráter ofici.al aos exames do Lyceu de
Agronomia e Veterinári.a de Pelotas, no Ri.o Grande do Sul

As justificati.vas para tal pretensão baseavam-se no fato

de que " o Lyceu jâ funciona ha algum tempo. E um estabeleci.mento

perfeitamente montado, que funciona en um edifício i.mportante, um

verdades.ro palacete que foi doado à muni.cipa]idade, especia].mente

para esse fi.m, pela Família Maca.eln. (169)

Os pfopugnadores afirmaram que a União não dispensaria
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nenhum recurso com a medi.da, pois o Municlpi.o de Pelotas, que já
o sustentava, continuaria a mantê-lo.

O prometo foi aprovado em terceira di.scussão em 10 de

setembro. No Senado foi emendado e, na sessão de 7 de agosto do

ano seguinte é discutido na Câmara Federal, sendo enviado para o

Executivo para sanção. Na sessão de 9 de setembro, o prometo foi

vetado pelo Presidente Prudente de Moraes, sendo o veto mantido

pela Câmara dos Deputados .

A atuação da bancada do PRR em termos de educação

superior, balizou-se, a rigor, por um pri.nclpi.o: a defesa do

ensino livre. De resto, incorporou todas a demais mandei.ras

tradicionalmente amparadas na doutra.na positi.vi.sta que são, de
certa forma, às que reiteradamente foram decritas neste trabalho.

4.9 conferência lnterestadual de Ensino PZ'in&rio 1921

Uma das Últimas participações do castilhismo, em nível

nacional, en relação à educação, ocorreu em 1921, por ocasião da

nConfeFênciã Interestadual de Ensino Pri.narion, convocada em nome

do Dr. Epitácio Pessoa, Presa.dente da República, pelo sr. Minis-

tro da Justa.ça e Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de
Mello .

O Governo Federal pretendeu reunir, na capital do pais,

representantes de todos os Estados da Federação e de algumas
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entidades representativas na área de educação, : pri.nci.palmente na

área do ensi.no pri.mári.o e, de modo particular ainda. na de com-
bate ao analfabetismo .

Estatlsti.cas coletadas pelo referido Mi.ni.stéri.o aponta-

vam para Inda.ces alarmantes de analfabetismo em algumas regiões
do pais, e o governo se propunha tomar medidas para equacionar o
problema .

O Premi.dente anteci.pou-se aos resultados da própria Con-

ferênci.a, colocando sua interpretação a uma das questões crucial.s
que acompanhou a di.scussão sobre educação no inlci.o deste século:

a relação entre o Governo Federal e os estados.

Segundo o Ministro Alfredo Pinto, n A Consta.tui.ção Fede-

ral, art. 35 ns 2, 3, e 4, não exclue a intervenção da Uni.ão,

medi.ante accordo com os Estados, para solução do problema de
diffusão do ensino pri.inârio, ou antes, para di.mi.nuir senão extin-

guir o analphabetisno, que se alastra no pai.z". (170)

Alên do analfabetismo, outro problema é levantado pelo

Governo Federal para ser tratado na Conferência: i' a lenta mas

segura desnacionalização da infância nos Estados do Sul, onde

innümeras creanças brasileiras frequentam escolas, em que o ensi-

no é mi.nistrado exclusi.valente em idiomas exóti.cos, rendendo-se

assim à a]heia pátria o cu]to devida à nossa." (17]-)

{..;.id

Asse.m, em 5 de agosto de 1921, ocorreu a privei.ra reu-
ni.ão da Com-ssão Preparatória, composta por Josê Augusto Bezerra
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de Medem.ros, Àntoni.o Carneiro -Leão, Raymundo Pi.nto Sei.dl, Orestes

Gui.marães, Vi.ctor Vianna e Jogo Bapti-sta de Mello e Souza. Nesta

reuni.ão, foi i.ndicado pelo Mi.nastro do Interior o Sr. Josê Augus-
to como presidente da comi.ssão.

Já na segunda reuni.ão, em g de agosto, a Comi.suão Prepa-

ratóri.a dividiu o objeto de estudo da conferência em seis teses,

cabendo a cada um de seus Membros elaborar um relatóri.o prelimi-

nar. Tais relatórios seriam levados como trabalhos prelimi.nares,

a partir dos quais as teses seriam desenvolvidas. São as seguin-
tes estas sei.s teses :

l These - Diffusão do ensi.no primári.o. Fórmula para a Uni.ão

auxi.li.ar a diffusão desse ensi.no. Obrigatoriedade relativa do

ensi.no primário; suas condições.

2 These - Escolas ruraes e urbanas. Estágio nas escolas ruraes e
urbanas. Simpl i.fixação dos respecti.vos programmas.

3 These - Organi.zação e uni.formização do ensino normal no pai.z.

Formação, deveres e garanti.as de um professorado pri.bário nado
nal

4 These - Creação do "Patri.mini.o do Ensino Primário Naco.onaln,

sob acção commum entre Municlpi.os, Estados e a Uni.ão. Fonte de
rectüsos fi.nanceiros .

5 These - Nacionalização do ensino pri.mári.o. Escolas primárias

nos muni.clpios de origem estrangeira. Escolas estranhei.ras, sua

f i. scali zação .

6 These - Cona falho Nazi.ona].de Educação finssua organização ei
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Fi.caiam encarregados de apresentar relatóri.os sobre as

theses acima, na ordem em que se acham, os srs Drs . José Augusto,
Mello e Souza, Vi.ctor Vi.anna, Raymundo Sei.dl, Orestes Gui.marães e

Carneiro Leão. " (172)

Em seu relatório, o Sr Josê Augusto analisou os vários

argumentos que, normalmente, são utilizados na defesa da ini.bidão
ao Poder Federal em colaborar com os Estados e Muni.clpi.os e com a

iniciati.va privada na difusão do ensi.no pri.mári.o: a) a natureza

do regi.me federati.vo; b) a Constituição Federal; e c) a precári.a
situação financeira da Uni.ão

Após analisar um a um estes argumentos, Concl\ii.u o autor

que não procediam, e apresentou no relatóri.o as seguintes conclu
soem

nl.A união collaborarâ com os Estados, municí-
pios e com a ini.ci.atava privada na di.ffusào do ensino
primário .

2. A collaboração da União, em face do que for
combinado com os poderes locaes, consista.rá, conforme as
circunstancias, en auxílios ou subvenções às uni.danes
federaes, ou na creação e manutenção di.recta de i.nstitu-
tos de ensi.no primari.o em qualquer parte do territóri.o
brasileiro.

3. Nos accordos a estabelecer entre a União ê
os Estados, para a diffusão do ensi.no primário, algumas
conde.iões precisam desde logo fi.car accentuadas, entre
as quaes as seguintes : '-

a) os Estados deverão despender pelo menos
de seu orçamento orai.nário com o ensino primário.

15%

b) a subvençào a ser dada ao Estado destina-se
às escolas a crear, obrigado o Estado a manter o nthmero
das existentes, devidamente prova.das, ao tempo em que
começar o regímen do accordo.
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c) os Estados fi.carão no dever de estabelecer e
realizar o pri.nclpi.o da abri.gatori.edade progressiva do
ensino .

4. A obra.gatori.edade deve ser relativa e circuns-
crever-se aos pontos em que haja escolas em nthmero
sufficiente às necessidades da população em idade esco-
lar. (173)

O Sr Dr. J B Mello e Souza apresentou as segui.ntes
conclusões, quanto às escolas rurais e urbanas, estágios e progra
mas de ensi.no

nl. As escolas pri.mári.as, que deven ser creadas
ou subvencionadas pelo Governo Federal nos Estados,
divida.r-se-ão em duas categori.as: escolas urbanas e
escolas ruraes .

2. Em umas e outras, além da fei.ção moderna de
que se deve revestir todo o ensino, como esboço da
cultura integral do esplri.to, no período final dos cur-
sos o mesmo ensino assumira um cunho accentuadamente
proa.ssi.onal, consoante as convenienci.as da população
escola t' .

3. O estágio nas escolas urbanas, excluído o
curso infantil ou de jardim de i.nfância, será de cinco
annos , no mínimo .

4. O estágio nas escoa.as ruraes não será infe-
rior a quatro annos, excluído, na forma da di.aposição
anteri.or, o curso infantil ou de jardim de i.nfância.

5. Os programmas de ensino devem ser o quanto
possível si.mples, evitando-se a inclusão de tudo o que
represente i.nütil sobrecarga i.ntellectual para as crian-
ças e conservando-se apenas o que for realmente aprovei-
tável e que corresponda às necessidades da vida. afim de
que o aprendizadose faça coito'a devida efficiência.

6. Ao Conselho Nacional caberá fixar o estágio
nas escolas urbanas e ruraes e bem asse.m elaborar os
programmas, tendo em vista a formação do carácter nacio-
nal, e evitando a influência do espírito regionalista. H
(174)

A análise sobre a organi.zação e uniformização do Ensino
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Normal coube ao Dr Vi.ctor vi.anna que, em seu relatório, fez uma
analise do ensino normal desde os primórdios, caractere.zango a
ausência de uma politica uniforme para este ti.po de ensino

Enfati.zou a necessi.date de preservar-se a sua qualidade, tanto no
seu aspecto didáti.co, quanto no de conteúdo tlO fim das escolas
normais é ensinar a ensinar Mas quem não sabe não pode ensinar.ii

As conclusões do relatório de Vi.ctor Viana foram

nO Governo Federal ,
Primário Normal , deve:

por internédio do Conselho

Fundar escolas normaes modelos onde se
necessárias a juízo do conselho.

tornem

Essas escolas devem
annos, assim discri.minados :

ser, no mínimo, quatro

1. 1 anno: francez; 2, francez e inglez; 3,
mathematicas; 4, historia e hi.storia do Brasa.l;

11. 1 anno: geographia; 2, historia natural (
lições de cousas); 3 1itteratura e noções geraes de
jurisprudencia; 4 psychologia e pedagogia;

111. 1 ando: Gymnasti.ca; 2 música 3, pri.nclpi.os
de mecâni.ca e desenho; 4 , economi.a politica, ( agricul-
tura, indústria e commércio) ; 5 , trabalhos manuaes;

IV. l afino: exercício de docência; 2 exerclci.os
de agricultura; 3, E. de i.ndüstria; 4 E. do commérci.o.

O ensino cívico será dado em todas as cadeiras
e pelo director, nas grandes datas.

O espírito do professorado ê reconhecido como
princi.pal força de suggestão e o Conselho deve mantel-o,
sempre vivo e entusi.estico, organizando congressos de
technicos, e revi.stas e recompensando os melhores.

os professores serão preparados para ministrar
aos alumnos as noções de util-idade do que se ensina para
escolas, para todas as classes, proa.ssões, individuos e
circunstâncias .
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o ensi.no procurará monstras a sua utilidade.
na história natura], tratará de hygiene e prophy].axia;
na geographia, das condições das terras, na economia, de
contabilidade e dos meios de di.ri.gi.r seus bens; na
buris-prudência, das leis usuaes para que serve a assis-
tência; na hi.stóría, destacar as conqui.stas que hoje
ainda gozamos e sua utilidade. (175)

O coronel Raymundo Seidl apresentou seu relatório sobre

nO Patri.mini.o de Ensino Pri.Bati.o Nazi.ORaln. Por ocasião da

convocação para a Conferência Interestadual sobre Educação Pri-

maria. o mini.stro da Justa.ça havia dei.xado bem claro que o

estudo deveria prever a fonte de custei.o para cada demanda neces-
sári.a na intervenção da União no ensino.

Assim, o relator propõe a criação de um fundo especi.al,
destinado exclusivamente a atender a educação popular. o fundo

seria consta.tuldo por alguns i.opostos novos e pelo estabelecinen-
to de taxas adi.cionai.s a certos impostos existentes. A este se

poderia denomi.nar nThesouro Brasilei.ro da Instrução Popular" .

O autor do relatóri.o entendia não haver grande di.facul-

dade na aprovação do plano, nas ressaltava que era preciso

estabelecer o pri.nclpio de que os recursos obtidos pe].os i.opos-

tos i.nsti.tuldos para o fundo da i.nstrução popular seriam emprega-

dos só, e exclusivamente, na criação e manutenção de jardins de
infânci.a. de escolas primárias e normais do Conselho Federal da

Instrução P\!blica, em auxi.lio às caixas benefi.centes escolares,

etc . ( 176)

0 problema da Nacional i.zação do Ensino Pri.mári.o teve
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como relator o prof. Orestes Gui.marães. Entendeu ele ser este o

problema mais importante a ser tratado na área da educação: nA

nacionalização do ensino primário no paiz, em geral, e. em

parti.Guiar. nos Estados do sul, ê, conforme pendor problema mais
importante do que o combate ao an3lfabetismon. (176)

O relator fez uma longa descai.ção do problema das esco-

las estranhei.ras no Brasa.l, caractere.zando-as como um fruto

exótico que estava a contami.nar o resto da nação. Louvou, de modo

especial, as medidas propostas em 1917 pelo Presidente Wenceslau

Braz quando, por ocasião da Primeira Guerra Mundo.al, determinou

o fechamento das escolas alenãs e bai.xou o decreto 13.014, de 4

de mai.o de 1918, em virtude do qual o Governo Federal passou a

auxiliar as escolas fundadas pelos Governos dos Estados do Sul

En recorrência desse decreto o governo Federal subvencionou, em
].918, 401 escolas asse.m di.stribuldas: no Estado do Rio Grande do

Sul 120, no de Santa Catarina 268 e no Paraná 116.

Nesta êpocar em 1918. foram fechadas no Rio Grande do

Sul 83 escolas "alemãs'i e, em Santa Catarina, 223, nas qual.s todo

ensi.no era ministrado em alemão e segundo os métodos alemães.

No processo de nacionalização não eram somente as esco-

las alemães que preocupavam o Gó#erno Federal. Segundo orestes

Guimarães ân ltália manei.nha em 1917, no Rio Grande do Sul, 87

escolas; en Santa Cathari.na. 38; em S. Paulo, 102; no Paraná, 39;

nesta capital, 11; em Minas, 23; no Espírito Santo, 10; ao todo,

310 escolas, não contando os insti.tutor de ensino nédio. (177)
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Em decorrência, na ética governamental, a expansão das
itescolâs extrangei.rasa consistia um perigo à Segurança Naco-onal

E, neste senti.do, a proposta era. como se depreende das conclu

iões, uma supressão rabi.cal do ensino em língua que não a verná
cula

As conclusões apresentadas à apreciação da Conferência

foram

'íDepois da exposição retro, concluo propondo
que a União intervenha di.rectamente no ensino primário
do Pai.z, estabelecendo medi.das tendentes à sua naciona-
lização, entre as quaes aponto as segui-ntes:

"I - que o ensino primário no nosso Pai.z
possa ser mini.strado na língua vernácula;

só

2 - que o ensino pri.mâri.o se entenda aquelle
que for mi.nistrado a cri.ancas de seis annos completos
aos onze, também completos.

3 - que nas classes, escolas ou estabelecimen
tos de ensino primári.o, de accordo com a disposi.çâo
anterior, fique' prohibido o uso de cadernos, li.vãos,
mappas e quadros didácticos em línguas estranhei.ras;

4
dores :

que se exceptuem das disposições ante

a) - as escolas ou estabelecimentos de ensino
primari.o frequentados uni.lamente por crianças considera-
das estrangeiras pelas leis brasileiras( nas quaes,
entretanto, será mini.sarado o ensino da língua vernácula

b) - o ensino mi-nistrado no domicílio da
própria criança. sem que a elle, .à mesma hora, possam
comparecer cri.ancas de domicílio diversos.

5 - que se crie número sufficiente de i.nspec'
tomes para fiscalizar as disposi-iões concernentes à
nacionalização do ensino primário. (178)

Por ocasião da instalação da Conferência, em 1921, além
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dos representantes da União, esta foi composta por um representan

te de cada estado e de representantes das seguintes instituições:

Liga de Defesa Nazi.onal, Liga Naco-onalista de S. Paulo, Escolas

nSete de Setembro" de S. Paulo, Li.ga contra o Analfabetismo, nA

Esco].a PFiHári.an ( Rio de Janeiro), Li.ga Pedagógi.ca de Ensino
Secundário ( Ri.o de manei-ro) e Ensino proa.ssi.onal

Na pri.medra sessão ordinária, realizada em 13 de outubro

de 1921, foram estruturadas 6 conissões, cada qual encarregada de
analisar um dos relatórios anteriores.

Na reunião de 22 de outubro, foi apresentado pela pri-

meira Conissão o relatóri.o, no qual havi.a uma opção clara pela

obrigatori.edade do ensino, e uma atribuição à União em garantir
este direito. A comissão distribuiu suas conclusões em duas

séries relativas: a primeira, à difusão do ensi.no, e a segunda. à

obrigatoriedade .

Desde o inicio das di.scussões da Conferênci.a, ficou

patente uma postura predisposta a derrubar os argumentos com os

quais, tradicionalmente, os post.tivistas consegui-ram, em toda a

República Velha. protelar a i.nterferência do Estado na educação.

"E preciso condenar os zelotismos constitucionais"

A presente pesque-sa, além de apresentar as conclusões

das diversas Comissões, acompanhará, a seguir, os posicionamentos

do deputado Carlos Penafiel, representante do Ri.o Grande do Sul
na Conferência .
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E preciso ressaltar que este, desde o principio, peace'
beu a resistência que as concepções positivistas enfrentariam
nesta reunião. Sua estratégi.a foi, então, a de não polemizar e

apostar tudo em uma üni.ca cartada no final dos trabalhos, por
ocaso.ão da votação final; com isso tentou evi.tar um desgaste

desnecessário, preservando-se para o embate defi.ni.tive.

Desta forma, suas maná.festações foram parcimoniosas, mas

indicativas da doutrina a qual ele se ali.ava. Em sua primeira

maxi.gestação, este comportamento já foi bal i.zado. Na discussão

da primeira tese, assim se pronunciou o deputado Penafi.el:

USr. Presidente, como representante do Rio
Grande do sul manifesto-me, desde já, com restri.cçõesf
quanto às letras b, c e d.da.l serie e formalmentecontrário à 2 feri.e das conclusões da l Comissão.

Reservo-me, porén, parar no voto final, definir
minha altitude, em relação ao assumpto." (179)

A corrente positivista foi, constantemente, sendo torpe-

deada. Vários representantes se expressaram no senti.do de seren

contra a intervenção federal nos Estados mas que, devido às cir-

cunstâncias, eram forçados a reconhecer sua convem.ência.

Inda.cata.vo da situação desfavorável em que os positivis-

tas se encontravam, foi o fato de 'nâo apresentarem emenda alguma,

com o intui.to de direcionarem as concJ-usões no sentido de coadu-

na-las com sua ideologia.

Nas discussões referentes às conclusões da quarta comis-

são, o deputado Penafiel reafirmou seu firme propósito de emitir
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seu voto de uma só vez sobre todas as teses, mas quanto a esta,

ele não podia deixar de asse.nadar desde já sua flagrante Incons

tituci.ona]i.date . ( ].80)

0 deputado gaúcho foi o premi.dente da quinta comi s sao

e, quando de sua apresentaçãol esta foi feita expli.citando suas

restrições " de ordem doutrinária, pri.ncipalmente quanto à bons

tituci.onalidade das medidas que tenham carácter de obrigatorie

Na 12 sessão ordinária. em ].2 de novembro de 1921,

quando se discutia a tese sobre a escola normal, o deputado volta

a se pronunciar lamentando a interferência do Governo Federal, ao
mesno tempo em que faz uma defesa da escola particular no ensino

superior

usou tido como anta-intervencionista; mas não ê
por isso, não é nesse carácter que venho declarar que de
todas as i.ntervenções aconselhadas no seio desta Confe-
rencia, esta, a que affecta o ensino normal, é uma das
que mais repugnar/ ' pela presumpção que envo].ve de que o
exclusivismo da União só pode ser vantajoso em face do
que tem feito e fazem ainda os Estados nesse terreno . Mas

H q = .= .L.. = ..en.n w

que se nota, sr. Presidente, o que ê lícito infere.r
dos factos, 'ê precisamente o contrário. Haja visto o
facto da União nada ter feito pelo ensino superior nos
Estados .

Quando fazia parte da bancada rio-grandense na
Constituinte, Julgo de Castilhos pleiteou uma emenda

ela''qual''o ensino superior só receberia auxilio do
Governo. A ideia não foi. aceita; mas os factos vieram

lii:il :: :ll; :l; lili:li:iliilll::ll::l:l:lil:llliilli:;i;
O número de escolas supera-odes subi.u de 28 a 50

em pouco tempo; e ê rabi-do que o número das escolas
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offici.aes é reduzi.dlssi.mo; a grande maioria é de escolas
parti.culares ( . . . ) " (].8].)

Por ocasião da aprovação final das medi.das propostas

pela Conferência, em 14 de novembro de 1921), Car].os Penafiel
resolveu, em longo e eloquente di.scurso, tentar demover os cole-

gas da aprovação das mesmas, entendendo que contrari.avara os

princlpi.os básicos da Constituição Republicana.

Em verdade, o representante gaúcho estava cônscio de

que era uma nota dissonante e procurava apenas marcar os princí-
pios positivistas em relação à educação, tão caros ao Partido
Republicano Rio-grandense.

Afirmava ele neste pronunci.acento

nE bem de ver-se con que peso de responsabi.li.-
danes tenho, assim, de desempenhar uma posição, quase.
si.ngular, de isolamento, ante a votação cerrada com que,
neste instante, vão assellar o autographo da redacção
final das conclusões da Conferênci.a, as di.versas assig-
naturas dos membros de tão solemne certames. ii (182)

As idéias propugnadas por Penafiel são as mesmas que,

conforme reiteradas vezes consta neste trabalho, se apreenderam

nas manifestações post.tive.stas no Congresso Naco.onal: a) defesa

da li.beldade profissional, b) resistência à competênci.a da Uni.ão

em atuar ou legislar na área de ensi.no, c) crlti.ca à obra.gatori.e-
dade de ensino .

Quanto à atuação da Uni.ão, Penafiel, apesar de reconhe-

cer o estado desastroso do ensino no Pais, entendia que utodo o

problema para a União, para o seu papel de collaboradora nessa
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obra feri.tóri.a, deve, porém, quando mui.to, ci.fiar-se simplesmente
no auxili.ar, dentro da sua mi.ssão constitucional, a di.ffusão ea
nacionalização do ensino pri.mári.o, sem a necessidade absolutamen-

te de tentar, nem se prescrever a medi.da violenta da obra.gatorie-
dade do ensi.no. n (182)

Cono acontecera no Congresso, também na Conferência

percebeu-se que esta post.ção radical não mais encontrava resso-

nância, passou-se a admitir a i.nterferênci.a da União nmediante

acordo com os Estados, no sentido de auxi.li.á-los a criar ou

desenvolver o servi.ço de instrução plbblica" (183)

Mesmo assim, as principais criticas do deputado voltaran
-se contra a oi.tava conclusão da Conferênci.a Interestadual de

Ensino Pri.mári.o, que "reconhece a competência do Congresso Nacio-

nal para, conjuntamente com os congressos estaduais, decretar a

obrigatoriedade do ensi.no. n

Esta questão era verdadeiramente um ponto de honra para
o positiva.smo. Neste sentido, Penafi.el remontou toda a históri.a

do Parti.do em relação a esta causa. "Desde os tempos do Impérios

o Partido Republicano Sul Ri.o-Grandense consi.gerou um grave erro,

no sentido politico moral e i.ntelectual, a obrigatori.edade do

ensino" (184)

A l i.beldade espi.ritual estaria irremediavelmente compro-
metida cclm a introdução de tal preceito. Para o orador, havia uma

associação entre a instituição da obrigatoriedade do eiísi.no e as
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forTnas "calaHitosasn de governo, existentes em alguns países

"0 parlamentarismo, o social i.smo, o mi.l i.tarismo
guerrei.ro, o bolchevi.smo, a di.ctadura dos operâri.os, a
plutocraci.a febrici.tante, todas as calamidades da anar-
chia nada mais são do que consequências daquelle princl-
pi.o revolucionário general i.zado, i.sto é, da confusão dos
deus poderes: temporal e espi.ritual.n (185)

Finalmente, como ülti.mo recurso para senti.balizar os

colegas, Penafi.el uti.lizou-se da si.tuação do Rio Grande do Sul

onde, sem a intromi.ssão exagerada do governo e com um floresci-

mento cada vez maior do ensi.no livre, observava-se um dos menores

Índices de analfabetisno do Pais. E comparando com são Paulo,
onde n©n cada nil habitantes 283 sabem ler, o Rio Grande do sul

apresentava um Índice de 326". (186) São Paulo e Minas Geral.s
eram os dois Únicos Estados que, atê então, ti.nham colocado em

suas constitui.iões estadual.s a obra.gatori.edade de ensi.no. os

Índices de alfabeto.zaçao apresentados por Penafi.el foram: Mi.nas

Gerais, 35,38& ; São Paulo, 47,11&; Uruguai, 57,148; Rio Grande
do Sul, 66, 89%. (187)

Todos apresentavam, em suas constituições, a obrigatorie

date do ensi.no, salvo o Ri.o Grande do Sul. Com estes números,

Penafiel pretendeu desfazer os argumentos em favor da obrigato-
riedade de ensino .

Apesar das regi-stências empreendidas pelo representante
rio-grandense, a Conferência referendou as conclusões dos rela-

tórios prelo-mi.nares e, quando as alterou, foi no sentido de

incrementar posturas pollti.co-administrativas que feriam as

defendidas pelo castilhismo.
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Entretanto, as concepções difusas na sociedade não

perdi.tiram que as conclusões da Conferência tivessem grande reper
cussão na pratica. Este fato revelou o npoder resi.dualn das

concepções positi.vi.stas, que somente puderam ser cedi.menti.amadas

no Estado Novo. (188)

4 . 10 . conclusão

As ati.tudes e procedimentos da bancada sul ri.o-grandense
no Congresso Federal revelaram um posicionamento coeso em defesa
dos prlilci.pi.os consetâneos com a liberdade de ensino.

Nesta postura revelou-se, de maneira i.nquestionáve]., a

influênci.a post.ti.vista contiana que marcava i.ndelevelmente. em
termos ideológi.cos, o Parti.do Repübl i.cano Ri.o Grandense.

Asse.m, comprovou-se que em todos os momentos em que
questões relacionadas à politica educacional foram analisadas no

Congresso a bancada Sul ri.o-grandense atuou no sentido tanto de

fretar eventual.s tentativas da Uni.ão em emiscui.r-se no ensino

quanto de lega.slar em termos de garanti.r à ini.ciati.va privada

espaços privilegiados na área educacional como foi., por exemplo,
a Reforma Rivadávia.

Na análise da atuação do Partido Republi.cano Rio

Grandense no Congresso Federal, durante a República Velha, em

termos de pollti.ca educacional, percebe-se claramente um período
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de i.nfluênci.a ascendente, cujo ápice foi. a Reforma Ri.vadávi.a, e a
seguir um período em que lenta e paulatinamente a i.deología
nOfiCj.&liSt&n vai recuperando espaço e cujos marcos iniciais
rolam A Reforma Carlos Maxi.mi.l i.ano e o Congresso Interestadual

sobre ensino primário

01 Os deputados gaúchos que mais se uti.l i.zaram da tribuna para
defender as concepções positi.vi.star foram: Pedra Moacyr,
Demétrio Ribeiro, Barbosa Li.ma, Gumercindo Ri.bas, Alvaro
Batista{ Vespuciano de Abreu, Evari.sto Amaral, Jão
Si.mpllci.o e Joaquim Luiz Osório.

02 Neste senti.do ê importante resgatar o papel desenpenhado por
Julgo de Castilhos durante a Assemblêi.a Nazi.onal Consti-
tui.nte de 1891, no senti.do de colocar, explica.tamente. estes
parâmetros na Carta Magna.

Q3 Sobre os jacobi.nos veja: QUEIROZ, Suely Robles Rei.s de. OS
radicais da Repüb[ica ( Jacobinisno: ideal.ogi.a e anão) 1893
1897

04

05

GH].RALDELLI, Paulo. 1987, p. 22

Sobre esta questão veja: SILVO, Heli.o. O Pri.nei.ro século da
Republica. e CÂNONE, Edgard. À pri.negra Repüb].ica, (1889

0

06 CARONE. Edgad. A Republica velha, 1978, p. 308. SILVO, Helio.
O pri.neiro século da Repübli.ca, 1987, p. 45. CAMPELLO DE
SOUZA, Maré.a do Cardo. O processo politico-parti.dai'i.o na
Primeira Republica, 1977. p. 185. '-''
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Sobre o processo de doma.nação politica pauli.sta-mineira
veja: CRUZ COSTA, Pequena História da Republica.

Em relação a consola.damão de grupos oli.gárquicos nos
respectivos estados veja: LAPA, José Roberto do Amaral
História Pollti.ca da Repübl i.ca.

09 Vej a as propostas do Apostolado Positi.vista em relação a
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Veja: MOACYR, Prini.tivo. À instrução e a Republica
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Passos de Mi.banda, Documentos Parlamentares, V.l. p.6
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Documentos Parlamentares, v. 1. p.22

Documentos Parlamentares, V. 1. p.33
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Documentos Parlamentares, V. 1. p.35
Iden, p. 63

Prometo apresentado na sessão de 17 de setenbro de 1912
Documentos Parlamentares, V.l. p. 82-84

Documentos Parlamentaes, V. 1. p. 93

Idem, p. 94

Idem, p. 96

Idem, p. 97

Com este mecanismo o governo federal conde.clamou os
estabelecimentos particulares a utilizarem um curro.culo
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renal i.as dos formandos deste educandário.
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105. Idem, p. 182
106 Emenda ntbmer0 54

Art. Fica o Governo autorizado a promover e animar o
desenvolvimento e a diffusão do ensino primário, podendo
para esse fim fundar escolas nos territórios federaes e
entender-se com os Governos dos Estados, offertando os
mei.os de arear e manter escolas nos districtos e povoações
onde não exi.atam - ou em que sejam insufi.cientes,
subvencionar as escolas fundadas pelas municipalidades,
associ.anões parti.culares, expedindo o necessári.o
regulamento, fixando as bases e as conde.iões convenientes eabri.ndo o necessâri.o credito.

Paragrapho. Aos Estados que despenderem com a verba
nVenciHentos a professores incumbidos de mini.strar
instrucção primária, leira e gratuita, pelo menos IO& de sua
receita. a Uni.ão concederá a subvenção annual correpondente
a 258 daquella dotação orçamentária.

Para conceder essa subvenção, o Presidente da República
entrara em acordo con os Estados, fixando as bases e
condições que ].he parecerem convenientes.
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rosé Bonifácio . Documentos Parlanentares, V 4, P.3

107. Documentos Parlamentares, V.4 p. 29

108. Idem. p. 31
209
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Idem, p. 34
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121. Idem, p. 336
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225

Documentos Parlamentares, V 4. P

4. P

349

360Documentos Parlamentares, v

Idem. p. 365

126. Iden. p. 365
127 Diz o telegrama
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11.530. Borges de Medem.ros. (Documentos Parlamentares.ll.s.iu. Borges de Medem.ros. (Documentos
V.4. P. 368) '

128
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230

llustrat i. vo ê a declaração de voto de Jogo Benlcio

Documentos Parlamentares, V.4 p.370

Documentos Parlamentares, V 4 P. 371
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131. Idem, p. 411
132 O Sr. JOÀQUIM OZORIO: A prevalecer, porém, o criteri.o da

população para a exi.stencia de academi.as, não seja tão
grande o rigor, para as Faculdades de Pharmacia e
Odontologia, que, diversas funcci.onam em ci.dades de 30 e 40
mil habitantes, regularmente e com provei.to. En Pelotas, por
exemplo, no Rio Grande do Sul, existem insti.tutor dessa
natureza. e não vejo razão para fechal-os. Pelotas (a
ci.dade), tem 40.000 habi.tantes; é um mei.o i.ntellectu;l
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uma Acadeni.a de Commercio e de uma Escola de Agronomia.
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Documentos Parlamentares, V. 10. p. 272
Idem, p. 272
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Idem, p.
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Iden. p. 27
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um exemplo da conta.nuidade da influência positivista foi o
memorial apresentado ao Ministro da Justiça en 1923 i.ntitu-
lada A Reforma do Ensino por una "Comissão de representantes
de escolas de iniciativa privada". Rio de Janeiro, Empresa
Ind. Editora, O Norte, 1923 .
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CAPITULO V

A IN8TRUÇÁO PBBLICÀ NO RIO GRANDE D0 8UL 80B O CA8TILH18MO

5 . 1 . Introdução

O Rio Grande do Sul sempre apresentou-se com destaque en

termos de instrução, sendo constantemente ressaltado pelos pes-

quisadores en educação, a organização educacional no Estado, e

particularmente em seu processo evoluti.vo na área da alfabetiza-

ção . ( 1)

i'

Até este ponto se analisou a praxis ideológica do casti-

Ihismo, caractere.zando sua gênese e suas principais bandeiras.

Nos capítulos segui.ntes caractere.zar-se-á a forma pela qual este

ideário foi- posto em execução por ocaso-ão do efetivo execlci.o do

poder pelo Parti.do Republicano Rio-Grandense durante o período da

Repübl i.ca Velha.

Deve ressaltar que em verdade não se pode atíibuír
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uma mudança brusca de ori.entação ideológi.ca em relação à àrea

educaci.onal, nesta épocas princi.palmente em relação ao ensino

público, pois neste setor desde a década de 70 do século XIX as
concepções positiva.star foram paulati-lamente ocupando espaço.

A mudança efetivamente ocorreu na área pri.vada, onde as

post.iões post.tivistas oportunizaram uma transformação qualitativa

de sua organização escolar, representada pela passagem de um

si.stema assentado sobre a pessoa flui.ca, para outro apor.ado em

uma organização i.nstitucional i.zada, tipo Igreja, Slnodo ou Maço-
naria .

Neste capitulo será estudada a evolução da instrução

pública no Rio Grande do Sul atê a década de 30. Demonstrar-se-â

a paulati.na concretização do ideário positivista que reserva à

escola pübli.ca um papel relativamente discreto, embora essencial,
na estrutura educacional sul rio-grandense

A seguir examinar-se-á a instrução privada no Rio Grande

do sul. ( cap. 6 e 7) Esta será vi.sta em dois planos di.stintos.

No primeiro, estudar-se-á a instrução privada na zona de imi.ora-
ção não-lusa, sem dúvida, um marco característico da formação

cultural da Provlnci.a. Em termos ideológicos, o bi.nõmi.o escola/-

reli.giro representou, senão a guinada de todo um universo si.mbó-

lico marcado por padrões ético-culturais "tupiniquins", pelo

menos um processo de reergui.mento de uma cosmovi.são ocidental-

cristã ao estilo europeu prê-l i-beral

Em um outro plano anali.sar--se-á a i.nstrução privada
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mi.ssionária (cap. 7). Sob esta denomi.nação entende-se a práxi.s
de difusão ideológi.ca através do aparelho escolar. Este proseli-

tismo apresentou un incremento especi.al a parti.r: a) da ascensão
ão poder do PRR com a assunção manifesta da liberdade de ensino e

b) da separação da Igreja do Estado, a partir da Proclamação da
Repübl i.ca .

Este tblti.mo Item reveste.u-se de uma signo.fixação espe-

cial, pois obrigou as di.versas agências de difusão i.deológi.ca a
incrementarem os respectivos processos de inserção na soa.edade

civil. De modo especial, pode-se observar uma clara tentativa de

reacomodação ideológica, provocada fundamentalmente por una abres

diva atuação da Igreja Católica na área educaci.onal, no senti.do

de revi.ver de fato uma supremaci.a i.deológica, que apesar de tê-la

de di.Feito na época i.nperial ( devido ao caráter de redigi.ão

ofi.ci.al) , por ocaso.ão da Proclamação da República apresentava un

caráter residual, que sem dúvidas, não atendi.a às expectativas

das l i.heranças eclesi.âsti.cas especialmente as vi.nculadas ao pro-

cesso de Romanização da Igreja.

Ressalte-se que não é objeti.vo fazer uma análise exaus-

tiva de cada uma das concepções ideológicas que se digladiavam na

época, o que demandada um trabalho com escapo di-ferente deste,

mas, üni.ca e exclusivamente assinalar a competição ideológica

deste período, no Ri.o Grande do Sul, provem.ente da oportuna.zação

histórica decorrente da postura castilhista em relação à l i.bel-

dade espi.ritual
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5.2. À i.nstrução publica no Rio Grande d0 8ul

1'

Anal i.sar-se-â, neste capitulo, o processo de desenvolvi-

mento do si.stema público de ensi.no no Rio Grande do g\il, de seus

primórdios até a década de 30 deste século, tentando apreender as

influências e consequênci.as da concepção castilhi.sta neste pro-
cesso.

Em consequênci.a de sua i.ncorporação tarda.a ao terei.tório

brasilei.ro, verá.fi.cou-se uma defasagem relata.valente grande na
estruturação do sistema educacional do Rio Grande do sul en
relação ao que ocorreu en nível federal.

Somente na segunda metade do século XVlll ê que se

iniciou a instalação de aulas pibbli.cas no Estado. O cura.oso ê que

estas se destinavam a atender aos indígenas. O primeiro professor

público nomeado foi rosé de Alencastro, em 1770, quando estava na

premi.dênci.a da Provlnci.a Josê Marcel i.no de Fiquei.rede.

Em 1773 foi nomeado o professor Frei Joaquim de Santa

Orsula Britto, como segundo professor público do Rio Grande do

Sul, para atender na Amei.a dos Anjos (atual município de Grava-
tas)

Em 1778 assumiu a professora Gregária Ri.ta Coelho de

Mendonça, quando se criou uma escola para a educação de meninas
ind lgenas .
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çam a ser nomeados professores

pthblicos para atender a população em geral. Em verdade, este

provimento de professores sempre ocorreu de forma precária. A

pri.mei.ra aula Pública prova.da no Rio Grande do sul ê uma questão

controversa. (2) A organização do sÍbtema escolar ptbblico ini.dou.

de fato, em 1780, quando Manoel Si.mães Xavier, eom nprovisão
rêgo.aií, i.estala uma naulau para ensinar a ler, escrever e cont

Nos anos seguintes come

ar

Atê então a i.nstrução era dada de forna parti.curar e, no

i.nteri.or, não passava de noções dadas por estanca.erros que

rabi.am ler e clêri.gos que transmi.ti.am de forma empírica as noções
básicas de leitura e escri.ta. (3)

Em termos de aulas Públicas, a efetiva preocupação em

prover a Provlnci.a deste beneflci.o ocorreu a 14 de janeiro de

1820 por ocaso.ão da criação de oito nBUIB9 regras : a da cidade

de Porto Alegre e as das vilas do Rio Grande, Ri.o Pardo, Santo
Antõnio da Patrulha, são Jogo da Cachoeira, Freguesia de s.

Franca.sco de Paula de Pelotas e Pi.bati.ni. Entretanto, nem todos

os cargos foram providos. Os professores nomeados para ocupa-los
foram apenas quatro - em Porto Alegre e Rio Pardo - um para a
cadei.ra de Latim, um para a de Fi.losofi.a, e apenas doi.s para o
eitgino das primeira letras. (4)

Estes mestres, em sua habi.l i.tacão, ti.nham uma recomen-

dação expressa: deva.am obedecer às i.nstruções rêgo.as de 1759, as

qual.s prol.piam o ensi.no jesuítico.(5) Mas este aspecto pedagó-
gico era de di.fiel.l execução, tanto pelo fato de que todos eles
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tendiam a reproduzir a educação recebida - jesulti.ca , quanto
pela i.ncompetência em relação aos conteúdos mini.strados. AI i.ava-

se a estas dia.culdades também a própri.a estrutura do si.stema

educaci.onal, baseado em aulas i.soladas e dispersas. No entanto,

ainda assin ê inegável sua contei.bui.ção para a formação da
soa.edade e cultura gaücha.

Como afi.rna Fernando de Àzevedo: n Os mestres leigos

dessas aulas e escolas, que não chegaram a asse.pilar o esplri.to
da ReforTna Pombalina, mostravam, pelo geral, segundo testemunhos

da épocas não só uma espessa i.gnorância das matéri.as que ensina-
vam, mas una ausência absoluta de senso pedagógico.n (6)

A si.tuação da educação, na época, pode ser apreendi.da na

obra de Josê Gonçalves Chaves, nMeHÓFias economo-politicas sobre

administração pública do Brasiln, publi.cada em 1822-23, onde

afi.amou, que não havia naus de três homens formados, natural.s

desta Provlnci.a, e quatro meninos em Coimbrã.(7) Com perspi.ci-
cia, i.ndicou as causas de tal situação:

n Há falta de escolas atê de privei.ras letras.
Quem diria que em toda esta província atê 1820 havi.a uma
Única aula de Latim. a de Porto Alegre, e que não havia
uma esco].a.de pri.mei.ras letras paga pelo Estado em toda
a previ.nci.a ! Em 1821 abri.u-se una aula de Filosofa.a
Racional em Porto alegre, e duas de Lata.m, no Rio
Grande e en Rio Pardo. E as aulas de primeiras letras
que se mandavam cri.ar nas freguezi.as ninguém as tem
quere.do, porque o honorário ê só de 100$000 e com menos
de 400$000 não se pode achar um mestre. (8)

Anos depor.s , em 1835, o presidente Antõni.o Rodrigues
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Fernandes Braça dize.a à Assembleia Legislativa da Província que,

naléH do di.mi.nulo número de escolas de primeiras letras, en

exercício, acresce que a maioria dos professores, ou por i.nep-

tos, ou por omissões, não cumprem com as obrigações como devem, e
as Câmaras Municipais têm quase todas, em abandono, este i.mportan

te ponto dei seus deveres. " (9)

Mais tarde, 1848, em seu Relatório, o Presidente da

Província Jogo Capistrano de Mi.randa e Castro comenta a situação
precári.a do ensi.no pri.nário, ressaltando a nelhori.a do secundário

devido à organização do ensino particular. iiQuanto à instrução

secundaria, há alguns melhoramentos, mas a instrução primária se

ressente da falta de pessoas i.dõneasii, e refere-se elogiosanente

ao co]égio de Hi]ârio Gonça]ves Lopes Ferrugem. con "].79 alunos

de prineira letras, latim, português, ari.tmêtica, francês, geome-

tria. algebra, geografia, inglês, desenho e mihsica."(IO)

Uma questão crucial era a do provimento dos professores,

poi.s, em regra, os poucos que se rabi.fitavam, não possulan as

qua].ificações necessárias para o exercício de tal atividade

Entretanto, somente um século após o inicio do ensi.no público no

Rio Grande do Sul (1878), foi. criada uma escola normal com o

intuito de formar professores. A necessidütle desta insti.traição

era constantemente lembrada pelos secretários de instrução pü-

b].ica. mas sua concretização constantemente postergada.

O aumento do número de escolas públicas foi lento e gra-
dua].: em 1855 havia no Ri.o Grande do Sul 120 escolas, sendo 22 do
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3 grau, 31 escolas de 2 grau e 67 de l grau. ( De 3 grau eram as

escolas estabelecidas na ci.dade; de 2 grau, as estabeleci.das em

'.'lias, e de ]. grau, as si.tuadas em outras localidades.) (]-1)

Doi.s anos apósf em 1857, a classe.fixação das escolas foi.
feita sob outros critêri.os. Eram di.vi.di.das agora em duas classes:

o l grau compreedendo a ninstrução elementaru e 0 2 grau, a

nj.nstrução pri.pária supera.orn. Conta.suou-se a adorar O nHétOdO

sj.HUltâneon. As condições para o exerclci.o do nazi.stéri.o também

permaneceram inalteradas. Exigi.a-se no Àrt. 29 : maioridade le-

gal, moralidade e capacidade profissional. (12) A preocupação
mai.or desse Regulamento referi.a-se ao aspecto da moral i.dade.

n.AFt. 31 A prova da mordi.dade será dada n©FâD-
te o Inspector Geral apresentando o candi.data: ' ' --''

dado nos " -----as corridas nos lugares onde haja hesi-
to ' D .) aiuius mais proxxmos à data do seu requerinen

publica, ou a Reli.gi.ão do Estado.n (13) -

Nesta mesma linha restri.ngi.a-se o trabalho da mulher,

adia.onando-se outros li.cites ao exercício do maxi.stêri.o.(14) o
própri.o processo de formação i.ntelectual da mulher sofria a

i.nterferênci.a desta questão de gênero, poi-s se propugnava um

ensi.no di.ferenciado, como defendia em seu Relatório o di.retor da

Secretari.a da Instrução Pübli.ca, em 1856: iíTaHbêH julgo que
conFlexos e proporções são matéri.as que se devem dispensar nas
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escolas de meninas, vi.sto que de tarde se deven estas ocupar em
cozer, cortar, marcar e bordar, o que ê de mai.s absoluta necessi-
dade para uma senhora. " (15)

Esta situação, de certa forma, inverte-se em 1881, quan-
do há, então, um privilegi.acento do sexo feminino. Pode-se vis-

lumbrar, aqui., o inicio da cona.duração da mulher como educadora
primâri.a por excelência.

kart 68. As senhoras poderão ser admi.tti.das a
concurso para o preenchimento das cacei.ras de ensi.no
primári.o para o sexo masculi.no dos l e 2 grãos: tendo
a preferência em i.gualdade de ci.rcunstânci.as.n (16)

Uma prescri.ção repetida em todos os nRegulamentosn da

Instrução Pública na Província e caracterizadora de um processo

de exclusão escolar foi. a proibição do acesso à escol.a pübli.ca

de "escravos e pretos, ai.nda que fossem li.vres e libertos'i. (17)

Não resta dúvida de que parcela si.gnificativa da popula-

ção analfabeta do Rio Grande do Sul resulta desta prol.bidão. o

contingente de ''pretos'i, pri.ncipalmente nas regi.ões das charquea
das, era si.gni.fi.cata.vo. Esta si.tuação, não muito aprofundada

pelos estuda.ocos do analfabeta.smo, foi. responsável pela "negri-

tude'' no processo de exclusão'da e na escola. (18)

No século dezoi.to moldou-se uma forma de pensar marcada

peJ-a segregação, na escola, dos elementos de cor negra que, sem

düvi.das, repercute.u no século seguinte, vínculando-se condição

de classe com cor da pele.
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Em 1858 cerca de 278 da população gatbcha era escrava ou

li.berta e, portanto, candidata potencial ao analfabeta.smo, em
virtude de não poderem fre(iuentar a escola pübl i.ca.

TABELA 4

POPULAÇÃO DA PROVÍNCIA DE S CEDRO DO RIO GRANDE DO SUL 1858

Li.vres Li.bentos Escravos Total

208 . 044 5 . 489 71. 911 285 . 444

FONTE De Provlnci.a de s.Pedra a Estado do Rio Grande do
Sul, Censos do RS: 1803-1950. P.66

En 1876 as escolas pthbl i.cas primárias conta.nuavam divida.

das em duas classes : l grau - escolas de instrução elementar e
2 grau - escolas de i.nstrução pri.mári.a supera.or. O ensi.no nas

escolas do l grau comprendia: WCatechisHO da Doutrina Christã,
leitura, escripta e regras de cal i.graphia. Pri.nclpios elementares

de arithmética e suas operações fundamentaes em números inteiros

e fraccionari.os. Noções geraes de grammatica. Noções práticas do

systema metro.co deck.mal. Nas d0 2 grão, além dessas matérias

comprehende mais: analyse grammatical. Arithmetica até proporções

e suas appl i.cações. :.Elementos de geographi.a, corographia e histo-

ria do Brazil, especi.aumente da província. Geometria pratica com

applicacão às artes e officios. História Sagrada e da Igreja.

Escripturação mercante.l. Estudo mais desenvolvido do sistema
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ligeiras movi.fi.cações, apresentando a seguinte vedação: nO ensino

do pri.melro grão comprehenderá: lei.tura; cal i.graphia; pri.nclpi.os
de moral chri.stã; ari.thmética atê proporções; grammática naco.onal

e analyse granunatical; e o ensino das cousas: - 0 2 grão compre-
henderá, além dessas matérias, regência em prosadores; exerclci.os

de composições, tanto sobre pontos de grammati.ca. como sobre

outros assumptos; conta.nuação da arithnéti.ca nas app].ilações

práti.cas de systema metro.co e das proporções; elementos de geo-
graphia em geral; corographi.a e históri.a do Brazi.l; Geometria

prática e continuação do ensi.no das cousas.u (2].)
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Em 1881 a classe.fixação das escolas sofreu nodo.fixações:

Escolas de l grau ou de ensino prelo.mi.nar misto; Esco].as de 2

grau ou de ensi.no elementar; Escolas de 3 grau ou de ensino

conp].ementas, sendo que as de 3 grau só poderá.am funci.onar na

capa.tal e ci.dades do Ri.o Grande, Pelotas, Jaguarão e Bago, as de
segundo grau, nas decai.s cidades da Província. nAS de primeiro
grau foram estabeleci.das i.ndi.stintamente nas ci.jades, vi.las e

outras local.i.danes da Província.n (22) Das 120 escolas existentes
nesse ano, 34 (28%) estavam vagas.

A divisão en graus não obedecia a cri.tédio pedagógico,
mas si.m respondia a interesses econõmi.cos e de provimento das

escolas. nESta disposi.ção parece-me Útil e necessária, porque
cri.a aspirações, admitte pessoas menos habilitadas, e também êa

favor dos cofres prova.nci.aes, visto ser do l grão a maior parte

das escolas areadas, cujos professores devem perceber menor orde-
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nado. " (23)

Além da moral i.date e da capaci.date proa.ssional, exi.gi.a-

se do candi.dato ao nazi.stéri.o dedicação exclusiva à função ptb-

,blica, poi.s ií fica-lhe absolutamente prohibida qualquer proa.suão
comercial, ou industrialu.(24)

Este aspecto também foi relata.vazado na n Reorganização

n de 1881, quando a proibição do exerclci.o simultâneo de proa.s-

sões restringiu-se àquelas ií i.ncompatlvei.s com o bom desempenho

de suas funções'!. (25)

Com todas estas exigências associ.abas à baixa remune-

ração, é lógico supor que a oferta de professores era relata.va-

lente dimi.luta, o que abri.cava as autora.jades, muitas vezes, a
fazerem "vi.stas grossas'i em relação às exi.gênci.as.

Observa-se que, paulati.namente, o número de escalas vai

expandindo-se; em 1865 o número de escolas era de 168, passando a

618 em 1889, além de 200 aulas particulares fi.scalizadas. (26)

Uma preocupação que acompanhou o processo de consol i.da-

mão do si.stema de instrução no Estado foi a questão das escolas

pübl i.cas e parti.culares instaladas nas zonas de colono.zação euro-

peia, devido à redobrada di.faculdade do provimento de profes-
sores, acarretada pelo aspecto l i.ngulstico.

Havi.a então um tenor de que se formassem quistos lin-

guísticos na Província, dificultando o processo de assimilação
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dos i.mi.grantes; era intenção de alguns governantes uti.l i.darem-se

da escola para acelerar a i.ntegração dos imigrantes ao universo
lingulsti.co naco.onal

Em 1847 a Câmara Municipal de São Leopoldo sob.citava ao

presidente da Província uma lei. que obra.gaste os alunos das

escolas particulares ou públicas a não aprenderem outro i.di.oma

sem pri.melro "ler. escrever e contar até as quatro operações na

língua Nazi.anal . u (27)

Em quase todos os relatórios esta preocupação se manifes

tava ao Presidente da Província. Em 1852 o presa.dente Olívei.ra

Bello chegou a propor multas aos pais que não mandassem os filhos
às escolas brasa.leiras .

nAinda ê escassa a instrução primária, no idi.o-
ma nazi.ona]., na colonia de São Leopoldo: os colonos
preferem aprender em escola particular de língua alemã.
Se não for prol.boda a profusão dessas escolas, e não for
i.nposta multa aos pais antes de estarem i.nstruldos os
fi[hos na ].eitura e escrita da ]ingua nacional, os
fi.lhos dos colonos pouco frequentarão as nossas escolas,
e serão sempre estrangeiros em nosso pais".(28)

No final do século o governo estadual criou uma série

de mecanismos para tornar efeti.va a i.nstrução primâri.a obriga-

tória, lrdentFO do perímetro marcado pela câmara nunicipal".

Entre estes mecani.senos destacou-se a multa aos pais que não

envi.assem seus filhos à escola, cabendo a cada câmara municipal

arrolar todas as crianças en idade escolar em sua circunscri.ção,

e tomar. então, as providências em relação às que não frequentas-
sem a escola .
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No Relatório da Secretaria de Instrução Pública do ano

de 1852, pode-se observar que a nquali.dadei' dos professores
deixava mui.to a desejar. O número de suspensões e processos em

relação a professores relapsos era mui.to grande. Apesar de o

regulamento governamental ser exi.gente quanto à uqualificaçãoii

dos professores, na reali.dade isto era relegado a um segundo

plano, em virtude da dificuldade de provimento das escolas,

problema que pode ser atestado, por exemplo, pelo fato de que
ncadei.ras criadas pela Lei nÚmerO 227, de 28 de novembro do ano

passado, para o nuniclpio de São Leopoldo, achão-se à concurso

sem que tenha appareci.do concurrentes a ellas.n (29)

!'

}'

Por outro lado, observa-se que a evolução do nihmero de

alunos em escolas públicas em meados do século passado foi bastan

te lenta e não acompanhou de forma alguma o crescimento vegeta-

ti.vo da população. (30) Nota-se que, nesta época, era re].ati.vanen

te alto o número de imigrantes alemães no Estado, podendo-se

facilmente fazer a i.lapão de que o provimento escolar nestas

comum.dades não se devia a i.niciativas do setor público.

Ilustrativo desta situação ê o mapa nÚmerO 2, no qual se
pode visualizar a di.spersão das escolas públicas no território

gaúcho, podendo-se facilmente identi.ficar a preponderância de
escolas i.nstaladas nas zonas da Campanha e Fronteira, coincida.ndo

com as zonas economicamente hegemónicas na Província, na época.

Pode-se adiantar que, na medi.da em que o eixo econõmi.co passa à
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zona colono.al, o interesse do poder público também transfere-se a

esta regi.ão, somando forças, ou mesmo substi.tuindo a rede de
ensino cornuni.târi.a ali instalada.

Quanto à instrução secundária, pela Lei número 14, de 22

de dezembro de 1837, em decorrência da atribuição dada às pro-

víncias em termos de educação pelo Ato Adicional de 1834, era

tarefa eminentemente provinci.al atender a necessi.dades locais,

salvo no Município Neutro, cujo atendimento era atri.buição da

União. No Rio Grande do Sul, somente em 1846 é que medidas prá-
ti.cas foram tomadas, com o i.nlcio das obras do Liceu D. Affonso.

A instrução pública secundári.a, por muito tempo, restrin

gi.u-se ao Lyceu Don Affonso que, embora com dificuldades, aten-

di.a a demanda. Os maiores problemas decorei.am da falta de profes-

sores, mormente devido à baixa remuneração. (31) Note-se que o

baixo ordenado dos empregados era constantemente ressa].tado pelos

di.retores da secretari.a de instrução pública, em seus relatórios.
Com todos estes problemas, não é de se estranhar a existênci.a de

conflitos entre os professores e alunos, como, por exemplo, a

nFebe[ i.ãOn ocorrida em 1852, quando quatro a].unos do Lyceo foran
expulsos . ( 32 )

Em 1857 Ocorre uma reestruturação do Li.ceu D. Afonso,

sendo as matérias di.stribuldas do seguinte modo:

nl ano

Granmati.ca portuguesa
Latim - gramati.ca e tradução
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rrances - gramática, lei.tuna e traciüção
Àri.tmêtica e algebra, até equações d0 2 grau

2 ano

Lata.n - tradução mais dia.cil e temas
Francês - tradução mais dia.cil, temas e conversa
Inglês - leitura, gramati.ca e tradução fácil.
Geometria e; tri.gonometria com apllicação à agrimensura.
Históri.a dnti.ga e média, e geografia

3 ano

Latim - tradução de poesia clássica e temas
Francês- tradução de poesi.a clássi.ca. conversa e renas
Inglês - tradução mais difícil e temas
Geografia e hi.stória moderna.
Zoologi.a.e botânica com ap].i.cação a agronomi.a
Psicologia

q a.i &cJ

Àperfei.çoamento de latim, inglês, geografi.a e história
pâtri.a
Flsi.ca e qulmi.ca, aplicada as artes
lógica e moral
Escri.turaÇão mercantil.n Regulamento, 1857 P. 18

Em verdade, pode-se verá.fi.car uma luta de quase 30 anos,

para que efetivamente se estabelecesse um padrão de ensino pú-

blico secundário no Estado: o Liceu D. Affonso, cuja pedra
fundamenta[ foi. co].ocada em 1846, somente foi. inaugurado em 1869
sendo mai.s tarde. em 1872, transformado em Escola Normal

l

@@:

Escola particular e escola ofi.cial sempre apresentaram,

no Ri.o Grande do Sul, um relaci.onamento complementar; mesmo

asse.n, a vigi].anciã do poder público precisava estar atenta à

ação da ini.ci.atava pri.vada. Em 1856 o diretor geral da instrução

p\lblica. Josê Mana de Andrade, defendeu a idéi.a de que a educa-
ção ê un dever do Estado, cabendo-lhe controlar a exploração
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nE fora de toda a düvi.da que ao estado compete
a guarda e proteção de todos os interesses da sociedade.
e sendo a educação da juventude um dos seus mais prece.o-
cos i.nteresses, não devia o governo asse.sti.r i.ndi.fferen-
te e desarmado ao espectáculo da i.nstrução, e educação
de seus filhos, explorada muitas vezes por i.nfrene mer-
cante.cismo. " (34)

Como a maiori.a das i.ni.ciativas na área privada estava

vi.nculada a i.migrantes, o Regulamento, em seu art. 176, tornava

extrenamente di.flui.l a estes a instalação de colêgi.os, pois idos

diretores dos co].legios que d'ora em diante se estabelecerem.

serão obra.gados a ter, quando senão estrangeiros, pelo nenos
metade dos professores brazi].eiras. n (35)

Esta medida inibi.u nuitas iniciativas na zona colonial

e, somente no final do século, con nova regulamentação, puderam

as ordens rel i.gi.asas, por exemplo, criar seus colégi.os com corpo
docente i.fitei.lamente composto de estrangeiros .

Àquele disposi.tivo foi substituído por uma lega.slação

extremamente flexível no nRegulamento da Instrução Pübl i.ca Pri-

mári.a, de 1876 (art. primeiro) e mantido na "Reorgani.zação da

.âÉmini.stração do Ensino Pübli.co Primários, em 1881, que rezava em
seu art. 168 :

nE livre o ensino parti-Guiar primário nesta
Prov i. nc i. a .

Pode o nacional ou estrangeiro exercer a proa.s
sào do ensino, sem dependência de li.cença, nem de prova
de capacidade proa.ssional...u(36)

.j .
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Estrutura-se, em 1876, o Conselho de ]nstrução Püb].ica
que era composto de ncinco cidadãos distinctos por sua i.Ilustra-

ção e consi.duração social, nomeados pelo presidente da provlnci.au
(37) Cabe.a a este organi.smo deck.di.r sobre li.vãos a serem anota-

dos nas escolas, sobre métodos e si.stemas de ensi.no, sobre
necessidade de remoção de professores e outros momentos. Consti-

tuía-se no órgão regulamentador do ensi.no na Província. Pela

i'Reorganização " de 1881, percebe-se a ascensão da Escola Normal

ao comando da politica de i.nstrução na Provlnci.a. O Conselho

passou a ser conposto pelos professores da Escola Normal, além do
diretor geral de Instrução Pübl i.ca.

Os egressos da Escol.a Normal passaram a usufruir de uma

série de regalias, inclusa.ve a de reserva de mercado. Eles pedi.an

assumi.r, sem concurso, qualquer escola vaga, mesmo aquelas ocupa-
das por professores contratados.

Sob o prisma di.dáti.co, ê i.lustrativo o liberalismo com

que se procurou cercar a relação professor-aluno em uma si.tuação

inversa à das escolas parti.culares onde, princi.palmente nas zonas

de imi.oração, a relação professor-aluno caracterizou-se por uma

postura autoritária, baseada, muitas vezes, na possa.bi.l i.Jade da
uti.l i.zação de casei.gos físicos../'

Esta prática era expressamente vedada has escolas pü-

b].ocas, cujo regulamento, em seu at'tig0 57. prescrevia: n são

absolutamente prohibidos os castigos corporaes e os que possam
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prejudi.car a sa\Sde e moral dos alumnos, como índi.anos do profes
sor que os inflige e dos alumnos que os recebem." (38)

Apesar de liberal, esta nReorganização", sob o pri.sma

do controle i.deológi.CO, signo.ficou um retrocesso em relação ao n
Regulamentou de 1857, que afi.amava poder ó professor uti.lizar

qualquer l i.vro que não tivesse si.do expressamente prol.bi.do., Em
1881 a si.tuação i.nverte-se: nE proibi.da a adoção de li.vãos sem
ordem do Di.retor u (39)

Quando da ascensão dos positiva.star ao Governo do Estado

do Rio Grande do Sul, com o Partido Republi.cano Rio-grandense,
observa-se que a área da educação encontrava-se já sob donlni.o
i.deológi.co contiano. (40)

A po].rica educaciona] proposta pe].o governo estadual em

todo o período casta.Ihista, foi. de, na medida do possível, apenas

supervi.si.onar a atuação dos di.versos agentes interessados em agir

nesta área, procurando afastar-se ao máximo da i.ntervenção dire-
ta. Esta supervi.são tinha como princi.pal característica a subven-

ção à atuação de municipalidades e de particulares em áreas
consi.deradas priori.tári.as pelo Governo.

Desta fonna, a politica castilhi.sta, em termos de ensino

elementar, foi. manter uma post.ção equil i.brada entre as parti.cipa-

ções da i.ni.ci.atava privada, da munici.paridade e do estado, embora

em termos sóci.o-geográfi.cos se observe um paulatino processo de

di.ferenci.ação regional decorrente, a rigor, da atuação mais con-
centrada da i.ni.ciativa privada, nas áreas de colono.zação.

'\
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Em 1904, a relação aluno inatri.cu]ado em escol.as ptbblí-
cas/população (educação elementar) evidencia a preponderânci.a da

zona colono.al em termos de educação. ( Veja tabela 5) Este aspecto

ê i.nportante, pois, como será salientado a seguir, quando se

tratar do ensi.no privado, foi. justamente nesta regi.ão que este se
estabeleceu com mai.or i.ntensi.dade. Se. somente levando em consi.-

deração a rede pihbli.ca, estes muni.clpi.os destacaram-se com a

conplementação privada. di.stanciaram-se dos outros em tenros de

oferta de i.nstrução.

TABELA 5

MUNICÍPIOS QUE APRESENTAM MAIOR NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS
EM ESCOLA PÚBLICA EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL - RS - 1912

Aluno matriculado por 1000
hab i.tantas

Antõni.o Prado 55, 6
Bento Gonçalves 50, 2
Gare.balda. 54 , O
Montenegro 59 , O
Pelotas 52 , 2
Porto Alegre 96, 8
S. Cruz 54 .5
S. Amado 79, g
S. Leopold0 64 , 1
Tri.unfo 56 , 2

(A população total uti.l i.zada refere-se ao ano de 1900)

FONTE: Boletim da Diretori.a de Estatisti.ca ( secção Demo-
gráfi.ca) e RELATÓRIO apresentado ao Dr. Borges de Me-deiros em 1905

Muni.copio

{.....4

No i.n]cio do sêcu].o, a princi.pal dia.culdade continuava
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sendo o prova.mento de professores que, deva.do à remuneração
i.rri.sóri.a que percebi.am, não se senti.am estimulados a permanecer
na função, prece.puamente em áreas de diflci.l acesso ou onde,
quando professores públicos, eram hoste.lizados por
vinculados a interesses i.deológi.cos antagónicos.

segmentos

A maneira mais uti.lizada pelo governo estadual para
estimular professores a assumir aulas em regi.ões de diflci.l
acesso foi. a de subvencionar a renuneração que estes normalmente

recebiam dos pais dos alunos Fundamentalmente, nesta época, a

expansão da rede de ensi.no, pri.ncipalmente no meio rural, deveu
se a esta estratêgi.a.

No Relatório ao Presa.dente do Estado, Borges de Medem

ros , o Secretário de Estado Interi.no dos Negócios dáé

ÉóbrePúblicas, Dr Protâsi.o Antânio Alves assim se pronunciou
este mecanismo

"Propondo pela pri.meiga vez esta medi.da no ano
de 1910, assim a fundamentados: a) dificuldade financei-
ra de cri.ar-se nas colõni.as o número de aulas necessá-
rias{ se elas tiverem de ser prova.das por professores
efetivos; b) di.fi.culdade de conseguir professores habi-
litados, em regiões afastadas, percebendo pequenos ven-
ci.mentes; c) facilidade de obter nas próprias colónias
pessoas sua.cientenente habi.l i.tadas a auxil i.alem aquela
aprendi.zagem e].ementar, sem prejuízo de outras ocupa-
ções, e contentando-se desde então com um 'nódi.co subsl-
di.o por parte do Estado; d) a consi.deração de que com
essa aprendizagem inicial, qualquer um pode fazer em
segui.da, por si, a aquisi.ção de outros muitos conheci.-
mentes, e sendo raro ao mesmo tendo, em tais regi.ões,
encontrar-se quem deseje receber mais do que essas luzes
fundamental.s; e) ainda a consideração de que, para auxi.-
bar ta]. aprendizagem, mai.s vale a dedicação do profes-
sor do que a sua i.lustração." (41)
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O provimento de professores, parti.cularmente nas escolas

subvenci.onadas, tinha um caráter nprovi.sócio" ; isto justificava-

se pela di.fi.culdade em encontrar pessoas "qualifi.dadas" para
serem efeti.vadas no cargo. Esta si.tuação constituiu, sem dthvida,

em fatos de dominação politica do i.ntendente municipal, que

detinha poder de designar outro professor, na medida em que algum

manifestasse post.ção politica ou pessoal contrária às suas. (42)

Em principio, a politica da admi.nistração castilhista

era exercer um efeti.vo processo de controle administrativo-peda-

gógico nesta área, enfei.xando em suas nãos os mecanismos emana-
dores da pollti.ca educacional.

"Aprovei.tango todos os elementos capazesp auxi.-
[iando pecuniarianente aos parti.cu]ares que desenvo].ves-
sen qualquer das modalidades de instrução, exercendo
sobre as aulas pübl i.cas e subvencionadas atava fiscali-
zação por i.ntermêdio de beneméritos ci.dadãos que consti-
tuem os conselhos escolares e de competentes inspetores
extraordinári.os, que ten a incubêncía de melhorar o
nêtodo de ensino e observar o dos institutos parti.cu-
lares, o governo agua efi.cazmente para o progresso so-
cial . " (43)

Entretanto, i.sto não impl i.cou uma atuação mais i.ncisiva

no sentido de o próprio governo encarregar--se de ministrar o

ensino, mas sim, de apenas garantir uma supervisão método-ideo-

lógS:õa sobre o ensino, como preceituava o paradigma positivista.

Como aci.ma foi. afirmado, um dos fatores de estrangula-
mento do desenvolvi.mento da rede de ensi.no pública foi o processo

de formação de professores. Com. relação à instrução pública, seus
professores eram formados na Escola Complementar. Para ter-se uma



i.dêia da insufi.ciênci.a desta, en 1912 0 número de alunos matri-

culados era de 116, com frequênci.a de 110. Considerando a carên-

cia de professores em todo o Estado, esta escola efeti.valente não

consegui.a atender a demanda. Em 1913, das 810 escolas públicas

i.soladas, havi.a vacância de 347 delas, número que atesta a carên

ci.a de professores, particularmente para o mei.o rural. Neste

mesmo ano, observa-se o expressa.vo continente de escolas subven-

ci.onadas, 579, o que atesta o sucesso do governo nesta empreita-

da, ou talvez o grau de dependênci.a econõmi.ca das comum.danes,
que não consegui.an sustentar, por si. sós, a escola.

330

Após duas décadas de admini.stração casei.Ihista, a si.tua-

ção da i.nstrução apresentava o segui.nte quadro: As aulas públicas
tinham uma matricula de 40.263 alunos e una frequência de 28.903.

Eram subvenci.onadas pelo Estado 691 escolas, estando previ.das
579, con uma natrlcula de 18.299 alunos e uma frequência de

14.512. Às i.ntendências num.cipais nanti.nham 307 escolas, com a

matricula de 8.753 e uma frequênci.a de 7.226. A população escolar

que recebi.a ensi.no gratui.to era. poi.s, de 72.781 alunos, com una

frequência medi.a de 54.607. Havia escolas particulares com uma

matricula de 25.241 alunos e uma frequênci.a de 20.693.

O ensi.no secundário era mi.nistrado por estabelecimentos

parti.cu].ares que acusavam uma matricula de 4.662 e uma frequênci.a

de 4.250. O ensi.no superior era manta.do pelas Academi.as Livres de

Medi.ci.na, Engenhari.a, Direito e Agronomi.a, contando 1.288 alunos.
(44)
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Em 1921, o número de aulas subvenci.onadas pelo governo
estadual atingiu 1.188, com uma matricula de 43.849 alunos.

Nesta êpocap o Estado subvenci.onava quase a total i.dade da i.nstru-

ção primaria no meio rural. À necessi.dade de i.ncrementar o ensino

em língua nacional, que serviu de respaldo ideológico à pollti.ca
de subvenção do governo aos professores, associ.ou--se. como favor

de legiti.mação, a necessidade de incenti.var a instrução nas zonas

rural.s, onde se constatavan mai.odes di.faculdades no previ.mento
daS tl âUlâSn

Não restam düvi.das de que a taxa de analfabetisno da

população gaücha, sob a égi.de do governo positi.vista, conta.nuou a

ceder terreno. Se en 1890, na época da ascensão ao poder do

Partido Republicano Rio-Grandense, a população apresentava um

percentual de 74,71 que não sabiam ler e escrever. em 1920 este

número reduziu-se a 61,158. (44)

TABELA 6

MATRICULA GERAL NO ENSINO PRIMÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL

Ano

1932

1933

1934

1935

FONTE

Federal Estadual Municipal Particular

83 . 402 88 . 429 89 . 616

1.745 89.977 88.537 69.639

1 . 251 100. 256 100 . 335 62 . 629

1 . 491 103 . 345 11]. . 058 63 : 979

IBGE Estatística de Ensino. 2940

total.

261 . 447

249 . 895

264 . 471

279 . 873



No inlci-o da década de 30, a rede paz.ticular de ensi.no

deu mostras de que, em relação ao ensino primário, não possuía

condições de acompanhar a expansão da rede municipal e estadual
de ensi.no. Ao contrario, começou um processo de desaceleração da

partia.pagão da rede particular neste nível de ensino.
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Este quadro evidencia a constante queda da parti.ci.pagão da

inibi.atava privada em termos de ensi.no pri.mârio. Entretanto, em

termos de ensino secundário, pode-se perceber a sóli.da posição

do ensino privado no Estado.

O ensino particu].ar, neste período, cristalizou sua

post.ção de li.derança na educação não pri.mâria, com cerca de 2/3

das escolas. Destaca-se também a participação das entidades man-

tenedoras religiosas, responsáveis por cerca de 508 das escolas.

Outro dado i.mportante, que demonstra a liberação do governo

casei.Ihi.sta desta área à i.ni.ciati.va privada, ê o fato de cerca de

2/3 dos estabeleci.Bentos de ensi.no não-primâri.o cri.ados atê 1936
terem sido criados a parti.r de 1900. E preciso salientar, ainda

em relação ao ensi.no não primári.o, a sua relativa concentração

geográfica. Dos 133 estabelecimentos não-primári.os, 37 1ocalizam-

se na capa.tal e os outros 96, em 33 muni.clpios interioranos. (46)

Em termos dd"'ensino secundário "não-especial i.zadon houve

prata.comente um monopóli.o do ensino privado, em 1929. Das 185
escolas exi.utentes, 182 eram esco]as parti.cu].ares e as três

restantes eram da responsabi.lidade de municipalidades, com ma-

trículas de 9.289 e 302 alunos, respectivamente
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TABELA 7

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NAO PRIMÁRIO NO RIO

GRANDE DO SUL - 1930

FEDERAL 04

POBLIC0 33 ESTADUAL 20

MUNICIPAL 09

RELIGIOSOS 52

SOCIEDADE CIVIL 2 3

INDIVIDUAL 17

SEM DECLARAÇÃO 8

ESTATÍSTICA de ensino, 1940 p. 46

PARTICULAR IOQ

FONTE

o mesmo fenómeno repetiu-se com o ensi.no especi.ali.zado

quando, do total de 63 escolas elenentares e mêdo.as,59 eram

particulares, uma municipal, duas estaduais e uma federal.(47)
Quanto ao ensi.no pedagógi.co, das 5 escolas, 4 eram parti.calares e
uma ptbblica.

No final do período castilhista de governo, a rede de

ensi.no no Rio Grande do Sul obedeci.a com relativa fidelidade às

diretrizes positiva.star em relação à educação. Havia uma liber-

dade absoluta em termos de ensi.no secundário e superior, e a
assunção de uma interferênci.a estatal circunstancial no ensino

primaria. (48)
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TABELA 8

ENSINO PRIMÁRIO NÃO ESPECIALIZADO

Matrículas

Estadua i. s 58 . 071

Muni.opa i. s 75 . 548

Particulares 63 . 288

Federal ll . l04

FONTE: ESTATITJICA de Ensi.no, 1940

RS 1929

Escolas

586

2 . 055

1.245

135

Um dos motivos de orgulho dos positi.vistas gaúchos foi. a
criação da rede superior de ensi.no, fruto da ini.ciati.va pri.vada,

baseada na concepção de "escolas livresn.(49) De 44 escolas

supera.ares existentes no Estado em 1929, 40 eram escolas parti-

r:ulares, 3 municipais e uma estadual. (50)

Ainda em relação aos Índices de analfabetismo, um dos
i.ndi.dadores mais uti.li.zados nos relatórios da Secretaria do

Interior era obti.do através dos registros de matrimónio e embora

não leve em consideração o resto da população, constitui. um bon

indicador da si.tuação global. Estes dados revelam preponderância

das re$1-ões colonial.s, em termos de alfabetização. Os cinco pri.-

mei.ros colocados eram municípios locali.zados em zonas de imigra-

ção, enquanto que os ci.nco Últimos localizavan-se em regiões onde
este fenómeno não ocorreu .
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Estado, 1912

Carlos Barbosa , presidente do



E possível também perceber uma associ.anão post.uva entre

o Inda.ce de alfabeto.zação e a i.ncidênci.a do ensino parti.pular

nestes muni.clpi.os. São exemplos os muni.clpi.os de Estrela ,
Ladeado e São Leopoldo, onde o Inda.ce de alunos matei.Guiados em

escolas parti.culares em 1912 era respectivamente 708, 60,7& e

67,2&, sem levar em conta o número de escol-as subsidi.adas.(50)
Nos municlpi.os onde o Índice de analfabetismo era mais elevado a

parti.ci.pagão da ini.ci.atava particular era nenor. E lógico que
esta associ.anão prece.sa ser vista com cautela, poi.s o relevante ê

i.dentificar a relação entre a frequência às au].as e a população
total .
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TABELA 9

RELAÇÃO DOS CINCO MUNICÍPIOS SUL RIO GRANDENSES COM MAIORES E
MENORES TAXAS DE ANALFABETISMO E A RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO DA
ESCOLA PARTICULAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. 1912

MUNICÍPIO TAXA DE ESTABELECIMENTOS
ANALFABETISMO PARTICULARES

70,0
67 , 2
60 , 7
60, 6
52 , 7
50 , 6

31,8
31,6
14 , 6
0,0

&

0

ESTRO LA
S . LEOPOLDO
LAGEÀDO
S.S. DO CAI
SANTA CRUZ
MONTENEGRO
VIÀ)IÃO
SANTO ANGELO
FOLE DADO
PALMEIRA
TORRES

5 , 29
8 , 11

]. 1 , 93
12 , 15
14 , 04
16 , 50
55,96
56,46
61,90
65 , 52
66 , 98

FONTE RELATÓRIO apresentado ao Sr. Presidente do Estado Sr
Carlos Barbosa Gonçalves, 1912.

Em comparação com os Índices apresentados pelo Bus i. l



em termos de ntbmero de alunos por mil habitantes, pode--se aderi.r

que a situação do Rio Grande do Sul era pri.vilegiada. Dos 72
mini.clpios existentes em 1920, apenas 13 apresentavam-se abaixo

da nédia naciona] - 41 pór mi.]. Sa].lenta-se novamente a situação

das zonas de colonização, onde estes Inda.ces apresentavam-se
expressivamente elevados .
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TABELA l O

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR MIL }iABITANTES - BRASIL

Anos Alunos por mil habi.tantes

187214
288918
190729
192041
}92852
193254
193980

FONTE Situação Geral do Ensino Primâri.o, Mini.stêrio da
educação e saúde. INEP, Bo]etim n 13 194]. p. 13

A tabela número ll mais uma vez permite sala.entar a

relação entre estrutura fundiári.a e i.nstrução. os dez muni.clpios

com mai.or número de alunos matriculados por mil habi.tantes loca-

lizavam-se em regiões caracteristi.cadente de pequena propriedade,

enquanto que os dez municípios com menor número localizavam-se en

regiões de lata- fthndi-o.
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TABELA l l

RELAÇÃO DOS 10 MUNICÍPIOS COM MAIOR E MENOR NUMERO DE ALUNOS POR
!...ol151..W:item:l!!.l +9?g) E RESPECTIVA PARVZciPAÇÃO OA Iniciativa. PRivADA
r.m 'i'Eltmuu NUMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (1912).

MUNICÍPIO ESTABELECIMENTOS
PARTICULARES

ALUNOS POR
1 . 000 HAB

GÀRIBALDI
CÀXIÀS
ANTONIO PRADO
IJUI
ESTRELA
MONTENEGRO
ALFREDO CHAVES
SÁO LEOPOLDO
IÀGEADO
SANTA CRUZ
C . DO ARROIO
ENCRÜZli.fiADA
SÃO BORLA
PiRÀTINI
$ÀNTIÀGO
CÀNGUÇU
SOiEDÀDE
S . VICENTE
PALMEIRA
S . FRANCISCO ÀSSIS

10
15
35,3
40,5
70
50 , 6
19 , 6
67 , 2
60 , 7
52 , 7
13 , 3
].5 , 7
9,4

22,5
9,3

25
31,6
33,0
14 , 6
0,0

156 , 32
139 , 17
137 , 09
129 . 94
125 , 59
119 , 26
115 , 85
114 , 78
11]. , 08
108 , 86

38 , 02
36 , 53
30 , 87
30,57
28,83
28,43
27 . 18
25,26
24,27
20,49

FONTE RELATÓRIO apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Borges de
Medeiros, 1922 e RELATÓRIO apresentado ao Exmo Sr
Carlos Barbosa, 1912 .

Na afere.ção do processo de evolução da oferta de instru
ção no Rio Grande do Sul , um dos aspectos que mai.s chama atenção
é a vi.nculação entre o si.stema de assentamento da população nas
d i.v farsa s regiões do Estado e a pecu].iar mental i.date das popula
iões al i i.nstaladas No caso especlfi.co, os dados muitas vezes
ut i. ]. i z idos em termos globais para o Estado escamoteiam informa



iões importantes. E j.].ustrativo perceber, por exemplo, que, com

relação à densa.jade demográfica, outras uni.danes da federação,
em 1910, apresentavam um Índice naior do que o Ri.o Grande do sul;

entretanto, o Inda.ce de analfabetismo também era maior. Àlagoas,

por exemplo, com um Índice de analfabetismo maior, apresentava,

em 1910, 16,03 h/km, enquanto que o Rio Grande do Sul apresentava
6, 84 h/km. (52)
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En 1937, época em que i.nici.ou o processo de nnaci.ona-

lizaçãon do ensi.no, com as sabidas consequênci.as na área colo-

no.al, nanti.nha-se a proporci.oralidade entre as diversas ente.danes

mantenedoras tendo, cada uma. no Ri.o Grande do Sul, a responsabi.-

li.date de un terço da matricula geral. Em termos de Brasil,
praticamente 60t dos alunos estavam matriculados em escolas

estadual.s, cabendo às ente.dades parti.culares 16,78 das matrícu-
las

Esta situação evi.dencía, mesmo já no Estado Novo, a

permanênci.a de um quadro construído durante a República Velha, en
que o governo estadual permiti.a a construção de uma rede de

ensino com as caracterlsti.cas de equi.llbrio entre as três enti-

dades mantenedoras. Nota-se que a parti.cipação privada e munici-

pal durante o Império era pequena no Estado, além de a privei.ra

não ter a conotação insti.tucional que passa a apresentar a partir
da ascensão do post.tivismo ao governo do Estado.
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TABELA 12

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA MATRICULA GERAL DO ENSINO PRIMÁRIO
FUNDAMENTAL COMUM PELAS ENTIDADES MANTENEDORAS, NO ANO DE 1937

EscolasEscolasEscolas

estaduais muni.ci.pais parti.culares

s9 , 7& 23 , 68 16 , 78

30f 58 40 , 08 29 , 5t

Brasil
RS

FONTE : Situação geral do ensi.no pri.mári.o. Mi.nistêrio da
Educação e Saúde. INEP, Boletim numero 13 1941.

E preciso, entretanto, ponderar que o processo de acono-
dação entre o setor privado e o oficial não foi ausente de

conflitos e desavenças; ao contrario, a luta entre os interesses

privados e estatais, em algumas regi.ões e en determinadas circuns

tâncias, foi. relativamente acirrada. os interesses sóci.ouideoló-

gicos envolvidos, sen contar os políticos e econõmi.cos, eram

nuito significativos, e. frequentemente quem saiu prejudi.Gado
destes choques foi a população.

Quanto mai.s se desenvo].via a penetração do ensi.no ptb-
blico. mais acirrados eram os conflitos. Em algumas áreas, tanto

o padre como o pastor, não titubearam em utilizar-se do púlpito
para criticar veementemente os pais quer-mandavam seus filhos às

escolas estatais, e não às privadas. Formas de discriminação,

tanto ao professor público como às crianças, eram frequentemente

uti.lizadas, i.nclusi.ve a ameaça de não dar comunhão a estas crian--

ças nas mi.asas. ]sto exp]i.ca em parte a dificu].jade em prover



determi.nadas escolas poi.s, como a demanda de professores era

grande, estes não se sujem.tavam a fi.car em uma região onde sua
presença era constantemente hostilizada.
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Apesar desta resistênci.a, no fi.nal da Repübli.ca Velha, a

parti.cipação do Estado no ensi.no pri.mári.o tendeu a aumentar, en
detri.mento do ensino particular, o qual precisou contentar-se en

emiti.zar sua prática, atuando nos centros urbanos e atendendo a

-!ma cl i.etela com maior poder aquisi.tivo.

( ]. ) Veja FERRARI, Alceu. Ànalfabetislao no Brasil: Tendência
secular e avanços recentes: resultados px'eliuinaresJ
KREUTZ, Lücio. Kagistüz'io e Enigração Àlelaã. '

Sobre esta controversa.a veja OSORIO, Ferrando Lui.z. o
Professor Thonaz Lula osório Filho Pioneiro da Instruçãono Ri.o Grande do sul

Sobre este aspecto veja KREMER, Ama, 1970

CEGAR, Gui.Ihennino, 1970, p.279; GOULART, Jorre dali.s, 1978,
GOULÀRT, Jorre Salas, 1978, p.381

AZEVEDO, Fernando. À Cultura Brasileira, 1943, p.317-18.

CHAVES, Gonçalves rosé. 1978, p. 212.
Idem : ':''

Apud MOREIRA, J. Roberto, s/d, p. 28
Idem p. 29

RELATÓRIO , 1855 , P. 16 .

REGULAMENTO, 1857 , P. IO

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

( ]- 1 )

(12)

P 38
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(13)

(14)

REGULAMENTO, 1857 , P. ll

REGULAMENTO, 1857, Art. 33 As professoras devem exi.bir de
mais, se foren caçadas, a certidão de seu cazamento; se
vi.uvas, a do obito de seu maxi.do, e se viverem separadas
destes, a publica forma da sentença que julgou a separação,
para avaliar o nativo que a ori.gi.nou.

As solteiras só poderão exercer o magistério publico
tendo 25 annos completos de idade, salvo se ensi.Darem em
caça de seus pai.s, e estes forem de reconhecida mordi.dade

(15)

(16)

(17)

RELATORIO, 1856 , P. 8'

REORGANIZAÇÃO, 1881 , P. 32-3

REGULAMENTO de 1837, art 2 ; REGULAMENTO de 1857, art
REG(JLAMENTO de 1876 , art. 25 .

21;

(18) Sobre gênese e natureza desta categori.a veja FERRARI, Àlceu
R. OP. cit.

(19)

(20)

REGULAMENTO de 1876. art. 6

REGULAMENTO DE 1876 P 37 Lei 1046 de 20 de Maio de 1876 $:

(21)

(22)

(23)

(24)

REORGANIZAÇÃO, 1881 P. 27

RELATÓRIO, 1856 P. 7

Idem p. 14

REORGANIZAÇÃO, 1881 art 153 parágrafo 2 p 55

(25) FERREIRO, 1978 P. 137

(26)

(27)

(28)

(29)

CARNEIRO, 1960 P. 82

Idem, p. 83

RELÀTORIO , 1852 P . IO

IIOMERO DE ALUNOS EM ESCOLAS PUBLICAS PRIMÁRIAS

!852
1853

3 . 34 6 alunos
3 . 54 8 alunos
3 . 798 alunos

1854
1855

3 . 7 64 alunos
3 . 654 alunos

FONTE : Respectivos relatórios

(30) Ilustrativo da baixa remuneração dos professores ê a
comparação entre o vencimentos dos professores e dos
empregados da Secretaria de Instrução, onde somente o
porteiro-continuo recebe menos que o professor das escolas
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pre].imi.Dares e con uma diferença de apenas 208
Diretor
Secretário
Ofi.ci.al
Amanuense
Porteiro-
conta.nuo

3 : 600$000
3 : 000$000
2 : 400$000
1 : 500$000
l : ooo$ooo

Professor escolas
prel im i.nares
Prófessoi' escolas
elementares
Professor escol.às
complementares

1 : 200$000

1 : 500$000

1 : 800$000

FONTE: Relatora.o, 1855 p. 77
(31)

(32)

NUNES', Josê Luiz , 1990 P. 83

REGULAMENTO, 1856 P. ].3

(33) REGULAMENTO, 1856 , P. 43

(34)

(35)

(36)

(37)

REGULAMENTO, 1856 . P. 63-4

REGULAMENTO, 1876 , P. 26

REORGANIZAÇÃO, 1881 , P. 29

Idem. p. 29 Art 57

(38)

(39)

REORGANIZAÇÃO, 1881

Especi.a].nente a Reorganização ocorra.da em 1881 reflete
posici.amamenta claramente positivista evidenci.ado por
exemplo por uma ostensi.va defesa da "I i.beldade de ensinou

(40)

(41)

Relatório, 1917 , p. 387

Esta situação pode ser aqui.latada, a rigor. em momentos
de crise politica. onde claramente aparecem os processos
pum.ti.vos en relação aos professores que professavam i.delas
antagõni.cas às go.vernamentai.s.

Relatóri.o, 1913 , p. lv /(42)

(43) Idem, p. XXXVI

(44) IBGE, Censo Demográfico de 1940, 1950, p. l

(45) IBGE, Estatística de ensino, 1940

(46) Idem, p. 273

( 47 ) Como defendeu
Repibb[i.ca Ve ].ha

a bancada gaücha no Congresso durante a

(48) Veja OSORIO, Fernando O ensino Superior Livre en Pelotas
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(49)

(50)
IBGE, Estatlsti.ca de ensi.no, 1940 p. .269 e 281

F;:E:"':.'?::';E;E'g:.;Ê:,;Í; .:'::ilS:'ã..' .:;::g:;
sr.
do

( 5 ]. ) CAMPOS , Candi.do EI Brasa.l en 1910 , p

i'.

!



CAPITULO VI

INSTRUÇÃO PRIVADA DE IMIGRAÇÃO

6 . 1. Introdução

tJm dos fatores determinantes da di.ferença do processo de
formação cu]tura]. dos estados do Sul do pais, como se ressalta na

literatura, é a estruturação de uma organi.zação sócio-econõnica

baseada na ini.oração europêi.a, premi.puamente alemã, italiana e
polonesa . (1)

Esta circunstância assume especi.al si.gni.fi.cação na aná-

lise do fenómeno educacional, mormente no que se refere à área
privada. Sem dúvida. , a fonna espacial. do processo de co].oniza-

ção a].fada a aspectos culturais dos i.migrantes, que atei.buen à

instrução significativa i.mportância propiciou condições infra-

estruturais favoráveis à organi.zação de um si.stema de ensino com

conde.iões de acesso praticamente universal .

'' A partir de 1824, com a chegada dos imi.grantes alemães,

e a parti-r de 1875, com a vinda dos italianos, a fisionomia

fundiári.a do Ri.o Grande do Sul alterou-se signifi.bati.valente. Os

priinei.ros i.migrantes recebiam lotes de cerca de 50 ha, mas logo o

si.stema adotou o ].ote padrão de 25 ha, alagando a família no
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respectivo lote. (2)

Sob o prisma sociológico, esta forma de ocupação do solo

apresentou signifi.cativas di.ferenças em relação ao processo ante-

rior, baseado na grande propriedade pastora.l. Uma di.ferença fun-

damental ê a de que esta nova organi.zação espace.al propi.dou o

apareci.mento de in\Smeros pólos cultural.s, cujos núcleos de aglu-

ti.nação eram fundamentalmente a capela e a escola. (3)

Àssi.m. com re].aviva facili.dade. as escolas cri.abas nas

respectivas comunidades ( linhas, travessões, etc) atendi.am a uma

demanda relata.valente alta, cerca de 50 cri.ancas, pois em um rai.o

de 3 a 4 km da escol.a vivian de 100 a 150 famílias, algo prata.co-
mente impossível no si.stema de latiftbndi.o. (4)

Esta organização comunitári.a, como veremos, foi. respon-
sável pela i.nsti.tucionali.zação do sistema de ensi.no aditado no

Estado na área privada e mesmo na pübli.ca que até a Proclamação

da Repübli.ca baseava-se fundamentalmente na fi.aura da pessoa
flui.ca, como entidade mantenedora e prestadora de servi.ço na
educação.

Basta anali.sar a evolução da estruturação do si.stema de

ensi.no em alguns municlpi.os, para se perceber o processo paulati.-
no de i.nstituci.anal i.zação jurídica do sistema educacional

Esta situação pode ser evi.denciada pela evolução do
si.steina de ensi.no da cidade de Pelotas.(5) Até meados do século

passado, o modelo era baseado no mestre-escola, que atendia
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pri.vadamente conforme sua especial i.date. Destacaram-se neste

período, entre outros, os mestres: Manoel Aderi.co da Sirva Bara

(primeiras letras) rosé Duarte da si.lva ( privei.ras letras),
Antonio Josê Domingues (primeiras letras, Gramáti.ca, Latim, Geo-

metri.a e Francês) Jogo Ladislau de Fi.suei.cedo Lobo ( pri.mei.ras

letras e Desenho) e Jogo Mana Berthet ( pri.mei.ras letras e
Latim) .

A parti.r de 1856, exerceram o maxi.stéri.o em Pelotas
Te[êmaco Bau[iech e Cara.os Von Koseritz. Em 1864 Carlos Andrê

Laqui.nti.nie fundou o colêgi.o de Franca.sco de Paula transferido

en 1878 a Cardos Bachare].y, passando a funcionar no bai.rro Fraga-

ta. Em 1871 Fernando Lui.z Osório fundou uma biblioteca popular e
uma escol.a para adultos. Em 1878 Afonso Emi.lio Massiot de Missa

my estabeleceu o curso Racional. Dois anos depor.s, en 1880 foi

fundado o colêgi.o Osório, di.ri.gi.do por Eduardo Wilhelny.

Os professores Jogo Affonso Correa de Almei.da, Bibe.ano

de Almeida e Benjami.n Manoel Amarante fundaram o Colégio sul-

americano en 1881. nEH 1877 a bi.b].i.oteca i.naugurou os seus cursos
noturnos para o proletari.adon. Em 1886 Lui.z Cara.os Massot e

Afonso Emi.lio Massot fundaram o Colégio Evolução.

Em 1902 i.ntensificou-se o processo de institucional i.za-

ção do sistema de ensi.no com a i.nauguração do Gi.násio Pelotense

sob a égi.de da maçonari.a. Posteriormente as congregações re].igio-
sas consola.daram este processo com os colégios administrados

pelos Irmãos Maxi.star, pelas Irmãs de São Josê, e pelos Irmãos
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Lassalistas

De rotina semelhante à ocorrida em Pelotas, o processo de

estruturação do sistema de ensino ocorreu nos mesmos moldes en

outros muni.clpios, como foi o caso de Santana do Livramento. (6)

Em 1886 foi. reorgani-zado o Colégi.o Li.vramento, sob a
direção do agrimensor Àngelo C. Cabeda. Em 1890 foi fundado o

colégio 15 de Novembro, sob a di.reção do prof. José Chaves de
Almeida. Este funci.onou atê 1909.

Em 1899 fundou-se o colégio Brasa.l, sob a di.reção do

capitão ManDeI Francísco Morei.ra Sobrinho. Este durou pouco ten-
po. Em 1908 cri.ou-se o Ginásio Santanense, sob a di.reção do
professor Ali.pio Telles.

Neste mesmo ano os irTnãos maristas estruturaram, na

ci.dade, o colégio Santanense. Em 1910 abriu suas portas o colégio

Americano, de orientação metodi.sta. No ano seguinte ini.dou o

funci.onamento do colégio Santa Tereza de Jesus sob a di.reção das

i.imãs Teresianas. Em 1912 sob a direção da Igreja Episcopal do

Brasil (Àngl i.cana) , iniciou suas atividades o colégio Kinsolvi.ng.

Di.gna de regi.soro ê a iniciativa das lojas macõnicas em

se contrapor às i.ni.ciati.vas rel i.glosas, quando, em 1910, ':inibi.a-

rara a construção de um colégio, seguramente para antepor-se às

correntes ideo].ógicas que estavam se hegemoni.zando através da
escola .



A evolução do si.stena escol.ar em Santana do Livramento,

além de caracterizar o processo de institucionalização deste,
mais uma vez evi.desci.a um aspecto constantemente salientado neste

trabalho, que ê a marcante luta, no período em estudo, para soli-
di.ficar posicionamentos i.deológi.cos na sociedade, através do
aparelho escolar
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No final do século passado e inlci.o deste, consolidou-se

em diversos municípios um si.stema educaci.onal que abrange.a desde

o ensino elementar atê o secundári.o. Atê então, o que havi.a, em
termos de instrução, salvo raras exceções, eram as aulas isola-

das, tanto pübl i.cas quanto privadas.

Ocorreu, pois, um período de transição caracterizado por

aci.irada competição entre os diversos paradigmas ideológi.cos que

estavan se consolidando no Estado, nuna espécie de ncoFri.da do

ouro" na busca de ocupação de espaçosa reveladora de que nen

sempre os proponentes ti.nhaxü o caca.fe sua.ciente para desenvol

verem, a médio e longo prazos seus projetos pioneiros.

A real i.dade demonstrou que, neste estágio, a complexi-

dade organi.zacional foi sufici.entemente i.ntensa para complicar a

si.tuação de i.ni.ciativas parti.culares as qual.s não possuíam uma

retaguarda institucional que lhes garantisse uma sobrevida, em
determinados períodos críticos.

Asse.m. foram comuns a de abertura de educandârios e o

seu fechamento 3 a 4 anos após, pois todo e qualquer obstáculo,
em regra. era suficiente para que essas ini.ciativas, baseadas



mais na boa vontade -do que num comportamento rabi.oral capitalis
ta. pedi.clitassem.

O substrato i.deológi.co que sustentou o processo de trans

formação da natureza i.nsti.tucional do si.stema particular de ensi-
no ori.finou-se no processo de consol i.damão do si.stema de coloni-

zação europeia não-lusa no Estado e, a rigor, da incapacidade
sócio-económica de expandir, e mesmo de conservar, a estrutura

social necessâri.a para a manutenção do aparelho escolar. En

consequência, amadureceram as condições que estimularam o proces-
so de transfonnação do sistema de ensino particular, ensino

caracterizado, no Ri.o Grande do su], pe].o processo de institucio-
nalização.

Serão apresentadas, a seguir, as contra.buições das cor-

rentes imigratóri.as mai.s si.gnifi.cativas na construção do referido
substrato .

6.2. A educação nas zonas de migração alemã no Rio Grande d0 8ul

O salto qualitativo em terTnos de instrução no Rio Grande

do Sul ocorreu na segunda metade do século XIX quando, nas nColâ

ni-as Velhas", consolidou-se a rede de ensi.no baseada na ini.cia-

tiva particular que, apesar de deficiente, contribuiu para colo-

car estas regi.ões entre as que apresentavam os Índices mais altos

de alfabeto.zaçâo do pais . (7)
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O destaque cabe às zonas de colonização alemã que,

deva.do a favores particulares de sua cultura, previ.legiavam a

instrução, pelo menos mui.to mais do que os nau.vos, (brasileiros-

portugueses) e os itali-anos, os qual.s colonizaram a serra gaücha

a parti.r de 1875 .

Apesar das promessas dos agentes de i.migração, por oca'

sido do recrutamento, o governo brasilei.ro nunca se mostrou

pródigo na satisfação desta necessidade tão cara aos imigrantes

germânicos. "o interesse ofici.al pela i.nstrução nunca foi dos
nai.ores. Havia na Província 51 escolas pübli.cas em 1856, 252 em

1870 e, em 1888, chegavam a 619, das qual.s 242 encontravam-se

vagas. " (8)

Quando se observa este fenómeno, parece adequado que se

reporte a beber, em sua expli.cação sobre a origem do capitalismo,

associada à emergência de uma ética protestante.(9) Nas áreas

com predominânci.a de evangêli.cos, a escola apresentou um status

equi.valente ao da igreja."Em toda parte da colâni.a a fundação de

uma comum.date redigi.osa era sempre acompanhada, quando não pre-

cede.da, pela abertura de uma escola. (IO)

No caso especifico do Rio Grande do Sul, é importante

destacar que os catól i.cos alemães, embora talvez não embuldos da

mesma concepção de mundo em relação à importância da escola

quanto os protestantes, quando deslocados de sua terra natal,

parece terem sofrido um choque cultural a ponto de logo desper-
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tarem para tal iniciati.va

Os i.migrantes alemães apresentavam um Índice de alfabe-

tização relata.vamente alto. nVerdade ê que o património escolar
da grande maioria não passava dos conheci.mentes fundamental.s de

]-er, escrever e contar".(]-].) Entretanto, nenhum grupo "étnicoii
conseguiu estabelecer um sistema de ensi.no tão efi.caz na transmis

são de sua bagagem cultural quanto o alemão.

Jâ em 1828 editou-se uma carti].ha escolar voltada para
as colõni.as teutas, precipuamente S. Leopoldo, pela tipografi.a C.
Duybreuil .

Relativamente abandonados pelo Estado no provimento de

escolas, não restou aos colonos senão assumiren eles próprios

esta tarefa - no inlci.o, de uma forma bastante improvisada e,

posteriormente, de uma forma mai.s gi.stematizada, mesmo continuan-

do eivada de precariedades.

De modo geral, pessoas desqualificadas para o serviço

braçal eram designadas para assumirem a docência que, mesmo com

reconhecida atei.bui.ção de importância social dada pelos colonos,

não era acompanhada de reconhecimento pecuniário. Pululavam,

então, as queixas em relação a esta ati.vidade e o abandono do

magistério pelo professor.

A vi.da de professor nas esco].as paroquiais era semeada

de sacriflci.os e, de forma alguma permitia o sustento, com digni-

dade, de uma famlli.a, se o mestre escola se dedicasse a uma Única
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escola. A remuneração que os colonos pagavam aos professores era

minguada .

Não ê de se estranhar, poisa o fato relativamente corri-
queiro de professores, pri.nci.palmente os com boa formação escolar

e um certo descortlno politico-cultural, abandonarem a cátedra

para se pedi.carem a outras atividades. Como aconteceu, por exem-

plo, em 1869, em Teutõnia. quando o professor Johann Heinrich

Behne, apesar de professor formado na Alemanha, logo preferiu

pedi.car-se à agricultura, ativi.dade muito mai.s rentável no Bra-

sil. (12) Em substi.tuição, assumiu Ernst Janfruche, que ensinava

a 80 cri.ancas e, que em 1870, ]eci.onava em duas esco].as.

O desenvolvi.mento da comunidade foi tamanho, a ponto de

nsustentâFn três pastores. Em 1888 "possuía Teutõni.a, 9 comum.-

danes evangêl i.cas e 15 escolas particulares com frequência supe-

rior a 700 crianças. Não exista.a escola pübli.ca. As três conuni-

dades do pastor Hauser eram formadas por 285 famílias, com 1900
almas; as quatro do sr. Von Grafen, por 110 famlli.as, com 670

almas; e as duas do professor Beckmann, por 52 famílias, com 310

almas, perfazendo o total de 447 famlli.as e 2880 almas. Note-se,

pri.ncipalmente, o alto Índice escolar: 258 da população frequen-

tava, em 1888, a escola primaria". (13)

Ocorreu em Teutõnia o protóti.po da evolução da estrutu-
ra insti.tua.onal em relação ao problema da instrução. O

sistema escolar estruturado pelos colonos era muito frágil. E sua

principal di.faculdade manifestava-se na irreali.dade com que a
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comum.dade se propunha a manter a escola, sem uma estrutura
económica condizente. A história da evolução destes estabeleci-

mentos escolares ê marcada por descontinuidades decorrentes,
prece.puamente, da dificuldade de provimento. (14) Como vimos, esta

não ê uma singularidade das zonas de colonização e nem da ini.cia-
tiva parti.cular. O Índice de não previ.mento nas escolas públicas

também manteve-se elevado neste período hi.stórico.

Esta situação pode ser ilustrada pela evolução da escola
comunitária da Linha Harmoni.a. A prinei.ra instrução escolar foi

ministrada por Frantz Seibt, de 1880 a 1881. No ano seguinte,

[eci.onou um ex--capitão prussiano, H. Mu].]er, ficando apenas 3
meses, sendo substituído por "um certo Naumann", que permaneceu

no cargo apenas duas semanas. Cono Josef Umann tinha uma filha en

inlci.o da idade escolar, assumi.u a escola por um ano, lecionando

para 10 a 12 cri.ancas, ao preço de l$ooo mensais por aluno.

Em 1885 a situação repetiu-se quando seu filho atingiu

a idade escolar . Ernst Scholer lesionou de 1892 a 1894. com

ordenado mensal de 40$000. Em 1899 Josef Wunsch lesionou pelo

pagamento de 2$000 mensais por criança, continuando neste traba-

lho atê 1913. Neste ano o prof. Mathias Lenz substitui-o

acumulando a direção de duas escolas. Em 1917 assumiu Edil Hut-

tmann. Doi.s anos após/ com pagamento da Intendência, assumiu o '«

prof . Pedro Hi.ckmann.

Como em 1925 0 número de alunos era elevado, contratou-

se uma professora auxiliar. Fritz Frey. Em 1927 0scar Ruschel



leci.onou por algum tempo. À parti.r de 1929, a aula foi minis-
trada pela srta. Àmalia Herpes, e desde 1931, por Oswaldo Assa-

mann. A partir de 1933 lecionou Nicolaus Neunann e, de 1935,
Ronan Frey. ( 15)

Como se observa, a di.faculdade dos colonos regi.diu,

fundamentalmente, na manutenção dos professores verificando-se
una rotativa.dado nuito elevada .

A analise do si.stema escolar construído pelos colonos

precisa privilegi.ar o fato de que ele expressa um determi.nado

estágio hi.stórico no processo de formação sócio-económica do Rio

Grande do Sul. Caracterizou, de certa forTna, a luta pela preser-

vação de uma certa acumulação primitiva a partir da qual, poste-

riormente, ocorreu a reprodução ampliada. (16)

No caso, parece evidente o apareci.mento de uma competi-

ção ideológica entre colonos católicos e protestantes, en termos

de proselitismo religioso; devido à carência de padres e pas-

tores, foram incentivados a construírem escolas como fator de

preservação rel i.glosa-cultural. E preciso lembrar que. em nuitos

casos, a frequênci.a das crianças às escolas deriva muito mais de

pressões de caráter sócio-religioso do que de consciência da

importânci.a da escola como fatos de ascensão social

Pode-se poi.s, desde logo, identificar um dos fatores que

favoreceu a proliferação de escolas nas zonas de colonização

alemã: a compete.ção ideológi.ca entre os di.versos projetos reli-

giosos exi.stentes na região. Cada religião tentava estabelecer a



356

escola em privei.ro lugar, pois i.sto invi.abilizava muitas vezes

una segunda escola. Embora houvesse uma segregação natural, mui-
tas vezes os núcleos eran mistos em termos confessionais e a

escola era, sem dúvida, um veiculo de proselitismo extremamente
eficaz .

São i.ntbmeros os exemplos em que os lideres, senão expli-

citamente, pelo nenos de forTna i.mpllci.ta. procuraram antecipar-se

à outra redigi.ão na construção da escola. Por exemplo, na colâ-
ni.a S. Angelo, anual município de Agudo, pôde-se claramente

observar uma corrida entre os protestantes e os católi.cos na

vi.aboli.zação das condições estruturais para a criação de uma

escola confessional . (17)

o si.stema escolar teuto-brasileiro pode ser tipificado

de várias maneiras, dependendo, naturalmente, do critério utili-

zado para fazê-lo. Parti.cu]armente a conhecida "esco]a a].eHãi'

pode ser classificada a partir da religião, do ti.po de manuten-

ção da escola ou da época da colono.zação.

Schaden, em seu trabalho sobre a escola teuto brasilei-

ra, distingue três tipos de escolas :nl) escolas alemãs propria'
mente di.tas, surgidas sobretudo em nihcleos urbanos e mantidas,

'"êm sua mai.ori.a, por soa.edades escolares; 2) escolas comunitárias

ou colonial.s, características das zonas de fraca densa.jade deno-

gráfi.ca, e, 3) escolas manta.das por congregações reli.glosas ale-

mãs'' . ( 18)
\



Saliente-se, novamente, que, ao estudar o sistema n©SCO-

lar colono.aln, ê preciso ter em nente, o fato deste representar
um determinado estâgi.o no processo de forTnação sóci.o-cultural do

Ri.o Grande do Sul, marcado por contradi.iões e ambígua.dades típi-

cas de um período de transição. Os colonos tanto quere.am que o
Estado se responsabilízasse pelo si.stema educacional, como acon-

tecia em algumas regi.ões da Àlemanha, como quere.am i.mplantar un
sistema educacional. próprio.
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Com a omi.ssão do Estado obrigaran-se a construí.r seu

si.stena educaci.onal, o qual pelo caráter ambíguo, apresentava

problemas em seu processo de i.ntegração ao si.stema escolar esta-

dual. nA i.ntegração incompleta da escola comunal no conjunto das

i.nsti.tuições se manifesta principalmente em doi.s pontos. A saber,

na ausência de padrões sati.sfatóri.os para um financi.anento regu-

lar e na falta de uma atitude coerente en face do professor e das

atribuições de seu cargos. (19)

Inda.scutivelmente, o governo provinci.al demonstrou i.ndi-

ferença ou incapaci.jade no provimento de escolas nas zonas de

colonização, o que obrigou os própri.os colonos a assumi.rem a

responsabi.cidade da cri.anão e manutenção da escola em suas comu-

m.dades. E era lógi.co que o ensi.no se desse em alemão, a Única
língua fa].ada pe]as cri.ancas. -«

, Apesar da pressão do governo no sentido de obra.gar o uso

do vernácu].o, isto só contra.buiu para dificultar o provimento das

classes, pela absoluta di.fi.culdade em encontrar quem atendesse



tai.s conde.iões

Esta si.tuação de desinteresse da Província pode ser

apreendi.da no Relatório de 1858, onde consta a exi.stênci.a de
apenas duas escolas pübli.cas na vila de São Leopoldo, outra na

capela da Piedade e vi.nte e sete escolas parti.culares.

Posteriormente, com a lei. provinci.al nÚmerO 579. de

17/5/1864, o governo regional i.ndi.retamente está.pulou o ensino na

língua utilizada pelo colonos. A lei autorizava o presidente da

Provlnci.a a contratar professores para lecionarem as primeiras
[etras nos nüc].eos co].odiais. Asse.m rezava seu art. 2:

nSerão preferidos para estes contratos,
aqueles que se acharem habilitados para ensinar a lín-
gua nacional a seus alunos; porémr na falta destes, pode
rão ser enganados nestres que lecionem na língua que
predominar no di.stri.to em que a aula houver de funcio-
nar. " (20)

Assim, como afirma Moraes; " Os i.migrantes, a princlpior

e depois o vigário e o pastor tiveram que solucionar, diante da

omissão governamental tão lamentável quão importante lacuna: a

fa].ta de professor. E este foi recrutado entre os próprios co].a-

nos e não pôde ensinar senão em língua alemã."(21)

O mestre-escola sempre foi um dos pri.ncipais agentes de

difusão i.deológica e alvo preferido de cooptação ou doma.nação

daqueles segmentos i.nteressados em dominar o aparelho escolar

Àté a organização de uma estrutura eclesi.al, ( os slnodos evangé-

].ecos e o predomlni.o do ultramontani.smo na Igreja Católi.ca) os



mestres-escola, associados aos padres e pastores nleigosii, deti-

veram o monopól i.o da interpretação de mundo nas colónias, fazendo

o papel de conselheiros, de juizes, de intermediários com as
autora.jades e outros .

Mas, apesar desta relativa i.mportância social atribuída
ao mestre-escola, não era sua.ciente para impor às comunidades

sacrifícios adiei.anais, no sentido, por exemplo, de manter um

sistema educacional paralelo ao oficial

A fragilidade do sistema de escolas comunais manifestou-
se na estrutura de manutenção económica do mesmo. Em verdade, os

colonos, em sua maiori.a, eram possui.dores de uma "avareza" si.ngu--

lar em relação à contribuição fi.nanceira para manter a institui-

ção escolar. A construção de uma escola p\hblica significava,

quase semprer a extinção da escola comunal. E esta resisti.a, por

vezes, através do sistema coerci.tive religioso que inibi.a a

migração em massa da esco]a particu]ar à esco]a püb].ica.

UA verdade ê que o colono sempre esteve mai.s
apegado ao elemento material do que ao espiritual. Tanto
assim que só mandava, normalmente, os fi-lhos às escolas
paroquial.s em detrimento das públicas - onde nada pagava
- porque a ascendência do padre e do pastor era decisiva
e incontestável. Mesmo assim, por espírito de economi.a,
ousava muitas vezes contraria-los e desobedecê-los."(22)

A luta dos vigários e pastores para garanti.rem a cli.en-

tesa para as escolas confessa.onais foi sempre muito intensa e,

não raro, a posters.or incorporação dos professores parti.culares

aos quadros do mago.stêrio pxbblico estadual "trouxe para as
autora.danes desentendimentos com o clero católico e protestante"
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(23)

Para assegurar a frequência às escolas comunais paro

quiai.s, os vi.vários e os pastores recorri.am às prédicas dominó
cais com claro conteúdo discriminatório e coerci.tivo sobre aque

].âs famílias que, desatendendo suas orientações, teimavam em ma
tricular as cri.ancas em escolas ofi.ci.ais. (24)

A ameaça mai.s frequente era a de cercear o acesso aos

sacramentos, principalmente a real i.zação da pri.meiga comunhão no

caso dos católi.cos, além de aliarem os pai.s ao demâni.o, quando

cooperavam con a escola pibbl i.ca.

Em cartas e requeri.Bentos ao delegado de policia, publi-

cados por Moraes, destacam-se alguns excertos que elucidam a

questão :

O padre dizia "Todo aquele aluno que for à
Escola Pública não receberá a comunhão solene e aos pais
não considero bons católicos.n (25)

Em outra carta outro padre afirma " Que os pai.s
que enviavam seus filhos à escola plbblica eram
cooperadores do diabo" (26)

Em outra correspondência lê-se: "A propaganda do
vigári.o era constante e forte, chegando uma ocasião, a
verberar do púlpito o procedimento de quatro famílias
que nào havi-am obedecido a sua recomendação, que era
mandar os seus filhos às escolas paroquiais, que
são........ e ...., em lugar de irem frequentar as ditas
Aulas Reuni.das . (27)

A preocupação com as escolas, demonstrada pelas i-nsti-

tuições re].i.gi-asas, denota não apenas o interesse com o caráter

evangeli.zador , e atê missa.onâri.o que, eventualmente, a anão



destes insti.tutos acarretava mas, e talvez principalmente, em

relação aos núcleos colono.ai.s, a apreensão do mananci.a]. que
si.gnifi.cavam estas populações, em termos de recrutamento de

quadros, em um pais notadamente desfalcado de "vocaçõesn ao pies--
biteriato .
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o sucesso desta estratégia pode ser facilmente aqui.la-

tada, no caso da população teuto-brasilei.ra, pela expressiva

quanta.dade de membros na hierarqui.a reli.glosa de ascendênci.a

germân i.ca :

TABELA 13

TOTAL DE MEMBRos DA HiERARQuiA RELIGIOSA DÀ AnQuioiocESE DE PORTO
ALEGRE EM RELAÇÃO A ORIGEM TEUTO-BRASILEIRA - 1954

TIPO DE INSTITUTO TOTAL DE TEUTO-BRASILEIROS
RELIGIOSO MEMBROS TOTAL 8

Arqui.diocese 215 156 72,5
Maristas 230 140 60,8
Lassalistas 150 75 50.0
Jesuitas 220 190 86.3
Religiosas 2.030 950 46.8

FONTE: Tabela elaborada com dados de : ROMBO, Baldulno. 1968
P. 116

f

Apesar de todas as vicissi.tudes, o sucesso deste modelo

escolar, nas ci.rcunstânci.as hi.stóricas em que se instalou, é

inegável. As escolas al:imãs, na década de 20, já havi.am cri.ado
um si.stema educacional que era objeto de preocupação das corren-

tes mai.s naco.onalistas, por temerem o processo de "desnaci.onali.-

zação" que potenci.almente representavam . Mesmo após o período

crIEi.co representado pe]o fi.na] da década de ].910, ' quando muitas



escolas foram fechadas, ( em 1918, 83 no Rio Grande do Sul) a

representati.vi.dado desta organização na global i.date do sistema de

ensino estadual foi. significativa. Em 1920 eram 788 escolas e, em

1930, eram 947 . (28)

"Signo.ficando aproximadamente um quarto de
todos os estabelecimentos de ensino do Rio Grande do
Sul, e oferecendo à população teuto-brasileira quase
duas vezes mais vagas do que o Estado oferecia à popula-
ção gaücha en geral. À escola parti.Guiar deveu a colónia
germânica o fato de possui.r sempre os menores Índices de
analfabeta.smo do Estado. " (29)

Em suma, nas zonas de colonização germâni-ca, devido aos

mai.s diferentes fatores e com intensidade variada, estabeleceu-se
um dos mais eficientes sistemas de ensino básico até então cri.ado

no Estado, estruturado, fundamentalmente, sobre a figura do

professor da comunidade (paroquial) que, apesar da pouca recon-

pensa fi.nanceira, conseguiu preservar um alicerce cultural o qual

possa.bi.lutou a alavancagen destas regiões, en termos sócio-eco-

nómicos, no Ri.o Grande do Sul .

6.3 A educação nas zonas de migração itali.ana no Rio Grande do
Sul

'' Às dificuldades no processo de assimilação do colono

ita].i.ano ocorreram mui.to mais pelo isolamento geográfico a que

estava relegado do que por uma atitude hoste.l ao processo de

acul-turação. No caso da escola, sem dúvida, favor de estimulo à

integração do estrangeiro à vida' nacional, percebe-se que, de
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modo geral, foi tratada com descaso e, de modo algum, pode-se

culpar o i.mi.prante pela cri-anão de "ghetos" culturais no interior
das colõni.as .

O presidente da Província do Ri.o Grande do Sul, Rodrigo

Azambuja Vilanova, en seu relatório de 1882, afirmava que "Não é

porque og colonos não quem.ram falar a língua nacional, que seus

filhos não frequentan as escolas nacional.s e sim, porque os
professores que as regem não falam senão, o português, e muito

mal ensinam esta língua mesna." (30)

Não restavam alternativas, poi.s, senão à criação de

escolas parti.culares dirigi.das pelos própri.os colonos, que apre-

sentavam uma precariedade significativa, tanto em nível flsi.co

(prédios, instrumentos pedagógicos, etc) quanto, e princi.palmen-

te, em ni.vel humano (professor)

LIDas escolas particulares, convêm que se diga,
se supra.ram a fa].ta de escolas públicas com que ainda
hoje lutamos, concorrendo para reduzir-se o número de
analfabetos na própria colónia e no Estado que se
orgulha do seu Índice a respei.to, nunca foram além do
ensino das operações elementares de aritmética, de uma
pêssi.ma leitura e estropi.ada escri.ta. O mesmo se pode
dizer das escolas muni.ci.pais que, na falta de profes-
sores, lançavam mão, como ai.nda agora, de meros soletra-
dores, de um português quase irreconhecível.i' (31)

Os imigrantes italianos que aportaram no Estado, em com

paração com as outras etnias, não apresentaram a preocupação

dessas em relação à necessi.dade de instrução às crianças.

A cosmovi.são desses imigrantes estava povoada de bate



gori.as típicas de uma menta].idade tradici.onal e, de certa forma,
não-histórica, poi.s entendiam possível a reprodução imutável das

relações sociais. Nas manifestações em função da problemática

educacional, observa-se a rei.teração de interpretações que enten-

dem como possível a pura e simples reprodução de um modus
vivenda

Como o colono havia adqui.rido terras e sobrevi-vido sem

o auxilio de eventual escolaridade, entendia possível que o mesmo

ocorresse com seus filhos. Este fenómeno foi apreendido por

Veronese en 1904: "Eu vi.vi e comprei terras sen saber ler, nen
escrever e meus filhos podem fazer o mesno." Ou, cano afirma

Zagonel: nA cultura não Ihe parecia necessária para viver e para

comprar terras. " (32)

A preocupação com a instrução nunca consistiu numa pelo'

cidade na vida dos imigrantes italianos, a ponto de se disporem a

assumir esta tarefa, como, por exemplo, fizeram en relação à

religião, quando pontilharam de capelas as zonas de colonização

por eles ocupadas a ponto de constitulren estas un fatos de fácil
percepção visual

E lógi.co que, na nedida do possível, as escolas foram

construidas, mas dependiam muitas vezes, de uma pressão dos viga

ri.os e, eventualmente, de elementos vinculados à "italianitâ".

Entretanto, paulatinamente o sistema educacional foi-se implantan

do, fruto principalmente do domínio conseguido pela Igreja Ca-

tólica, que entendi.a de boa estratégia a criação de escolas,



pri.ncipalmente sob os cui.dados de seus i.nstitutos

A carência de sacerdotes, principalmente nos pri.mórdios

da colonização, não perdi.ti.u um controle ideológico efetivo das

consciênci.as dos colonos. Esse fato impl i.cou, inclusive, o risco

de perda da hegemonia da ideologi.a católica nessas populações.

O prometo da Igreja previ.lega.ava de modo especial o seu
carâter ministeri.al, mesmo porque encontrava espontânea resso-

nância no seio dos imigrantes italianos, "naturalHenteu predis-

postos a se sacrificarem para edifi.car os templos.

O presidente da Província. em seu relatório sobre a zona

de co]onização ita].cana, comenta:nA escola e o professor não são

exigidos pelos colonos italianos, da mesma forma como exigen o

padre e a Igreja" (33)
Assim, a sequência igreja-escol.a, que foi rota.na em toda

zona de colonização e, de certa forma en todo o Estado, ocorreu,

quando possível, da mesma forma na zona itali.ana, embora com un
hiato maior.

!'.

i'
;'

Em São Vi.gllj.O, ninaugurada a capela em dezembro de

1880, a sociedade providenciou logo na construção de uma escola"

(34)
O descaso dos colonos em relação à instrução é comentado

pel-o Pe. Eugenio Steinhart, SJ

nlnsistiâ eu em escolas, mas nem sempre encon
trava em toda a parte um professorado apto. Er .voltando
eu outra vez, tinha-se abandonado a escola, o funciona
mento da escolar (35)
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A escola era vista como um estorvo que subtraía força de

trabalho da propriedade e que, além di.sso, acarretava di.spêndi.o,

nem sempre fao.Imente absorvlvel pelo orçamento fama.bar

Mas a escola também não dei.xava de ser vi.sta como um

i.nstrumento de ascensão social, precipuamente quando a cri.anca
nãõ apresentava aptidão necessári.a para o serviço da terra.

llustrati.vo desta situação ê o depoimento colhido por
Costa ( 36)

nSÓ o dei.fadinho estudou. O que fazer com ele?
Não dá para o traba].ho, ten que defender-se com o estu
do. Os que tem boa saúde podem trabalhar.u

Sob o prisma ideológico, a preocupação especi.al, era a
da impregnação de uma concepção de vida baseada na ideia nde

vencer pelo trabalho". De certa forma, havia a introjeção, en

suas consci.ências, de vári.as das características típicas da

mentalidade que, na concepção de Weber, deu ori.gem ao capa.tala.s-

mo, como a parcirnâni.a nos gastos e a crença no trabalho como

fatos de realização sócio-económica. Entretanto, não haviam se

dissociado de uma cosmovisão sóci.o-religiosa caractere.sticamente

medieval, que obstaculizava o processo de mudança no senti.do de
entender, e mesmo cri.ar, um nundo di.ferente do vivido. Não havian

ai.nda desenvolvido uma "racionalidade-com-respeito-a-fins", no

senti.do proposto por Habermas. (37)

Em verdade, instrução como um si.stema educacional somen-

te consolida-se na zona de imigração i.taliana com a i.nstalação de



i.nstitui.ções religiosas com 'iHUDUS" educacional, como ê o caso

das "Irmãs de São rosé, dos Irmãos Maristas e dos Lassalistas.

o i.nlcio do século marca o ingresso destas instituições

que, rapidamente, assumem quase com exclusiva.dade o ensino em

todas as ci.dades da zona colonial, premi.puamente o ensino secun-
dar i. o .

Grande impulso na atuação destes institutos decorreu do

Congresso Geral das Escolas Católicas Alemães do Ri.o Grande do

sul, em 1900, no qual se deck.di.u reorganizar as escolas, possibi-

litando, depois do quarto ano primári.o, uma rabi.ficarão intelec-
tual -Escola Complementar - e outra técnica manual - Escola de

Artes e Oflci.os. (38)

Embora estes congressos abrangessem precipuamente as
escolas católicas alemães, seu resultado não podia deixar de

afetar as outras regiões do Estado, começando, assim, a esboçar-
se um efeti.vo sistema de ensino mais ou nenos uniforme na rede

particu].ar

Esta verdadeira avalanche de ordens e institutos reli-

giosos, concentrou-se nas regi.ões de colonização velha e, paula-
tinamente, dissemi.nou-se para todo o Estado. Como ilustração,

note-se a evolução na criação de escolas no Estado pelas Irmãs de

São rosé de Moutiers, que chegaram ao Ri.o Grande do Sul em

23/12/1898. Àntonio Prado(1900) , Caxias do Sul(1901) r Nova Tren-

to (1901), Vacaria (1903), Porto Alegre (1904), Montenegro



(1906), Bento Gonçalves (1907), Pelotas (1910), Sananduva e AI

credo Chaves (1917) . . . . (39)

E i.nteressante notar que, em sua gênese, o sistema

educacional proposto pelos religiosos dirigia-se a atender as
camadas mai.s desassi.stidas da sociedade rio-grandense, particular

mente as que vivi.am nas zonas rurais.

Dom Clâudi.o, ao solici.tar a vinda de religiosos educa

dores, assim se expressava:

anão queremos grandes colégios para falhas dos
ricos, mas pequenas casas de educação para filhas de
nossos colonos que devem ser, antes de tudo, cristãos de
sóli.da formação -saber ler, escrever. fazer pequenas
contas e, sobretudo, receber boa preparação para. os
deveres da fanilia, como sejam: corte e costura, cozinha
e lavandaria" (40)

No caso dos itali.anos, ê preciso ter presente que os

imigrantes que vindos ao Brasil apresentavan un Índice de analfa-
betismo bastante elevado, pois originavam-se das regiões mais

subdesenvolvidas da ltália.

Como os italianos não atribuíam grande importância à

educação em sua própria pátri.a, não ê de se estranhar que no

Brasil não senti.saem esta necessi.date. Mesmo os promotores da

nitali.ani.tân, apesar do esforço feito no sentido de promover a

expansão da rede escolar como falar de preservação cultural, não
encontraram muita receptividade entre os colonos.

Na rea].i.jade, a instalação dos di.versos estabeleci.mentes

de ensi.no obedecia a um complexo jogo de interesses e evi.dencia-
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va, de certa forma, a fragili.date dos institutos religiosos.que,
apesar do poder da coerção i.deológica, sofri.am a concorrênci.a da
coerção económica promovida pelos estabelecimentos ofi.ci.ais.

Como i.lustração, vejamos a si.tuação de Guaporé. Em 1917

instalaram-se as reli.gi.ocas da Congregação de São Cardos com o

cÓlêgio 'iMonsenhor Scalabrinin, o qual apresentou uma matricula

ini.cial de 140 alunos, 156 em 1920 e 165 em 1923.

Em 1925 criou-se o Grupo Escolar Bandeirantes estabele-

ci.nento ofi.cial da sede. No prinei.ro ano apresentou una matricula

de 128 alunos, sendo que este nthmero, no ano seguinte, ascendeu
a 215 alunos.

Esta concorrência ao educandârio católico tornou critica

sua situação, acostumados que estavam ao monopól i.o.

nCOH a instalação do Grupo Esco].ar, foi. supões
sa a aula i.salada nantida pelo Estado, assim cona sofreu
uma sensível debacle a matricula no colégio Scalabrini,
a ponto de as irmãs manifestarem di.sposição de abandona
rem a vila em denanda de centro mais promissor para o
seu magistêri.o" (41)

Entretanto, esta situação foi. contornada a ponto de, en

1926, os Irmãos Maristas i.nici.ares a obra do Colégio Inaculada

Concei.ção, que foi. inaugurado em 1928.

Mas, não resta düvi.da de que as peculi.ares relações so-

ciais que se estruturaram no Rio Grande do Sul determinaram uma

reori.estação de "mercado" dos estabelecimentos religiosos parti-

culares, que se especi.ali.zariam na instrução à "classe média"'e à
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classe dominante

Foi responsável por esta utransmigração" de classe a

cona.abilidade ideológica com que os i.nstitutos religiosos se

revestiram. difunde.ndo concepções de vi.da consentâneas às da

classe dominante

sob o prisma ideológico, os italianos ( e de certa forTna

todos os imigrantes) apresentam uma peculiari.jade importante no

processo de formação sócio-econõni.ca do Rio Grande do Sul, bem

expli.citada por IANNI :

UDeFaH eles origen a un fenómeno muito importan
te: a constituição, talvez, da primeira grande camada de
pequena burguesia rural, extremamente conservadora,
vista em conjunto. são pequenos proprietários, identifi
Gados com a propriedade, com a terra. com o trabalho,
com a produção e que por isso, desenvolveran una visão
relativamente conservadora em termos políticos e cultu
Tais" ( 42 )

E importante detectar qual o ti.po de cultura i.tala.ana

que é preservada e difundida pela "inteli.gensia" nas zonas de
influência desta etnia. E aquela que privilegia uma concepção de

mundo vinculada si.mbolicamente a figuras como Dante, Mazoni. e De

Àmi.ci.s, em detrimento de personagens como Galileo, Giotdano Bru-

no, Gramsci , e outros. (43)

;, i;;':

Através da educação, a Igreja conseguiu plasmas sua hege

movi.a ideológica que, por outros mecanismos, havia se mostrado

inviável, como foi. o caso do Partido Católico de 1891, que acabou

sendo absorva.do pelo Partido Republicano Rio-Grandense, de inspi--
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ração post.ti.vi.sta

Hâ uma associação entre a emergência ideológica cristã

(católico-evangélica) e a transferênci.a do controle económico

para as regiões da Serra e Colonial do Esta(io. O clímax desta

situação pode ser localizado na década de 50, quando mais de

60 congregações' religiosas católicas trabalhavam no Estado:

i'A burguesa.a rural e urbana do Estado teve,
pois, uma passagem quase obrigatória por.colégios reli
gi.ocos. Estes estabelecimentos eram dirigidos ou por
frades e freiras estangei.ros, ou, o que geralmente
acontece.a, por aqueles filhos de imigrantes que havi.am
seguido a cairei.ra eclesiástica: en ambos os.casos, por
elementos formados longe das tradições culturais da
campanha gaücha, e transmissores daquilo. que classe.ficocomo cultura clerical da imigração. Veuillot substituiu
a Voltaire; Pio X a conte. Os sacramentos integraram-se
ao catolicismo dos panpas, cujos lideres i.ntelectuais
eram congregados marçanos e membros da Anão Católica.
Atê a velha guarda positiva.sta, en diversos casos, aca-
bou como "católico praticante" (44)

Atê consegui.r a hegemonia i.geológica nas colónias ita-

].canas o ultramontanismo sofreu a concorrência de várias corren-

tes de pensamento com relativa di.fusão entre os colonos, mormente

entre aqueles que provinham de zonas urbanas da ]-tília. Assim,
várias soa.edades se estruturaram na região colonial, com ori.en--

ração predomi.nantemente anta-clerical, dirigidas por pessoas
vinculadas aos carbonários.

Eram frequentes as nana.festações que procuravam denegrir

a i.macem da Igreja. e do clero em particular. A ocasião preferida
era 20 de setembro, data em que se comemorava o aniversário da

tomada de Romã, em 187-0, e da conquista dos Estados Pontifícios
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30r Gi-useppe Garibaldi

Ilustrativo são os acontece.mentor registrados em Alfredo

Chaves "na sede paroquial constatou-se que entre os imigrantes

ital i.anos infiltraran-se alguns elementos anta.clero.cais, impreg-

nados de ideais garibaldinos e carbonâri.og, e mancomunados com a

maçonaria. Ti-nhan por principio hostilizar e boi.cotar toda ini-

ciativa da Igreja. Sob o rótulo de fi.lantropia conseguiram fun-

dar a "Societâ Italiana di Mutuo Soccorro Príncipe di Piemonten,

filiada a uma rede de congêneres soa.edades existentes nos prin-

cipais núcleos da i.nigração italiana: em Bento Gonçalvesr em
Gare.balda, en Caxias do sul, em Nova Trento, em Antonio Prado e

algures . " ( 45 )

uma hostilidade latente ocorria entre a l i.derança cató-

].ica e a hierarquia funcional da intendência em Àlfredo Chaves,
onde 99% dos funcionários municipais eran "livres pensadores ou

adeptos da maçonari.an. Segundo Bussata e Stawi.nski, "a separação

do Estado da Igreja. a partir da proclamação da Reptbblica Brasi-

lei.ra, veio criar um clima de tensões e abri.tos entre os dois

poderes. Ao quadro do funcionalismo muni.ci.pal pertenciam elemen-

tos fi.li.aços às correntes post.tive.sta, ]ibera]. e maçónica." (46)

'-'bs pri.ncipais conflitos verificavam-se em praça pública

onde os frades eram ridicularizados e mesmo hostilizados, o mesmo

ocorrendo com os colonos que eram "objeto de mofas e escárnios"

Esta situação somente foi contornada quando a ideologia católi.ca

plasmou sua hegemonia, a ponto de ct)nstitui.r-se motivo de orgu-
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Iho para a população o fato de ser católi.co e colono. Nesta

época, poi-sr a mai.or benção que poda.a cair sobre uma família era

ter um membro sacerdote ou religioso. E a época da expansão da

ideologi.a ultramontana, através da formação de um clero bem
preparado, sob uma férrea di.sciplina.

No sentido de ilustrar o comportamento pelo qual a

Igreja procurou plasmas o novo modelo eclesial, mais sacramental,

transcrever-se-â o plano de anão pastoral do padre Lula de la

Vernaz , em 1906 :

1 - Visitar, pessoalmente, todas as famílias;
2 - Intensifi.car a i.nstrução religiosa através

da pregação da pa].avia de Deus e da difusão de bons
l i.vãos e jornais;

3 - Promover a catequese das crianças
bando--as com carinho para a primeira comunhão;

4 - Incentivar a frequênci.a aos sacramentos,
seja na igreja matei.z, seja nas capelasr organizando,
nesse sentido, associ.anões de jovens;

5 - Fundar escolas e colégios católicos, entre
s à direção de irmãos Maristas e de Irmãs reli

prepaÍ

qando-o
glosas .

6 - Fazer ós preDarati.vos para i-nici.ar a bons
trução da nova igreja matei.z, já que a prima.uva se
tornou pequena, dado o aumento progressivo da população;

7 - Fornecer a i.greda matriz e as capelasr de
novas e nai.s condizentes com o culto di.vi.no;uiasalfa

H7)

Em resumo, o progresso apresentado pela zona de imi.ora-

ção italiana no setor educacional deveu-se muito à atuação da

Igreja Catól i.ca. Esta aproveitou-se dã religiosidade dos imigran-
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tes para i.ncrementar a frequência às aulas. os padres objetiva-

vam, com isto, errada.car das comunidades os resqulci.os ideológi-
cos ori.undos da terra natal, procedentes de eventual i.nclínação

carbonári.a, garibaldina ou maçónica.

Esta estratégia mostrou-se bastante efi.caz, a ponto de

já na segunda geração de imi.grandes haver uma total assunção dos

nensi.naHentosií da Igreja que, di.rega ou i.ndiretamente, condicio-

ava a naneira de ser e agir dos individuosn

6.4 Educação nas zonas de migração polonesa no Rio Grande do

A colono.zação polonesa no Ri-o Grande do Sul, em seu

maior fluxo, ocorreu na Última década do século passado e inicio

do século XX, realizando-se, portanto, nas ditas Colónias Novas,

salvo algumas comunidades urbanas na Zona Sul, pri.nci.palmente en

Rio Grande e na Capital.. De 1908 a 1922, instalaram-se no Alto

Uruguai 7.178 fanllias polonesas, com cerca de 42.000 pessoas.

Este trabalho limitar-se-â a descrever alguns aspectos

relaci.onados com a estruturação do sistema esco].ar nas comum--

danes desta etnia radiografando a situação no período de donlnio

pollti.co do Castilhismo no Estado. ''

Em Rio Grande, a 7 de março de 1897, fundou-se. sob o

patrocínio da Soa.edade "Águia Branca" (Sociedade Orziel Bialy) ,
uma escola destinada às crianças de ori.gem polonesa. A escola



era manai.da pela Soa.edade. que cobrava mensalmente um mil e

quinhentos réis de cada cri.anca. No i.ntuito de está.mulas o preces

se de alfabetização, mantinham-se também aulas suplementares à

noite, desta.nadas a adultos que não podiam cursar de di.a.

Em 1924, quando o professor era o Sr. Tomasz Woytowi.cz,
a escola contava com frequência de 50 alunos, apresentando para a

época um excelente padrão de qual i.dade. Com o processo de naco.o-

nali.zação do ensino, 1938. a prefei.Lura substituiu os profes-

sores, i.ni.ci.ando um processo de decadênci.a que termo.nou por
acarretar o encerramento de suas ati.vi.dades em 1957

Em Porto Alegre as "escolas pol-onesas" apareceram vi.ncu

lapas às sociedades I'TBdeuFZ Kosciuszko" e " Águia Branca", no
j.nj.cio do século .

Segundo depor.mento do professor B. Puchalskí, que le

ci.onou desde 1-8-1915 atê 31-07-1923, a Gardoli.nski:

nA frequência média dos alunos de ambos os
sexos às mi.nhas aulas era de 55 alunos. Havia épocasr
entretanto, em que as inscrições chegavam a 90 alunos !
As cri.ancas pagavam para a soa.edade uma mensalidade de
3 a 4 0u 5 mil reis, conforme a idade e a classe à qual
estavam matei.culadas. O professor recebia, no entanto,
da Sociedade, um ordenado fi.xo de 250 mil reis, que de
fato era i.rri.sério e não permitia o sustento de uma fama
lia, por menor que fosse. Dal a razão pela qual o profes
sor precisava ainda trabalhar fora, em fábricas ou es-
critóri.os'' particulares. "(48)

No ano de 1924, as diversas soa.edades polonesas inicia-

ram um processo de fusão que culmi.nou com a organização da
Sociedade Polõnia , em 1931
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Um dos fatores que mais contribuíram para i.ncenti.var o

aprimoramento dos docentes poloneses foi. a fundação, en 1925, en

Curitiba, da nAssoci.anão dos Professores Poloneses das Escolas

Particulares no Brasiln , cujo premi.dente, Boleslai Wenclewski,
havi.a sj.do professor na escola nanti.da pela Soa.edade Águia
Branca

No Rio Grande do sul a mai.or concentração de imigrantes

poloneses ocorreu no Alto Uruguai, mordente eh Guarani. das Mis

iões, repetindo um modo de vida comum a todos os nüc].eos de

colono.zação europeia não-portuguesa no RS.

nAbandonados , em cada regi.ão, à sua própri.a
sorte, desprovi.dos, dentre outras coisas, do ensino
público, trataram de organizar uma rede escolar próprias
visando a dar o mínimo indispensável de i.nstrução aos
seus fi].hos. Davam sequencia aos trabalhos naturalmente,
como sabiam e de acordo com os seus parcos recursos
econoni.cos. Levantavam paulati.namente as suas modestas
escolinhas e, em seguida, os própri.os colonos escolhian
aqueles que fossem mais esclarecidos a fim de i.ni.dar o
ensino das primeiras letras, justamente numa época em
que não se podia sonhar com professores diplomados. Esse
movimento espontâneo foi tão grande e expansivo que, em
breve. praticamente todas as "I i.nhasi' ou colónias podian
orgulhar-se de algo parecido com escolas e professores.
E, no entanto, em muitas localidades o nível dessas
aulas era perfez.tamente satisfatóri.o.u

"cumpre observar que tudo dependa.a da ini.ciati
va particular no tocante ao desenvolvimento da constou
ção de escolas, escolha de professores, e manutenção dos
colégios, organização de aulas, prova.mento de profes--
Bares e o envi.o de crianças em i.jade escol-ar aos estabe-
lecimentos de ensino para aprender não somente o i.dioma
de seus paisl como também prepara'los devidamente para
serem cidadãos brasileiros, em face de que o Brasa.l
tornou, para eles, a segunda maê pátria e pátri.a de seus
descendentes. E, todos os colégios elementares eram
providos de professores que fa].avara polonês e português,
rever.ando o decisivo propósito de os poloneses se adap-



tarem à pátria que os aco]hi.a. Nas escol.as, onde os
professores não sabe.am falar também o português, à medi-
da do possível, eram substi.tuidos pelos que doninavan os
dois idi.anãs, ou então, havi.a professores que só ensi.Da-
vam matêri.as em português e outros em polonês.n (49)

Na região de Guarani das Missões o i.ncremento do ensino

parti.cular deveu-se em mui.to ao trabalho do Pe. Stand.slaw Golon-

bowski. En 1906, fundou a soa.edade denominada "Nossa senhora de

Monte clâFoti ( Matka Boska Czestochowska) que, ao mesmo tempo,

instalou uma escola. Em seu primeiro período, até 1916, os profes

Bofes que ali leci.onaram falavam exclusivamente o idioma polonês.

!Jna segunda fase marcante ini.cia-se com a vinda do prof. Francis-

zek Hajas, que i.mplantou notável desenvolvimento à escola e,

l:independente das ativi.danes escolares, organizou uma orquestra,

da qual foi. noneado diretor; além di.sso, fundou um periódico

polonês inti.tulado q'ygodnik zwi.azkowy" ( Seinanári.o Federati.vo) ,

passando a desempenhar o cargo de relator. No ano de 1922 conpõs

e edi.tou um compêndio de ari.tmêtica para as três primeiras sêri.es

escolares, que foi anotado pelas escolas daquela região durante

mui.to tempo. " (50)

Como em outras regiões colonizadas por outras etnias,

também nas comunidades polonesas, paulatinamente. organizam-se

movi.mentes no sentido de atrair institutos religiosos para assu-
m i.r o setor educaci.onal . ''

Assim, em Guarani das Missões, sob o incenti.vo do pároco
Pe. Jósef Sovada e do prof. Franciszek Hunas, a comunidade

consegui.u arrecadar os fundos necessâri.os para a compra de casas
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e terrenos, para a i.nstalação de uma escola sob a direção da
Congregação da Sagrada Família. O educandári.o foi i.naugurado em
1921. "As religi.ocas enfrentaran o trabalho, desde o i.nlci.o, com

dedo.cação e verdadeiro esplri.to de abnegação. Matricularam-se,

inicialmente 47 crianças, cujos pais pagavam apenas doi.s mil reis

por mês,e em caso de impossibilidade, eram isentos de paganento
desta taxa escolar. As aulas eram ministradas pela manhã em

língua portuguesa, e à tarde, em polonês; além das matérias
escolares, as i.ruas religiosas ensi.navan tanbém o catecismo. (. . .)

A privei.ra madre superiora foi a Irmã Alexandra Ziel i.nska, natu--

ral da Polõnia. " (51)

A preocupação con a formação de professores foi uma cona

cante na área de colonização onde, de modo geral, as escolas eran

providas por professores sem habi.lotação suficiente. Asse.m, en

1923. foi. i.nstalado em Guarani das Mi.ssões um curso para profes-
sores .

Além di.sso, os professores eram convidados a participar

de congressos onde " os mai.s recentes métodos pedagógicos eram

apresentados". Em 1925 eram os seguintes os conferencistas: Fran

ci.szek Hanas, Stanislaw Zak, Pe. Jan Wrabel, Pe. Stand.slaw Porzes
cki e o prof. Josê Salete

Na área de preparação de professores, destaca-se o curso

de "Metodologia e Pedagogia", realizado anualmente em Porto Ale-

gre para professores poloneses. Gardolinski- traduziu o segui.nte

atestado, de 1929, pelo qual se pode ter uma i.dêia do currículo



379

ministrado neste curso: (52)

iiAtestado nê 21 - curso de Metodo].ogia e Peda
gogia organizado em Porto Alegre durante as feri.as de
1929. Wladyslaw Topaczewski, professor da Li.nha Assis
Brasa-l, região de Porto Alegre. nunicipi.o de Encruzi.Iha
da, frequentou o supra menti.onado curso, organizado por
ini.ciati.va da Federação das Associações Polonesas no
Estado do Rio Grande do Sul", desde o dia 10 atê 26 de
janeiro de 1929, tendo asse.sti.do às aulas demonstrativas
mi.nistradas pelos di.ri.gentes desse curso como pleno
aproveitamento de todas as matérias, a saber:

1) Metodologia
Kowa lski. )

da Li.ngua Polonesa (Relator W. Gr

2) Metodologia
Troa anowski )

da Ari. tmêti.ca ( Relator St

3) Metodologi.a da Geometria (Relator W. Mazurek)

4) Metodologia
Trolj anowski)

da Geografia (Relator St

5) Metodologia da História (Relator W. Mazurek)

6) Problemas didáti.cos (Relator S. Maciszewski)

7) Ensi.no na Poloni.a Atual
s. Troa anowski

(Relator W. Cienski e

8) Língua Portuguesa (Relator S. Koweski)

Ao mesmo tempo, foram ministradas aulas prata
cas de aritmeti.ca, particularmente com o emprego de
cifras elevadas, que correspondem á 4 serie. Porto
Alegre, 26/01/1929

(a) Orientador do curso: w. Gr. Kowalski
obs: seguem-se asse.natural ilegíveis.

De modo geral , esses professores particulares percebiam

pequenas subvenções por parte do nuniclpio; entretanto a sua

manutenção, de fato, era garantida pelos co].onos locais 0

auxilio governanental era muito reduzido



Em Pe].alas, nos anos de 1925 a 1926, foi instalada uma

escola upolaco-brasa.leira" sob os auspícios da Sociedade "Henryk

Sienkiewicz'i mas, com poucos alunos, foi. obrigada a fechar.

Um aspecto que se destaca na analise do processo de

cona.duração ecológi.ca das comunidades polonesas é a preponderân

ci.a i.deológi.ca do elemento religi.oso sobre o educaci-anal. A

pri.beira medida de caráter colete.vo e associati.vista quase sempre

foi. a construção da Igreja. Como na secção oitava em Vera-

nópolis: " Uma vez ultimados os trabalhos da construção da cape-

la, urgia construir o prédio escolar." (53)

Ilustrativo ê o depoimento do prof. Jan Sztormowski a

Gardolinski., sobre a construção da esco].a na linha 4 de julho,

nuniclpio de Veranópolis:

UTerHinada a capela que foi. levantada com pe'
dias, os colonos, por inspiração dos padres que lhes
davam assistencia, resolveran con os própri.os recursos
levantar uma escolas, bem modesta, ê verdade, mas feita
com madei.ra de lei, en parte falquejada e en parte
serrada. A inauguração deu-se no meio daquela floresta
virgem, em torno de 1905. " (54)

Evidenciam-se, assin. dois aspectos fundamentais do pro-

cesso de colonização polonesa no Rio Grande do Sul. Primeiro a

preponderânci.a da Igreja sobre a escola; em segundo lugar, o

papel desta na difusão de escolas parti.culaz'es, que consista.am,

na prática, uma extensão do púlpito, na medida em que exercia

rígido controle em relação aos aspectos ideológi.cos dos conteúdos

progranáti.cos ministrados em sala de aula, e mesmo em relação ao

comportamento ou atitude do professor extraclasse
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Salvo raras exceções, a soa.edade escolar era un apên-

dice da sociedade reli.gi.osa da comunidade, e a vi.gi.lânci.a sobre o
professor era constante, não se relutando em dimi.ti-lo a

qualquer des[ize, mesmo enfrentando a dia.cu].jade, sempre presen'

te, de prover novamente a escola.

Exemplo desta situação encontrou-se em Veranópolisr na

Comunidade polonesa da IX secção, cona relata Wonsowski:l' O

prineiro professor particular foi Jogo Preczewski, con adnirável

pedi.cação durante alguns anos. Depois dele dirigiu a escola.

durante un ano apenasr un tal Estanislau Tempski, cujas ati.tules

contrárias à doutrina da Igreja e à moral cri.stã escandalizaran o

povo e desviaran da Igreja Católica a família Burdulis.

Para reparar os males morais, causados por E. Tempskir
a comunidade cona.ou a direção da escola aos cuidados de Casa.niro
Wonsowski. Este lesionou con zelo e con orientação cristã durante

dois anos . (55)

Ilustrativo desta preocupação com o aspecto rel i.cioso ê

a sob.ci.tacão, fei.ta por um grupo de poloneses ao governo, de un

padre que entendesse sua língua:

mIlHo . 'Slr. Diretor .

Os colonos aqui. subsi.grados ogão a V. Sa para
obter um Padre Espi.ritual que pode comprender ao menos o
idioma Aleman para a razão que nos não comprendemos nada
nem o idi.oma do paiz nem aquelle dos italianos os quaes
Barão neste lugar.

Esperando na bondade de V. s. com toda a estima



e respei.to se Subscrevem,

OS COLONOS: Andrzej Lan, Jósef Zi.e].inski., Jan
Lan, Jakub Lan, Jan Czechowski. Franciszek Krackowski.
Józef Czarnieski, Jan Czarni.eski., Marca.n Malinowski,
Józef Hinez, Àntoni Flekczyk, Andrzef Damski., Jan
Donaecki, Jan Zaremba, Franciska Polonska, 'Józef
Stawiskowski, Jan Damski

Colonia Caxia 10 jugno 1878 (56)

Os imigrantes poloneses foran os que mais vincularam 0

assentamento a exi.stênci.a de assistência espi.ri.tual E a não
providência desta rei.nvi.dicação impl i.cou em nuitàé reco. amações
cona

Colonos polacos existentes na Concepção reuni-
dos, reclanaram no escri.tório um padre da nesma naciona-
lidade, declarando se dentro de um mês não foren satis-
feitos abandonarem co].unia. Peço providências, ver se
consigo un padre que possa vir con urgência.

Ou então

Declarando que havendo se apresentado, no di.a
21 do corrente, nessa colónia, 44 imigrantes polacos,
cuja re].açãa envia. da Colónia de ljul Grande. onde se
achavan, os quais declaram ter abandonado a referida
colõni.a, por não haver alí padre, terem recebi.do lotes
si.tuados em montanhas e tainbêm por desejaren estabelecer
-se em Jaguari, recolhem-se a um dos barracões, aguar-
dando i.nstruções desta Delegada, sobre o assunto. (57)

Os padres que se destacaram no traba]ho com os po].oneses
fo }'am :

Piech ;

êm D. Fe].ici.ano Pe Marinho Modrzej ewski, Pe Mau.as

em ljul Pe. Josê Koprznski. , Pe Estanislau Banyrz e Pe
Francisco Prade]. ; En Güarani. da Missões Pe . rosé Sovada, a].êm

do traba].ho missa.onârio em todas as comunidades polonesas do

estado, do capuchinho Pe Frei Ronorato Jedinski



Este ülti.mo, em 1903, fundou na Li.nha Quarta, no muni-

cípio de Guaporê, uma escola con internato para duas dezenas de

alunos, para a formação de professores particulares. Dessa escola

normal, sob a di.reção do prof. G. Musznski., saíram diversos

excelentes professores, que foram leci.onar nas escolas particu--
lares manta.das por imigrantes poloneses. (58)

De 1923 a 1941, en Curitiba, funcionou uma escola

normal de ensi.no secundalio para a formação de professores parti-

culares. Diplomaram-se por essa escola normal 110 professores

parti.culares, entre os qual.s, diversos eran do Ri.o Grande do Sul.
Até 1938 a i.nsti.traição mantenedora dessa escola organi.zou 620

escolas particulares, sendo 127 no Rio Grande do Sul. (60)

En 1937 nada menos do que 12.283 alunos do curso priná--

rio estiveram recebendo i.nstrução en 349 escolas particulares

nanti.das por entidades polonesas. (61) De começo essas escolas

eram manta.das exclusivamente pelos imigrantes poloneses, sen

nenhum ónus para os cofres governamental.s; passaram, com o correr

dos anos, a perceber 238 dos cofres munici.pais, 188 do Estado e
28 da União. O Consulado Geral da Polõni.a subsi.alava con IO& as

escolas em que se ministrava o ensino do idi.oma polonês. (61)

Assim, pode-se observar que os sucessos e vicissitudes
o sistema escolar construído nas zonas de i.mi.oração polonesa

apresentaram as mesmas caracterlsti.êas dos analisados em relação
aos alemães e i.talianos, denotando a interferência di.Teta da



Igreja Católi.ca na criação do sistema de ensino através de orga-

nizações associativistas como a Àssoci.anão dos Professores Polo-
neses das Escolas Parti.culares no Brasil; constata-se ainda a

anão do clero, no senti.do de estimular as comum.dades católi.cas

polonesas a assumi.rem a construção de escolas e manutenção de
professores .

6.5. Educação nas zonas de i.nigração judaica no Rio Grande d0 8ul

Nos mesmos moldes das etni.as anteri.oriente anal i.fadas,

também os judeus, no inlci.o deste século, foram compelidos a

adotar atitudes e comportamentos em relação à instrução idênti.cos

aos assumi.dos hâ 50 anos atrás pelos germâni.cos e há 30 pelos
italianos .

Embora a presença de judeus remonte ao inlci.o da coloni-

zação do Rio Grande do Sul (62), a presença mais maciça de

judeus ocorre a partir do inlci.o deste século. (63) A sistemâti.ca

de seu processo emigratóri.o foge um pouco à forma convencional de

colonização até então empregada no Ri.o Grande do Sul

Toda a organização obedeceu à orientação pri.vada. bem ao

gosto das autoridades positivistas-que, a partir de sua ascensão

ao poder, trataran de afastar o governo como agente organizador

dos assentamentos de imigrantes no Estado. (64)

A vinda dos judeus foi precede.da pela criação de toda a



infra-estrutura necessári.a, como estudas, escolas e hospitais.

Além disso, os colonos foran providos com ani.mais e utensílios
necessários ao desenvolvi.mento da atividade agrícola. A organi.--

zação do assentamento foi elaborada pela Jewi.sh colonization

Àssociation ( JCA) , que comprou uma área de terras, dividindo-a

em lotes de cerca de 100 ha. Este primeiro grupo i.nstalou-se, em

1904, na "co]õnia Fi].ipson" onde, já em 1906, ' funci.onava uma
escola .

Un outro assentamento foi planejado para a "Colõni.a

Quatro Irnãosi', onde o JCA tanbên construí.u si.nagoga, hospi.tal,

escolas e salaõ de festas e assumiu, como encargo seu, a remune-

ração dos professores .

0 processo de i.migração judaica ê relativamente recen

te

nEH 1911 chega o pri.negro grupo de i.mi.grantes
para Quatro Irmãos, e em 1913, o segundo grupo. Mais
tarde, en 1926 e 1927 vi.eram naus dois grandes grupos de
i.migrantes, de acordo com os planos da JCA que consi.s-
uam em salvar o maior número de judeus dos países em

que vivi.am oprimidos. " (65)

Apesar de pouco numerosa, esta i.migração tem uma i.mpor-

tânci.a especial, para este estudo, pois ocorre justanente no

período de pleno domínio da ideologi.a post.tive.sta e revela de
forma cristalina a forma de pensar e atuar do governo sobre a

que stão .

Assim, tudo fi.cou nas mãos da iniciativa privada( a

própria construção da estrada de ferro), que não econoiüizou
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esforços para o sucesso. Entretanto, apesar de todo o empreen

alimento, não apresentou os resul-tados esperados e, paulatinamen

te, muitas famlli.as foram se transferindo para as cidades vizi

nhas e, posteriormente, concentrando-se em Porto Alegre. (66)

Na área educaci.anal, como vimos, foi. na ncolõnia Fila.p-

son" que se organi.zou a pri.mei.ra escola de ensino judai.co no

Brasil, com três professores e ci.nquenta alunos.

Leon Back foi envi.ado ao Brasi]. como professor pela JCA

para lecionar português e, além de mi.ni.sarar aulas em uma classe

mista para sessenta cri.anças, ainda mantinha um curso noturno

para adultos .

nCOH a chegada dos imigrantes para Quatro Ir-
mãos en 1911, as sessenta fanllias e, em 1913 as 150
fanllias da Rüssia já encontraram escola construída pela
JCA e professores contratados. Portanto foi. o segundo
colegio judaico" (67)

Como se expôs anteri.oriente, os imi.grantes deixaran suas

colâni.as e mi.oraram para as cidades vizi.nuas. Assim, en 1912, os

privei.ros judeus formaram uma comunidade em Passo Fundo e, em

1925, "havia a Sociedade União Israelita Beneficente com sinago-

ga, colégio e um salão onde faziam festas, bailes e teatro. No

colégio lecionavam o pri.nâri.o e o ensino judaico. (68)

O mesmo ocorreu em Santa Mana nFUi aluno do colégio

idish. onde só havia ensino :judai.co que funci.orava em três tur-

nos" em Bago, em 1922 "funcionava uma sinagoga uma pequena escola

e bibli.otecan(69). Em Rio Grande, " em 1923, foi organizada a
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Sociedade União lsrael i.ta com ativi.dade, rel i.glosa, recreati.va. e

dé socorros nütuos. Por algum tempo funcionou escola.(70) Da

mesma forma em Cruz Alta, Livramento, Cachoei.ra do Sul, Pelotas.

Em 1922. estruturou-se em Porto Alegre o maior colégio

israelita do Estado. os outros ti.veram duração efêmera, poi.s

acompanhavam a diminuição das comum.dades com a consequente mi-

gração para a capa.tal .

nÀ sociedade ê fundada para manter un colêgi.o
onde se mi.ni.stre uma i.nstrução elementar no idionas
hebraico,i.dish e português a crianças de ambos os sexos,
de idade superior a 6 anos, filhos de associados ou não.
(71)

"Naquela época a coletividade era mui.to pequena
e havi.a duas a eras dézenaé de &].;\ihó:s. SÓ fuhéi.ónâ'va o
curso primário. No turno da manhã eraiü nini.stradas as
matérias básicas, dono portuguez, aritnêti.ca. geografia
e históri.a enquanto que no turno da tarde estudávalüos
idi.sh, hebraico e histori.a judaica. (72)

Continuando a descrição da educação da época. Ei.zinik

refere-se, sob o pri.sma di.dàti.co, à utilização do casei.go físico.

nO ensi.no naquela época ti.nha suas peculiari.-
jades. Vou citar a].guias. Imperava o castigo físico. Se
o aluno não sabia a lição ou conversava na aula a profes
sou batia con a régua na cabeça ou nas mais. " (73)

Parece claro que a institui.ção do estabeleci.mento esco-

lar ti.nha fundamentalmentld' uma função ideológi.ca no papel de

preservação cultural. No caso especifico, não havi.a o caráter

missionári.o que observamos em outros empreendi.mentes com vincula-

ção religiosa. Mesmo assim, havia a preocupação de uma formação

coadunada com os princípios judaicos, preocupação revelada, por
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exemplo, pela atenção especial dada no momento dos exames finais

durante os qual.s se incorporavam às bancas examinadoras nembros

da diretori.a do colégio, quando se tratava das matérias de ensino

j udaico. (74)

E preciso salientar o espírito da i.migração judai.ca que,

em principiei pretendia estabelecer os colonos em definitivo no

Estado, não apresentando o aspecto comum a outros imigrantes que

pretendiam fazer a Ànérica. Na busca deste desiderato, a orienta

ção dos organi.zadores da colonização era de estabelecer o maior

vínculo possível com a praxe soa.al exi.atente.

nConfOFMe i.nstrução da diretoria central da JCA
os alunos, quase todos nascidos na Europar deviam ser
educados como brasa.leiras. Por isto, a escola seguia os
programas e anotava os livros em uso nos estabelecinen-
tos escolares pübli.cos. Na escola só era admi.todo o uso
da língua vernácula com exceção do hebraico ensinado
nas aulas de i.nstrução reli.glosa. (75)

Quanto ao sistema de ensino i.nplantado nas zonas de

migração judaica, conclui-se que apresentou algumas peculíari.-

danes em relação às demais correntes emigratórias anali.sadas:

quanta.tativamente, as levas de i.mi.grantes judeus foram mui.to

menos expressivas; a existência de uma estrutura instituo.onal

(JCA) que proveu as comunidades de escolas e professores; a

inexisteência de proselitismo religioso exógena à etnia. Este

ülti.mo item. explica, de certa forma, a discreta expansão do

sistema de ensino sob contro].e judeu no Estado.

6 . 6 conclusão
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Neste capitulo ficou evi.denci.ado a si.gni.ficativa impor-
tância da contei.bui.ção da i.migração para a construção do modelo

educacional sul rio-grandense .

Apesar de se ter estruturado muito antes da ascensão do

casta.Ihismo ao poder. a rede de ensi.no baseada em professores

coloniais, professores comum.târios, professores paroquiais, e

outros, consta.traiu o substrato sob o qual a i.deologia post.ti.vi.sta

propugnada pelos castilhistas pode ser i.mplantada na área educa-
cional

Assim, houve i.dente.fi.cação de objetivos entre a propala-

da valori.cação da educação e as conde.iões para mini.stra--la das

comunidades coloniais e o propósi.to do governo casta.Ihista en não

atuar com i.ntensi.jade na área de instrução pübl i.ca.

As zonas de colonização europeia não--lusa no Ri.o Grande

do Sul seguramente representam a concretização do modelo de

educaci.onal castilhista tanto em seu aspecto estrutural (di.vi.são

do trabalho entre privado e público) quanto, e princi.palmente,

pela assunção e divulgação de concepções de mundo autoritárias,

valorização do trabalho, hierarquização do poder, moralização

dos costumes e defesa da disciplina pessoal e social.

Os resultados do modelo educacional construído nas zonas

de colonização do Rio Grande do sul foram apresentados pelos

adeptos do casta.Ihismo como consequência de uma estrutura de

-ensino consentânea com pri.nclpios positiva.smas. Isto ê, baseada
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CAPITULO VI

INSTRUÇÃO PRIVADA MISSIONÁRIA

A l i.herdade espiritual propugnada pelo castilhísmo opor'

tunizou às diversas concepções de mundo engendrarem mecanismos

que visassem a expansão de seus quadros. Neste capitulo analisar-
se-ão as agências de di.fusão i.deológi.ca que se utilizaram do

aparelho escolar para fazer tal proseliti.smo.

7.1. Protestantisno e educação no Rio Grande do $ul

À teologia protestante exerceu importante papel de

legitimadora do nacionalismo europeu, concorrendo para formal-eder

o processo de secularização da sociedade que se esboçava em

algumas regiões europeias. Este papel teve especial- significado

na assunção da autonomia religiosa e no questionamento do papado
como i.ntermediário entre Deus e os monarcas.



395

Mas, no processo de consol i.damão das diversas confissões

prostestantes, mui.tas concessões foram feitas, pri-nci.palmente no

senti.do de socorrer-se ao manto protetor do Estado para resistir

às pressões do Vatícano. Entretanto, a associ.anão com o Estado,

que ti.nha sido uma necessidade de sobrevi.vênci.a no tempo da

Reforma, vi.ri.a a se consta.tui.r, depois, em um fardo e um entrave

(1)

USão as denoni.nações da chamada ' Refonna
Radical i: batistas, congregacionai.s, independentes,
etc. que, defendendo a separação entre a Igreja e o
Estado, o sustento das despesas eclesiásticas pelos
fiéis e a filiação à Igreja apenas dos degenerados, que
darão mais impulso ao aprofundamento da experiênci.a
protestante e de suas consequências. En pouco tempo, as
denominações históricas ( anal i.canos, luteranos, presbi--
teríamos) estavam justa.ficando a ordem estabelecida, a
ideia de un "pais cristão", tendendo a uma mentalidade
conservadora, intolerante e persegui.dará das denomina-
ções independentes minoritárias. Estas sofreram quase
tanto nas nãos dos irmãos protestantes hi.stóricos quanto
nas mãos dos católicos-romanos." (2)

O protestantismo concorreu para acelerar o processo de

transformação social que acarretou a mudança de uma soa.edade

estamental em sociedade de classes. Neste sentido, destacam-se as

características pessoal.s privilegiadas pela teologia protestante,

especialmente, o racionalismo e a valori.zação do trabalho.
nÀbTe-se o caminho à mobilidade soa.al e à crença no di.Feito à

li.vre i.ni.ci.atava. A ênfase na alfabeto.zação para a lei.tuta da

Bíblia, a organização do sistema de escolas pri.Ráfias por Lutero
na Alemanha ( inclusive escolas para moças, algo revolucionário

para a época) , (3) a criação da Universidade de Genebra por calvi-

no, e outros empreendimentos semelhantes, concorrerão para o
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avanço cultural dos países protestantes, e para a retomada do

processo democráti.co no Oci.dente. Este Último fato é reforçado

pela doutra.na do sacerdócio uni-verbal dos fi.éis, e pela organiza-

ção democrâti.ca de mui.tos dos ramos do protestantismo.n (4)

A análise do protestantismo e de sua relação com a

educação no Rio Grande do Sul constitui-se num desafio de grandes

proporções, revi.do à complexa.dade e, precipuamente, à multipli-

ca.jade de suas ramifi.cações ideológicas. (Veja anexo F )

Em consequência do carâter relativamente descentral i.zado

de sua organização, torna-se difícil o estudo da vinculação his-

tórica de sua estruturação, e da utilização da educação como

veiculo de transmissão ideológica.

A educação em termos estrutural.s demanda, em regra, uma

defi.nação institucional mais "alargada" de suas mantenedoras;

hi.stori.comente, somente quando isto ocorre ê que os protestantes

podem então estabelecer o que podemos chamar de um "si.stema de
ensinou. Em decorrência deste fenómeno, serão analisadas apenas

aquelas congregações protestantes ditas "históri.casa , que pos'

quem uma determinada organi.zação centralizada e (;ue, evidentemen

bce, preocuparam'se em ocupar o espaço ideológico aberto a partir

da hegemonia da i.deologia positi.vi.sta em nível politico no Rio
Grande do Sul

Às religi.ões protestantes que preenchem estes requisitos
a l,uterina : slnodo Ri.o-grandense e slnc>do de Missouri; a



397

Metodista, B Episcopal, a Presbiteri.ana, o a Bati.sta

7 . 3. . 1 . 1,atei'anisno

7 . 1 . 1 . 1 gIRado Rio-Grandense

As ori.gene do luterani.smo no Brasil remontam, sob o
ponto de vi.sta insti.tua.ona]., a cinco comum.dades fundadas entre

1824 e 1828: em Nova Friburgo (1824), São Leopoldo (1824), Três

Forquilhas (1826). Rio de Janeiro (1827) e Campo Bom (1828). (5)

Em termos i.deológi.cos, eiltbora os crentes professassem

uma concepção de vida comum. oriunda da Refonna, apresentavam

muitas di.ferenci.anões em tenros da "confissãon à qual se filma-

vam. no leque de opções "protestantesn. Esta questão permeia

inclusive os diversos slnodos que se estruturaram, acarretando
não poucos problemas.

No Rio Grande do Sul, no inlci.o, as pri.nci.pai.s cona.s--
sões eram a calvinista e a luterana. Paulati.namente os luteranos

tornaram-se hegemõnicos revi.do, principalmente, n à atuação de

pastores e teólogos que eram luteranos convictos". (6)

Neste senti.do, digna de nota ê a atuação do pastor Her-

mann Borchard, que lutou incessantemente para caracterizar dou-

tra.nariamente o Slnodo Rio-Grandense, sob a "Cona.ssão de Augsbur

go e o Catecismo Menor de LuteFo'i

Mesmo que , desde o começo do processo de colonização,
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tenha havi.do acompanhamento pastoral evangélico, este não era

sua.ciente para atender a todas as regiões, ocorrendo, então, o
que irai.s tarde ocorreria com mui.to maior intensidade nas zonas de

imi.oração i.taliana: o surgimento de e'pastores-l i.VFesu OU npasto-

res-colonos", que assumiam o mini.stêrío na ausênci.a de pastores
" of i.c i. ai s "

Uma segunda etapa do processo de formação evangé].i.ca no
Ri.o Grande do sul ê o período dos slnodos. A privei.ra tentativa

ocorreu em 1868, pelo pastor Dr. Hermann Borchard, de curta
duração. O fracasso do pri.melro slnodo originou-se de uma série
de falares :

- Osus pastores representavam ti.pos diversos de rel i.gi.osi-
dade, estados confessional.s e escolas teológicas;

- nas comunidades preva].ecoa, em grande parte, um an-

sei.o por autonomia e i.ndependênci.a aliado à rejeição de qualquer
instânci.a superior, fosse de que ti.po fosse.

- igual miscelânea eclesi.estica caracterizava a procedên

ci.a dos membros das comunidades: luteranos, uni.dos, reformados,
calvinistas, etc;

er tlnalmenter era aesenvo.Lvlaa campanha contra a

i.ni.ci.ati.va, pelo "liberal" Karl von Koseritz. (7)

A i.nfluênci.a de Koseri.tz foi. de tais proporções entre os

colonos teuto-brasa.leitos, que a consta.tui.ção do primeiro slnodo,

com sucesso, somente pôde ser possível a partir de uma trégua
entre ele o pastor Rotermund, em 1881



Em 20 de maio de 1886, em São Leopoldo, sob a presidên-

cia do pastor Dr. Wilhelm Rotermund, organizou-se o slnodo Rio-

grandense pelas comunidades de São Leopoldo/Lomba Grande, São

Sebastião do Cal, Santa Cruz do Sul, Mundo Novo(Igrejinha) Santa

Mana( da Boca do Monte) , Baumschneids( Doi.s i.rmãos) e Teutõni.a.

Outros slnodos organi.zados, que posteriormente (1968) fizeram

parte da Igreja de Confissão Luterana do Brasil (IECLB)

-slnodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paranâ e
outros estados estruturado em 9 de outubro de 1905;

-Slnodo Evangélico de Santa Catarina, fundado em 6 de agosto

de ].9 ll ;

-slnodo Evangélico do Brasil Central, criado em 28 de junho de
19Z2

Os Slnodos ateavam como porta-vozes da comunidade e se

encarregavam. com legitimidade, de defender os interesses comuns

das pessoas filiadas. Suas atividades abrange.am não somente o

campo religioso em si, mas todas as áreas no espectro ideológico

da comunidade, pri.ncipalmente o setor educacional.

lide acordo com a tradição evangélica, apoiaran
as escolas conunit&rias de l grau e as associações de
professores evangélicos. Fomentavam ou promoveram a
fundação de escolas de 2 grau e, em 1909, um centro de
formação de professores primários a Escola Normal Evan-
gélica (ENE), hoje Escola Evangélica lvoti. Somente a
nazi.onalização promovida pelo Estado Novo (1937 ss)
reduziu estas ativi.jades drasticamente. " (8)

A estruturação dos slnodos vei.o regulamentar, ou pelo

menos disciplinar, a escolha do pastor pela comunidade. Pela



regi.ilação de 17 de abril de 1863, qualquer inda.vlduo que fosse

eleito ou nomeado, e que fosse regi.strado, poderá.a exercer o

ministério. Isto oportunizava que "pessoas da pior espécies,

ubebeFFÕes ou jogadores", por exemplo, ocupassem a função. À
partir do aparecimento da organização si.nodal criou-se uma estru-

tura hi.erârqui.ca viga.lente em relação à atuação dos pastores, o

que também oportunizou a cri.anão de estabeleci.mentes destinados a

lhes dar uma formação adequada.

Para coi.bi.r a prole.geração de pastores sem vínculo sino-

dal, o Slnodo organi.zou uma estrutura baseada no "pregador i.ti.ne-

rante" que, sob o prisma i.deológi.co, desempenhava si.gni.ficatívo

papel, mormente no senti.do de preservar concepções já atrai.gajas

na população, de nodo especi.al as relacionadas com a reli.giro e
educação .

"0 pregador itinerante deverá.a pennanecer cerca
de un nês en cada una das co].õni.as nas qual.s norassem de
cinco a oito e mais fanllias de evangêli.cos, pregara dar
aulas às cri.ancas e sobretudo confirmando, fazer aconse-
Ihanento espira.tual e preparação a fundação da escola e
da igreja . (9)

O processo mai.s frequente era o de reuni.r-se comum.date

e e].eger tanto o pastor como o professor. Como pub]icou, em ].855,

um jornal alemão ( Allgemei.ne AuswanderungszeitufTg, n 96 de 7 de

dezerabro de 1855) "Na picada de Santa Cruz, sessenta famlli.as se

uni.ram e fundaram uma comunidade evangélica.E e:egeram um conhe-

cido pregador como gui.a espiritual e professor. Construlran, en
curto espaço de tempo, um amplo prédi.o escolar, como tainbén i.ni-



ciaram a construção de um tempo-o. (IO)

Observa-se aqui uma situação, se não comum, pelo menos

bastante frequente nas zonas de predomi.nância evangêl i.ca: a pri-

mazi.a da construção da escola em relação à edi.ficarão da igreja.
Em vári.as ocasiões, o prêdi.o edi.ficado pela comunidade servi.a a

ambas as funções. " Surge a escola-templo tão difundida nos

pri.mei.ros tempos de una colónia nova. Era uma casa que servia

para o trabalho escolar, solene.jades e oflci.os religiosos". (11)

Un falar que contribui.u sobremanei.ra para a consecução

desta união foi. a junção do professor e pastor na mesma pessoa.
Em 1900, dos 30 pastores do Slnodo apenas 4 não trabalhavam en

escolas. Em 1934, por sua vez, dos 99 pastores efeti.vos no Slnodo

Ri.o-grandense, 68 estavam diretanente envolvi.dos com a instrução.

Em 1901, o Pastor Pechmann, então presidente do Slnodo Rio-

Grandense, fundou a Associação dos Professores Evangélicos, enti-

dade desta.nada a pressionar a Igreja a "fazer algo mais pelas

escolas de nossas comunidades. Nenhuma vila ou cidade, nenhuma

pi.cada deve estar sem escola evangélica." (12)

Em 1934, havi.a 290 escolas comunitárias ligadas direta-

mente ao Slnodo e 223 escolas manai.das por associações escolares

que atendi.am, primordi.almente, alunos evangélicos. Eram 589

professores que lecionavam nestas escolas, frequentadas por

17 . 177 a].unos . (13)

O Slnodo Rio-Grandense, como nenhuma outra das organiza-

;ões que traba].hajam na área de educação, sofreu com o processo



de naco.oral i.zação do ensi.no ocorra.do em 1938 e nos anos seguin-

tes. Não deixa de ser impressionante o impacto sofri.do pelas

comunidades. Em verdade, o Slnodo pagou um doloroso preço pela

demasi.ada dependência eclesial à Alemanha e à "germana.dade",

mormente em seu inlci.o, sob a di.reção do Pastor Rotermund. (14)

como vimos, o Slnodo Rio Grandense deu.nha a orientação

direta ou inda.retamente, de expressivo continente de escolas, no

inicio do século no Rio Grande do Sul: 412, em 1922 e 513, em

1924. Entretanto, este número caiu drasti.cadente. reduzindo-se a

quantidade de escolas a apenas 143, em 1944. (15)

O processo de desestruturação da organização escolar
comunitária tento-brasileira de confissão evangélica ocorreu sem

que houvesse, em substi.tui.ção, qualquer outra organização esco--

].ar. Em consequência, em regiões onde o analfabetismo apresentava

Índices relativamente baixos, houve um recrudescimento.

UEn 1965 80& da população de ori.gem alemã en
Chapada/RS poli.a ser considerada incapaz de ler e escre-
ver em Português. No exame de seleção miai.tar de 1964 em
Doi.s Irmãos-Rs constatou-se que 50% dos candi.datas não
eram capazes de escrever o seu nome."(16)

A preocupação com a formação da mulher evangélica deno-

ta-se com o "Evangeli.aches Staff"- Fundação Evangélica de Novo

Hamburgo, criada em 1886, pelas i.ruas Amali.e e Li.na EngeJ-

A esco].a foi admi.nistrada pelas i.anãs Engel atê 1895,

quando estas, já com idade avançadas propuseram-se a "doar a

escola com todo o seu património e benfeitorias ao Slnodo Rio



Grandense". Com o amei.te da doação, revi.talizou-se a escola, sob

a direção do Slnodo, iniciando-se seu processo de ampla.anão e

vi.ndo a constituir-se no complexo educaci.onal que ê a atual
Fundação Evangélica de Novo Hamburgo. o corpo docente ampliou-

se, ainda sob a di.reção de Avalie e Lha Engel

0 corpo docente, em 1897, ê o segui.nte:
Diretoras - Avalie e Lha Engel, fundadoras da casa e
pioneiras da educação feminina.
Professora de Técni.cas ]ndustriai.s - Seta. Ade].e
Pfeifer. vi.nda da Alemanha, onde se formou;

Professora para o ensino cientifico - Sitas. Luise
Ostheide e Heddwi.g Bothe, também procedentes da Àlemanha
Professora de Música - Srta. Hermine Meyer,

Professora auxiliar, temporária - Beatrice Hameister;

Duas novas professoras são esperadas com ansiedade em
princípios de 1898. Vi.rão da Alemanha.
A Diretoria da Fundação permanece a nesga: Pastor
Friedrich Pechmann, Presidente; Pastor Karl Wegel e
Pastor Ernst Schlieper. (17)

O curso mini.strado caracterizava-se por uma ampliação do

universo da atuação femini.na, não se li.matando à formação de dona
de casa .

Sob o Slnodo, a fundação vai-se expandindo paulati.la-

mente. A evolução foi pautada por frequentes crises, mormente

financei.ras e relacionadas à ampliação da área física da insti-

tuição. O nthmero de alunas cresce, acompanhando, e. de certa

forma, ampl i.ando as dificuldades.

4-.-«



TABELA 14

NÚMERO DE ALUNAS DA FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO

1905-1920

fonte: Kannenberg, Rilhar 1987 p. 61 e 73

O curso da Fundação apresentou um caráter tipicamente

secundári.o. Era prê-requisito, para poder ingressar, ter 9 anos

ou mais, saber ler e escrever e comi.nar as quatro operações
matêmât i.cas .

A estabi.lização efeti.va da Fundação ocorreu com o in-

gresso na escola de diaconisas. E esta situação ê caracterís-
tica da maiori.a das escolas parti-culares e comunitári.as, que

somente conseguiram ultrapassar os anos 20, a partir da submissão
a uma estrutura institucional ao estilo de uin slnodo, i.greda, ou

ordem religi.osa .

Em torno desta casa de ensi.no, passaram a ser discuti-

dos os problemas da mulher evangéli.ca na família, na igreja e na
soa.edade.Durante muito tempo, o ponto centra]. da formação foram
os deveres de uma dona-de-casa cristã, mas discuti.am-se também os

problemas da cooperação feri.ni.na dentro da Igreja, a diaconia, a

vocação e a profissão da nulher, e muitas de]as encontraran so].u

1905 19 alunas 1914 34 alunas
1906 24 alunas 1915 52 alunas
1907 29 alunas 1916 59 alunas
1908 28 alunas 1917 50 alunas
1909 28 alunas 1918 53 alunas
1911 40 alunas 19Z9 50 alunas
      1920 57 alunas



ção própria. " (18)

E importante notar que a estratégia uti.lizada pela Igre-

ja Católica, de se apli.caiem sanções aos que não frequentavam a

escola, foi também util i.zada pelos evangélicos, procurando tornar

obrigatória uma frequênci.a escolar mínima. "Em 1925 0 Departamen-

to de Ensino do Slnodo Rio Grandense, fundado no ano anterior,

propõe ao Concílio Geral, o número de 4 anos de escolari.dade para

que o jovem possa ser admi.tido ao ensino cona.rlnatório, o que foi

aceito por unanimidade. (19)

nFato importante a ser mencionado é o currículo
das escolas comunitárias evangélicas. Na zona rural, o
objetivo principal da escola ,era o de ensi.nar o jovem a
[er, escrever, fazer contas e dar-].he um bom fundamento
na doutrina cri.stã. Jâ nas vilas e cidades, a aspiração
escolar era maior. Os currículos apresentam, de forma
complementar, Geografi.a, História, Ciências e, sobretu-
do, Escrituração Mercantil. Esta têcni.ca comercial era
matêri.a importante para os teuto-brasa.leiras que ocupa'
vam lugar de destaque no comércio e tainbêm na indústria
do RS e SC." (20)

7 . 1 . 1 . 2 slnodo de Missouri

o slnodo de Missouri. originou-se do trabalho missa.onário

desenvolvido no Brasa.l por pastores norte-americanos. Nos Estados

Unidos, este Slnodo havia se estruturado em 1847, na cidade de

chi.cago, por luteranos emigrados da Àlemanha.

Como vi.mos, o previ.mento de pastores nas comum.Jades

evangélicas era de dlfi.cil consecução, no fi.nal do século,



apesar da atuação do Slnodo Rio-grandense. Além deste aspecto,

que propiciou a cri.anão de um novo slnodo, foi a questão ideoló-

gico-doutrinâri.a que perlneou a fonnação do Slnodo Ri.o-Grandense

Muitos pastores não estavam sati.afeitos com a falta de

ori.estação confessional do Slnodo Rio Grandense. e muitos preocu-

pavam'se em ser substituídos por "um pastor fielmente luteranoi'

Um desses, responsável direto pela vinda dos mi.ssi.onári.os ameri-

canos, foi o pastor J. F. Brutschin, que "se desli.gou do Slnodo

Evangê[ico Rio-Grandense ao qual. havi.a se fi]iado. Não queria
pertencer a uma Igreja sem confissão defina.da, pois ele era

luterano. " (21)

A partir dos apelos do P. Brutschi.m, a Igreja do Missou-

ri. resolveu i.mplantar um trabalho mi.ssionári.o no Brasil. Em 1894,

chegou ao Rio Grande do Su]. o primeiro nissionári.o, Rev. C.J

Broders. Em sua primeira comunicação a seus superiores nos EUA,

relatou um quadro não muito animador dos costumes da população

teuto-riograndense:

i'A respeito dos sentimentos rel i.glosas do povo
en geral devo infonnar que neste senti.do as coisas andam
mal. O povo está entregue aos prazeres mundanos, princi.-
palmente aos bailes e ao vicio do jogo e da einbriagues.
Nunca observei tal decadencia dos bons costumes. O inda.-
ferentismo religioso doma.na o povo. A instrução primária
nas esco]as se acha num estado dep].orável. Homens sem
moral, mui.tas vezes entregues ao vi.cio da embriaguês e
ao jogo, são empregados como professores e educadores
dos filhos, porque não há professores competentes. "
(22)

No i.nlcio de seu trabalho, as dificuldades foram mui.to

grandes, pois o i.ndiferentismo reli.glosa não abria uma brecha



para que o rev. Broders estabelecesse uma comunidade. Visitou

vári.os municlpi.os, mas em nenhum conseguiu um clima proplci.o para

sua emprei.tapa. Até que no interior de Pelotas (Colõni.a São
Pedro) , cri-ou-se a privei.ra comunidade, dando--se inicio efeti.vo

ao trabalho da Igreja no Brasil. No ano segui.nte Broders voltou

aos Estados Unidos, sendo substituído pelo pastor W. Mahler e, no

ano seguinte, outras levas de pastores americanos vêm ao Brasil:

A. Vogel, H. Stiemke e J. Hartmei.ster

A carência de pastores em di.versas comunidades propiciou

um rtpi.do desenvolvi.nento desta cona.ssão luterana. não obstante

a resi.stênci.a ideológica que lhes opuseran insti.tuições religio-

sas já instaladas .

nTodo o exército de mestres de escola e os
"pseudo-pastoresn nas pi.cadas mobilizavam-se contra os
hissouri.anos : Por meio de difamações e mentiras, também
publi.cartas na imprensa inca.tarar o povoa de maneira que
muitos corações se fechavam à missão da Igreja Lutera-
n.a . ti f 2 "! \

Entretanto, os pedi.dos de pastores começaram paulatina-

mente a aumentar. En 1902, o rev. Mahler transferiu-se para Porto

Alegre onde fundou uma comum.date e, em segui.da, uma escola

(atual Colégio Concórdia) . Una das caraterlsticas principais do
Slnodo de Missouri no Rio Grande do Sul foi a preocupação com a

fundação de escolas com o melhor padrão americano.

Mas a luta ideológica era ferrenha. Em 1903, surgi.u, o

"Kirchenblatt", revi.sta eclesiástica redigi.da pelo pastor W.

;'

i:'



Mahler, destinada a defender os mi.ssourianos", que eram acusados

de "intrusos i.ndesejávei-s", nplanta exóti.ca sem direito à exis-
tência nas placas brasa.leiras". (24)

Um aspecto que contribui.u sobremanei.ra para o desenvol-

vimento do Slnodo foi a prática, desde o inlci.o utilizada, de

forçar a prédica pastoral em português, o que Ihe acarretou menos

problemas na época da "nacionalização". Das intituições religio-

sas que atuavam no Rio Grande do Sul, foi das que menos sofreu

con a naco.onali.zação das escolas. Assim, em 1955, detinha o

controle de 112 escolas paroquial.s com 6.178 alunos, alên de 67

escolas doma.ni.cais com 1.283 cri.ancas. Nota-se que o trabalho dos

missionários extrapolou o caráter confessional

7.1.2. OS batistas e a educação no Rio Grande d0 8ul

Sob o prisma i.geológico, além do protestante.smo, o que
caractere.za os batistas ê a defesa da absoluta separação entre

Igreja e Estado e, no campo dos "reformadores", o seu esplri.to

anticalvi.ni.sta. H Na sua origem europeia, os batistas são anta.cal
vi.nestas e sustentam as doutra.nas arninianas ou melhor: biblicis-

tas. Rejeitam a predestinação absolutista por ser antiblblica,

i.lógica, e por contradizer os fatos fundamentais da natureza

humana" . ( 25)

o primeiro grupo de colonos batistas aportou no Ri.o
Grande do Sul em 1881. Sua luta para que viesse um pastor para

atendê-los foi intensa. Apelaram para várias igrejas bati-star,



sem resultado post.tive. Além di.sso, tiveram que enfrentar a luta

ideo].ógi.ca da época, a que frequentemente nos referimos. No

caso, seu desafeto foi o Pastor Falk, da Igreja Luterana em Li.nha

Ferraz. "Além de incitar os membros de sua Igreja a perseguirem

e maltratarem os crentes, fez quem.xa deles perante as autora.danes

ci.vis da cidade de Santa Cruz, dizendo que este movimento dos

crentes era um levante politico-religioso, semelhante ao de Canu-

dos. Afirmava que os crentes estavam entra.nchei.rados com armas e

muni.ções bélicas, que não trabalhavam, mas vivi.am de roubo e

saques e praticavam as maiores imoralidades." (26)

Muitos foram presos e enviados a Porto Alegre; por
ironi.a do destino, foram defendidos por Carlos Von Koseritz e,

depois de algumas semanas, foram libertados.

A parti-r de 1899, chegam os pri.melros pastores proceden-

tes da Alemanha: após, vieram vários missa.onários, principalmen-

te a partir de 1900, com o auxilio recebi.do pela Igreja Batista

da "The German Bapti.st Missionary Society of Phil, Pa North
ÀHeFiCân

Em 1909, organizou-se, sob a liderança do Pastor Lei.-

mann, a convenção Bati.sta Alemã, que estruturou a Igreja no Ri.o

Grande do Sul. Entretanto, deva.do ao caráter descentral i.zador da

Reforma, ocorreran várias lutas i.ntesti.nas na Igreja.

Ao mesmo tempo, os batistas tentaram, no final da década

de 20, firmar com mais niti.dez a pecul i.aridade bati.sta na renhida



luta i.geológica que se estabelecia. Neste senti.do, destacc>u-se o

pastor Tersier, organi.zador da Igreja Batista Russa, com polêmica

re].igiosa pelo "Jornal da Manhã", com conferências anui-cleri-

cais, culmi.nando com a publicação dos livros "Rona, o Jesultisno
e a Consta.tuinte" e "História das Persegui.iões Religiosas no

Brasiln . (27 )

Há ai.nda no Rio Grande do sul as Igrejas Evangélicas

Independentes, que têm origem na necessidade de imigrantes batis-
tas suecos, de uma orientação espira.tuas insti.tua.onal. os pri-

meiros missionâri.os vieran a parti.r da Junta Missionária de

Orebro, Suécia.

Em 15 de junho de 1912, chegou ao Brasil o missionári.o

Jansson. que vi.nha atender a "colónia sueca" de Guarani das Mis-

sões. A partir deste núcleo, espalhou-se pelo Brasil. Atê 1955
mais de 50 missionários foram enviados ao Brasil pela Junta

Missionári.a de Orebro.

Em termos educacional.s, a Igreja Batista teve atuação

destacada no meio das comum.jades dé imi.grantes letos quer a

ri.gor, apresentaram as mesmas características do processo de

colono.zação efetuado com imigrantes alemães e i.tala.anos, inclu-
sa.ve em relação ao eíffbino. Estes i.migrantes estabeleceram-se no

Estado, primei.ramente em D. Felici.ano e, posteriormente, em ljul

Esta corrente i.migratória apresenta aspectos peculiares, entre os

quais destaca-se o grau de instrução, pois "todos sabiam ler
escrever, e alguns tainbêm com o ginasial feito".'(28)
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Mesmo asse.m, enfrentavam os mesmos percalços das outras
comunidades, sobretudo a falta de professores. Da mesma forma

como outros i.migrantes, estes construíram a igreja e utilizaram-

na concorri.tantemente como escola. Em 1899 cria-se a primeira
escola nas zonas de imigração leta e denominou-se í'Aula Letal. A

tabela 15 i.lustra as dia.culdades no provimento da escola:

TABELA 15

PROFESSORES DA ESCOLA LETA 1900/1914

1900

1901-04

1904

1905-09

1910-14

prof . Ga i.be

falta professor

prof. Frizi.s Leimann

prof. Anéis Ellert

pastor wilis Lei.mann

Era muito di.flci.l, na êpocar consegui.r que alguên se

di.opusesse a exercer con exclusi.vi.dade o magistério, devido à

baixa remuneração do cargo. Em 1895, a i.greda foi regi.strada sob

o nome de "lschui.jas Latwieschu Baptistu Draudse"; com a lei de

nacionalização do ensino, de 1938, a escola passou a denomi.nar-se

descola Bati.star . (29)

7.1.3 Metodi.sno e educação no Rio Grande do sul

O trabalho de di.vulgação metodista no Rio Grande do Sul

tem inicio em 1875, quando o médico dr. Jogo da Costa Correa,



entrou para a Sociedade Bíblica em Montevi.dêu, vi.ndo então ao Rio

Grande para desempenhar a sua missão de difundir as Sagradas
Escrituras. Dois anos apósr 1877. chegou o missa.onário norte

americano, dr. John Jades Ramson, mi.nastro da Igreja Metodista

Episcopal do sul, nos Estados Unidos. Em 21 de março de 1885, o
Dr. Correa foi nomeado para comandar a missão da Igreja Metodista

no Rio Grande do Sul, organizando-se, asse.m, a primeira Congrega-

ção Metodista do Estado.

A educação foi uma área priva.legiada no mi.nistério

metodista. NO pri.melro ano de funci.onamento da Congregação foi

cri.ada uma escola que, utilizando

ensino, não demorou a ter sucesso.

denorte americanopadrãoum

voltamos a destacar também. neste caso, os conflitos

ideológi.cos que os metodistas ti.veram que enfrentar, para cuja

solução foi necessária a intervenção do "titular da instrução

Ptbblica", dr. Jaime Couto. Em verdade. na Última década do século

passado e nas primeiras deste, qualquer inibi.aviva nesta área

era questionada pelas instituições já instaladas.

nEH outubro do mesmo ano, um mês depois portan-

P
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Pública , dr. Jaime Couto.
Tal foi o desenvolvimento e aceitabilidade do

colégio Evangélico Misto que dois anos mais tarde, com
uma 'matricula de 400 alunos, teve de desdobrar-se em
duas filiais, que se chamaram números dois e três,
localizados respectivamente às ruas Riachuelo e Ramiro
Barcelos, e a matriz, sob número um. à Praça General
Marques . (30)

Este educandári.o deu origem ao atual Colégio Americano.

Na maior parte de sua existência, esteve sob a responsabilidade

da nSociedade Metodi.sta de Senhoras dos Estados Unidos da Amêrica

do Norte". Un destaque da escola ê o fato de ter sido o pri.melro

estabeleci.mento de ensino a oferecer. no Rio Grande do Sul, o

curso gi.nazi.al para moças. (3].)

Em 1908, os metodistas adquiri.ram o Colégio União, na

cidade de uruguai.ana, de propri.edade de Aleixo Vurlod, que o
havia fundado em IB70. A Igreja deu novo i.mpulso ao educandário,

ampliando-o e tornando-o um dos mais conceituados da ci.jade. Em

1912, o colégio tinha 242 alunos matriculados.

Outra escola de destaque da Igreja Metodista ê o Insti-

tuto Educaci.anal de Passo Fundo que. de um sinples pavilhão de

madeira, na época de sua fundação (1919), tornou--se um dos me-

].homes colégi.os da ci.dade. Sua ampliação deveu-se, em muito, às

contei.buf+ões financeiras ori.undas de colegas feitas entre os

alunos da Uni.versidade do Texas.

pouclos anos apósr em 1922 Ocorreu a fundação do Colégio

Centen.Ido em Santa Mana, também sob a responsabilidade da

Soa.edade Metodista dos Estados Unidos. com um inicio modesto
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(sete alunos), logo solidificou uma imagem de alto padrão de

educação .

Finalmente. temos como destaque na Igreja Metodista o

Instituto Porto Alegre, que inici.ou suas ativi.dades em 1923. "Foi

fundado para ser um "college" no sentido que tem a palavra em

inglês. O bispo Metodi.sta John Morrer que superintendia o canpo

mi.ssionário que i.nclula o Brasa.l, entendeu que Porto Alegre
deveria ter um "collegeli paul entlre outras coisas, preparar os

futuros missionários da Igreja Metodista no Brasil.

Destaca-se ainda. no netodismo a união com a maçonaria

na "Liga pró-estado leigo", que visava restringir a abri.gatorie--
dade do ensi.no religioso nas escolas. (32)

7.1.4. A Igreja Episcopal
Grande do Sul

e a educação no Ri.o

A Igreja Episcopal Brasileira faz parte da comunhão

Anglicana. o trabalho desta religião se inibi.a no Brasil com a

chegada dos pastores norte-americanos Jades W Morria e Lucien

Lee Kinsolving, em abril de 1890, em Porto Alegre.

Estes ministros estruturaram a Igreja er ''em fevereiro,

inauguraram a "Escola Americana", i.ncorporando uma escol.a mista

particular de propriedade do prof. Brande, que havia se conver-
tido à reli.gi.ão epi.scopal. Nos anos seguintes, vários missa.oná-

+- rn nq Quais destacaram-seUnidos enEstadosdosvieram
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Wi.lliam c. Blown e John G. Meem, o que perdi.tiu a expansão da

Igreja, princi.palmente na zona sul do Estado -Pelotas e Rio

Grande

A Igreja Episcopal, como as outras instituições protes-
tantes, teve também uma preocupação especi.a] com a educação. A].êm

da "Escola Aderi.canal' já referida, em 1912 foi fundado o "colêgi.o
Cruzei.ro do Su].", pelo rev. Thomas. Em 1932, criou-se na ci.date

de Pelotas o iícolêgio Santa Margari.da", exclusivamente temi.nono,
em seu i.nlcio com i.nternato e externato.

O trabalho na área de ensino secundário cresceu lentanen

te, mas com determi.nação; o mesmo ocorreu com o ensino primá-

ri.o: fino ano de 1956, havia em nosso Estado, em pleno funcionamen
to, 45 escolas primárias, com 4.500 alunos matei.Guiados. As

escolas funcionavam sempre ligadas às paróqui.as'i. (33)

7 . 1 . 5 . Conclusão

A evolução do protestante.smo no Brasil ocorreu de

maneira di.ferenciada entre as diversas confissões, marcadamente

entre aquelas classífi.cadas por CAMARÃO na categoria de "protes-

tante.smo de i.migração", em relação ao 'iprotestantismo de conver-
sàoU

Como protestantismo de i.mi.oração caracteriza aquele que

''cumpri.u, de i.nlcio, funções de preservar o patri.mini.o cultural e

o si.stema de i.nteresses de imigrantes alemães e de outras mino-



rias étnicas". (34) Neste grupo destacam-se os luteranQS. tanto

os que compõem a Igreja de Confissão Luterana do Brasa.l, quanto

os da Igreja Luterana do Brasil.

No grupo dos protestantes de conversão, destacavam-se os

prebisteri.anos e os metodistas e, mais recentemente, os batistas

e, precipuamente, os pentencostais ( Assembléi.a de Deus, Congre-

gação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular e outras

). Este grupo ten-se mostrado mui.to mai.s agressivo na luta

ideológica devido, princi.palmente, a um proselitismo religioso

que não se restringe a etni.as especlfi.cas, como foi o caso do
luteranismo em seu inlci.o.

Deve-se notar tanbém que, nos \últimos anos, as estraté-

gias de doma.nação ideológica, principalmente dos pentecostais,

não privilegia mais a escola como o aparelho de transmissão

ideo].ógica. Perpassar neste caso, um claro vi.ês de classe. onde

as di.tas religiões "históri.cas", com fiéis em um segmento iüais

abastado da sociedade, conseguem manter suas escolas, diferen-

ciando-se da classe proletária, e mesmo do "lupen"r o pentecos-

tali.smo responde com nai.s sucesso aos anseios e expectativas

rel-igiosas destes grupos. Para este continente populacional o

pentecostal i.smo torna possível restabelecer contatos primários,
em estilo comunitário, os quais se manifestam nos estreitos

vínculos de cooperação, auxilio m\htuo, responsabi.lidades e encar-

gos indivi.duais atribuídos a todos os membros da congregação

rel i. glosa .

No protestantismo, o papel de i.nculcação i.deológica



desempenhado pelo aparelho escolar foi- sempre muito saliente

Amiudadamente. o proselitismo religi.oso sub-repticiamente in-

trojetava-se no aparelho escolar, entretanto, em alguns casas,

esta intromi.suão era expl-lata. Neste sentido, é ilustrativa

nCârtilha Evangêl i.can, editada em 1892, a qual após descrever os

doi.s métodos de alfabetização mai.s conhecidos: o da palavra eo

alfabéti.co. Esta cartilha utilil i.zava-se üni.ca e exclusivamente

de textos bíblicos. (Veja anexo G )

No caso especifico do Rio Grande do Sul, a atuação dos

protestantes, na área educacional, foi uma imposição dos fatos,
além de uma consequênci.a da herança cultural gennânica e da

cona.suão religi.osa que professavam si.gnificativas parcelas de

imigrantes. Foi no sentido da preservação desta bagagen socio-

cultural que os protestantes, a exemplo dos católicos, estimula-

dos pela inérci.a do poder ptbblico, construíram um sistema de

ensino novelo, para a êpocar no Rio Grande do Sul

7.2. Maçonaria e educação no Rio Grande do Sul

A \única i.nstitui.ção capaz de riva]izar com a ].greda

Cató].ica e com as forças armadas, em termos de parti.ci.pagão nos

acontecimentos hi.stóricos no Brasa.l, é a maçonari.a.

Sempre rodeada de mistérios, questionamentos e persegui-

ções, seu contei.puto à formação sócio-cultural brasileira ê i.n-

questi.onável. Sua origem se perde na história da humanidade e

até hoje os "maçonólogosn não indicam de modo consensual a gênese



de sua estruturação

Entretanto, remontando aos antigos eglpci.os, aos pe-

dreiros livres, à ordem dos templários ou à própria ori.gem do

homem, a maçonari.a, em termos ideológicos, passa a desempenhar

funções sociais especificas a partir de sua caractere.zação como

maçonaria e'speculativa. Em outros termos, nesta fase, ela passa a

desempenhar um papel muito mais politico, ainda que a discussão

politica no i.nterior de seus templos, seja expressamente proibida

pela sua regulamentação.

E praxe entre os estuda.ocos di.vi-dir a históri.a da maço

nada em três períodos distintos:

a) maçonaria tradicional: "perde-se na neblina da

antiguidade" ;

b) maçonaria operativa: estende-se dos primórdi.os da

nossa era até a fundação da Grande Loja da ]ng]aterra, em ].717

A maçonari.a operativa construiu, na Grã-Bretanha e na

Europa continental., 120 igrejas, 75 catedrais, 10 abadias, mos-

teiros, palácios, baslli-cas, e outras edificações. A Grande Loja

de Strasburgo era a Grande Loja Mãe. Seu Documento ê o chamado

iiManuscrito Anta.go ", de 1686.

c) maçonaria especulativa , moderna ou filosóficas'

compreende o período de 1717 atê nossos dias. Tem como suporte

as Consta.tui.iões de Anderson, de 1723. (35)

Analisar-se-ão, mesmo que de passagem, alguns aspectos

da estruturação deste Último período devido, às repercussões que



acarretarão na estrutura e no funci.onamento da maçonari.a no

Brasil, parti.cularmente no que di-z respeito à relação maçona--

r i. a/lgrej a .

=m verdade, a crença em uma entidade sobrenatural regu-

ladora dos atou humanos e estruturadora do universo foi o pomo de
discórdi-a e de não poucas di.ssenções na maçonari.a.

A maçonaria regular tem como prlncipi.o pri.melro a neces-
sidade de que seus membros admi.tam a existênci.a de Deus e a

imortalidade da alma. Esta tradição tem ori.gem com a reorgani.za-
ção da maçonaria em 1717, na Inglaterra, quando se constituiu a

aloja Maen de onde, apesar do caráter descentral i.zado da organi-
zação maçónica, as lojas recebi.am suas colunas.

E preciso ter em nente que as lojas maçónicas apresentam
uma di.versidade mui.to grande, que se apresenta tanto em termos de

obediência quanto, e pri.ncipa].mente, em ternos de ritos. Crê-se
que exi.star no mundo mai.s de 200 ri.tos diferentes.

No Brasa.l, a mai.ori.a das Lojas adota o Rito Escocês

Antigo e Àcei.to, cabendo ao Ri.to Francês Moderno o segundo

lugar. Entretanto, en ternos ideológicos, as post.iões deste ül-

ti.mo são assumi-das (pri.ncipalmente pela Igreja ) como representa-
t i.vas de toda a maçonaria .

O Ri.to Brasi]eiro foi fundado por Lauto Sodré em ].914 e,

a partir de então, paulati.namente, embora com dia.culdade, foi se

conso[idando. Sob o prisma i.deo].ógico, apresenta a]gumas diferen--



ças sutis em relação aos outros ri.tos. nO Rito Brasileiro nunca

foi delsta como o ESCOCêSn ... Desde 1914 o Ri.to se declarou

telsta, como o Rito de York". (36) A expansão deste ocorre em

anos mai.s recentes, pois em 1963 apenas 4 lojas dele se uti.li.za-
vam .

TABELA 16

RESUMO DOS RITOS ACENTOS PELA MAÇONARIA

BRASILEIRA

do Grande Oriente do Brasil e Grandes Lojas Estaduais, inclusive
a Grande Loja Regular da cidade do Ri.o de manei.ro, que congrega 5
Lojas disse.dentes das Grandes Lojas: ' ''

Ri.to Escocês Anta.go e Aceito 686 Lojas o adotam 85,03&
Ri.to Francês Moderno 48 Lojas o adoram 5,94%
Ri.to Adonhi.rabi.ta 40 Lojas o adoram 4,95&
Rito Brasa.lei.ro 18 Lojas o adotam 2,23&
Rito York 12 Lojjas o adotam 1,488
Rito Schroeder 3 Lojas o anotam 0,37&

FONTE: "Anuari.o do Grande Oriente do Brasilu, 1970 e "Brasa.l
Maçoni.con Rio de manei.ro, n 2 nov. 1972 apud ALBER
TON, 1982 , P. 158

Em termos de Potências, a cisão que mais nos interessa

ocorreu em 1777, quando o Grande Ori.ente da Franca reti.rou de

suas consta.tuições a invocação ao Grande Arqui.feto do Universo. A

Grande Loja Bri.tâni.ca i.medi.atamente nexcomungou" os di.ssidentes.

À reação da Grande Loja Uni.da da Inglaterra baseava-se

nos seus oi.to princípios de base. eh que o segundo reza:

"A crença no Grande Arqui.teto do Uni.verso e em
sua Vontade Revelada ê uma conai.ção essencial para a
admi.ssão de cada membro." (37)



Em 1855, o Grande Ori.ente da Franca tentou obter um

reconhecimento da aloja Mae", entretanto seus i.ntegrantes de

forma alguma aceitaram a alteração.

Emi.te a seguinte declaração em 28 de novembro de 1855

nA Grande Loja da Inglaterra sustenta e sempre
sustentou, que a crença em Deus ê a privei-ra e grande
característica de toda verdadeira e autêntica Maçona-
ria, e sem esta crença professada como pri.nclpi.o essen-
cial da própri.a existência. nenhuma associ.anão ten o
direi.to de reclamar a herança das tradições e das prá-
ticas da antiga e pura Maçonari.a. O abandono deste
landmark, segundo o parecer da Grande Loja da Inglater-
ra. suprime a pedra fundamental de todo o edifício
maçõni.co" . ( 38)

O apareci.mento deste ci.sma explica-se, em grande parte,

pela i.ntrodução na maçonaria das concepções "ilUHinistasn e i'Fâ-

ci.onali.stasn, então en evidênci.a na Franca. o própri.o positi-
va.smo acrescentou sua i'contribuiçãow

Como escreve FAGUNDES: "Em 1877, depois da i.ni.fiação,

no Grande ori.ente Francês, do i.lustre mestre do Positi.visão,

professor Emilio Littré, e de seu discurso sobre a verdade

revelada e o conceito dos Deuses Antropomórficos, o Grande orien-

te Francês''concordou com a proposta do Grau-Mestre Desmonde para

supra.mi.r a i.nvocação ao Grande Arquiteto do Universo declarando

que era possível ser Maços sem ser delsta nem espirituali.sta. A

maçonaria, declarou a Conferência. voa majestosamente por cima

das i.gregas e das seitas. Ante esta declaração, a Grande Loja Mae



rompeu suas relações com o Grande Oriente Frances.''(39)

Esta di.cotovia tendeu a repetir-se em vári.os países,
reproduzi-ndo, com l i.beiras nuances diferencial.s, o conflito fun-
damental

No Brasa.l, atê 1854, havi.a uma sêri.e de nPOtêRci.asií

entre as qual.s se destacavam: O Grande Ori.ente do Brasa.l ( do

Lavradio)f O Grande Ori.ente Brasileiro ( do Passei.o) e o Supremo

Conselho. Neste ano houve a incorporação dos doi.s ülti.mos ao

privei.ro, di.ri.lido pelo então Marquês e futuro Duque de Caxias.
A partir dessa fusão, o Grão Mestre passou a i.ntitular-se de

soberano Grão Mestre Grande Comendador. (40)

Mas esta unia.cação durou pouco. Em 1863, sob o grão

mestrado do Barão de Cayru, sete lojas - Cara.dade, Comera.o,

Dezoito de Ju].ho, Estrela do Ri.o, Imparcial i.date, Philantropi.a e

Ordem e Silênci.o meti.param-se do Grande Ori.ente do Brasil do Vale

do Lavrada.o e constituíram um novo Grande Ori.ente, o dos Benedi-

tinos . (41)

Ini.dou-se. então, um período de contendas onde cada

Grande Ori.ente procurava atrair para sua grei as Lojas que ai.nda

eram ll i.ndependentes", ao mesmo tempo em que procuravam abrir o

mai.or n\bmero poss]ve] de].as. O nVale dos Benedi.tinosn, Com um

post.cionamento mai.s agressi.vo, consegui.u em pouco tempo firmar

sua post.ção, abrangendo mais de 35 lojas, embora nunca chegasse a
aba].ar a hegemonia do ''Vale do Ldvrâdi.ou
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Procuravam também estabe]ecer re].anões com I'Potências"

de outros palsesr procurando sob.di.ficar suas post.iões. Em 1858 0
Grande Oriente do Brasil do Lavradio havia celebrado um tratado

de Ami.zade com o Grande Ori.ente de Portugal, enquanto que o
Grande Oriente dos Benediti.nos fazia o mesmo, em 1865, com o

Grande Oriente Lusitano. (42 )

o grande Mestre dos Benediti.nos, Saldanha Marinho, po-

litico de grande cultura, soube, com habilidade, centralizar as

atenções da opi.dão pthbl i.ca para sua "Potênci.an, colocando-se os

maçons do Vale do Lavradio, em uma discreta observação. Saldanha

Maxi.nho desenvolveu um trabalho invulgar no Brasa.l, em defesa da

Proclamação da Replhblíca e da li.bertaçãõ dos escravos. Dedo.cou-

be, precipuamente, à luta contra o clero e, em parti.cular, contra

o "ljesulti.smo" .

A atuação do Grande Oriente dos Beneditinos em relação à

República é ressaltada na nedi.da em que, na outra Potênci.a, os

maçons não apresentavam uma preocupação tão acentuada com a

questão. Isto ocorria devido, principalmente, ao domínio politico

que exerciam durante o Império do qual não pretendiam se desfa-
zer

''' Mas Saldanha Marinho, paulati-namente. foi consolidando

sua post.ção, em relação à necessidade da proclamação da Repúbli-

ca, na maçonari.a como um todo. Um dos atou mai.s representativos

de sua atuação foi o Manifesto Republicano, de clara inspiração

maçõni.ca, que foi redigido pelo maçon Quintino Bocaiuva e teve



como pri.mei.ro si.gnatário, Joaqui.m Saldanha Maxi.nho (43)

Neste sentido, ê possível i.dentificar, no caso da procla-

mação da Rep\\blica, não um movi.mento da maçonaria e si.m, um

movi.mento de maçons. (44)

A questão que caracterizava a diferenci.anão entre as

duas potências era. sem düvi.da, o post.ci.onamento em relação à

Igreja. Enquanto que o Grande Oriente do Brasil do Vale do Lavra--

di.o aguava com discrição em sua relação com a Igreja, tendo

inclusa.ve um número considerável de padres em suas fileiras, a

outra potência desencadeou a maior campanha anta-clero.cal até
então desenvo].vi.da no Brasil.

Como afirma GOMES em relação à Questão Religiosa

i'A campanha anta-c]eri.ca]. que se segui.u foi
obra exclusiva de Saldanha Maré.nho e do seu Grande
Oriente. O Grande Oriente do Brasa.l ( do Lavrada.o)
aconpanhando o pensamento do seu Grão Mestre preferiu
permanecer em prudente reserva" (45)

Àté então, apesar de algumas bulas papal.s condenaren

direta ou i.ndiretamente a naçonaria, a convivência entre as duas

instituições era, não somente pacifica mas, em muitos casos

interrelacionada .

r

Aconteceu que a maçonari.a, detendo o poder politico,

supôs deter a hegemoni.a ideológica e entendeu possível estabele-

cer de direito um poder que pressupunha ter de fato. Em verdade,

esta analise de conjuntura mostrou-se equivocada. A Igreja.
focada Belo nadroado. descaracteri.zada pe]o p].acet esumesmo
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desfalcada em seus quadros pelo interdito aos seminários, ainda

detinha parcela signo.fi.cativa de i,nfluênci.a na consciênci.a cole-

tiva naco.oral. Asse.m, nesmo que não tenha havido reação si.g-

nifi.cativa à condenação e prisão dos bi.spos envolvi.dos na nQues-

tão Reli.gi.osa'í, esta marcou o inicio de um processo lento e

gradual de erosão do prestlgi.o do Império, provocado por uma

Igreja que, talvez nj.nconsci.entementeu, percebi.a que não podia

contar mais com a proteção do Estado, presumi.da no si.stema de
Padroado .

A "Questão Religi.osa'i enfei.xava muito mais questões de

natureza politico-ideológica do que aspectos religi.asas e teoló-
gico-dogmáticos .

A situação assumi.u tais contornos que os envolvi.dos,

mesmo querendo abafar a questão, não puderam fazê-].o, sob pena de

caracterizar capitulação.

À maçonaria, neste episódi.o, obrigou-se a aparecer una,

escamoteando suas diferenças, e realizar uma fusão na qual surgiu

um documento anali.Bando a questão, onde prepondera claramente a
cosmovisão do Grande Oriente dos Benediti.nos. Hâ uma tentativa de

i.ndentifi.car igreja Cató].ica com jesultismo e de caracterizar

este como ini.miga hi.stórico da maçonari.a. (46)

Observa-se que o Grande Oriente do Lavradio foi levado

de roldão. Além disso, a difusão das idéi.as anta.-reli.glosas e

anta-clericais como sendo do conjunto da maçonaria. reforçou o



posicionamento da Igreja em i.nterditar a presença de maçons em
suas irmandades .

" O ponto de di.scórdi.a foi. a i.ncoinpatibi.l i.jade
subitamente acentuada entre o Papado e a maçonaria,
condenada formalmente por Pio IX numa encíclica de 1864,
a enclcli.ca encerrando o Syllabus e que não obteve o
beneplácito imperial . " (47)

Un falar que contribuiu sobremaneira para a condenação

da maçonaria, embora constantemente negada por ela, foi a identi.-

fi.cação feita pela Igreja entre maçonaria e carbonários. Estes

Últimos u fornavan uma sociedade de carâter politico, que ti.nha

como fim principal a reunificação italiana e era independente e

alheia à maçonaria. n (48)

Remanescentes carbonários exerceram i.ntensa ativi.dade

entre os imigrantes italianos rabi.cados no Rio Grande do Sul,

constituindo um dos mai.s si.gnifi.cativos obstáculos ao ultramonta-

nismo, movi.mento influente nas regiões de atuação dos Capuchinhos
de Sabóia .

Na área educacional, o ponto de referência da Igreja en

relação à maçonaria passa a ser a atuação desta na Franca. Em

1879, a Presidência da República foi ocupada pelo maços Jules

Crevy. Tainbêm eram maçons, Gambetta, que obteve a Presidência da

Câmara, e Jules Ferry, de ministro da Instrução P\lblica. Em 1880,

o governo francês suprimiu a Companhia de Jesus .e torna obriga-

tório o pedi.do de seu reconhecimento legal no prazo de três

meses, a todas congregações reli.glosas, sob pena de serem disper-



fadas. O ano seguinte trará.a a gratui-jade do ensi.no pri.mári.o

(49)

Estes atou governamental.s assumi.ram signo.fixação espe-
cial, pois estimularam os institutos rel i.ciosos a buscarem novos

local.s de trabalho, menos suscetlveis às i.njunções governamen-
tais .

Assim, a vinda de alguns institutos ao Rio Grande do

Sul, pelo menos indiretamente, ocorreu como consequênci.a da atua-

ção da maçonaria na trança apesar de os capuchinhos negarem.

Os primórdios da maçonaria no Rio Grande do Sul, tanto

quanto no Brasa.l, estão envoltos em mistério. Mas, o que se

destaca ê que, nesno antes do aparecimento das Lojas regularmente

constituídas, maçons já atuavam no Estado.

O importante. ê que a maçonaria consta.tuta-se, no século

passado, no aparelho ideológico naus bem estruturado no Estado.

Difícil era a liderança que não está.vesse fi.li.ada a seus quadros.

A partir da maçonari.a, as idêi.as abolicionistas e republi.canas

tomaram vulto no Rio Grande do Sul. Em 1865, o Marechal Deodoro

da Fonseca foi iniciado na Loja Rocha Negra, em São Gab.Fiel.

Um fato signifi.cata.vo da atuação da maçonaria em pro]. d&'

República foi a famosa moção dos vereadores de S. Borla, em prol

de um plebiscito sobre a convem.ênci.a ou não da assunção da
herdeira do trono: I'dado o fato lamentável do falecimento de Sua

Majestade, o Imperador D. Pedro 11, a sucessão no trono brasilei.-



ro de uma senhora obscecada por uma educação jesuítica e casada

com um estrangeiro. " (50)

A moção aprovada na Câmara de Vereadores, que repercutiu

em nível nacional, logo recebendo adesão de outras câmaras, foi

proposta pelo Ven. da Loja Vivi.lânci.a e Fê do Grande Ori.ente dos

Beneditinos, Coronel Aparicio Maxi.ente da Salva. Denota-se a

atuação que o Grande ori.ente, sob ori.entação de Saldanha Mari-

nho, passou a ter no Estado, sendo que. em 1875, a Loja uni.ão

Geral na cidade de Rio Grande inaugurou seu templo próprio, con

a presença do Grão-Mestre do Grande Oriente dos Beneditinos.

Na área educacional, a maçonaria constitui.u-se no para--

digna que, con maior intensa.date. lutou contra o prometo ultra-

nontano católico. A ri.gor. a estratégia maçónica limitou-se a
tentar cercear a área de anão adversária e, conconitantenente,

estimular o desenvolvinento da rede ofici.al de ensino.

Os maçons não possuíam uma estrutura i.nsti.tucional capaz

de ri.valizar com as congêneres. Mesmo assim, onde as conde.iões

eram mais proplciasr ou os confl i.tos mais aci-irados, a maçonari.a

cri.ou alguns estabelecimentos escolares .

Em termos de Brasil, sua atuação mais signifi.bati.va

ocorreu em Campa.nas onde, no fi-nal do século passado, cri-ou-se um

sistema educacional sob orientação maçónica. Entre as iniciativas

que mais se destacaran encontram-se a ''Sociedade Propaganda da
Instruçãou, criada em 1867; O Colégj.o culto à Ciênci.a, fundado .em

1869; a aula noturna do professor Bento Cunha (1877); e o curso



a coadjuvação dos drs. Franca.sco R. de Àraüjo, limões
Lopes e Carlos Ramos. O collêgio funci.onarâ em ediflco
próprio, que se mandará construí.r ou se adquirira, para
i.sto tendo si.do aberto um emprêsti-no, em anões de 100 $,
que perceberão o juro garantido de 6 por cento ao anno.
As entradas dos títulos serão feitas em quatro presta-
ções, de 25 $ cada uma. Já foram subscri-ptas 155 acções,
tomando as lojas de Porto Alegre, 200. ..." (55)

Jâ no seu pri.melro ano de funci.onamento, em 1903, o
número de alunos ascendeu a 130 , procedentes de toda a regzao

Sul do Estado, principalmente dos munlpi.os de Pelotas, Ri.o Grande
e Bago

Outro muni.clpi.o onde a maçonaria possuía grande pene

trarão era Santana do Livramento Poucos muni.clpios apresentaran
um análgana i.deológico tão bem estruturado quanto este As várias

confissões religiosas, os li.vres pensadores, os maçons, e outros

grupos envolveram-se em una luta no senti.do de ocupar o aparelho

escolar no nuniclpio Neste i.ntuito, a maçonaria local tentou

tambêln criar seu colégio.

nEu dezembro de 1910, a Intendência Munici.pal
fizera a doação às Lojas Maçónicas Cara.date Santanense e
Saldanha Marinho de um terreno localizado na esqui.na das
ruas Andrades e Sete de Setembro, em frente à Praça
General Osóri.o, para nele ser edi.ficado o prédio desta--
nado ao funcionamento de um co].égi.o moldado no Ginásio.
Na escritura lavrada à pági.na 127 V. do livro nÚmerO 60
do pri.melro notário, a munici.pal i.jade esteve representa-
da pelo seus. venerável.s Mauri.cio Correa Parva ( Caridde
Santanense) E'Mesofonte Comes ( Saldanha Marinho) . Ser-
vi.ram de testemunhas o comera.ante espanhol Eloy San
Juan e o agenciador Josê Di.as.

A construção foi logo inici.ada. mas algum tempo
depois a Maçonaria desi.sti.u do prometo de dotar Sana'Àna
do Livramento de um Gi.nási.o lai.co.n (56)

Mais tarde, o prometo foi encampado pe].o Estado, que o



de alfabetização aberto pela Loja Maçõni.ca Independência, en

1869. (51) Este período coi.nci.de com o auge do prestlgi.o da maço-

nari.a em S.Paulo, relaci.onada à Questão Rel-i-glosa. (52)

No Rio Grande do Sul, o caso de maior sucesso foi o de

Pelotas. O primeiro templo maçonico construído na ci.dade foi o

nProtetora da Orfandade", em 1843. Cinco anos mais tarde fundou-

se a Loja Comércio e Indüstri.a. Alguns anos depor.s, as duas

lojas uniram-se. formando a Loja União e Concórdi-a. Em 1855,

fundaram um asilo de órfãos (53) . Mais tarde. já no i.nlcio deste

sécu].o, quando a luta ideológi.ca estava mai.s exarcebada na área

educaci.onal, a maçonaria tentou também ocupar seu espaço neste

setor, fundando o Ginásio Pelotense, em prêdi.o própri.o na rua

Félix da Cunha, o qual veio a constitui.r-se em um dos mais tradi-

cional.s colégios pelotenses.(54)

Este prometo educacional, em verdade. possuía um caráter

supra regi.anal, uma vez que para sua consecução concorreram

subscrições de todo o Estado. O jornal Diário Popular, em sua

edição de 26 de outubro de 1902, trascreveu a seguinte nota que

ilustra os propósitos do novo educandário:

No templo da Loja Antunes Rivas realizou-se
anteontem a convocada reunião dos Maçons de todos os
orientes, a ella comparecendo grande nünero dos mesmos.
Presidiu a Assenblêia o sr. dr. Franca-sco Sifões Lopes,
venerável daquella loja. Ao sr. dr. Ramos foi. delegado o
encargo de expor os fi.ns da reuni.ão - a creação de. .um
collêgio internato e externato e que, en tempo, satis-
fez.tas as exi.gências da lei., será equiparado ao Gyrnnási.o
Nacional. A direção do estabelecimento caberá ao conhe-
cido educacionista sr. Cardos A. Laquínti.mne, que terá



adqui.riu e conclui.u as obras, passando a funcionar ali, em
1919 , um colêgi.o elementar

Em ].893, sob a liderança da Loja Progresso da Humani-

dade, fundou-se o Grande Ori.ente do Estado do Rio Grande do sul

Mais seis lojas compõem o grupo fundador: Luz e Ordem, Ori.enta-

ção, Cruzei.ro do Sul, Luz e Pogresso, Hi.ran, e Autonomia. O novo

e privei.ro Grão Mestre foi. o desembargador Antoni.o Antunes Ribas.

ajunto com Ribas, estavam os maçons: poeta João Damasceno Ferrei-

ra. jornalista Caldas Juni.or ( fundador do Correm.o do poVO), o

coronel rosé Joaquim de Andrade Neves ( fi.Iho do Vanguardei.ro) , e
o grande tribuno Pedro Gonçalves Moaci.r. . ." (57)

A naçonari.a no Rio Grande do Sul apresentou uma expansão
impressionante. E importante ter sempre em mente o caráter elites

ta que, normalmente, caracterizava o processo de seleção de seus
menbros o que, sem dúvida, evidenci.ou o poder enfei.xado em suas

mãos. O ingresso na maçonaria constituía-se, em determinada épo-
ca, quase um pré-requisito à ascensão pollti.ca.

Deva.do a seu caráter preservado", torna-se diflci.l uma

análi.se quantitati.va de seu processo de expansão. Além deste

aspecto, deve-se observar que a pera-odici.dade de funci.onamento

era muito variável, sendo relata.valente comum Lojas que abateram

colunas serem reabertas anos depor.s com outra denomi.nação. Desta

forma, os dados estatlsti.cos devem ser relativa.zados mas, mesmo

assim, ê inegável o processo relativamente rápido de expansão da

maçonari.a no Estado, destacando-se as décadas de 70 e 90 do



século passado. São duas décadas caractere.zadas, de certa forma,

por questões ideológicas: a de 70 ê marcada pela "Questão Reli-

giosa", fatos de estimulo à expansão maçõni.ca, e a década de 90,

na qual mais de 50 lojas foram criadas no Estado, fruto provável

do federalismo na maçonaria com a cri.anão do Grande Ori.ente do

Ri.o Grande do Sul. Mas, seguramente. o favor que mai-s está.pulou a

expansão maçónica foi luta ideológica com o ultramontani.smo que,

a partir desta década, desencadeou uma operação de expansão a

maçonaria fundou mais 50 lojas, num processo de expansão de IOO

lojas em duas décadas, com uma mêdo.a de 5 por ano.

432

No século passado, criaram-se no Estado 131 lojas con

uma média. a partir de 1831, de 1,9 lojas por ano e, neste século,

atê 1975, a média foi de 2,6 lojas por ano. (veja anexo H)

Através dos relatórios dos pri.mei.ros mi.ssionários capu

chinhos, pode--se aqui].atar a anão da maçonaria nas zonas de imi

oração i.taliana e na capital. (58)

nEH Porto Alegre, anualmente, verificam-se os
esforços da maçonari.a nos periódicos., publicando artigos
sectários, espalhando panfletos i.nfames, exitando vadios
e vagabundos contra o clero e levando aos teatros cenas
anticlericai.s . " ( 59)

Em relação ao governo estadual, particularmente o de

Jülio de Castilhos, ê prece.se ressaltar que a maçonari-a enfrenta-

va resistência, apesar de vários membros do PRR serem maçons/

como é o caso do Senador Pinheiro Machado. Mesmo asse.m, sua

penetração nas regiões sob domínio i.deológicc} ultramontano também

ocorria, cano registraram os superiores capuchinhos: " Embora a
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poderosa oposição de Jüli.o de Castilhos , a propaganda maçónica

durante os primeiros anos do nosso apostou.ado no Ri.o Grande do

Sul foi mui.to atava nas colónias i.rali.anãs e tinha como pri.nci-

pais agentes de propaganda os caixeiros vi.amantes das grandes
fi.renas comerciais da capital. Os centros de propaganda eram as
Q'endas 'ou 'botequi.ns 'e hotéi.s do ].usar.n (60)

Os maçons possuíam especial interferênci.a na arrecadação

da Igreja. Àssi.m, são comuns relatos que inda.cam que a ncoletau

normalmente abundante, minguava após uma sessão maçõni.ca na Loja
da cidade. (61)

O caso de i.nterferênci.a da maçonaria mai.s comentado na

Igreja ê o ocorra.do com Pi.nhei.ro Machado quando da comemoração

pela inda.cação de D. José Ponce de: Leão como Arcebi.spo de Porto

Alegre. Este, em seu discurso aludi.u à necessidade de descentra-

lização da Igreja no Ri.o Grande do Sul e, para tanto, propôs a

fundação de novas di.oceses. A plateia aquiesceu à idéi.a, mas logo

percebeu a anão de Pinheiro Machado que colocou, como questão da

maçonaria, i.mpedi.r tal ini.ci.atava. Quando D. Josê retomou o tema,

percebeu que este estava interdi.taco.(62) Esta di.vi.são somente

iri.a ocorrer vi.nte anos depor.s de 1910.

E prece.se, entretanto, relativizar as di.fi.culdades refe-

ri.das. Parece fora de dtlvi.da que, princi.palmente nas zonas de

colonização ita[iana, as hoste.].i.jades em relação ao clero prova.-
nham muito mais de elementos vinculados aos carbonári.os leal i.a-

nos e, eventualmente, de remanescentes garibaldinos, do que de



uma anão orquestrada pela maçonari.a. A partir da relação de

lojas criadas no Estado, pode-se aferir que os maçons tiveram

muita di.faculdade em i.nstalar-se em zonas de colonização, tanto

itali.ana quanto alemã. A. mai.orla esmagadora das lojas cri.adas

localizaram-se na região da Campanha e da Frontes.ra em muni.cl-

pios como Pelotas, Bago, Li.vramento, Rio Grande. D. Pedrita, e

outros. Este ê mai.s um dado que evi.dencia a fortaleza i.geológica

montada na regi.ão de co].onização pelo ultramontani.smo e que, a
partir deste pólo, consegue irradi.ar-se a todo o Estado.

1: i.mportante salientar que se vi.vi.a na época, uin momento

deck.si.vo no processo de formação social do Rio Grande e, parti.cu-
larmente, no de formação da nanei.ra de pensar. E os contendores

tinham consciênci.a do momento hi.stórico em que estavam vivenda,
como atestan os lideres capucha.lhos:

nHoje. a luta esta travada ! O espírito e o
coração. da nação brasilei.ra são di.sputados por todas as
tendências: com o progresso e a i.nstrução reli.gi.osa, con
o nelhoranento do clero e a organi.zação dos leigos de
boa vontade. o catolicismo aparece irai.s claraineÃte en
sua realidade e rei.vi.ndi.ca seus di.rei.tos. o positiva.sno
e o protestante.smo en suas di.versas formas, o ceptici.sno
e seu companhei.ro inseparável, 'o materialismo 1, querem
tanbém ganhar a sociedade à sua causa". A quem caberá, a
vitória ? Esperemos que pertença, finalmente, à re].i-
gião cató]i.ca. Mas a luta será ].onça e renhida.t' (63)

7.3 Li.beralisno e educação no Rio Grande do sul

O liberalismo sempre teve mui.ta força no Estado, mas sua

proemi.nência se manifestou com mai.or intensa.date a partir da
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Revolução Farroupilha (1835) e, de modo especial-, no fi.nal do

Império, quando o Partido Liberal, sob a liderança inconteste de

Gaspar Silveira Mastins, dominou a pollti-ca gaücha.

O fascínio que o Partido Li.geral exerci.a sobre vastas

camadas da população decorra.a de uma sêri.e de posturas assumi.das

pelo parti.do, mormente da fi.aura cara.smáti.ca de Silveira Marti.ns,

um mi.sto de caudilho e tribuno, capaz de mobilizar com fácil i.dade

as populações da Fronteira e da Campanha Gaücha.

Quanto às posturas que melhores dividendos renderan ao

parti.do, estão as relacionadas con a regularização da si.tuação

dos "acatólicos't, tratados como cidadãos de segunda categori.a,

pois seus casamentos não eram reconhecidos, não podiam enterrar

seus mortos nos cem.têri.os "püb]icos'i , eram ]-imitados em seus
direitos pollti.cos, além de sofrerem outras restrições.

A análise da cosnovisão li.beral no Rio Grande do Sul

pode efetuar-se a partir de vários matizes. Não obstante, este
traba].ho ].imitar-se-á a analisar duas facetas do liberalísüo

gaúcho : aque]a representada pe]os "Brummers", de modo especi.a].,

por Karl Von Koseritz, e a vertente i.deológica cujo expoente foi.
Assim Brasil. Em verdade. o grande nome do liberali.smo no fi.nal

dó Império no Ri.o Grande do Sul foi. Silveira Mastins, representa-

tivo da curruptela que era o liberal i.smo no Brasil: uma i.deologi.a

i.mpregnada de valores tradi.cionais agrários, muito diferente dc

].iberali.smo clâssi.co europeu. Além deste aspecto, a atuação de

salvei.ra Mastins voltou-se muito mais a um nível politico-parti-



bário do que a uma atuação prâti-ca em termos de om]nio =ídeo].ó

giro do apare].ho escolar

Os líbruHmers" representaram justamente em menor ou maior

grau a concepção liberal, moldada a parti.r de idéias de Darwin, e

sobretudo Haeckel, em regra, imbuída de um anta-clericali.smo

assumido. "Eles haviam lutado nas barra-cadas pelos ideal.s libe-

rais e vinhan sobrepor-se à população germâni.ca como elite iate--

].ectual, sendo especialmente jornalistas e professores. (64)

Nesta batalha i.deológica que estamos analisando, os

bruininers ti.veram uma participação i.ntensa e efetiva. pois a

maioria deles detinha um patrimõni.o cultural muito acima da medi.a

da população gaücha e, em decorrênci.a, eram mui.to solicitados
pe].as comum.danes para assumirem o cargo de professor, convite a

que grande parte deles acedeu.

Por vo]ta de ].870, mai.s da metade dos professores na

co[õnia teuta eram t'brunmers", cabendo-].hes especia]nente, o

mérito de se tratar de uma colonização quase sem analfabetos.

(65)

Asse.n. em un determinado período histórico, grande nú-
mero de "escolas paroquiais" eram dirigidas por "bruinmers", que

não poucos obstáculos colocaram às tentativas de hegemonização

ideológica das concepções ultranontanas e do Slnodo Rio-Grandense

no Ri.o Grande do Sul, em relação ao aparelho escolar.

nOS brummers contribuíram para uma melhoria
sensível do mago.stêrio, com a formação de um espírito



asoci.ativi.sta. lutaram pela participaçi politica e pela
nacionalização dos i.migrantes. Pionc. = os da imprensa
alemã na Província, foram um fermento cultural e Foll-
tico que aos poucos foi. temido por autora.dades ci.vis e
rel i.glosas em vista do i.deârio politico-soa.al que defen
di.am. Foram a expressão regi.onal do liberal i.smo europeu
e também desencadearam, na Província. a partir da anão
mais i.ntensa dos jesuitas, em 1870, uma réplica do
Kulturkainpf alemão. " ( 66)

Como expoente deste movi.mento, Koseritz destacou-se

sobre os demais por seu caráter de polemista e pela ascendênci.a
que obteve na quase totali.dade das colónias teuto-brasa.lei.ras.

Assim, como elucitativa da singularidade deste l i.beral i.smo, esta

análise restringe.r-se-á, em pri.nclpi.o, à trajetóri.a de Koseri.tz
no Estado .

Koseri.tz chegou ao Rio Grande do Sul com a nLegião

Alemã" que o Império buscara para auxi.liâ-lo na luta contra

Rosas, eiü 1851. Eram cerca de 1900 soldados e 52 0fi.ci.ais. En

ternos nilitares, pouco contribuíram, poi.s devido a vàri.as di.ssen

iões ocorridas entre os ofici.ais, e a atou de indisci.plana
generali.zada na tropa, esta foi di.ssolvida antes do final de seu

contrato, que era de dois anos.

$e, do ponto de vi.sta mi.lotar, pouco contribuíram, o

=es=o não se pode dizer sob o aspecto sóci.o-cultural. E preciso

ressaltar que grande número destes mil i.teres haviam partia.parto
das manifestações de 1848 na Europa, motivo pelo qual muitos

àe:es optaram pela imi.oração. Quando da dissolução da "legião", a
=a:cria deles radicou-se no Rio Grande do Sul, em consequência da
"f:]ta de âHbi.entcn na A].emalha.



Em 1852, Koseritz, então com 22 anos, chegou a Pelotas

onde, após um período de mui.tas privações, iniciou suas ativi-

dades proa.ssi.anais, sob a proteção de Telêmaco Bauli.ech. No

inicio, cona professor parti.calar em casa de famlli.a: logo após,

como jornalista e como professor, quando fundou um colêgi.o. Em

1856. publicou seu pri-mei-ro li.vro di-dático: nResuHO de hi.stória
univcts&lií

Anos apósr mudou-se para a cidade do Rio Grande, onde

fundou o colégio "0 Ateneu Rio Grandense" e trabalhou como rela-

tor de "0 pOVOa, jornal do barão do Ladário. Neste município teve

inicio o que seria uma constante em sua vida: os problemas oriun-
dos de suas concepções ideológicas.

Em 1864, deixou Rio Grande e se estabeleceu en Porto

Alegre. onde assumi.u a direção do "Deutsche Zeitungu. Concomitan-
tenente, colaborou em diversos jornais da capa.tal e do interior

Na "Gazeta de Porto Alegre", Koseritz estabeleceu vi.olenta po-
lêmica com Julgo de Castilhos. Este antagonismo perdurou atê a

morte de Koseritz .

Sua vinculação com a maçonaria, mormente com o Grande

oriente do Lavrada.o, levou-o a publicar o semanário maçónico "A

Acácia" , como afirma CARNEIRO:

centre os muitos jornais aos qual.s andou asso-
ciado, deve ser ci.todo A Acácia, semanário maçâni.co, de
circulação restri.ta. por ele fundado e.no qual combateu
a içrei3a Católi.ca sobretudo por ocasião da famosa
Questões dos Bispos ) que tanta repercussão teve no Rio
Grande do Sul. Neste semanário fez transcrever os arti-



gos de Saldanha Marinho. Enfim, fez o que pode contra
os bi.spos e a favor da Maçonaria. Já três anos antes
tomara parti.do contra S. Sebastião Dias Laranjeira na
luta entre esse prelado e a Assemblêi.a Provincial. sob o
pseudõni.mo de Phi.loscrestos publicara então um folheto
em cujo rosto self.a : nAmaçonaríae a Igreja -
Reflexões sobre a Pastoral do Exmo Revmo Sr. D. Sebas-
tião Dias Laranjeira - Bispo desta Di.ocese por phi.lacres
tos - Porto Alegre - Ti.pografi.a do Jornal Alemão - 1873"
(67)

Nesta mesma linha edi.tonal, fundou o jornal iíO Com

bate", em parceri.a com Argeni.ro Galvão, com a proposta de camba

ter a i.greda, o c]ero en geral. e os jesuitas em parti.Guiar. (68)

Através de sua ati.vi.dade editora.al e, pri.ncipalmente do

jornali.smo, Koseritz tornou-se um dos lideres de maior i.afluência
nas zonas de colonização teuto-riograndense. Neste senti.do foi

auxi.l i.ado por uma extensa rede de "bruinmers", que ocupavam postos

chaves nas conunidades coloniais, princi.palmente como professores

e colüerciantes .

Ein 1872, dois anos após o Papa Jü]io ]], no conc]].i.a

Vau.cano 1, proclamar como dogma a "infabi.li.dade do Papa", Kose-

ritz pub[i.cou um panfleto i.nti.tu]ado "Rom vor dem tribuna]. des

jahrhunderts ( Rona perante o século) , no qual investiu contra o
dclgna da infabilidade do Papa e contra os jesuitas, cri.ti.cardo o

ceJ- inato reli.cioso.

No inicio de seu trabalho, Koseri.tz ti.nha uma atitude

re:ati.valente tolerante em relação aos evangélicos o que, paula-

tinamente. vai.-se modificando, a ponto de consistir no pri-ncipa].

fa'-9r de inviabilização do primeiro slnodo evangêl i.co proposto
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pelo pastor Bochard, em 1868. Esta transformação decorreu, funda-

menta].mente, da i.nf].uência recebida da pollti.ca de Bismark, exer-

ci.da na Alemanha. "De inicio ele defendeu vigorosamente os inte-

resses evangé]icos a].emães, combatendo apenas o ' ultramontani.smo
l e o 'c].eri.ca]ismo ! com a ec]osão do ku].turkampf na Alemanha,

ele acabou totalmente influenciado pelo mesmo começando no Rio

Grande do Sul um 'kulturkampf 'a própri.o punho, ai.nda mais que
intelectualmente ele se tornara cada vez mai.s materialista e

ateu, no estilo da escola de lema. Pouco depois de 1870, i.ncluiu

por isso também a Igreja Evangélica na mira de sua luta, a qual

ati.ngiu o seu ápice no 'interdito 'do Slnodo sobre Porto Alegre."

(69)

Em verdade, com uma visão mais universal do fenõineno,

koseri.tz antevê.u as consequências da formação do Slnodo en

relação às idéi.as liberal.s por ele propaladas. E, quando aquies-

ceu na estruturação do Slnodo Rio Grandense proposto por Roter-

mund, fê-lo mui.to mais como uma imposição dos fatos, do que como

uma concepção de que este fosse convem.ente aos colonos evangé-

licos. Histori.lamente, este fato pode ser considerado o iüarco que

indicou o inicio da supressão da i.deologia liberal nestas popula-

Koseritz encontrava-se entre dois fogos - o positj.vj.sno

e a Igreja pois, além de li.beral, era maçon professo. Eiü sua

opina.ão, o post.tivismo não era a fi.losofi.a defina.uva, e não

podia sê-lo, porque era uma filosofa.a antropocêntri.ca e íi o erro

antropocêntrico ê tão condenável quanto o foi.' outrora o erro
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geocêntri.co (...) o futuro pertence à síntese objeti.va; Darwin
matará Conte" . ( 70)

Flui.to da influênci.a que Koseri.tz estabeleceu nas colõ-

ni.as decorreu da sua preocupação com aspectos práticos de sua

vida sócio-econâmi.ca. No aspecto social, expresso em seu livro

-'Rathschlage fur Àusv;andei-er naco Brasil-ien'' ( Cc'nselhos aos que

enmi-eram pára o Brasil), Koseritz IDarticipou do FioviHCRto que

entendia ccilven: en-ce ao Brasíl: ã stlbstituição da i-ijf].tzê1lc=i.a

fi'õncesa Feia çe=nânica. }Íeste senLcido, l:,i'opuçrno'u por una lla.íor

irnigt-açãc} ale=à õo pais. Sob o ponto de vista econâmi.co, Koseritz

publi.cou em seu jornal orientações cie técnicas agrícolas e de
horticult-ura. que vi.cavam suprimir a prâti.ca de quem.nadas e a

inLcTod-.icào de um sistema mais racional, baseado na rotação de

culturas .

Uma das lutas em que Koseritz mais se el.penhou foi a de

desenvolver nas populações teuto-brasa.lei.ras um maior engajamento

po].rico. Neste propósitos ele mesmo foi um exemplar ali.ando-se

ao Partido Li.geral e redigi.ndo, com Salvei.ra Mastins, o jornal "A

Reforiüa", organismo ofi-cial dos l i-gerais sul ri-ograndenses. Tra-

dici.oralmente. o colono abstinha-se da parti.ci.pagão pollti.ca. São

Leopoldo, por exemplos que fora elevada à categoria dé Vila en

1840, até 1860 não contava com um ibni.co vereador inuni.cipal de

descendência germânica. Depois di.sso, começou a ação jornalística

e po].rica dé xoseritz e, en 1889, no Conse]ho ]'municipal- de São

Leopol-do jâ havi.a 8 conselhei.ros teuto-brasa.].erros. E, desde
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1882, o próprio Koseritz figurava na asseDblêi-a previ-nci.al do Rio
Grande do Sul . (71)

Em 1881, dois fatos marcaram a trajetória de Koseri.tz:

primeiro, a aprovação da Lei Saraiva na qual se permitia a elegi.-

bi.lidade dos acatólicos, dos natural i.zados e dos emana.pados; em

segundo lugar, o abandono da direção do ''Deutsche Zei.tuna'' e o

lançamento de um jornal de sua propr:iedade, o ''Koseritz Deutsche

Zeitung", que se tornou, em pouco tempo, o jornal de mai.or

ci.rcu].açào e)ltre os tentos-brasilei.ros.

Estes doi.s acontecimentos ampl i.arara sobremanei.ra a área

de i.nfluência do li.berali.smo, do qual Koseri.tz era o mai.or repre'

sentante. E i.nteressante observar que, em 1883. três ''brummers"

ti.nhain assento na Assembleia Previ.nci.al: Koseri.tz, Frederico

Haensel e Ter Bruggen.

Um dos aspectos mais salientados pelos liberais em sua

atuação par].alentar era a necessidade de ampliação da rede de

esco].as pübli.cas nas colónias. Na sessão de 10 de novembro de

].887, quando se di.scuti.ram projetos neste sentido propostos por

Haensel, KOSERITZ expôs sua visão sobre o ensi.no público nas
zonas t:euro-brasileiras :

Usou também um dos pedi.ntes de aulas pübli-cas
para os n\hcleos coloniais da Provlnci.a e o motivo que a
i.sto me leva, sr. Premi-dente, não ê propriamente a
necessidade urgente de instrução, porque ' posso consta-
ta-]o pub].icamente e aqueles dos meus nobres colegas que
conhecem as colónias alemães o confirmarão - nestas não
falta o ensino elementar, que ali ê dado em centenas de
aulas parti-culares. Raríssimo é o filho do colono alemão
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que não saiba ao menos ler e esçrever; mas desde (iue o
co[ono de ori.gem a].emã, que longe do centro da nossa
vida nacional,se acha dela isolado, contrata professor
particular para seus, nâo i.ndaga se este professor sabe
falar a língua vernácula ou se não sabe; contrata profes
sor que só'maneja o i.bioma alemão e os seus discípulos
só aprendem a ler. escrever e a falar o alemão.

O Único meio de conseguir esta identi.ficarão tão
necessária das duas nacionalidades, de dei-tar abaixo
esta muralha da China que ai.nda cerca as colónias de
origem alemã é exatamente a multiplicação de aulas pü-
bli.cas mas providas por profesores que manejem os dois
idiomas . (72 )

No inlci.o da RepübJ-i.ca. foi preso e. r.esmo sendo liber-

tado logo após, não se recuperou da humi-lhação, vindo logo a
falecer. sua morte si.unificou o fecho de um capitulo ideol-ógico

no Rio Grande do Sul, o qual somente muitos anos depor.s foi

reaberto. Apesar das obras (}ue escreveu, nas (;uai-s expl-icitava

suas concepções de mundo baseado em Darwin, Haecker e outros, não

conseguiu deixar seguidores, e as ideologias dom.Dantes encarre-

garam-se de colocar uma pá de ca] na ideo]ogia ].iberal

Um dos maiores expoentes do liberal i.sno politico gaúcho

foi Joaquim Francisco de Assim Brasil. (73) Embora também vincula-
do a um ].i.geral i.smo agropastori.l, ê]e foi responsáve]. por mui.tas

das i.novações tecnológi.cas, e mesmo de relações sociais, que o

co].ocas na vanguarda do processo de moderna.zação do parque produ-

tivo gaúcho. Es$écificamente em relação à visão de fundo, sob o

pri.sma ideológico, o seu aspecto mais marcante foi o rompi.mento

com Jtbli.o de Castilhos por ocaso-ão da elaboração da Constituição

Estadual , em 1891 .



446

Asse.s Brasil negou-se a apor sup asse-natura à referida

constitui.ção, elaborada exclusivamente por J\blio de Castilhos.

Discordava do caráter nautoTitâri.on e centralizador dos poderes

no executivo. Neste sentido, fazia questão de alardear sua posi-

ção anui-comteana, e, em consequência, anel-borgista, fato que o
levou, em 1923, a consta.ruir-se no "líder civil'' da Revolução que

pretendia "derrubar" Borges de Medeiros do poder

Ainda como membro do Partido Republ i.cano Rio-grandense,

ÀSSIS BRÀSIL di.acordava de algumas concepções que Jülio de Casei.-

].hos tentava i.apor à agremi.anão, principalmente das relacionadas

com o positivismo: "E preciso ter a gente alguma coragem para

dizer que não é positivista, por tal modo o espírito de seita,

servido pela ignorância fanática, costuma tratar mal aos que

assim se pronunci-am. Pois bem, apesar de tudo, eu direi que não

sou positivista... o que a observação e a experiência nos mos-

tram ê que a opinião do Ri.o Grande, como a de todo o pais recla-

mam. senão perpetuamente, por enquanto, ao menos um governo

democrâti.co, e não ditatorial." (74)

No âmbi.to da educação, Asse.s Brasil revelou-se um obser-

vador arguto e critico da politica estadual. Seu posicionamento

pode ser apreendido nas várias maná.festações pol-rico-eleitorais,
mas de modo especial no "Prometo de Programa do Partido Repub4á-

cano DeDocl&ticoli, apresentado em Santa Maxi.a por ocasião do

Congresso do Parti.do, em 1908.
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11 Consagrar a mai.or quota possível dos
recursos do thesouro aa serviço da instrução pthblica e
da educação proa.ssional, principalmente no que toca a
agricultura e industrias ruraes, como o mexo maxi seguro
de desenvolver a produção." (75)

)(

Sobre a situação da educação no Rio Grande do sul, asse.m

se referiu ao "Prometo" :

nNãd& il].usara melhor a inanidade de resulltados
p=-é:bicos a que se destina fatalmente que assim pensa e
pl.acede do que luM gol-pe de vista à administram:ão áo Rio
Grande no tocante à instrução pthblica. Escassas escolas,
destinadas a ensinar matérias rudiF:cEitãFissi-F:âS e
servidas por mestres em regra Incapazes - els a
instrução pública do Rio Grande do Su]..'' (76)

como proposta de solução à questão do ensino, Ê.SÓIS

BRASIL defendeu um caráter mais prático do ensina. ''E preciso dar

mai.s extensão e mai.s i.ntensidade ao serviço da instrução pública.

sobretudo é prece.se que ele seja mais práti.co.ii (77) À preocupa'

ção voltava-se. em regra, no senti.do de potencial.azar a vocação

agrícola do Estado. "Cri.em-se escolas práticas e estações agrí-

colas expert.mentaes nas várias regiões do Estado; nanden-se pro'

fessores ambulantes, com o seu respectivo trem de i.nstr-unentos

aratórios e outros, que se demorem o tempo con'',eni.ente en cada

].ocali.date . " (78)

O caráter uconservador" do liberalisno gatbcho traduz sua

vinculação com o setor pecuário caractere-zango, de certa falIDa.

uma situação singular no senti.do de evidenciar que a proposta de

industri.alização do Estado estava associada ao parada.gma doninan-
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lada p)r uma defesa i.ntransigente da elimi.nação do protecionismo.

Esta si.tuação deriva do fato de que, em regra, há uma associ.anão

entre liberalismo e setores de classe economicamente hegemónicas.

Sob o prisma pedagógico, ASSIS BRASIL enfati.za a neces--

cidade de um caráter mais pratico do ensino. " O al-uno que lê

alguma coisa nunca deve ter diante de si apenas vocábulos abstra-

tos, e sim as coisas, as ideias, s assuntos que tai.s palavras

ZPpresentam e encarnam".(79)

O ].ibera]ismo como i.nstituição, no Ri.o Grande do Su].,

embora desempenhasse papel :mportante como contestados ao poder

politico comi.nante durante a República Velha, o que resultou

i.nc].usive em duas revoluções - 1893 e 1923. não associ.ou a este

desempenho uma preocupação com o domínio do aparelho ideológi.co

escolar para ascender ao poder politico, optando pela vi.a parla-

mentar e, eventualmente, pela militar

Assim, a i.nfluência do liberali.smo, pelo certos no senti-

do clássi.co do termo, decorreu mui.to mais da ação de li.gerais do

que do liberalismo instituo.anal i.zado.

7.4. A burguesia e a educação no Rio Gi'ande do Sul

Consentâneos com os postulados post.ti.vistas, tanto de

l i.beldade de ensino quanto, e principalmente, de ''i.ncorporação" do



proletari.ado à soa.edade", ao final do sê.fulo XIX e inlci.o deste,

mui.tos empresários cri.arara mecanismos para satisfazer tai.s pro-

pósitos. Duas medidas foram mais utilizadas: a) a construção de

vi.las operári-as e b) a cri-anão de escolas para funcionários e
seus familiares. As agências ideológicas burguesas, principal--

mente as di.retamente vi.nculadas ao selar produtivo, coma as

empresas têxteis, combinavam uma estratégia de i.solamento espa-
cia]. através de "vilas operárias", com um processo de "aprísi.ona-

=tCilt01g CU3.tUt'al Vj.a eSCOla.

irHãvi.ã uma si.tuação concreta, marcada pela
[Jecessidãde de ampliação do exerci.to i.ndustrial de I'eser
va. de intensificação da exploração capitalista e de
consol i.ilação do capital industrial nascente, que deter-
mi.naval o incremento da mai.s-val i.a absoluta. o isol-cimen-
to e segregação sóci-o-cultural e atê geográfica. da
massa proletária pela burguesia. Era necessário fixar
esse proletari.ado ori-undo da imigração, assegurar sua
manutenção e reprodução como força de trabalho "pura" e
barata . '' (80)

Esta preocupação, logicamente. não era destituída de

vinculações ideológicas e, ou econõmi.cas, e correspondia, na prá'

tida, a um estágio do desenvolvimento das forças produto-vas no

sistema capa-taoista, que se utilizava destes mecani-snob para
incrementar a efici.ênci.a de suas estratégias de "domesticação" da

força de trabalho .

As empresas, nesta 'etapa, apresentavam caracterlsti.cas

bem definidas que, de modo geral, identifi.cavam setores da econo-

mia considerados '' de ponta" e que, no caso especifico, apesar

de ocuparem expressivo conta.gente de mão-de-obra, preocupavam'se
com o incremento tecnológi.co, fatos pri-ncipal de diferenciação,



no acirrado processo de compete.ção, típico deste estági.o do

sistema capa.talista. O exemplo característico dÉ sxcã etapa foi. a
j.nâüst1'3.a 'LêxtÍI

o processo de industrialização do Rio Grande do Sul

apresentou características pecul i.ares, em relação ao efetuado em

outras regiões do Brasil. Isto ocorreu devido à pecul-iar i.nserção
do Estado no sistema econâmi.co nazi.anal, e mesmo iriternaciorial-

os produtos industrial-içados gathchos direcianava=--se pri-rioró,i al--
n:-ante a .:.Len6er o mercado interno nac=iona].. Sen! ãC::«'ida. üs;ta

vi.ncula(-ãc cziclu, ou estimuJ-ou um processo de cr:::cll:;ente c::.l:)=n'

dente e extremamente vu]nerâve]. às variações c3njunturaís (.o

processo de desenvolvimento brasil-eito.

Um iiHj.tOn que precisa ser desmascarado é a da evolução

do co].ono-artesão para o grande capitão de indústria. Esta dispus

são, jâ sobejamente analisada pela literatura, contribuiu para
discernir as características do processo de formação do parque

industrial gaxbcho que, a par de sua industrialização relativamen

te si.gnificati.va, revelou também a di.minuta econoni-a de escala de

suas indústrias, elabora apresentasse alguns setores onde se

observava justamente o i.nverso. Este é o caso especlfi-co da
indústria têxti.l . como concluiu REICnEL:

nVerifica-se. assim, que as i.ndüstri.as exi-sten-
tes na época, no Rio Grande do Sul, eram, na sua grande
mai.aria, pequenas empresas que ocuparam reduzi.do número
de empregados e se formavam cota pequenos capitais. As
indlbstrias têxteis, ao contrári.o, eram empresas que.se
formavam com maior volume de capa.tal e absorviam maior
continente de mão-de-obra que as demais." (81)
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os histori.amores são unâni.mes em salientar a i.mportânci.a

da i.ndthstri.a têxti.l no Estado, tanto em seu esplri.to inovador, -

nE COm Rheingantz que a indthstria se inic:ia real.mente no Rio

Grande do Sul" (82) , quanto, e princi.palmente, em seu aspecto

(;uantitativo, pe].o expressivo valor monetári.o mobilizado e pela

quantidade de mão-de-obra empregada. (83)
i..

O processo de modernização capital-isto não se !'estringiu

ao Farqu i11dustria] propriamente dito: passou tãRb(!iTi ]]3r iFJtED-

ssiÍicação e ''racionalização'' na criação e/ou u+,-ilizantão dos l;LEGA

nisr;.c>s de i:'=ociução e reprodução ideal-ógica. O no-vc '=stãgio plodu-

ti.vo exigiu uma força de trabalho mais especial-içada, cuja folTlâ-

ção, anui.tas vezes, se mostrou conveniente à própria empresa.

Assim, através de retro-bui.iões i-ndiretas as indthstrias

intensifi.cavam os mecanismos de controle ideológi.co na medida que

reduzi.ram, da força de trabalho, componentes,cor.o médico, instru-

ção , e outros .

Era importante a expansão de uma relação de domina-

ção/subordinação pela qual a empresa detinha o controle do desti-

no de parte da remuneração do trabalhador. Em outros termos, o

empresário certificava-se de que, efeti.valente, uma parte da re-

muneração seria gasta com a manutenção ou aprimoramento da mão de

obra disponível. Par e passo com a dominação i.deológi.ca. via

escola. com a dominação fi.si.ológia, vi.a garantia de médicos e

:edicamentos, havia ai.nda a tentativa de uma dominação ecológi.ca,

L: ,\ $=TORiAL [:



via construção de vil-as operárias. Assim dava-se â consolidação
do processo de "domesti-cação"

Este processo caracterizou um deterá:!orlado es+.agia do

desenvolvi.mento do capitalismo ( sel\.'agem-ranlântico) Fic' qual as

contradições ai.nda não haviam se aci!'rodo, € c;lde Q :exerci.to
indust.riam. de reserva" riÉio era suficierlt:eir,ente çí:õl Se.. â ponto de

se po(;e: t:arlsferir para a tc>tal-idade da s3ci'r :Jt o .: s da

nfOI'H3ÇàOn 'üLC:lllCa e sacia! cia c=?SS (;::=J$.:':L

[i.:n'Eí'o i:18 (::St l11:UT =:; :'';.:i':sí:; i:=- ':.::: :. := :,. :::'==i.-

tesa, OS [E:U1')(]0S d rU>:ilj0=!:, C':: (:'.«.- -- -':- '.:::.= .;:ta

orcien. i!)spiram õos trabalh do==s ''.:i:a ::e ;..,. -:' :.= :. .:;.=.s u=

vinclzlo a prendo-lo à erlpi-esa. (84} No c=s; e.:;;:;:. :::.:, c: cs=c:a,

esta. içã!&H de ad.entrar tccHícã:e:l-ce. ê -Lã.I'..c: '..:. :::;; : ::ls ;,cde--

rasos mei.os de contro].e social- e dominação idem:â ::c=, a.l=s'banda

os individuos aos papeis que devem dese=.penh=: e '-::canso-os

conformes e submissos a esta situação''. (85}

:'

são justamente duas empresas do setor têl:--:.]- Tue. na Rio
Grande do Sul, mais i.ncorporaram estas ti.pia.da:ies: A (:;=panhia

Fiação e Tecidos Pelotense e a União Fabri.l de Fio arar:ãe (Fáb-
rica de Tecidos Rheingantz)

A Companha-a Pelotense estruturou u=a "Sc:ieâad6 Benefi.-

ceDteíí para a qual contei.pulam funcionários e a p:ópria empresa.

Esta Sociedade se dedicava a equaci.onar os prol:elas ''sociais''

dos empregados, na área rabi-taxi.ona] com as vi.].as opera:ias, na

área educacional com as escolas e. morTaente na área da salde, com
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medicamentos, ambulância, e atendimento hospi.tal-ar

À função desta Sociedade Beneficente dos Empregados da

Companhia rffILetiu c].altamente a vi.são de que o gasLuo com capital

humano cometi.tui um i.nvestimento com efetívo reto=-no.

E sob este prisma que, em 1919. se concebeu a i::anuten-

ção, pela "Sociedade'', de uma professora em uma c.scsla naturna. P.

fleciuêPcia verificada neste estabe]ccimenl:o Feri t:l] a :i('=:sc, na

Fi'c>cessa fe cooptação da e)represa sabre seus e:lFr :f*:c:;= € ':= :e c's
\: l+uuais ca!'ídi.ditos a lr)gTessareFI =tã ci;lFresa. C) r.:.:=1'c, r.= :1,:- rIoS

:et;falou c:: perfil func=iünal da empresa onde ã ;:=:alia 5 s funcicl-

nários e.ram ilulheres e crianças. (86) Destas üJtJ-: :.:, sc;:-. áJ,.:.,ida.

:.ui.tas frequentavam a escola no período da noite, â::;::gE:rico em

Rui-'-co Q processo de controle da instituição sobre o i::íl-.,!(iuo.

TABELA 1 6

NÚMERO DE ALUNOS POR SEXO DA ESCOLA !'=;Ji:'IDÀ PEIA
SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DA COlqP;J{HIÊ DE FIAÇÃO E
TECIDOS PELOTENSE - 19 19-19 2 1

FONTE Relatóri.o da companha.a Fiação e Temi.dos Pelotense
dos respectivos anos

Um dos casos mais conheci.dos da estrato;i.a de expansão

deo].ógica da classe doma.nante através da esco].a =o Rio Grande do
foi o da Uni.ão Fabril de Rio Grande

  I'otal meninas  
1919 62 42 20
1920 74 48 26
1921 88 41 47
1922 88 42 46
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À importânci.a dada pela empresa à questão da instrução

refletia-se na obrigatoriedade de frequência a (}ue seus em-

pregados eram submetidas. A escola. em seu inicio, funcionava

aos domingos. Fíai.s tarde, passou a ocupar um turno do dia,
pedi.canja o QuLcFO à atividade laboral

E inpartanKce ter em :ente que estas escol-as, de modo

geral, e=-EIH rc:-.tzlhcõc.a de um =obr'et-laL=e].}io dos f:i- =:iorláríos, pois

] ]fcPr(:â }.=.rtl(:j.t,i]'tra ]c c):'ç;:;=,=ittc) da esc:ola â: l:ãs st'!)sxdiarz--

íi:ante. [le ]fOQO ç I'a!, estas est:,las CE;: Cüo ll'iS(:.==.';:.s ::Xt ]1 '3. F,'SSO--

c[ação n']ã].O]:, TIPO lí Sociedade 3 l?fi.cerlte':, :l'a a ' !al QS

funcionários col-itribujam finãnccir&l:'lente e da q:a,- =-eccblcm apoio

em si.tuaçães crIEi.cas de sua e>=istência +cãj-s cam.o dclença ou

morte. leão resta d\ávida de que neta organização cano esta â&ceDdia

aos interesses da empresa na medida em (iue farei-ca\;a o aprzmora-

mento da força de trabalho, ao mesmo tempo que contribuía no

sentido de diminuir seu processo de depauperaçâo física.

Embora este tipo de ini-ci.atava tenha si.do típico das

indústrias têxteis, talvez pela expressiva uti.lização de mão-de-

obra, e principalmente pelo continente de força de trabalho

infantil empregado, nuitos outros empreendi.men'os de outros se-
tores tiveram a mesma i.ni.ciativa, tb'S.s como: a Charqueada Santa

Tereza em Bago, na primeira década do século(87); o Estai.eito

Mabilde, na Ilha da Pintada. em Porto À].erre; a Cooperativa
Carbonlfera Rio Grandense; a Cantina Caxiense õe Luas Antunes,

além da Companhia Fabril Porto-À].egrense. cuja associação bené-
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ficente mantinha-se com as mul-tas cobradas de seus operários

(88)

E ' importante salientar que, sob o prisma cientifico

tecnológico, a educação no Rio Grande do Sul não preenchia as
necessidades das i.ndüstri.as gaüchas. O ensino enciclopédico

mini.sarado pelo jesuitas, caractere.zado por um forte lanço huna

nesta medi. eval , não atendi.a ao senso prático da burguesia i-naus

trial emergente Mui'Eos dos futuros 'ícapitães de indüstz' ia t{

pz'ocuz'av'am . então, apri.moramento técnico-educaci-onal em Quer'os

centros, pri.ncipalmente na Europa

Como mostrou PESAVENTO

noS filhos do cervejei.ro Ritter, por exemplo,
estudaram em São Paulo e em Muni.que, no famoso Instituto
de Cervejari.a, além de reali.zarem estágios na Saxõnia e
Austri.a; dos 7 filhos de Carlos G. Rheingantz, 3 estuda-
ram química e fiação em Aachen e os decai.s em Saxen; 2
filhos de Bens estudaram em Dusseldorf, e ele próprio

1:;i:::li :l;:li:11:: ';:êll11:::;;:i:.:::i ::! ':::=?::
:i:::ll:lF:l: i: :::ll;:'li :l;l:l"!sl:::::l:Eá!:l

manufatureiros .

Também estudaram na Alemanha os cervejei-ros

na Inglaterra .

Dentre os empresári.os de etnia i.taliana, Eberle
reali.zou mais de uma viagem ao exterior, visitando meta

ã'
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].urge.cas na Alemanha e ltália, em 1919{ para estudar
inovações técnicas no engarramenteo do vinho, e Cardos
Dreher, em 1917, percorreu as zonas vinícolas da Alema-
nha, Suíça e Norte da ttâlia. (89)

No caso especifico do Rio Grande do Sul, na virada do

século, a sociedade apresentava uma complexa.dade muito grande.
Havia todo um segmento de classe vi.nculado ao setor agropastoril

em crise, ao lado de um novo segmento da classe dominante emergen

te vi.nculado ao setor agroindustri-al: A banha substitui.u a car-

ne. (90)

Esta nova situação debandou solução especifica em termos

de qualificação de mão--de-obra. Assim, se as escolas de pri-
meiras letras exi.utentes, vinculadas ou não às empresas, aten-

diam às expectati-vas do proletariado e havia se consola.dado a

práti.ca do aprimoramento cientlfi.co da elite burguesa na Europa,
havia ainda um segmento i.ntermedi.brio que passou a merecer

maiores cuidados da "sociedade".

Com a paulatina dominação do setor industrial e comer

cial de Porto Alegre por segmentos de origem germâni.ca ocorreu

simultaneamente a proliferação de i.nstituições vi.nculadas a esta

etnia, destinadas a prover de mão-de-obra especi-alizada tanto o
setor comercial como industrial. Nesta di.reção ocorreu, por exem'

plo, a evolução do colégio Farroup'Í-J-ha.

Em 21 de março de 1858, fundou-se o ''Deutscher Hilfsve

(sociedade Beneficiente Alemã). Em l de março de 1886
À..Ina ,Ih q,-.n]odndQ Evanaé].ica dedependfuncionar. nasa

hein



4$7

Porto Alegre , a pl Knabenschule des Deuschen H i. l fsverein n (A

escola de menu.nos da SBA) No dia 2 de setenbzo de 1895 foj.

inaugurado o edifício que, por 66 anos, abri.garça sucesso.valente

a i'Esco].a de Meninos" , o Ginásio Teuto-Brasilei.ro Farroupilha, O

Ginásio e, finalmente, o Colégio Farroupilha (91)

A Sociedade Benefi.cente Alemã era uma i.nsti.tuição parti.

Guiar que congregava entre seus sócios a mai.ori.a da pequena

burguesia emergente de origem alemã, passando por seus bancos

alguns dos mai.odes capitães de indihstria do Estado, como: Rubem

Benta. Ludolfo Boehl, Germano Petersen e George Gel'er

Nota-se então um incremento das '' escol a s de artes e

ofícios", que tinham como objeti.vo formar mão-de-obra ''especiali

Zâdâlf Neste intui.to estrutura-se a ''Gemem.nnutzo;en Verem" (So

piedade de Utilidade Pública)

"A partir de 1911, o arquite'-o Theodor A.J
Wiederspahn assumiu na Gemeinnutzigen a tarefa de forma-
ção de artesãos, mantendo um curso RO-ENTRO para e?te
fim. À Gemeinnutzi.gen Verei-n buscou aux]].i.o do poder
público para ampliar seu curso proa-ssi.oral. Neste sen-
tido. os industriais Gustavo Suei.gleder, o arquiteto
Wiedersphahn e outros e].eventos gerTnâniccs solici.param à
Assembleia de Representantes uma subvenção para a compra
de material para a escola. A comi-suão de petições e
reclamações encani.nhou o pedido ao presidente do Esta-
do, elogiando a i-niciati.va educaci.anal que .vi.fava propa'
gar a i.nstrução "en todas as camadas sociêj.Sn. O atendi-
mento à reivindicação dos empresários sõ teve solução,
contudo , no âmbito munici.pal, quando e= 28 de novembro
de 1913 0 Conse].ho Munici.pal de Porto Alegre autorizou a
subvenção solicitada. O curso proa-ssicr.al da escola
teve um desempenho tão proveitoso que, ez fi.ns de 1913,
foi comi-fada a formação de uma escol.a i-ndependente
(92)

A estruturação da Escola de Engenharia e de uma esmo ]. a



de Artes e Oflci.os no fi.nal do século passado e i.nlci.o deste foi.
representati.va da concepção positi.vi.sta em relação ao ensino. O

Estado apenas participou de forma subsi.diária, cabendo ao setor

pri.vago a concretização do prometo. Sa].lenta-se, no caso da

Escola de Engenhari.a, o caráter de "ensi.no li.VFel' propugnado

pelos casta.Ihistas. O corpo docente desta Escola pautava-se por

uma notória postura post-tivista e iífoi. durante muitos anos, um
foco de irradiação dos ensi.nos ci.entlficos e fi].osóficos de

Conte" (93 )

u A Esco].a de Engenharia, fundada em 1896 em
Porto Alegre, destinou-se à consta.tui.ção de um grupo
técnico superior que contribuísse com seus estudos para
a raci.onalização da produção i-ndustri.al gatlcha. l)esta
preocupação não esteve ausente a formação de ur:a mão-de-
obra qualificada. que também contribuísse para aquele
processo com a sua habi-]itação profissi.anal. adequada.
Paralelamente ao seu conteúdo raci.anal i.zador da produ-
ção, voltado para o intento de produza.r inai.s e =.elhor, a
fi.m de aumentar a lucratividade da empresas, o ensino
proa.ssi.oral para os operári.os teve também a sua preocu-
pação di.sciplinar e mordi.zadora, consoante a norma
republicana de eliminar o potencial de conflito pela
educação. (94 )

Concomitantemente com as idéi.as de expansão do ensino
superior livre, propugnava-se a cri.anão de estabeleci.Bentos de

nível medi.o destinados a formar mão-de-obra especial i.zada.

''' Em re].atóri.o apresentado ao Conselho Muni.ci.pal de Porto

Alegre, o i.ntendente da capital assim se pronunci.ava, já em 1897:

O desenvolvimento que vai. tendo a classe operária nesta

cidade, onde constantemente estão sendo estabelecidas fábri.cas,

as continuas edi.fixações que 'se fazem. que vão ocupando -não



quero numero Qe' operári.os, ne anima a lembrar-vos a fundação de

um estabelecimento de i.nstrução de tal natureza, à semelhança dos

que já existem em algumas capa.tais do pais, algumas das qual.s em

conde.iões menos favorável.s do que a sede do nosso município. (95)
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Um entendi.mento entre o i.ntendente José Montaury, o

Conselho Mini.cipal de Porto A].erre e a Escola de Engenharia
possa.bili.tou a construção de um nLiceo de Artes e Ofi.cj.osn. Esta

escola devia mini.strar educação gratui.ta, sendo subsidiada pelo
Rubi.clpi.o. O prêdi.o foi. i.naugurado em 1906, com o titulo Institu-

to Técni.co Proa.ssi.onal Benjaini.n Constant, passando, em 1918
Instituto Parobé

ar

n Referi.a iiÀ federaçãon sobre o Insti.tuta Técnico Profissi.o
na ].

O sistema consista.a em estimular e cultivar as aptidões

especi.ai.s do aluno, de modo a obter o máximo aprovei.talento,

pondo-se ao seu alcance os materiais necessários. [...] Em sua

ofici.nas as cri.ancas pobres, salvas da vadiagem corruptora, apren
dem um oflci.o que as torna aptas a trabalharer= para vi.ver e

fortalece-lhes o caráter, preparando-se, asse.n, o adulto do

futuro para ser \hti.l a si mesmo e a soa.edade. Àli se ensinam

desde as profissões mecânicas, a escultura e modelagem, a galva-

noplasti.a e fototécnica, até a arte ti.pográfica, de i.opressão e
encardenação. (96)

Em 1920, o Instituto Parobê i.naugurou un curso feri.ni.no

que compreendi.a o ensino de traba].hos manuais e "di.reção de casa



de famlli.anr promoção que despertou o interesse das pessoas
pobres da capital. (97)

Na década de 20 consola.dou-se a posição do Insti.tuto

Parobé na área cio ensino técni.co, caracterizada por um reconhe-

ci.mento naco.onal da capacitação de seus egressos. ljeste perío-

do, o Instituto oferecia as seguintes tihabi.l i.taçõesl': construção

mecânica (modelados e funda-dor, modelados de fundição, necani.co

ajustador e inecâni.coo construtor) , construção metálica ( latoei-
ro, forjados, serralhei.ro, carpinteiro e tua.cheiro, escultor e

torneiro), artes gráfi.cas, fototécnica (fotóg:-afo, gravador,

autotipista, fototécnico) , tipografi.a( composi-tar, pagínador.
i-opressor e gramtológrafo) , curso femini.no com trabalhas dc>= ésti-

cos e rural.s, costuras e bordados,padari.a e pre;aro cãe conser-
vas . (98)

A medi.da em que o parque fabri]. se expa::iia. r.cu.'e um

aumento da criação de "escolas profissional.sli. À iRj.cj.ã-cj..,à pul-

veri.zou-se em vári.os setores da sociedade, todos querendo ter a

primazi.a do controle ideo]ógi.co deste setor da c].asse operária,
vi.tal ao processo de produção.

Assim. a Igreja abriu di.versos estabelecimentos àe ensi--

no destinados à habi[itação profissi.ona].. Os padres Sa].esi.anos

abriram en Rio Grande, o "LI.ceu Salesiano de Artes e Ofícios Leão

Xl11.(99) Em 1918, o cónego Felli.pe Di.ehl cri.ou, na paróquia de
Navegantes, uma esco].a noturna com este intui.to.



Em contrapartida às iniciativas governamental.s nesta

área, secundadas pela classe patronal e pela Igreja, os operários

tentaram atuar na área do ensino proa.ssional, pri.nci.palmente

através de algumas associações mais combativas. Em 1914, a

Soa.edade Beneficente União Operári.a 13 de Janei.ro manta.nha aulas

soturnas para adultos e cri.ancas .(100) A FORGS tentou, em

1917, cri-ar o Atheneu Operári.o. (IOI) Da inesna forTna, em Ri.o

Grande, a União Operária menti.nha uma esco].a para atender os

trabalhadores . ( 102 )
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No inicio da década de 20, a Cooperativa de Consumo dos

Empregados da Vi.anão Férrea inici.ou a construção de uma escola de

artes e ofícios . ( l03)

Estas inici.ativas do operará.ado, de modo geral, apresen--

tapam-se com mui.ta fugi-l i.jade, devido princi-pal:ente aos altos

i.nvesti.mentos exigidos por um estabeleci.mento deste gênero. Além

disso, é preciso ter em mente, que nem sempre csLcãs i.nici.ativas

tinham um caráter endógeno à classe, como é o caso da Cooperativa
dos Funcionários da Vi.anão Ferrea, com clara influência dos nlr-

mãos Maré.stasii. Outro aspecto ê que, de forma alguma, estas
organizaçções esco]ares de cunho prol.etári.o ti.veran um caráter

contradi.tóri.o à situação vigente, como bem anal i.sou Pesavento e

"Sem querer ignorar a ]uta de c].asses e o poder
de contestação do proletari.ado urbano gaúcho ao domínio
progressivo do capital, este tipo de atuação operária
vem demonstrar de que modo a i.deologi.a, aó se difundir
pelo corpo soa.al, tende a assumi.r a forma de "senso
conum". Ou seja, a post.ção central que a educação ocupa-
va no universo ideológi.co republicano, e que se vincula-
va a um prometo de desenvolvimento ca;i.talistá e dei..



4$2

dominação burguesa, introjetava-se também no meio ope-
rário. Parte do proletariado enganava-se na busca de una
melhor hábil i.tacão proa.ssi.anal, legitimando con isso a
proposta do governo e indo ao encontro dos interesses do
empresariado. " (104)

O empresariado agiu, portanto, sempre de forma comple-
mentar ao sistema de ensi.no ofici.al ou confessa.anal no Rio Grande

do Sul. No i.nlcio do sécu]o, preocupada com a indefinição ideo].ó-

gica e com as dificuldades do modelo escolar em sati.afazer as
necessidades do sistema produtivo em expansão, em termos de mão

de obra especializada, a classe burguesa procurou cri-ar estabe-

].ecimentos de ensino com o propósito de satisfazer tal carência.

Entretanto, estas ini.ciativas l i.mitaran-se a uma inter-

'\'então contigencial, poi.s logo que o exército i.ndustrial de

reserva expandiu--se. a burguesa.a procurou ''soa.al i.zar'' os custos

da formação de mão-de-obra especi.alizada, transferindo esta incum

bência ao sistema de ensi.no oficial e particular de ensi-no, na

medida em que estes si.stemas mostraram-se tecni.carente competen-

tes e ideologi.cadente confiáveis.

7.5. o !aovinento operará.o e a educação no Ri.o Grande do Su].

Se a análise dos movimentos populares na área educado--

na]. revela, por um lado, a precariedade com que se caractere.zaran
as eventuais iniciativas neste setor, por outro lado, demonstra a

preocupação dos setores ideologicamente antagõni.cos, que não pou-

pavam esforços nas investidas contra as instituições escolares de



cunho popular

A escola popular. vinculada a movi.mentes organi.fados de

trabalhadores sofreu, asse.m, de um "mal de nascença", contra o

qual a ideologia dominante tratou de acautelar-se: uma perspec-

ti.va de transformação da soa.edade. As medi.das uti.l i.zadas pelas
classes hegemónicas tiveram um caráter preventi.vo-proa.láti.co

restando, então, relativamento pouco a fazer em termos ç'curati.-
vosl!

Entretanto, apesar das precauções, algumas ini.ciativas

se fi.zelam sentir, entre as quais destacaram-se as escolas -.,i.ncu-

].abas às li.gas operárias, na época sob domínio i-deológi.co a=arcs-

sindical].sta. Nas circunstâncias do período hi.stórico, =àc} ê áe

se estranhar a dificuldade em se i.mplantar un si.stema edu a:lona:

alternativo. Além de a estruturação da rede de ensino vi=:-:lapa
aos index'esses da classe dominante ser inco=ensuravelne=-.e =:e-

Ihor, a classe trabalhadora recém-emergente ainda não ti.n'.a defi-

nido seu papel na sociedade em formação; teve. então que e:frer-

tar, o que na época foi fatal em termos de prometo educaci.;nal,

lutas investi.nas entre as diversas correntes i.deológi.cas que

pretendiam deter a hegemonia do movi.mento popular: os ana!:a'listas
e os lísociâli.stâstt

o prometo educaci.onal ori.unto da classe trabalhadora não

pode, de forma alguma, comparar'se com o si.stema de difusão

i.geológica via aparelho escolar implantado por correm'-es âe

pensamento vi.nculado a outros segmentos de classe. Mas, o i-=Fc:-
cante ê resgatar o perigo potencial que os projetos ps;i:ares
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acarretavam aos interesses da classe dominante, a ponto de consi.s

tirem, frequentemente, em ponto de referênci.a no antagoni.smo de
classe

Neste período, o predomínio ideológi.co do anarco-si.ndi-

ca[ismo acarretou uma "di.fi.cu]dade" adia.ona]., no que se refere à
manutenção das institui.iões educacionais, uma vez que estas, por

uma questão de princlpi.os, rejeitavam qualquer contribui.ção que

viesse do governo .

Como a classe proletária recém estava se constituindo no

Rio Grande do Sul, apresentando muitas das características de um

período prê-capitali.sta, não tinha, em consequência, quanta.-

tatix-agente nem qualitativamente, conde.iões de manter um si.stema

educacional capaz de rival i.zar com os outros projetos em execu--

Na maioria das vezes, a massa trabalhadora restringe.u-se

a ati.tules e comportamentos de constestação aos projetos concor-

rentes. Os mais visados foram os de vinculação reli.glosa. prece.-

puanente os orientados por jesuitas.

7 . 5 . 1. o prometo anarquista

o grande marco do anarquismo em termos de educação foi

1882, quando foram definidas, pelo "Comitê para o ensino anarquis

tat', as normas básicas que deverá.am orientar as atividades do

Movia:ente no campo do ensi.no . Faziam parte deste comitê: Elisê
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Reclus, mean Grave, Kropotki.n. Louise Mi.che]., Carlo Malato e,

provavelmente, dele parti.cipou tanbém Paul Robe.n. Foi elaborado

então o "Programa Educacional do Comi.tê para o Ensi.no Anar-
quista . ii

nDe acordo com o Progralüa Educacional, o esfor-
ço i.ni.ci.al dos nilitantes e simpati.zantes, ao se envol-
verem em assuntos educaci.onai.s, deverá estar voltado
para a supressão de trem práti.cas habituais nas escolas,
muito nocivas, a seu ver, para a formação do i.ndi.vlduo:
a disciplina os programas, e as classificações. À desci.-
plana deverá ser suprimida. por causar a di.spersão ea
mentira entre os alunos. Os programas deverá.am ter o
mesmo destino, por que anui-am a originalidade, a inibi.a-
tava e a responsabilidade das cri.alças. Por fi.m. a
escola deverá deixar de ser fonte de comportamentos
baseados na rivali.date, na i.nveja e no rancor, e, para
tanto, deverão ser abol i.das as classe.ficações destinadas
a di.stinguir os alunos em si." (105)

A educação preconizada pelos ácratas, com a qual contam

].eç'ar avante seus objetivos ideológi-cos, tem de ser l i.vre, pJ-ena-

nence livre e proporci-onar a formação moral ao i.ndi.vlduo ativc,

ceei.o de i.ni.ciativas, empreendedor, valente. solto dessa tirai.dez

do pensamento que caracteriza o homem instruído em nossa época, e

ao lesma tempo sociável, igualitári.o, de insti.nto anarquista,

capaz de sentir sua unidade com todos os homens do universo

i.fitei.ro. (].06)

Momento de forte impacto do movimento anarqui.sta na

sofledade brasa.leira ocorreu por ocasião da morte de Francisco
Fer:er. Particulannente na área da educação, a repercussão da

cap--=ra, e posters.or fuzilanento deste educador. aflorou uin está.-

].o =e'.odológico-hidático de certa forma desconhecido para a nai.o-

ri.a üa soa.edade, mesmo no grupo dos trabalhadores na educação.
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Os mai.s diferentes agrupamentos soa.ai.s maná restaram-se

solidários com o emérito educador. Por exemplo, o "Centro Republi
cano Conservador" , órgão com ideologi.a ti.picainente positivista,

lavrou solene protesto contra o assassi.nato de Franca.sco Ferrer,
associando-se a todas as mini.festações de solidari.edade que con
penavam o bárbaro cri-me do governo espanhol (107)

iiFoi durante a Comuna de Pari.s qLle se i.escreve-
ram com maior vi.gor as propostas libertárias no car.po do
ensino e da educação. Herdadas das i.Jóias de Proudhon e
Blanqui, entre outros, rept'esentaram um momento i.r:portar
te na luta pela lai-cização do ensi.no, processo i.ni.dado
um século antes pela Revolução Francesa e que interessa-
va ao proletari.ado ampla.ar. POsteFiotFicRte a ob:.'a de
Franca.sco Ferrer vei.o selar a concepção anarqui.sta de
Escolas Li.vres. " (108) ' '

No Brasil, os anarquistas possuíam uma p:-eocupaçâo espe-

cial em relação à educação. Tanto isso é vertia:ie que, e: doi.s

congressos operários organizados no i.nlci.o do sêcu].o, 1936 e

1913, este tema mereceu uma recomendação especi.al

No Congresso de ].906, no Rio de Janeiro, em sua te:ceia-a
e Última parte, a recomendação sobre o tema 7 i'Sobre a cri.açãc
de escolas laicas pelas associ.anões operári.asn fc

nConsideFando que o ensi.no oficial ten por fil
i.ncutir nos educandos i.déias e senti.menos tendentes a
forte.ficar as i.nsti.tui.iões burguesas e, por conseguinte.
contrários às aspirações de emancipação cperâri.a. ' e que
ni.nguêm mais do que o próprio 'z5lt)erário tbm interesse 'ez
formar li.vrenente a consciência de seus fi.lhos: O con-
gresso aconselha aos si.ndi.catos operários a fundação de
escolas apropriadas à educação que os nesaos devem rece-
ber sempre que tal seja possível; e, quando os sir.âica-
tos não o possam fazer cada um per si, deve a federação
local tomar conta do encargo."(].09)



Da mesma forma, em 1913. por ocaso.ão do Segundo Congres

se Operário Brasilei.ro, foi. reafirmada a mesma recomendação:

nToHando como principio o método racional e
cientlfi.co, em contraposi.ção ao ensi.no nlstico e autori-
tário, promovam a criação e vulgarização de escolas
racional i.stas{ ateneus, cursos profissi.onai.s de educação
técnica e artística, revistas, jornais, promovendo con-
ferenci.as e preleções, organizando certames e excursões
de propaganda i.nstrutiva, editando l i.vãos, folhetos,
etc. " (llO)

Entretanto, na práti.ca, os si.ndical i.star enfrentaram

inúmeras dificuldades, entre as quais destacou o problema comum a
quase todas as inici.ativas educacionais no Estado: a falta de

professores. Além di.sso, a soa.edade começou a estruturar um

sistema de educação com abrangênci.a nazi.onal, o que implica,

consequentemente. a construção de um arcabouço jurídico-buro-

cráti.co que, em pri.nclpio, conflita com as concepções didático-
pedagógicas li.bertárias .

E interessante resgatar, sob o pri.sma ideológi.co, a

preocupação dos si.ndi.calistas no Segundo Congresso, em relação ao

cresci.Jnento dos sindicatos catól i.cos, que começava a colocar en

pera.go a hegemonia dos anarquistas no movi.mento operári.o. Assim,

extraiu-se deste Congresso um posicionamento con'cundeRte contra a

parti.cipação dos libertários nestes sindi.catos.

Entretanto, a história dos fatos, a posters.ori., demons

trou que os anarquistas perceberam tarde dedal.s o processo de

isolamento en que foram colocados, e sua reação de pouco serviu,
então.



468

O posici.onamento li.bertári-o não somente se insurge.a

contra a pedagogia católica classifi.cada por Ferrer cano "medie-

val, subjeti.va e dogmâticau, como também criti.cava a escola

laica estatal, pois "Deus foi substituído pelo Estado; a virtude

cristã pelo dever cívico; a rel i.gi.ão pelo patri.oti.smo; a submis-

são e a obediência ao rei, ao ari.stocrata e ao clero pelo acata-

mento ao funcionário, ao proprietário e ao patrão'' (11].)

A análi.se do contributo da escola de orientação anar-
quista prece.sa ser cui.dadosamente di.mencionada. de modo a não

cair em um certo ufana.smo por coloca-lo em um patamar de in-

f].uência muito aci.ma daquele em que verdades.carente se situou E

prece-se ver com ressalvas afirmações como as de R3DRIGUES:

limo Brasa.l - a história ainda hâ de registrar
isto, para ser verdades.ra o e]emento ].iLertário propa-
gou, mais i.nstrução e cu]-tuta no seio ãa c].asse operá-
ria. até 1920, do que as escolas ofi.cials e seus profes-
sores telegui-ados pela demagogo.a doma.cante, com verbas
cobradas de formas de i.opostos ao povo traba].dador."
(112)

o anarquismo constituiu-se na forma organizaci.anal majo-
ritári.a da c]asse traba]hadora no inicio do sécu].o. Cola um traba-

lho mais intenso em São Paulo ele não deixou, entretanto, de

dei.tar raizes en outros estados. No Rio Grande do Sul, esta

corrente deteve O ncontFo].eu do movimento operári.o até meados da
década de 20 .

A educação sempre foi um aspecto priva.].egiado no anar-

(luisno e, no Rio Grande do Sul, motivo de prec;upação de seus

mi].i.dantes. As tentativas de imp].antação de escoa.as ao estilo das



nEscolas Modernasi' foram frequentes, mas com resultados aquém do
esperado.

fino Ri.o Grande do Sul nasce a Escola União
Operári.a no ano de 1895. Seu progresso merecia admi.ração
de quantos tomaram conheci.mento da ini.ciativa pioneira.
Teve boa duração, i.nstrui.ndo várias gerações das camadas
mais humildes: os trabalhdores naquela região". (113)

Em Livramento, em 1912. a Uni.ão Operári.a ( sob orientação

anarquista) pri.ncipiava os preparativos para fundar sua esco].a.

Ressalta-se aqui, novamente nesta cidade, uma espéci.e de iica].bei-

rão'' i.deológi.co onde as várias post-Pões i.geológicas do i.nJ.cio do

século engendraram a estruturação de estabe].ecir.entes de ensino

sob várias orientações .

A experiência de mai.or sucesso na área educaci.oral de

cunho popu[ar no Rio Grande do Su]. anteri.or a 1930 é a da E.sco].a

Moderna. sob a "liderança" de Polydoro dos Santos. Esta es:ola.

a].ém de consi.sti.r em um marco na hi.stóri.a da educação da classe

trabalhadora no Estado, reveste.u-se de uma si.gnificaçãc toda

especi.a]. poi.s sua trajetória ê um dos melhores exemplos das

consequências da luta pela hegemonia na condução do processo de

tomada de decisões, en relação à classe trabalhadora, por diferem
tes prol etos populares.

Após a 'estruturação do Partido Comum.sta do Brasi].

(PCB), em 1922, e com menor intensidade já antes, ocorreu verda-

deira luta de "terra arrasada" entre os movimentos anarq=is'.a e
soc i. al i. sta .



À descola Moderna'l , pela i-mportânci.a que passa a desem

pensar no processo de formação social do trabalho, não pôde se
eximir do conflito ; ao contrári.o, seu sucesso atrai.u a ncobi.çan
dos beligerantes os anarqui-smas, para preserva--la sob sua orien

tacão, e os soa.ali.stas, no sentido de deter o controle deste

aparelho

E preciso destacar que, embora houvesse no pl-ano i.deoló

gi.co uma série de confli.tos entre os mai.s diferentes parada-amas

J e sult i. c o -catól ico , maços, li.geral, etc., de certa forra, nenhum

de].es apresentou o grau de antagonismo manifesto cor.o o que

ocorreu entre anarqui-smas e socialistas.

Os problemas que. em principio, se res-uri.gia=. a uma

discussão eln nível doutra..nári.o, no senti.do de idcFi-Lírica: a que

[nternaciona[ deveriam os sindicatos se fi.].i.ar, general içaram-se

então. Este confli.to está bem expresso por }<NIESTEDT el suas
ffMemÓZ'j.as f* :

"Agora começou uma luta pela destruição recí-
proca. À união tnternaci.anal foi a primeira vlti=a. A
próxi.ma foi, pouco depois, a Escola Moderna. Cs adeptos
de Moscou queriam apossar-se da escola, e i.sto a+-ravés
da criação de uma Frente Unida. Quando esta táti.ca
falhou, eles fizeram, com que seus adeptos se tornassem
sócios da associ.anão escolar, para depois alçar;ar seu
objetivo através de decisões majori.párias.

Depor.s que Zenão de Almeida e Cia.lio villae"
tinham saldo de Porto Alegre, o probleiüa de professores
também teve certa importância. Foi muito penoso para miiü
destruir o exemplar instituto, nas antes que caísse nas
mãos dos adeptos de uma ditadura preferi que desapareces
se. A memóri.a de Franca.sco Ferrer deveria permanecer
imaculada . ( 114 )



Sob a ética anarqui.sta, a deck.são em favor de Moscou

destruiu gradativamente toda a capacidade de anão do operariado,

não somente no Ri.o Grande do Sul, mas em todo o Brasa.l e, de
certa forma, em toda a Àmérica Lata.na.

No final da segunda década deste século ocorreu uma

orquestração de ci.rcunstânci.as que propici.atam o refluxo do movi-

mento anarqui.sta, mormente na área educaciona]. À].êm dos proble-

mas com as outras tendências i.deológicas no seio da classe traba-

lhadora. as elites desfecharam alguns golpes fatal.s à sobrevivên
ci.a dos projetos educacional.s libertâri.os.

Entre outros, destaca-se a deck.são emiti.âa pel-o Supremo

Federal de Justa.ça. em relação às "escolas modernas'' e= funci.ona-

mento em São Paulo, que foram prol-bi.das de funcicr.ar. ssb acusa-

ção de não atenderem as normas e regulamentações exigi.áas pelo

governo paulista.

No caso de Kniestedt sua luta com os 'isoci.âli.stasií

originou-se de sua mi.litânci.a na Alemanha. "Nossos :.ai.odes i.nimi.-

gos eram os lideres das associ.anões soa.al-der;3cratas. Estes

senhores ti.nham medo de perder suas ovelhinhas."(115)

No Brasil, Kni.estedt encontrou um campo !ivre e somente

no final da década de 10 ê que os soa.alistar passaram a competir
com os anarquistas na li.herança do movimento operário. À diferen-

ça consi.sua, fundamentalmente, na opção diferem:i.ada sobre o

papel dos dirigentes nas organizações populares, pri.nci.palnente

no sindicato e no partido. Efta diferença pode ser apreendida



nas palavras de KNIESTEDT

nMinha Luta se voltava contra o capa.tal i.smo, o
militarismo, a Igreja, ou seja contra a mentira. a
violencia e a exploração; mas tanbém contra o Estado e
asse.m contra o centralisno. Resistia a todo ti.po de
autora.date sobretudo no partido e no sin.dicato." (116)

No Rio Grande do Sul, as post.iões de ambos os lados, na

década de 20, assumi.ram caráter de irreconci]iabi].idade. En cada

congresso de sindicatos da Federação Operária do Río Grande do

Su]., as estratégias de luta provocavam "feri.dasii de difícil cíca-

trizaçãcl. E um exemplo a situação ocorra.da no tercei.ro congres-

so (1525) , quando os ''Bol-chevistas" procuraram, pcr vári.as :.'fazes,

obstruir os trabalhos, e ''tiveram de abandonar a reunião sob o

r i.se dcs delegados" . ( 117)

}:as, o que ocorreu de fato, foi uma continua e paulatina

ocupa;ão de espaços por parte dos soa.al i.smas, restri.agindo, cada

vez #©is, a inf].uência dos anarquistas no movia:efta orga=i.zaão
das p-l .ba dadores .

un dos ülti.mos gestos no sentido de deter esta tendência

ocos:e= eia Pelotas, de 16 a 18 de janeiro de 1927. Sob a direção
de F=i.e5rich Kniestedt, foi. real i.zado um congresso dos si.n3icatos

de Bago, Rio Grande, Pelotas, Capão do Leão, Porto alegre, Caxi.as

e tr==-.::tara: ao todo eram 18 delegados. "Neste Congresso prati-

ca:e:'.e, só foi. abordado um tema: como enfrentar o traba].ho iaalê-

fico í=s agitadores bolchevistas? Havi.a a consciência de que a

to:e:ã:cia representaria a destruição do movi.men'.c sinâica! lo-



473

cal. Após amplos debates, foram tomadas as deva.das deck.iões. À

evolução posterior mostrou que jâ era tarde."(118)

E prece.se caracterizar, na anal i.se do movi.mento operário

nesta época, o caráter ambíguo de Borges de Medeiros. Assim,

apesar de representante das eli.tes, não deixou de emprestar, à
greve de 1917, senão um apoio, pelo menos uma certa complacência.

aJ-go que não ocorreu em 1923, quando da Revo]ução Federa].teta. Da

i«psRã forma, quando todo o processo de expus-são do pais de Frie-

dri.ch Kniested estava pronto, Borges de Medem.ros recusou-se a

assinar, sendo o sindicalista libertado.

Em verdade. o que ocorreu foi. uma práti.ca que fez escola

de=--ro do PRR e que desembocou no populismo, o qual ê geralmente

u: estio.o de governo hábi] em administrar os conf].idos aLFa'ü'ês da

a:caça entre os antagónicos. Nesta óti.ca era inp3rtante vrculti-

va:" tcãas as posições, contanto que fossem mantidas ''sob con-

ta' c! e f'

Cs anarquistas acusavam os soa.alistar ãe. não somente

cs-czFcIR equivocados em sua po]]tica si.ndica]. em rel-anão à classe

traba[haàora, mas tainbêm de se a]iarem aos segmentos po].ricos

vinculados às elites doma.Dantes. As acusações atingi.aiü pri.ncipal-

=e:'.e Ceei.].io Villar e Francisco Xavier da Costa, que "Ei&-.aTaVam

des=aradarente o Partido Republ i.cano Rio Grandense". (119)

7 . 5 .2 .o Prometo $oci.alista
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A organi.cação soa.alista no Ri.o Grande do Sul ê tão

antiga ou mai.s do que a anarquista. mas ambas tiveram seus momen-

tos de maior influência concorri.tantemente

Sob o pri.sma estratégico, a diferença pri.nci.pal ê o

pri.vi.lêgio atei.buldo pelos socialistas ao partido politico, ein
detrimento de outras formas de organização social. Em conse-

(}uênci.a, este paradigma não se preocupou em deter di.retanente o

controle do aparelho escolar. salvo o caso já referido da ''Escola

Moderna", fundada por Polydoro dos Santos.

A perspecti.va socialista em relação à educação deve ser

apreendi.da a partir dos programas dos diversos partidos socialis-

tas que, apesar de terem vida efêmera, foram anui.tos, e sempre
reservaram uma preocupação especi.al com este setor

No Rio Grande do Su[, três ]i.heranças social.estas {ãesta-

caram-se no fi.nal do século passado e in]ci.o ães'e: Ceei.].i.o

Villar, Xavier da Costa, e Carlos Cavaco.

No programa de "0 Proletárioli, em 1892, a densa;ea aos

Trabalhadores escrita por Eucli.des da Cunha, no i.ten 11, assim
referia o tema da educação:

nll. Escolas gra'ttii.tas cola o ensi.no lei.go e
obrigatório para todas as cri.ancas, sen dista.nção de
sexo, de cor e de nazi.onali.dade, tendo as crianças
pobres todo o necessári.o para frequentar as e.sco].as:
roupasf comi.da, cui.dados medi.cos, farmácias, etc. etc.n
(120)

No mesno sentido, vemos no Programa do Partido Cperáfi.o
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no Brasi1 (1890)

(...)

3 . Apresentar leis impresci-ndi.veemente urgentes
para melhor educação dos filhos dos operári.os.

9. Criar escolas técnicas e práticas, a fim de
ajudar as classes a adqui.ri.rem conhecimentos
proa.ssionai.s e "fao.l i.tar-lhes o ensejo para estudar
todas as novas invenções do progresso europeu e
aderi.cano. ( ]-21)

nQ programa do Parti.do Operári.o ãe

(1890)

1. Influir para que não sejam admitidos nas
oficinas aprendizes analfabetos salvo provando
frequência nas aul-as soturna; medida esta urgentlssi.na
para melhorar a educação dos fi.lhos dos operários.

8. Promover a cri.anão de escolas teóri.cas e
praticas . (122)

( )

Vemos , ainda, no programa do Parti.do Operário Brasi].ei.

ro ( ].893 )

Art. ll Instrução primária. técnica e secu].ar
gratuitas e obrigatórias(123)
Da mesma forma no Programa do PãT-ücj.ãO operário

Soc i.alista ( 1895 )

Instrução gratuita e obrigatória " (124 )

Tambên no do Parti.do Socialista do Rio Grande dc Su].

(1897)
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VI Instrução.geral e profissional gratuita ben
como todos os utensi.lias necessários ao estudo, e, alên
disso, vestuário e alimentação às expensas do Estado
para os filhos das classes pobres. (125)

( )

P

A rivalidade com os anarquistas era agravada pela ten-

dênci.a dos soa.a].i.star eh tentarem compor com outros parti.dos, en

termos dei.totais. Havia uma acusação, por parte dos l i.bertári.os,
de traição à classe operária por ocasião dos pleitos eleitoral.s.

Nestas ocasiões, os confli.tos eram frequentes e inevi.táveis. E

premi-se referendar que o socialismo, na êpocar procurava lüarcar
presença ideo].{Sgica com maior nitidez, em face aos outros parti.-
dos. Segundo Cavado, "naquele tempo o soa.alismo era di.ferente do

soa.a]ismo atua].. Quem vesti.sse farda, envergasse batina ou tra-

balhasse junto a um cofre - não era, não podia ser social.i.sta.n
(126)

Dos di.ri.gentes soa.al i.stas, Francisco Xavier da Costa,

fundador do Parti.do Social.esta Ri.o-Grandense em 1897, era o mais

moderado e, e:::hora tenha tido papel i.mportante na greve de 1906,

que havia sido deflagrada pelos anarqui.star, era constantemente

acusado de ''namorar" as elites do poder. (127)

Car].os Cavaco colocava-se mais à esquerda: mesmo asse.m,

ou princi.palmente por isso, não poupava criticas aos anarquis-

tas. Em arte.go publicado em 1907 no jornal nA Democracia",

Cavaco pede o enforcamento dos anarqui.star:

A, class operaria , nenhuma outra .e naus que



sofre a exploração do anarqui.sma. E contra esse pêra.do
elemento que os operários devem se acaute].ar

O anarqui.sta ê um ser propenso ao nal, sem a
mínima i.nspiração .para o bem. ' Basta di.zer que suas
i.delas de extermlni.o se escusam em lógi.cas que caem ao
menor sopro de urna análi.se ri.morosa sobre coi.sas de
gire i.bo .

(. . .)

Há derramamentos de sangue que di.qni.fi.cam e
outros que desonrar. O soldado fere e mata o'i.ninigo na
defesa de um pri-nclpi.o, e é um herói, o ladrão fere e
mata um i.ndivlduo no desejo do roubo e ê um assassino.
Entre o operári.o que resiste por detrás de uma barra.cada
e o anarquista que surge do seio da multa.dão para feri.r,
existe grande diferença. O anarqui.sta ê um monstro; o
operário é um bravo.

O pri.mei.ro é um amai.cioso, reco.amando pri.l.,i
légi.os sob o disfarce de revoltas d'alma contra o pode
rio - o segundo é uma vlti.ina das explorações dos potes
tados. Glori.fiquem o segundo e enforquem o pri.melro."

A critica contundente de Cavaco é representativa da

óti.ca soa.alista em relação ao anarqui.smo . Gustavo Lacerãa, em
1901 , escrevia UO anarqui.smo, para o operário, ê u= trans\ialen

to altamente pernici.oso, aleatóri.o da propaganda soc i. a ]. esta .

perturbador da marcha para o seu desideratum, que ê a elevação da
sua personalidade à esfera da igualdade de condições
dais . " ( 129)

Nestas circunstânci.as, é ]ógico supor que as possibi].i-

dade de uma anão conjunta, verdades.lamente i.ntegrada, era: nui.to

li.citadas no Rio Grande do Sul, como o eram na verdade, ta:.Lê= no
Brasil como um todo



7.6 Igreja Católica e educação nc> Rio Grande d0 8ul

7.6.1. Aspectos da Igreja católica durante o liüperio

A i.nfluência da Igreja Catól i.ca na cultura brasa.lei.ra ê
por demais conhecida. Parti.cularinente na área educaci.onal, sua

anão ê evi.dente. Entretanto, sua atuação não se apresenta de

forma uni.forTne nos diversos períodos históri.cos. Àssi.m. elabora

sempre i-nfluente, a Igreja enfrentou vári.os obstáculos à sua
atuação no Brasa.l

No inicio do processo de colono.zação, de certa forma

devido ao regime de Padroado existente em Por-cabal, hou:.'e um

verdadeiro monopó]io da Companha.a de Jesus no ensino, a qual. se

transformou de "envangelizadora dos gente.os" e= :entro de i.rra-

diação i.geológica da classe dominante, dedicará;-se, então, pri-

mordia].mente, à formação de quadros para a ad:i=i.stração coJ-o-

nial . ( 130)

O saliente e, de certa manei.ra, ef::i-ente pape]. da

lg:e:ja neste processo, ocasionou reações de dote:finados segmen-

tos da soa.edade portuguesa, vi.nculados morme='-e ao i.luíai.ni.s=o,

(;ue atribuem à pedagogo.a jesuítica a di.fi.culdade 3os portugueses

ec se adaptarem aos novos tempos.

Com a consequente expulsão dos jesuitas dos terei'-t:ios

pc:'.:goeses, decretada por Pombas em 1759. pode:'ia supor'se q=e,
nc :rasil, sua influência desapareceria. En ve:jade, i-s--c não

oc:::eu, pelo nenos por dois meti.vos: em pri.=e::o lugar, pela
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mexi.stência ou inefi.ci.ênci.a de um si.stema escolar baseado em um

arcabouço ideológi.co alternati.vo. Às jaulas rêgias" que, em

tese, se propunham substi.tule os estabeleci.nentos jesulticos no

Brasa.l, prata.cadente não puderam se estabelecer e, quando o

fizeram, sofreram do "Hall que se pretendia curar - a pedagogia
jesulti.ca. Assim, o segundo mota.vo pelo qual a ideologia jesul-
ti.ca permaneceu é o fato de os professores, das eventual.s escolas

rêgo.as, frequentemente terem sido educados no sistema jesulti.co,
tendendo a reproduzi-lo.

Ressalta-se que, de modo geral, os jesuitas no Brasa.l

foram substi.tuldos por padres seculares, ou mesmo por membros de
outras congregações religiosas que aqui permaneciam, não ocorren-

do, '' a pri.ori.n, um acentuado processo de laicização do ensi.no
nes--e período .

Em verdade, na época pré-republicana, embora não fosse

habi-tuas, não era i.ncomum a i.ncidênci.a de sacerdotes seculares na

área educaci.onal; o próprio educandário padrão na época i.mperial,

o colégi.o D. Pedro 11, com maior ou menor intensa.jade, dependen--

do dc período, foi di.regi.do por elementos clero.cais. Salvo peque--

na ir.:errupção, o vice rei.tor sempre foi. um padre. (131)

No final do século passado, o pri.ncipal conflito i.deoló-

gic3 no Rio Grande do sul ocorria entre as concepções católicas e

post-.ivi.star. Com a separação entre Igreja e Estado, cada uma

das l-!stitui.ções procurou assegurar espaços na soa.edade em tran-
S 3.ç C
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o Partido Católi.co, após a fracassada expert.ência de

fi.amar sua posição na área politica, con a tentati.va de eleger o

arcebispo de Porto Alegre ao Senado da República em 1891,(132)

integrou-se ao Parti.do Republicano Ri.o-Grandense. A partir de

então, ocorreu uma clara divisão de espaços, caracterizada por

uma post.ção "neutral da Igreja em relação a normas e atitudes do

governo do Estado; e uma anão discreta deste, se não esti-

muladora. em relação à Igreja Católi.ca, prece.piamente na área

educam i.ona} .

As divergênci.as não passavam de l i.beiras estocadas inca-

pazes de afetar o relacionamento entre estas instituições so-
a.ais. Nenhuma delas apresentava tal supremacia, a ponto de poder

presa.naif de um acordo de "boa vi.zinhança". A ben da verdade, é

importante salientar que, embora conflitantes em c'altos aspectosr
estes dois segmentos da elite gaücha pautavam-se por métodos e

estratégi.as semelhantes.

Na tentati.va de construir uma sociedade conde.cionada às

suas maneiras de ver procuraram, embora não co= exclusividade,

traba].har em áreas distintas; enquanto o post.til.,:sno plasmou sua

hegemonia na área pollti.co-admi.ni.strati.va. a cc>n=epção "espiri-
tual" pedi.cou-se primordialmente à educação e. r.aturalmente, à

pasto:al

Viveu a Igreja, na época, um dos perlo3=s mais críticos

de s=a existência. Ainda não refeita do golpe âesfechado pela



Reforma, apesar do trabalho desmedido fei.to pela Companhia de

Jesus, a Igreja enfrentava uma sêri.e de desafi.os que colocaram em

düvi.da atê mesmo sua sobrevivência como i.nstitui.ção.

O processo de seculari.cação meti.rou da Igreja nui.to de

sua força. O progresso da ci.ênci.a reli.instou a anão eclesi.al e,

em mui.tas ocasiões, está.ngui.u-a. A consolidação do si.stema capi-

tal i.sta e, posters.oriente, o aparecimento de concepções alterna-

ti.vas com relação a formas de organização social, pri.nci.palinente

a soa.al i.sta-comunista, exigiram da hierarquia rel i.gi.osa uiü tra-
balho incansável para reafirmar ou adaptar suas concepções.

Ê'

Ê.

i.

:'

:

}

Nota-se, neste período, uma grande fecunda.jade na produ

ção de textos destinados a ori.entar os fi.êis sobre cano se porta
rem di.antes dos novos fatos .

Particularmente o Papa Leão Xl11 (133) destacou-se nesta
tentati.va, pri.ncipa]mente nas cartas enc]c] i.cas: ]nnorta].e Dei

(134) ; Sapientiae Christiane (135) ; Graves de Conmuní Re (136);

Rerun Novarum ( 137)

A par destes documentos pontiflci.os que contritulran

para consolidar, em nível mundo.al, o processo de "roEanizaçãon da
Igreja Católica, no Brasil a hierarqui.a católica. en consonância

co: as di.retro.zes emanadas pelo papado mas, fundazentallente,

res;cedendo às medi.fi.cações estruturais ocorrentes na ::e].ação

]:greda-Estado a partir da Proclamação da República, ta==bên elite,

atr=x-ês de vários mecani.smas, sua opina.ão sobre a reagi.date
s cie-religi.osa no Brasa.l
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Uma das formas de comunicação, de mai.or repercussão
foram as cartas pastoral.s que, constituindo-se en documentos

colete.vos, de certa forma representavam o pensamento médio do

epi.scopado brasilei.ro naquele período. (138)

Estas cartas pastorais representam, de certo modo, uma

simbiose entre as di.retrizes do Vaticano e as pecul i.ares ci.rcuns

tânci.as ideológicas que condicionavam a relação entre lgreja-
Estado, no final do século.

De conformidade com estas diretrizes, no Ri.o Grande do

sul também foram publicados trabalhos de fundo i.deológi.co, entre
os qual.s destaca-se o do Pe. Gustavo Loscher, Varie Hecun Philoso-

phico, (139) que se destinava a esclarecer a noci.date cola relação
aos perigos que a ameaçavan, entre os quais destacavam-se o

positi.visão, o darwinismo e o espira.ti.smo. Este trabalho ê

representati.vo da época por retratar a preocupação da Igreja

Gailcha com a ascensão das concepções post.ti.vi.smas no Estado.

Destas ressalta-se a questão da separação entre Igreja e Estado,

parti.cularnente a post.ção intransigente da doutrina post.tivista.

co= relação à separação entre estes dois poderes. (140)

No Brasil, '-ãs várias correntes ideológi.cas exi.utentes

de='-ro da Igreja atê a Proclamação da Rep\hbl i.ca procuraram tornar

-se hegemónicas dentro da i.nstituição; entretanto, este conflito

aci::ou-se com a separação entre Estado e Igreja, estabeleci.da

pe:c novo regime. Até então, o sisteraa vi.gente eia o do Padroado
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que, de certa forma, fugi.a à forma i'ROFHaln de hi.erarquização da
elite catól i.ca. Tradici.oralmente, a organização catól i.ca obede-

cia à sequênci.a papa-bi.spo-padre; entretanto, no Brasa.l, en con-

sequênci.a de Bulas papal.s que concediam aos reis de Portugal uma
série de pri.vi.légi.os e poderes com relação à Igreja, à estrutura

hierárquica tradi.ci.onal interpôs-se a jura.sdi.ção do Imperador.
( ]. 41 )

Asse.m, " o regi.me do Padroado em vi.gor atê a
Proclamação da República opera uma certa descentral i.ca-
ção no apare].ho eclesi.estico, posto que a jurisdição do
rei ou do i.operador se i.nterpõe entre a jurisdi.ção papal.
e a jurisdição epi.scopal". (142)

Em contrapartida aos subsídios do governo en relação à
remuneração dos sacerdotes, construção de igrejas, montei.ros,

etc, "o rei., e depor.s o inperador, decidia sobre a cri.anão de

di.oceses e paróqui.as, a i.nsta]ação de ordens re].igiosas e funda--

iões de conventos, a nomeação para os postos ec].esi.ásti.cos... i'
(1{3)

Todos estes mecani.smas consagravam uma crgani.zação so-

cial na qual a estrutura eclesi.al consta.tui.-se. na prática, en

aFare[ho i.deo].ógico a serviço do Estado. Esta situação ê o subs--

trato de toda a re].anão entre Igreja e Estado na Brasa.l, tanto

an'.es, quanto após a Proclamação da Repübli.ca. o Estado sempre

F: curou manter sok: controle a Igreja e, mesmo ferindo em algumas

c:3siões seus princípios i.geológicos, estínu!== a ampliação e

difusão da estrutura católi.ca, pois isto signo:li.cava, elü termos

É;:éticos, a anp].cação e di.fusão do poder do Estaâc. (144)
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Entretanto, a relação entre Igreja e Estado, embora apa-

rentemente está.mulasse uma convergência de interesses, não deixa-

va de apresentar, frequentemente, confli.tos, poisa na práti.ca,

possulan interesses que nen sempre se coadunavam.

O período pós-proclamação da Repübl i.ca caracterizou-se

pela luta entre as ideologi.as positivistas e reli.glosas, pela

busca da hegemonia. Este confli.to originou-se no fato de que

estas duas i.nstitui.iões possuíam concepções de sociedade diferen-
ciadas .

O perfil i.deológi.co da Igreja Católi.ca no inlci.o do
século apresentou-se conposto fundamentalmente pela justaposição
de duas cosmovi.sões : a i.dêia de cri.standade e a ideia de Soa.e-

dade Perfeita .

7 . 6 . 2 . cz'i.standaãe

A i.déia de Cri.standade baseava-se em concepção oriunda

da Idade Média, cuja proposta pri.nci.pal era a de integração entre
Igreja e Estado.

Assim, a vi.tóri.a positiva.sta que consegui.u separar

Igreja e Estado foi de difícil assumi.lapão por alguns segmentos

do catolici.smo. Estes se senti.am traídos pela soa.edade que

ajudaram a construí.r.

Afi.mam os bi.spos na Carta Pastoral de 1900
"proclamou a consta.tuição a separação inteira do Estado
e da Igreja, e assoalhou que nenhuma relação queria con
essa religião, que informou a vi-da dos brasileiros, que



485

lhes deu a civilização, adoçou os costumes, conservou a
unidade nacional e ê o patri.mõnio mais premi-oso que
recebemos de nossos pais e queremos legar a nossos
filhos. Com esta.religião asse.m encarnada e incorporada
com os brasileiros, não quer ter nenhuma relação o
governo do Brasa.1 . (145)

A questão da relação entre Igreja e Estado era um ponto

crucial dentro do movimento de Cristandade. Sobre esta questão,

Leão Xlll afiara que " procuram separar duas coisas por natureza
inseparável.s, a Religi.ão e o Estado". (146)

Além destes aspectos, ressalta-se a i.déi.a de que o poder

pübli.co vem de Deus, colocando sob suspeição os movimentos que

questionam a autora.dade. nE necessári.o absolutamente admi.tir que

a ori.gem do poder pübli.co deve atei.ruir-se a Deus e não à multi-

dão; que o direito à rebela.ão repugna à razão.ii(147)

7 . 6 . 3 . Sociedade Perfeita

A ideia de Soa.edade Perfeita ori.gi.nou-se, fundanental-

mente, a parti.r do Concílio de Trento(1545-1563) e concebi.a a

i.nsti.tui.ção Igreja perfeita em si mesma, sel uma vinculação

necessária com o Estado. Ao contrári.o, propugnou-se que cada un
deverá.a agir com autonomi.a em sua esfera de ação.

"À separação da Igreja e do E:stado esperamos
que não hâ de produzir entre nós todos os seus funestos
efeitos. A Igreja tem uma vitalidade, capaz de resistir
as maiores provações. Ela não precisa para exista.r do
apoio dos prlnci.pes, tem um viver próprio, todo seu,
independente do poder vivi.].. H (148)
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O di.recto dos padres ao exercício da politica parti.dâ--

ria, tão comum sob o padroado, ê cerceado na Repübli.ca. Há uma

tentati.va de nâo vi.ncular a Igreja a parti.dos polltj.cos. À Igreja

deve ter uma área de atuação toda própria, i.ndependente dos

outros poderes, constituindo-se em si. mesma uma soa.edade perfei-

ta. nE Como não somente ê uma soa.edade perfeita. nega-se reso-
lutamente, por di.rei.to e por dever, a segui.r parti.dos e enfeudar-

se às exigênci.as volüveis da pollti.ca.n (149)

7. 6.4. A Romanização da Igreja

O período da Repüb].i.ca Velha no Brasa.l caracterizou-se

por uma luta entre estas duas ideologias dentro da i.greda Cató-

l i.ca. Entretanto, este conflito i.deológi.co não si.gni.ficou um en-
fraquecimento perante outras i.nstitui.iões, mormente o Estado. A

Igreja procurou amoldar-se à nova real.i.dade, que possibilitou a

consolidação do processo de romana.zação da igreja Cató].ica. (150)

Esta é una defina.ção i.deológi.ca que perpassa, de certa

forma, a i.déia de Sociedade Perfez.ta e que, di.neta ou inda.retamen

te, sempre esteve presente no Brasa.l, em vi.rtude dos problemas
decorrentes do si.stema de padroado. Um dos epi.sódi.os mais conhe-

ci.dos foi o ocaso.onado pelos bi.spos reformadores, que redundou na

famosa "Questão Religi.osan(151)

Um novo modelo estrutura] começou a conso].i.dar-se, res

titui.ndo à Igreja suas caracterlsti.cas de uma insti.tui.ção desci
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plinada às normas oriundas do Vau.cano

Com a Proclamação da Reptàblica, " a Igreja se vi.u li.vre

do Estado, o qual também propugnava ser l i.vre. E, paradoxalmente,

a separação foi. promotora de uni.ão: encontros periódicos do

epi.scopado em nível naco.anal e regi.anal ocorreram por todo o

período da Privei.ra República. Tais reuni.ões i.ntenci.onavam, en

Última i-nstânci.a, repensar a inserção sócio-pollti.ca da Igreja

católica, que fi.cara abalada com a separação." (152)

Em termos práticos observa-se que a Igreja e o Estado,

paulatinamente, mas en un novo patamar. vão reassumindo seus

papéis que. aparentemente, ti.nham sido alterados com a Consta.tui-

ção de 1891. Este processo completou-se em 1934, quando a consti-
tuição voltou a ser promulgada em "nome de Deus".

Sen dtSvida a Igreja, para realizar seu objeti.vo de in-

fluenciar pessoas, apoiou-se mai.s em sua capacidade de participar

do poder do Estado do que nas relações com a Igreja IJniversal.

O epi.scopado brasa.lei.ro, mesmo após a consola-damão do

processo de romanização, procurou assegurar sua legitimidade en

relação ao povo com o aceno de seu poder em relação ao Estado .

n Não tenho dúvida alguma de que"os objetivos e
implementações da influênci.a são determinadas pela igre--
ja em i.nteração com o Estado e a Santa Sê. Em termos de
preocupação social, enquanto comparada com a preocupação
puramente religiosa, a relação con o Estado ê a mais
importante" . ( 153)

Entretanto, não resta dthvida de que a separação da
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Igreja do Estado deu à pri.mei.ra uma nova vi.rali.date. De uma

instituição decadente, acomodada, ociosa, que nen o papel ideo-

lógico de transmissão dos interesses das classes doma.Dantes con-

seguia exercer. transformou-se em pouco tempo em uma institui.ção

ágil, agressiva, que conseguiu consolidar um aparelho i.deológico

Impar no Pais .

Para ter-se una i.dêi.a deste ressurge.mento, em 1890 havia

no Brasa.1 700 sacerdotes, para uma população de 14.333.915 habi-

tantes, enquanto que, em 1910 havi.a 5.000 sacerdotes, para uma

população de 23.151.669 habi.tartes. nEH 1890, havi.a no Brasil 9
gemi.nârios maiores (8 seculares e un regular) , 5 deles fundados

no século XVlll ... Já em 1927, contando com o apoio do Vaticano,

particularmente empenhado em suprir as defici.ênci.as de pessoal

eclesi.estico especiali.zado - e com o incentivo à vinda de lazza-

ristas e ao retorno dos jesuitas, a situação das casas de forma-

ção havi.a-se alterado positivanente, havendo então 15 seninários
nai.odes e cerca de 30 menores em funcionamento no pais." (154) Na

medi.da em que a Igreja não deu.nha naus o monopólio do púlpito

reconheci.do de forma oficial, precisou cri.ar ou consolidar sua

presença em outros aparelhos i.geológicos, entre os qual.s destaca-

se o aparelho escolar. (155)

7 . 6 . s. Igreja e Educação

A consolidação do ideário católico de origem romana

que se destinava 'a fi.xar princlpi-os educaci.anais para a Igreja
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Uni.verbal, ocorreu com a divulgação por Pio XI, em 1929, da
encíclica Di.vim. 111 i.us Magistri..

Pio XI defendia a idêi.a de um mundo unificado, no qual
caberá.a à Igreja a vocação de emi.ti.r diretrizes e normas de
conduta .

nE i.ndi.spensável que todo o ensino e toda a
organi.zação.da escola: mestres, programas, li.vãos, en
todas as desci.planas sejam regi.dos pelo esplri.to cri.s-
tão, sob a direção e vi.gilânci.a maternal da Igreja
Católi.ca, de modo que a religi.ão seja verdadeiramente
fundamento e coroa de toda a instrução, elü todos os
graus, não só elenentar mas também lnédi.a e sugeri.or.

Às diretri.zes da Igreja com relação à educação, no
inlci.o do século, eran extrenamente coerci.uvas. Deterni.Davam una

série de procedimentos a seus fi.êis, que somente pe].as ci.rcuns

tânci.as hi.stórico-econõni.cas não foram cumpri.dos, abri.ganho-os,

por exemplo, a frequentar as escolas catól i.cas. Esta preocupação

aparece com frequência no Rio Grande do Sul, elü localidades onde

as autora.jades ec].esi.âsti.cas prol.bi.alü a frequênci.a às escolas
leigas.

A enclc].i.ca Divina 111 i.us Magistri dirá.gi.a-se aos fiêi.s

de uia orbe católico que obedeci.a às normas da Igreja, por isso a

obra da educa;ão se confundia com a da educação cri.stã. Nessa

perspectiva, o pri.melro problema que apareceu foi: a quem compete
a li.suão de educar ? A Encíclica respondeu que, en privei.ro

].usar, à Igreja, por sua missão sobrenatural, en segui.da à famí-

lia, por sua fonte natural e, finalmente de nodo subsi.diário, ao

.ã", : .;; .
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Estado, que ê o responsável pelo bem comum (157)

Tanto o Estado quanto a Igreja reconheciam a importância

da educação na formação de uma consciência social adequada a seus

projetos sociais. Desta rotina, ê na tentativa de ocupar espaço no
sistema de ensino que ocorreram os maiores desentendimentos entre

as duas instituições. A hierarquia católica, dentro do processo

de romana.zação da Igreja, procurou enfatizar a parti.ci.pagão da

Igreja na criação de escolas para a educação de seus fiêi.s, ao

mesmo tempo que procurava introduzi.r e monopolizar o ensino

rel i.globo nas escolas públicas.

A preocupação com o ensino neste período ( fim do século

xlX) ê uma constante nos documentos pontiflci.os. o Vaticano

entendia, como dever pri.nei.ro do católico, educar seus fi].hos em

estabelecimentos de ensino que se coadunassem cola as di.retro.zes

da Igreja. Neste sentido, devia-se, em todas as paróquias, esti-

nular a criação de escolas sob a di.reção ou ori.entação dos sacer-
dotes católi.cos .

E, portanto, rigorosa obrigação dos pais tra-
balhar e lutar para repelir e reivindi.car para si exclu-
sivamente o direito de educarem seus filhos com esplri.to
cristão, como deve ser, e desvi.á-los custe o que custar
daquelas escolas onde estejam expostos a beber o mortal
veneno da ompi-edade. " (158)

Nesta mesma encíclica ( Sapo.enthi.ae Christiane ), o

Papa Leão Xlll enfatiza que muitos católicos tinham cri.ado esco-

las para educar seus fi.lhos num espírito cri.stão. Segundo o

Pontífice. este exemplo deverá.a ser imitado em todo o mundo.
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Seguindo esta diretriz em todas as cartas pastoral.s, a
questão do ensi.no foi analisada pelos bispos brasa.lei.ros. o

epi.scopado exortava os católicos a colaborarem na edi.fixação de

estabelecimentos de ensi.no e, principalmente, cri.tocava os que
estará.am difundindo idéias confl i.tantes com os pri.nclpi.os cató-
l j.cos .

nDecretou-se que. novas escolas primárias e
supera.odes fossem seminários de ateísmo, onde nada se
ensinasse de reli.grão, nada de Deus...n (159)

Esta questão já havia si.do exposta na Carta Pastoral de

1890: " Não vemos nas escolas, desde as Infinas atê as supe-
riores, ergueren-se cátedras de peste.lência a exalar os seus

mi.asnos deletéri.os,e enquanto nesses santuári.os poluídos da ci.ên

ci.a os professores do ateísmo pervertem a incauta mocidade seden-

ta de saber, não vemos outros emi.ssári.os do mal, não menos crime

nodos, apoderarem-se da imprensar e por nei.o delas corromperem o
povo e desnortearem o espírito pÚbliCO?n. (160)

E i.mportante ter em mente que a década de 90 e o i.nlcio

deste século caracterizavam-se, no Brasil, por períodos onde o
espírito anticleri.cal apresentou-se com maior i.ntensidade

O esptíi.to anta.clero.cal, na época, abri.cava frequentemen
te aos reli.ciosos a desembarcarem di.sfarçados para não sofrerem a
pressão de pessoas que não vi.am com bons olhos o continuo i.ncre-

mento da i.migração de reli.glosas europeus.

Entretanto , pri.nci.palmente a parti.r da Proclamação da
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Repübl i.ca, este incremento tornou-se imperioso à Igreja Católica,

no senti.do de sol i.dia.car o espírito tri.nenti.no na Igreja brasi-

leira. Assim, prole.ferou o número de dioceses e de paróquias, e,

em anui.tas delas, o provimento decorreu fundamentalmente da vi.nda

de reli.globos estrangeiros. Assim, os bispos insisti.am às casas

previ.nciais européi.as no senti.do de enviarem religiosos e reli-

gi.asas ao Brasil .

Na medida em que, no campo ideológico, a Igreja não

venci.a os obstáculos à cri.anão do Parti.do Católi.co, voltava-se

caia ênfase ao aparelho escolar. As ordens reli.glosas que se

dedicavam de modo especial ao mago.stêrio foram preferidas. Porén,

ao espírito urra-liberal, a vinda de reli.glosas ao Brasa.l con-
sistia um atentado à soberania nazi.onal. Muitas foram as nedidas

toiradas no sentido de exti.nguir neste processo. A pri.nci.pal
preocupação era con o domlni.o i.deológi.co que as ordens religiosas

exerci.am a parti.r de seus estabeleci.mentes de ensino.

Em 16 de setembro de 1883, em uma crónica sob o titulo

"uiva praga a mais" no jornal Q ElliB!:!.nesse, Luas Fernandes criti-

cou violentamente a chegada de um grupo de irmãs, poi.s o de que

se precisava no Brasil era de gente que trabalhasse. Em 25 de

outubro, no jornal li.beral :B Egl.bg; Ngxa:, cri.tocou-se o ensino

re].igioso ministrado nos colégi.os das Irmãs de Caridade. (161)

Un dos casos mais significativos da resistência à vinda

de i:.elogiosos ao Brasil foi a proibição de desembarque de doi.s

padres jesuitas portugueses em 1910, por determi.nação do próprio
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governo federal. Em 18 de outubro de 1910, foi. negado pelo juiz
da Segunda Vara Federal o requerimento de habeas Corpus em favor

dos jesuitas portugueses, o qual , foi. deferi.do mais tarde pelo
Supremo Tribunal Federal

Neste epi.sódio ê i.mportante perceber a post.ção dos posi-

tiva.star que se di.ferenciaram dos maçons. Os jesuitas portugueses
haviam sido expulsos de Portugal pelos republicanos e foran estes

que convenceram o governo brasilei.ro a não aceitar aqueles em seu
territóri.o. Entretanto, foram os post.tivistas, al i.aços ao cardeal

do Rio de Janei.ro, Dom Joaqui.m Arcoverde de Albuquerque Cavalcan--

ti que. com atitudes concretas, lutaram pelo direito dos jesuitas
de desembarcaren no Brasa.l. Não somente deixei.ra tendes criticou

a medida do governo, como o Presidente do Estado do Ri.o Grande do

Su[, Car]os Barbosa Gonça]ves, prontifi.cou-se a recebê-].os e

agíli.zou a defesa do direito ao desembarque dos jesuitas, através

do senador Pinhei.ro Machado e do deputado Pedra Hoacyr.

O espírito anticlerical no Ri.o Grande do Sul provinha

fundamentalmente da Maçonaria e de carbonários, estes ülti.nos

principalmente em zonas de i.migração i.tal i.ana. (162)

O positi.visão colocava-se neste caiapo como um igual,

isto é, contestava a religi.ão católi.ca como rel i.giro, enquanto

que outros movimentos pri.vi.legiavam um comportamento anta.clero.-
r'H= l

Em 1902 , no congresso maçónico ein Porto Alegre, extrai
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1.. defesa da i.nstrução pri.mâria inteiramente lei.ga;
2. instrução em não colocar os fi.lhos nos colo

j esu]tas . ( ].63 )

A resistênci.a oferecida por segmentos da sociedade civil

à anão educacional desenvolvi.da por organizações comprometidas

com a Igreja Católica forçou, de certa forma, o apareci.mento de

organi.zações dentro da i.nstitui.ção que visavam à criação de

estruturas de cunho politico partidário no senti.do de plasmar, en
termos políticos, a superiora.dade numéri.ca que os catól i.cos deti-

nham em ternos religiosos. Logicamente, a questão educaci.anal

sempre foi um dos elementos pri.ncipais dos programas e estatutos

destas organizações politicas.

7.6.6. A educação e o Partido católi.co

Uma das estratégias que, rei.teradamente, aparece no seio

da comunidade católi.ca, parti.cularnente entre a hierarqui.a e as

elites intelectual.s, é a de plasmas sua supremaci.a ideológica em

termos de uma hegemonia politica; isto implicou a criação de uma

agremi.ação pollti.ca que congregasse os católicos e que consolidas

se, em termos politico-admi.ni.strati.vos, a i.geologia que, segundo

seus defensores, era a da mai.orla absoluta da população.

Com este objetivo houve mui.tas, entre as quais se desta-

caram: 1876, com a publicação do Manifesto do Partido Católico;

1890, com nova tentativa de criar o Partido Cató].ico; 1909, con a
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Estatuto.; da Li.ga Eleitoral Católi.ca e 1945, com o Programa da
Liga E].ei.total Católi.ca.

Nos manifestos e programas dos parti.dos de orientação
católi.ca, a questão do ensi.no sempre se fez presente, mas foi a
partir de'1890 que esta questão maná.festou-se com mai.or intensi-

dade. Mesmo porquef atê então, a questão da educação não era uma

preocupação que nerecesse atenção da Igreja. No sistema de pa-
droado, di.teta ou i.ndi.retamente. a Igreja detinha o controle
ideológi.co do sistema escolar.

Mas, coh relação ao ensino, o Programa Conuin do Partido

Católi.co proposto a todos os católicos brasa.lei.ros ein 1890 defen-

dia a "supressão medi.ata nas escol.as públicas dos programas
ateus e positiva.stas, e a rei.ntegração e nova promulgação de

regulamentos nai.s conformes à fê dos ci.dadãos brasa.lei.ros. i' (164)
Na ci.ocular do Parti.do Católico, propugnou-se elílai.nar da Consti-

tui.ção da Repübli.ca o uensi.no sem Deus". (165)

O Partido Católi.co Regenerador, em 1909. apresentou con
clareza a concepção católica com relação ao ensi.no:

fina i.nstrução a anarquia ê completa.

A lega.slação sobre a i.nstrução superior e a
secundaria deve ser privati.va da União, que não cri.ará
nem rnanterâ estabeleci.mento algum ofi.cia}, reduzindo-se
o seu papel à unifornalização do ensi.no e a sua fiscali-
zação en todo o pais, deixando aos estabe].ecimentos
parti.culares unicamente, com ou sem subvenção dos Esta-
dos e Muni.c]pi.os, mi.nistrá-].as, e sem embaraçar de qual-
quer modo o ensino religioso.
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Os i.nsti.tutor ofici.ais exi.utentes devem se
tornar autónomos, podendo os governos, que os mantêm.
dota-los para que continuem a funcionar.

A reforTna do ensino secundári.o e superiora para
ser profícua. melhorando-o, deve ao mesmo tempo respei-
tar as nossas tradições e consultar as converti.ências do
domínio em que nos achamos .

O ensi.no primário deve ser obrigatóri.o: sua
legislação deve pertencer aos Estados, mini.strado, en
regra en escolas parti.culares subvenci.amadas, ou não,
pelos Estados e Muni.clpi.os ficando livre aos respectivos
professores darem o ensino rel i.globo.

Nos lugares em que não houver escolas parti.cu--
[ares, ou naque].es en que não houver elü número sufici.en
te, os Estados e municípios manterão as que julgarem
necessári.as, sendo lei.go o ensino mi.nistrado no interva-
to de tempo ofici.almente destinado ao seu funcionamen-
to, não podendo ser embaraçado o ensino religi.oso fora
desse intervalo de tempo.

En suna, a ]egis].anão sobre o ensino superior e
secundário deve pertencer à União e a do ensi.no primári.o
aos Estados. o ensino superior e secundário será deixado
inteiranente aos estabelecinentos particulares fi.scali-
zados pela União; o primário será, selüpre que possível,
exerci.do por professores ou estabelecilüentos particu-
lares fiscalizados pelos Estados, subvencionados ou
não. " (166)

0 Partido defendi.a uma reserva de mercado para o ensino

parti.Guiar O parágrafo 6, do artigo 72, da Consta.tuição, deveria

ser substituído da forma segui.nte

&6 0 ensino superior e secundári.o será deixado
inteiramente aos estabelecimentos particulares sujeitos
à legislação federal, não podendo ser embaraçado o ensi--
no religioso, mesmo que o estabelecimento goze de fa-
vores oficial.s. íi (167)

Em 1914 , o Centro Cató[ ico do Brasa. ]. defendia i1 0

er} s in o nos estabelecimentos pübl i.cos de conformidade com as ver
dados fundamentais da exi.stência de Deus, imortal. i.date da a].na e



divindade de Jesus Crista." (168)

Com relação à lrlanutenção das escolas particulares, o

Centro Catól i.co do Brasil defendi.a a subvenção às escolas cató-

li.cas, isto ê, ao lado do ensi.no of=icial, o ensino pri-vago livre.
t:grito pri-bário como secundário, subvencionado peJ-o governo nas

mesmas condições que o oficial (lei.go) (169)

n Os católicos do Brasil pagalü con pesados
tri.bufos um ensi.no que. pervertendo a criança. dei.xa-lhe
düvi.da na i.nteligência e o vazio no coração. E preciso
reagir enquanto é tempo e, pelo mesmo modo, con uma
carga cerrada contra o ensino leigo, reclanando a subven
ção pe[os cofres püb].i.cos para as esco]as fundadas por
inibi.atava particular dos catól i.cos. I' (170)

Percebe-se que, nai.s tarde (1932) , nos Estatutos da Li.ga

i toral Católica. a pri.nci.pal preocupação dos catól i.cos estava

eforçar seu domlni.o ideológi.co nas escolas pübl i.cas

A anarquia do ensino, pesadelo constante que os
governos republ i.canos não conseguiram vencer por nela de
reformas estritamente pedagógicas, nada leais tem sido do
que a consequência fatal dessa ruptura inibi.al que o
].ai.ci.smo provocava, arrancando da educação nacional o
seu próprio coração, que ê o ensi.no moral. e religioso.u
(171)

6 . 6 .7 . A Pedagogia católica

dos aspectos mais si.gni.fi.cativos da pedagogo.a cata

]. ica foi a tentativa de uti.lização de um método de ensi.no/apren

f; : lêem com pretensões universal-s e com cunho nitidatnente não

5ri.co - a Ratio Studiorum. (].72)
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Esta uniforme.zação foi responsável pe]a ace].brada expan--

são da Ordem em termos educaci.anal.s. À Companhia de Jesus, funda-

da em ].540, " em 1574 possuía 125 colégi.os; 521, em 1640, na

Europa. Calculou-se que, por esta época, os jesuítas arregimenta-

vam 150.000 alunos, só na Europa." (173)

Os aspectos mai.s sala.entes da Rata.o Studioruln foram a

pormenori.zação das ati.vidades, a ênfase na di.sci.pl i.na, a caracte-

;«ilação explicita da hi.erarquia funcional dentro dos colêgi.os, o

vi.lêgio da retórica e humanidades sobre as ci.ências, o estl-

o à compete.ção e a resistência à mudança.

Este ülti.mo aspecto foi. responsável por muitas das cri-

ticas que atri.buem, ao prometo pedagógico jesulti.co, un carâter

entravados do progresso. No capitulo IV (Regras colauns a todos os

professores) f Item 6, esta questão pode ser faciltaente apreendi-
da

n6. Evi.te-se a novidade de opiniões: ai.nda em
assuntos que não apresentem pera.go alguiü para a fê e a
piedade, ni.nguedi introduza questões novas em natéria de
certa importância, nem opi.niões não abonadas por nenhun
autor idóneo sen consultar os superiores; nen ensi.ne
coisa alguma contra os princlpi.os fundamentais dos dou-
tores e o senti.r comum das escolas. Si.gam todos de
preferência os mestres aprovados e as doutrinas que,
pela expert.ênci.a dos anos, são mais adotadas nas escolas
católicas. " (174)

Esta nesga ideia aparece no capitulo V (Regras do Pre-

fei.to de Estudos ]nferi-ores), que no item 2 conc].ui: tí Não supri-
ma nenhum costume estabelecido, nem i.ntroduza novos". Particular-

mente em re]ação aos ] i.vãos uti].izados, havi.a um especi.al cui.dado

'.



cabendo ao previ.nci.a]. H proibir QS }i\-i-os irlcoRveRieDtcsn ( Capa
fulo Item 34) Em 1832 . quando da reformulação da Ratio

aspecto foi ressa].fado, recomendandcl-se especi.a]- caute]a em re].a
ção aos autores da Língua vernácula, não devendo SCF lidos,

louvados os escri.teres que pudessem captar a afeição dos jovens,

pondo em risco a fé ou os costumes. (175)

MAIA sinteti.za os pri.nclpios fi.Finados no Rata.o Studi.atum

en oi.to pontos

"I) subordinação dos assuntos de i.mportância
secundária aos de primeira importânci.a;

2) gradativa organi.zação dos sucessivos obje-
ti.vos a ser ati.ngidos pelo aluno;

3) oportunidade ampla ofereci.da ao aluno atra-
vés da repeti.ção para organizar. em sua própria mente, o
conheci.mento em vias de asse.dilação;

4) o uso da objeção e da discussão e, dentro
dos próprios limites, da emulação, partes essencial.s da
técnica de ensi.no, visando-se evitar uma atitude de
passiva.dade ou neta absorção do conheci.mento proposto;

5) arsenal de diversos tipos de exercícios em
classe. escritos ou orai.s, para manter o i.nteresse des-
pertado e para se exigir do aluno evi.dência do seu
domínio do assunto;

6) estimular en cada estágio do desenvolvi.men-
to a capaci.date de escrever e da expressão oral de
acordo com os a].tos ideais da ordem i.ntelectual e moral;

7) interesse pessoal no cantata com o estudan-
fim de inspirar confiança, com o objeti.vo de

a atingir di-stinção, tanto no saber como na
ate,

anima-].o
virtude

tanto
ce) . "

8) medi.r o desempenho acadêmico do aluno
pelo tempo, mas pela sua realização

(176)

o desempenho acadêmico do aluno, não
(performan --

7.6.8 Educaçãc> e Igreja no RS i,oeher

No Rio Grande do Sul reproduziram-se e, em alguns casos



i.nclusi.ve. anteciparam-se os confl i.tos entre lgre:ja e Estado,
ocorrentes em nível da União. Sem dúvida, o processo de Romana.-

zação da Igreja foi muito mais intenso e rápido neste Estado. Um

dos motivos que pz'opi.ciaram este processo foi. a in,ígração alemã e

itali.ana. que cri.arara um clima mais prédi.aposto a aceitar as

concepções ultramontanas. Àssi.n. não se estranha a signifi.cativa
importânci.a que apresentaram as escolas confessa.onai.s no Ri.o *;

:.ande do su]., na medi.da em que. ci.rcunstanci.almente, uma séri.e
fatores favoreceram seu desenvolvi.mento .

No sentido de se quali.ficar o tipo predominante de con-

cepção ídeo].ibgi.ca hegemónica no si.stema educaci.onal cdtól i.co no

Ri.o Grande do su]., apresentam-se a seguir. as concepções do

educador jesuíta, Pe. Locher. que exerceu o magistéri.o por longo
'Capo no Estado e escreveu sua obra quando professor en Pelo

RSf

À visão di.fundida pela Igreja era de que deveria haver

L ma comunhão entre as insti.tuições Estado e Igreja. Entretanto,

no plano soa.al, dever-se-i.a ter sempre em mente que o papel do
Estado deverá.a restringir-se a ulü organi.smo auxi.l i.ar, atribuindo

à ini.ciati.va privada a função de promover o processo de desenvol-
v i.mento .

+..;-d'

Ressalvam-se, entretanto, aquelas ati.vidades que o setor
ivado não possuía conde.iões para desenvolver.

Segundo Locher " outro di.retivo que o Estado não
deve desprezar ê que conserve seu caráter de i.nstitui.ção



êllZi:.!.i:.gl:(gri.fo do autor) dei.Nana.o a i.nici.ati.va particu-

ili!iill!:l lll:iiiil:lli;Ílil:l;l:ill:;llllil;liillllialimentos exige um HoviFicnto mai.s uni.forme ou centra ]. .

!:!: : =:':1::;:1 : E :;::?:;?;;l:;;Í::':;
;«:il:, li;;l;' 'ã é,

-g]. ©nentos ; e

Espec i. finamente com relação à escola, defendia que se
deverá.a ter em mente que, embora coubesse ao Estado erige--la, na
falta do poder privado, i.sto não significava que ela pudesse
$Bníti.r uma linha pedagógi.ca que não atendesse aos i.nteresses da
Ugrej a .

iiO cúmulo do desrespeito de todas as lei.s natu-
rais seria a arbi.trariedade'despótica com que o Estado
exclulsse da escola ofici.al o ensino da doutrina cri.stã
e a educação reli.glosa, violando asse.m a um tenpo os
di.Feitos mai.s sagrados dos filhos, i.mpedindo os país ea
!:':lZ}.il::.l :::'." :.l;, :"«'o'n t-:çã. '--i ;

A post.ção da Igreja quanto à questão da escola era clara
e premi.sa o direi.to à opção ao ti.po de escola ê algo inali.enável
à função paterna

i'A este respeito o poder p\hblico está facilmen-
te em pera.go em arrogam-se di.rei.tos que não possui.. Quem
tem o dever natural de educar os filhos, corporal e
espira.tualmente, são os pais. Logo eles têm t;mbén o
di::=gj:.E9 exclusivo porque a natureza da educação não
sofre a quali.date de pedagogos.n (179) '--

A questão da obrigatori.edade de frequentar as escolas do

Estado foi criticada com veemênci.a pela Igreja, que entendi.a como

uma intromissão indevi.da em funções que não Ihe dize.am respei.to
(180)

U,4,qiJRE':ÜR3# gfe! ã ;6E!?láZZ222}«l--P-tt=.
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l .: .'. ::: l. =i!.=...:!!.:::5.E.



Em ternos i.deo].ógi.cos, ê i.mportante caractere.zar a visão

da origem vivi.na do Estado. nO Estado tem sua ori.gem e fundamento

na vontade do Criador.u (181) Esta dimensão é utili.zada para
legiti.mar a postura autoritária da Igreja com relação à soa.edade

civj.l. O víPovo" é colocado em uma plano secundári.o em termos de

lega.ti.mação da autoridade dos governantes. O i.mportante é que
estes ajam à luz dos princípios reli.ciosos.

Observe-se como Locher analisou esta questão: nO homem.

)r exemplo, pode acender um fogo, por todas as condições neles

árias para seus efei.tos, mas o calor ele não dá ao fogo, porque

o ca].or ê uma quali.dade essenci.al do mesmo fogo o qual, una vez

aceso quem.ma, aguenta i.ndependente do homem que o acendeu. Por

isso não teia senti.do o recorrer-se à pretendi.da soberania que

possa conferir ou tirar sua soberana.a a seus representantes, a
bel-prazer. ' ( 182)

Àssi.m, o Estado e a Igreja comungar de uma mesma origem

e desta.nan-se a cumprir um papel na orden soa.al estabeleci.da

pelo Cri.apor. En decorrênci.a desta i.dentidade é que se ori.gínou a
concepção de Estado-cri.stão.

i' O Estado não ê uma entidade separada do povo,aas.ê.o próprio povo, a expressão concreta da ati.vidade
soa.a]. de tantos e tantos i.ndi.vlduos. Pór consegui.nte,
desde que um povo em sua maiori.a crê em Deus e a revela-
ção por Cri.sto, o Estado é um Estado-cristão nato.u

.z

E i.t:cortante caractere.zar que uma vez i.dentifi.cada como

uma soa.edade cri.stã, suas i.nsti.tui.iões sociais deverian estar
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submete.das aos ditames ideológi.cos da Igreja Católi.ca. Neste

sentido, a Igreja reservava-se o direi.to de vetar qualquer

prática pedagógica que contrari.asse seus i.nteresses. A anão
da Igreja nâo se li.matava a controlar os mecani.senos de transmis-

são ideológica has escolas sob sua admi.ni.stração, ela arrojava-se

o direito de não acei.tar a interferência do Estado em seus esta-

be].eci.mentes escolares, nsenão quanto às condições higíêni.caslí

enquanto que pretendia interfere.r, di.teta ou i.ndiretamente. nas
escolas ofici.ais .

Assim, deve o Estado n respei.tar a liberdade da Igreja
de i.nstruír e educar o povo na religião. Por isso a Igreja poderá

li.veemente fundar eaCel.as (grifo do autor) próprias que não
estejam sujem.tas ao Estado senão
(184) quanto às condições hi.giêni.cas.n

À Igreja, e sonente ela, tela o di.Feito natural de desi.g

nar ou remover os mestres de doutra.na cri.stã. No interesse da fé

e mordi.dade de seus filhos, a Igreja tem, de certo, o direi.to do

nvetou relata.varnente a qualquer ciênci.a, método pedagógico, livro

ofi.ci.al de escola, ou mestre, que si.gnifi.que um perigo para a
moo.dade católi.ca .

7.6.9 A Consola.ilação do Processo de Ronanização

O Ri.o Grande do Sul, de fato, insere-se tarei.agente à

federação - século XVIII. Àté então, a Província apresentava uma
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densidade demográfica relativamente pequena em termos de ocupação
europeia, consta.tuindo-se basicamente em palco para as contendas

entre espanhóis e portugueses. Desta forma, a ocupação do espaço
da i.nstrução pela Igreja somente ocorreu ao final do século XIX.

Somente em 7 de mai.o de ].848 . com aprovação do Imperador, o papa
Pio IX, pela Bula i'Àd aves dominical ri.to pascendas ii, criou a

diocesse do Ri.o Grande do sul, desmembrando-a do Rio de Janeiro,
sendo Dom Fel i.ci.ano Josê Rodei.gues Prates o privei.ro bispo. En

27 de abri.l de 1892, passou a ser sufragâneo do arcebispado do
Rio de Janeiro.

Em 1860 assumiu Dom Sebastião Dias Laranjeiras, que en-

frentou muitas dia.culdades em seu trabalho pastoral. Di.ri.gi.a uma
di.ocese pobre em quadros direti.vos, onde abundavan focos de

anticleri.cal i.smo. De certa forma, a i'questão religiosas surgida
en nível naco.anal em 1870, jâ anteri.omente se verificava no sul.

os conflitos que se geraram eram em relação à jurisdição da
Igreja e a do poder ci.vi.l. Asse.m, a Assemblêi.a Provincial alte-

rava as divã.sas das paróqui.as, ou mesmo cri.ava novas paróquias,
sem a anuência do bi.spo. Este, por sua vez, considerando estes

atou como intromissões indevi.das, verdadeiros 'latos ofensivos

aos di.rei.tos do poder espi.ritualn, por vezes negava-se a dar-lhes

a insti.tui.ção canónica, aludi.zando um Ubnflito tÍPico do Padroa-

Assi-m, criou-se um cli.ma de recíproca hostilidade e de

dif[ci.]. so]ução. Um dos maiores problemas enfrentados pela dio--

pese era a falta de sacerdotes. O nxbmero destes dependia, para

do



sua expansãoí de autora.cação da Àssembléia Provincial. nEH abril

de 1873, publ=lcava o governo um decreto facultando aos bispos dar

ordens sacras aos cléri.gos que fossem necessários ao serviço da

Igreja, mas declarava competir às assembleias conceder licença e

fixar o número de candidatos que podiam ser admi.tidos nas ordens
religiosas" . (185)

os espíritos trabalhados por segmentos da maçonaria e
pelo post.ti.visão cri.arara um cli.ma adverso à vi.da sacerdotal e ao

trabalho pastoral, e Dom Sebasti.ão Di.as Laranjeira morreu desgos-

toso em ].888 . ( 186)

Assumiu, em 1890, Don Clâudio Ponte de Leão. Este prela-

do, com uma estratégia baseada na recuperação moral. do clero e de

uma paulatina, nas eficiente. difusão dÓ ultramontanismo, conse-

guiu cri.ar as condições pelas qual.s a Igreja consegui.u implantar

sua hegemonia i.geológica.

Foi sob o governo de D. Cláudi.o que, em 15 de agosto de

1910, o Suíno Pontífice, através da Bula Praedecessorum Nostrorum

elevando Porto Alegre a arcebispado, criou no Estado naif três

di.oceses, con sede em Pelotas, Santa Maxi.a e Uruguaiana. Os

privei.ros bispos foram, respectivamente, D. Franca.sco de Campos

Barreto, D. MigueJ'-"Ue L. Valverde e D. Hermeto J. Pinheiro.

Este processo de descentralização decorreu de uma impe--

ciosa necessidade de dar melhor atendi.mento espiritual a regiões

especlfi.cas que, devido a uma sêri.e de fatores, encontravam-se

"espira.tualmente abandonadas". A si.tuação do catolicismo, em



algumas regiões do Estado, era realmente caótica no i.nlci.o do

século, principalmente se visto sob o pri.sma ultramontano. Esta

cri.se verá.ficava-se com maior i.ntensi.dade nas regiões da Campanha

e do Litoral

Os quadros da Igreja estavam desfalcados e desquali.fica-
mos. A principal consequência foi o aparecimento de um i.ndi.feren--

ti.smo religioso e um abandono, quase que por completo, da vida

sacramental. O Bispo de Pelotas, em sua primeira visa.ta pasto-

ral, teve que providenciar para as i.gregas os lnóvei.s destinados

aos confessa.onários, poi.s. na mai.orla delas, estes eram totalmen-
te desconhecidos .

nVisi.tacos parochias en que a prâti.ca da Santa
Comunhão era cousa conpletamente obliterada pois 10, 20
e até 40 anos sobre ellas tinham passado sem que viva
alma se aproximasse da S. Mesa.

O sacramento do matri.monto era considerado
objeto de luxo para uns, ou uma si.mples fonte de renda
clerical para outros, que o baniram por completo" (187)

Un antbiente como este, em que o poder coercitivo da

Igreja se mostrava ineficiente . campo fértil se oferecia às
idéi.as anticlericais. Àssi.m o bi.spo, em sua visita. esbarrou com

forte e perseverante campanha anticlerical que, embora tenuamen-

te se manifestasse em quase todas as paróquias do bi.spado,"

arrogante e exploradora irrompeu-se em Pelotas." (188)

Esta descentral i.zação episcopal fez parte de uma estra-

têgi.a do episcopado brasileiro em descentralizar o poder e, ao



mesmo tempo, vi.ncular estas novas jura.sdi.iões diretamente a Romã.

Foi. um processo inverso ao uti.li.zado quando da vigênci.a do Pa--

droado, no qual o poder civil limitou ao máximo a expansão da

Igreja, tanto em termos de dioceses, quanto em novas paróqui.as ou

curatos . ( 189)

como reiteradas vezes foi. afi.rmado, nesta época a Igreja

enfrentava sêri.os conflitos internos que a obrigavan a redi-

nensi.onar sua postura perante à sociedade: foi o processo de

romana.cação da Igreja Catól i.ca. O ultramontani.sno assuniu espe-

cia[ signo.fi.cação no Brasi]., en vi.rtude de sua pecu]iar re]ação

con o Vaticano, vi.a npadroado".

Havia necessi.jade, não só de alterar a "estrutura de

poder" da organização eclesi.ásti.ca brasileira como também, e

principalnente, de modificar a mentali.jade, tanto do clero,

quanto da população en relação a esta questão. E sabido que o

próprio clero se apresentava cindido quanto à conveniência ou

não, tanto do "regalismon como da submi.suão ao Vaticano. Entretan

to, o que ocorreu é que, paulati.namente, o movimento i.dentificado

ideo].ogi.cadente com o ultramontanismo foi sol i.dificando sua posa'

Ção. ( 190)

Dois pontos de referênci.a. como vimos, mat'param esta

assenti.va: a Questão Religiosa, na década de 70, e a separação

entre Igreja e Estado, através da Carta Constitua.anal de 1891.

Neste processo, três medidas foram importantes para o

sucesso da transformação ideológica propugnada: a) a importação
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de clero europeu; b) a cri.anão do colégio Pio-ameri.cano em Romã;
c) a reafirmação da estruturação de um sistema educacional ca-
tól ico no Brasa.l .

Parece fora de dúvida que uma das pontas de lança desta

transforTnação foi. o Ri.o Grande do Sul o qual, deva.do a uma série

de ci.rcunstâncias pecul i.ares, melhor se prestou a esta situação.
Dentre elas, podem-se destacar a) a inexistênci.a de uma tradi.ção

regala.sta tão tradi.ci.anal quanto à existente, por exemplo, no

Nordeste do Brasil; b) a escassez nunêrica do clero no Brasil;

c) uma proporção si.gnífi.cativa de i.ini.grandes europeus potenci.al-

mente premi.opostos a amei.tar tal ideologi.a; d) uma ideologia de

governo, o castilhismo, que estinulava a uiniciativa particulares
na área educacional

Neste contexto, não é estranho notar que, a parti.r da

década de 90, ocorreu una aceleração no processo de criação de
estabelecinentos de ensino católi.co no Rio Grande do Sul. Isto

ocorreu, principalnente pela continua instalação de congregações

reli.gi.ocas, para as qual.s um dos mi.nistêrios, senão o pri.nci.pal,
era a educação.

Assim, de 1890 a 1935, instalaram-se no Estado 44 con-

gregações religiosas, apresentando a mêdo.a de uma por ano.

Somente este dado avaliza a preocupação da Igreja com a educa--

ção, poi-s ê sabido que a instalação de uma congregação redigi.osa

em uma nova "província" demandava, em regra, a solução de uma
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série de problemas de di.flui.l equali.zação. E este i.am desde a

criação de uma 'ii.nora-estrutura Hateri.alu capaz de atrair o

interesse destas ordens, até, em certos casos, à sanção do Papa

para tal i.nstalação.

Em verdade. os prelados brasileiros vi.nculados ao urra--

montam.smo foram de uma i.nsistênci.a e efi.ciênci.a impressionan-

tes. O trabalho do Bi.spo de Porto Alegre, Josê Ponte de Leon, en

seu contato com as diversas provlnci.as relígi.ocas europêiasr e
com o próprio Vau.cano, caractere.za bem este trabalho. No caso

especifico, estas congregações que se i.nstalaran no Rio Grande do

sul no período, consolidaram i.deologicamente o si.stema educaci.o-

nal sob orientação católica. Houve a criação, em mêdo.a, de

quatro estabelecimentos de ensi.no por ano o que, para a época r

foi. algo de i.nequlvoca si.gnificacão.

Em verdade, a aceleração do processo de penetração das

congregações religi.ocas, nesta êpocar somente não foi maior, en

função da insufi.ciência de quadros das mesmas para suprir as

demandas existentes. As casas provinci.ais eram constantemente

assoladas por solicitações, de modo geral dos párocos dos di.ver-
sos municípios que, mais de perto, temiam o pedi.go da acultura-

ção proveniente da instalação de escolas públicas, sobre as
quais, mesmo sob o regime de padroado, não exerci.am um controle

tão intenso quanto o exi.stente nos estabelecimentos particulares.

Pode-se então perceber claramente que existiram, no Rio

Grande do Sul, dois sistemas de ensi.no os qual.s, embora semelhan-



tes, apresentaram significativas di.ferenças. Atê o fi.nal do sé-

culo XIX a organi.zação da ensi.no baseava-se na dualidade entre o

ensi.no ofi.cial e o particular; este representado por colégios sob
a égide de pessoas físicas. O sistema seguinte caractere.zou-se

pelo processo de instituo.onal i.zaçãa do ensi.no particular. que se
consola.dou na vi.nada do século, e passou a ser dominado, quase

que exclusi.valente. por congregações religi.osas, sendo que
tradici.onais colégi.os parti.culares fecharam, ou passaram às mãos

das diversas ordens reli.gi.osas dedicadas ao ensi.no. Um exemplo
deste processo ê o Colégio revi.gnê, fundado en 1900, por octávi.o

Courtei.h]. Esta esco].a, dedo.cada à educação da juventude f ::mi.ni.-

na, passou às nãos das Imãs de São Josê em 1906. (191)

Um aspecto i.nteressante ê a preocupação en solidifi.can-

se em um amai.ente proplci.o à ideologi.a ultranontana parar poste-

rs.oriente, exercerem o magistério em outras regi.ões do Estado. À

concentração de escolas parti.culares nas zonas de colonização ê

uma evi.dência desta estratêgi.a.

A importânci.a dada pela Igreja à área educacional pode

ser aquilatada pela especial atenção pedi.cada aos reli.ciosos que
se dedicavam a este trabalho. Assim, embora tendo um status rela-

tivamente menor, pois não possuíam o mi.ni.stério sacerdotal, os

"i.rmãos" (educadores) apresentaram um crescimento em seus qua-

dros mui.to superior às ordens com outros nHUDUS". Outro exemplo

deste fenómeno ê a Companhia de Jesus, cuja área de atuação mai.s

destacada, no Rio Grande do Sul, foi. a educação.



Em 1939, havi.a no RS 1290 reJ-igiosos, dos qual-s apenas

387 eram sacerdotes e, destes, 323 eram jesuitas. Evidencia-se.

portanto, no caso dos insti.tutos reli.gi.ocos masculi.nos, a clara

opção pel-a área educacional. Em relação às congregações reli.glo-

sas temi.ni.nas, repete-se o mesmo fenómeno. Aquelas com atuação

destacada na área da i.nstrução são as que mais membros possuem:

As lrnãs do Purlssino coração de pari.a ( Insti-tuto ou Sociedade

de Educação e Caridade), as lnüãs Franciscanas da Penitência e

cãES.dada Cristã e as lrnãs de 8ão dose. Estas três ordens pos-

suíam, em 1939. 1377 membros, i.sto é, 58,6& das 2.347 religiosas
exi.stentes no Estado .

Assim. no final da década de 30, a Igreja dispunha de

3.637 redigi.asas em seus quadros no Rio Grande do Sul ( un reli-

gioso para cada 850 habitantes) (192) : pessoas que transformavan

sua práxi.s en uma anão missionária de conqui.sta e. principalnen-
te. uma força de trabalho extrenamente coesa e disciplinada pelo

voto de obediênci.a que todos fazian.

Hâ ai.nda outro aspecto que fez dos religiosos uma orga-

nização extremamente competiu.va nesta área. Foi. a vida comuni-

tári.a que. além de consta.tule favor de mútuo estimulo, sob o

aspecto ideológico, permitiu a construção de uma estrutura téc-

nico-burocrática difícil de ser superada pela inici.atava pri.va-

ria, que tinha dia.culdades em reunir grupos de pessoas com inte-
resses i.dênti.cos pois, de modo geral, as propostas pessoal.s não

eram convergentes na área de educação.
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Um fatos que ê premi-se levar em consideração ê que. no
ocaso do Impêrior o anta-clero.calismo encontrava-se, no Brasil,

em um dos períodos em que deu.nha maiores poderes, em termos

ideológicos. A opção da Igreja pelos institutos rel i.gi.ocos reve-

lou a i.ntrodução, neste conflito ideológico, de corporações

eclesi.ais adestradas a este tipo de si.tuação.

Ê.

Ê'

i.

O anticlericali.smo no Brasa.l teve então que enfrentar,

no caso dos religiosos , quadros experimentados , capazes e

nFessabi.adosi' neste tipo de conflito i.deológico, pois quase todos

os i.nstitutos , en um ou outro pais, enfrentaram estas vi.cissi.-

tules, e será.a pouco provavel.que permitissen a repetição de
similares ci.rcunstâncias adversas, se está.verse a seu alcance

evita-las. De certa forma, os conceitos ( ou preconceitos) en
relação a determinados posicionamentos estigmatizados cona os dos

pari.balda.nos, maçónicas, carbonários, comunas, e outros foram

transportados ao Brasil.(193)

Assim, o fracasso da i.migração francesa no Rio Grande do

Sul foi atribuído, pelo Frei Bruno de Gi.llonay, à ideologia dos

i.mi.grantes. "A imigração francesa aconteceu depor-s da Conuna eo

governo brasileiro recebeu uma grande quantidade de partidári.os

ou gemi.parti.dórios da Comuna de Pari.s, que estão sempre prontos e
capazes de tudo, netos para trabalhar" (]-94)

Como em todo o palsr a atuação da Igreja na área educa-

cional no Rio Grande do Sul foi pautada por um claro reli.neamento

jêsultico. A Companhia de Jesus, após a passagem pela Província



com as "Missões Jesulti.casa. retornou ao Rio Grande do Sul em

].842. com a chegada de padres espanhói.s expulsos da Argentina.

Neste i.nterregna, a Companhia passou por vários percal-

ços que, de certa forma. atestaram o poder de sobrevivência desta

institui.ção. Entre eles, ressaltam-se a expulsão dos jesuitas do
Rei.no de Portugal e de suas co]õni.as em ].759.' decretada por

Pombal e, principalmente, a supressão da Companhia de Jesus, pelo

Papa Clemente XIV, em 1773. No entanto, após sua restauração en

1814, pelo Papa Pio vll, a Companha.a rapidamente retomou seu

papel de l i.derança na Igreja Catól i.ca.

No Rio Grande do sul, a expansão da Companhia deu-se a

partir de meados do século xlX, com a chegada de jesuitas ale-

mães, em 1858, e jesuitas itali.anos, em 1860. Estes Últimos foran

chamados por Don sebasti.ão para trabalharem no Seminário Epi.sco'

pal da capa.tal. Este "nunusn sempre foi uma das características
da Companhia: o trabalho em estabeleci.nentos encarregados da

formação de quadros para a Igreja. Os padres italianos ocuparam'
se desta tarefa por pouco tenpo, revi.do principalmente, à forte

campanha antijesultica desencadeada na cidade, como registrou

Rabuske: "Infelizmente eles não puderam, por razões várias,

permanecer em seu posto por muito tempo. No meio destas avulta a
anão dos anticlericais, afirmando categoricamente que padres

estranhei.ros eram incompetentes para a formação de um clero
-'n-:,.éional brasilei.roi- .(195)

Com a nKulturkampfl' de Bi.smarck. em 1872, e a consequen



te expulsão dos jesuitas, o número de jesuitas alemães no Ri.o

Grande do Sul aumentou signifi.cata.valente, e começou a esboçar-se

o prometo educaci.ona]. jesulti.co-ultramontano, cuja pedra angular

foi o colégio Concei.ção de são Leopoldo e, posters-ormente, a
União de Professores Católicos para a Colónia Teuta. Esta Última

insti.tuição transformou-se no principal mecanismo de domlni.o

ideológi.co anotado pela Companha.a. A Lehrervereín (Uni.ão de Pro-

fessores Cató[icos para a Co].unia Teuta) foi fundada em 1898 e,

doi.s anos apósr i.nici.ou a publicação de uma revi.sta mensal pró-
pri.a. Lehrerzeltung (Jornal do Professor). Este pedi.ódico foi

edi.tado atê 1938, sempre sob a supervisão de seus i'neDtoFes

religiosos" , os jesuitas.

nessa louvável iniciativa e naus as reuni.ões
pedagógicas nensai.s da classe, sob a di.reção ori.entadora
dos párocos jesuitas contei.buiu sem düvi.da não pouco
para levantar mais e nai.s o nível de instrução nas
colâni.as. " (196)

A eficiência dos jesuitas na área educacional pode ser

dimensi.onada pelo constante aumento das escolas paroquiais cató-

licas que. de ll en 1850, passam a 298 em 1920. (197)

o colégio Contei.ção, em pouco tempo, tornou-se o mai.s

renovado colégio particular da Província, sendo que, no final do

Impêri.o, era o üni.co estabelecinento educacional equiparado ao

colégio Dom Pedro 11. 0 Concepção criou fama a partir do desempe'

nho de seus alunos quando, pela privei.ra vez, estes prestaran

exames "parcelados" na capital, em 1878, com ampla repercussão na
Prova.nela .



O crescente número de alunos internos do Colégio Contei
ção permite visual i.zar o sucesso do educandári.o:

TABELA 18

NUMERO DE ALUNOS INTERNOS DO COLÉGIO CONCEIÇAO 1880/90

FONTE: LIJTTERBECK, 1977, P. IOI

com o crescimento dos colêgi.os fundados por elenentos

clerical.s en diversos muni.clpi.os do RS, particulannente con a

fundação do Colégio Anchieta, en Porto Alegre, di.ni.nuiu a impor-

tânci.a do Colégio Concepção, que se transformou em senínári.o

destinado à formação de quadros para a Companha.a, objeto,

ali.ás, de sua cri.anão.

Assim, o Colêgi.o enchi.eta assumi.u o papel de educar a

el i.te gaücha. Um aspecto i.mportante a consi.derar neste educandá-

rio é a paulatina inserção do lascado católico no mago.stêrio do

colégio, algo praticamente ine$fã.stente no Colégio Concepção.

Em quase todos os empreendi.mentes jesulticos na área

educacional, estes tiveram que enfrentar forte reação de elemen-

tos não concordes com sua concepção de mundo.

1880 65 1886 223
1881 85 1887 213
1882 }12 1888 214
1883 117 1889 223
1884 121 1890 223
1885 166    



TABELA 19

CORPO DISCENTE E PROFESSORES DO COLÉGIO ANCHIETA -1903/35

Ano a].unos professores
diurnos noturnos jesuitas lei.gos

1903 14 4
29 05 2 54
19 10 4 57
19 15 4 12
192 0 499
1925 593
193 0 94 0
1935 94 5

13
14
20
17

11
10
9

18
181
405

FONTE: LUTTERBECK, 1977, P. 104

En S. Leopo]do, a].ên das agressões 'inorai.s" tais como a

decepação da cruz em frente à i.greda em 1895, ou como no desci.le

carnavalesco de 1897, quando foram escarnecidos publicamente os

padres e as reli.glosas franciscanas e se exibiram cenas impró-

prias em um confessa.amaria fi.ctlcío, tambên houve atitudes mais
drásticas como o atentado ao Pe Eugenio atei.nhart em 1895, atri-

buído aos resultados dos arte.gos publicados em "0 Intrangigen-

ten, jornal anta-jesuítico, e a prisão de di.versos padres neste

mesmo ano, quando foi necessária a intervenção do Presidente do

Estado para li.benta-los.

No municlpi-o de Rio Grande, quando da cri.anão do Colégio

stella Marés, tambén a imprensa atacou violentamente os jesuitas

e sua obra. ''Em consequênci.a dessa agi.tacão, as ruas da cidade

marítima encheram-se certo dia com os gritos: Abaixo os jesuitas!

Morram os jesuitas! . . . Não permiti.u, contudo, o governo municipal

de Ri.o Grande, que os bandos inquietos da união operará.a, de



forte i.nfi.ltração comunista, atacassem e destrulssen os prédi.os
do Colêgi.o Stella Maré.s.u (198)

Estes fatos são reveladores de alguns aspectos caracte-

rlsti.cos do trabalho jesuítico: pri.mei.fo, a capacidade de

transformar eventuais resistências em aspectos favoráveis, como,

por exemplar i.nsi.nuas relação entre desgraças futuras ( morte

violenta dos parti.cipantes do b].oco carnavalesco) e a agressão

aos padres; em segundo lugar, a capacidade de vincular-se com as

autoridades local.s, construí.ndo, asse.m. um escudo de proteção e,

fi.nalnente, uma di.menção anticomunista em seu apostolado, atri-

buindo a esta ideologia o fato de camadas operárias insurgiren-se
contra seu trabalho. ( ].99)

E é justamente no senti.do de incrementar tainbêm sua

inserção nos segmentos proletários, que a Conpanhia passou a

incentivar ginásios soturnos com cursos gratuitos, no intui.to de

atender "os menos favorecidos da sortes; são exemplo o ginási.o

noturno fundado em 1915 pelo Pe Angelo Contessoto, vinculado ao

Colégio enchi.eta, e o de Florianópoli.s, criado por obra do Pe

Clemente Rehm . (200)

Na obra jesulti.ca, ê importante ter em mente seu papel

desbravador, sendo mui.to comum à Companhia fundar um colégio e,

poucos anos após, passa-lo à outra ordem reli.gi.osa, como são os

casos do Colégio Gonzaga, em Pelotas, assumi.do pelos lassalistas,

e do Colégi.o Stella Maxis, em Ri.o Grande, assumido pelos maris-
tas .



Sem dtbvi.da, um dos mecanismos mai.s uti]izados pe].os je-

suitas para i.ntrodução de concepções consentâneas com os princí-

pios do Prometo Católi.co no Rio Grande do Sul foram as Assem-

bleias Gerais de Católicos Teuto-brasa.leitos ( Katholikentag) .
Neste ti.po de reuni.ão, destacava-se o poder articulador dos mem-

bros da Companha.a de Jesus que, nos basta.dores das assenblêias,

agi.am no senti.do de verem aprovadas as idéias por eles elabora-

das, embora útil i.zando-se de outras pessoas para apresenta-las.

Conconitante com o pri.mei.ro Katholikentag, tomou corpo
a idêi.a do Pe. Pedra Gasper SJ, da cri.anão de uma Associação de

Professores Paroquíai.s (Lehrerverei.n) , que se estruturou em Har-

moni.a. muni.copio de Montenegro, em 26 de março de 1898.

No segundo Katholikentag (1902) , defina.ram-se con maior

precisão os estatutos do Lehrerverei.n, sendo aprovados os se-
guintes obj etivos:

uobjetivo geral: pronover a formação da juven-
tude cristã segundo a ori.entação da Igreja Católi.ca.

Objeti.vos especlfi.cos: promover a educação do
lar; promover e desenvolver as escolas paroquiais; for-
mar um mago.stêri.o conde.gno, fiel a seus deveres; prono-
ver os interesses materiais e espi.rituais dos associa-
dos, os professores paroquial.s; elaborar material didá-
ti.co apropri.ado às escolas pat'bquiais teuto-brasileiras"
(201)

O Lehrerverein destacou-se como fatos de i.ntegração dos

professores tão di.spersos geografi.comente, conseguindo isto tanto

através das reuniões periodi.cadente realizadas quanto, e princi-



palmente, através do Jornal do Professor (Lehrerzeitung) , publ i.-

Gado de 1900 a 1939. Na caso especifico da formação de profes-
sores, o Lehrerverein consta.tui.u-se na mantenedora do Lehrersemi--
nar, ou Escola Normal Católi.ca. Esta foi uma da i.niciativas de

mais difícil consecução, vista sempre como uma das prioridades do

prometo de "Restauração Católi.ca n no Rio Grande do Sul.

finas condições concretas de isolamento das
comunidades rurais, o Jornal do Professor teve um signo
fi.cada pedagógico especial, tornando-se i.nstrumento
privilegi.ado de formação e atualização pedagógica dos
professores paroquiais, seja pela apresentação de teo-
ri.as e práti.cas novas, seja pela publicação pomenori.fa-
da de planos de aula para todas as disco.planas, submeten
do-as à apreciação dos professores." (202)

No segundo Kathol i.kentag estruturou-se tambén a Volksve-

rein (soa.edade União Popu]ar) , cuja principa] real.ização foi a

construção de uma rede de caixas rural.s no sistema Reifeinsen, e

também a supervisão económico-financeira à Lehrerverein.

duna das pri.ncipais i.niciativas da Sociedade
IJnião Popular foi o cui.dado pelas escolas paroquiais e a
formação da juventude. Ela não somente fundou novas
escolas, mas tomou também da Associação dos Professores
Católi.cos Teutos a responsabi.l i.dade da fundação de uma
esco].a normal católica transfere.da dé Arroio do Meio
para Hamburgo Velho. " (203 )

De 1880 em di.ante, o número de jesuitas da Missão, e

futura Provlnci.a do Brasil Meridi.anal, recebeu ao menos 150

religi.tesos oriundos, en sua mai.ori.a, da Alemanha. Mas o processo

de nacional i.zação do clero foi relativamente rápido, fazendo con

que a provlnci.a gaücha se tornasse i.ndependente da congênere

alemã , em termos de quadros.



Nota-se. pela tabela 20 a importânci.a da i.migração euro-

peia na constituição dos quadros da Companha.a no Ri.o Grande do

su]., pois num período de 60 anos o número de membros europeus

que vieram ao Esta(io foi 307, o que si-gnifi.ca uma t&êdia de 5 ou 6

membros por a no .

TABELA 2 0

nAclc.-llA].IDADE ])c)s qEJi$s]ios DA co},ipÀ!!n].À nE ÜESUS A'i'E 1943

le-Lp18-ü.s ! I'':l''.'t.s e. fale(Idos
$( ilrlm, I'Íoiai
íe$ 1 .' 78 1 240
}e t 70 1 237
-t 3 t 47
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o questionamento à insbcalaçàG &e es'tõbaie.ciliwnt'e$ ©q\ra-

cionais católicos administrados por :institui-iões religiosas foi-,

no in[ci.o do sécu]o, re].ativamente intenso no Rio Grande do Su].,

e o processo de implantação de uma cc,nsciência coletiva disposta

a aceita-los foi árdua .

Um outro exemplo de resistência à propagação da ideolo-

gi-a católica é o caso da vi.nda das Irmãs Teresianas ( Companha.a

de Santa Tereza de Jesus) a Sana'Àna do Livramento, no inicio da

década de ].9].O. Jâ eram antigas as gestões para que estas Irmãs,

que mantinham estabelecimentos de ensino em Montevideu, com casa

prova.ncia]. na Espinha, assumissem um colégio no município. vári.as

vezes comi.uvas de pessoas da ci.jade contactaram com as Irmãs,



sob.citando a abertura de colégios em Santana do Livramento.

Entretanto, o pedido foi sempre negado, deva-do à carência de

quadros .

Um fato novo que ocorreu em 1910 e transformou as condi-

ções existentes foi a expulsão de vári.as congregações religiosas

de Portugal e Espanha. neste ano. As Irmãs resolveram então,
acei.tar a i.ncumbência de administrar um educandário nesta cidade.

A reação foi intensa e imediata. E preciso salientar que o

confl i.to entre católi.cos e livres pensadores em santana do Livra-

mento jâ era intenso, mesmo antes deste acontecimento. Um dos
fatos mais : rumorosos foi o assassinato do Coronel Bernardino

Pereira de Souza, no clube Pinheiro Machado, justanente em uma

contenda sobre a questão religiosa. O coronel havia sido un dos

naif entusi.aftas à vi.nda das irmãs.

A atitude do Governo Federal em relação aos religiosos

expulsos de Portugal e Espanta jogou mais lenha na fogueira. O

premi.dente Nulo Peçanha havia proibi.do a entrada destes no Bra--
sil. O comportamento do Presidente e de seu Ministro do Interior,
Esmeralda.no Bandeira, foi intensamente aplaudido pela corrente

anticlerical da cidade .

As lojas maçónicas da ci.jade envi.arara telegramas às

autora.dades federal.s, congratulando-se com a decisão tomada,

assim como vários outros agrupamentos sociais, que também fi.zeram

o mesmo. AS mensagens incentivavam as autoridades a "assim

roceder com essa gente de anão di.ssolvente, nefasta". (204)P
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Não resta dtbvi.da de que esta contenda galvanizou a

opi.ni.ão pübli.ca por longo tempo. Er em verdade, não se limitou à

cidade, atingi.ndo todo o Estado. Os princi-pais órgãos de informa--

Cães do Ri.o Grande do sul envolveram-se nesta controvêrsi.a.

Enquanto o jornal Cortei-o do Povo apoiava as medidas federais

em obstruir a entrada dos religi.asas expulsos, a Federação, órgão

do Partido Republicano Rio-grandense, cri.ti.cava-as. (205)

A movimentação de alguns segmentos sociais da ci.date

contra a vinda das irmãs era intensa. No dia 25 de dezembro,

houve comício contra sua provavel presença na cidade, no qual,

entre outros oradores, destacou-se o advogado e jornalista dr.

Paulo Labasthe . (206)

"Alguns dias mais tarde, a 29 de dezembro{ de
passagen para Montevideu, chegou a SantAna a escritora
espanhola Belém de Sarraga. A propaganda.sta das idéias
li.berai.s, cuja presença em nossa cidade, alguns.meses
antes, havia provocado sérios distúrbios que culminaran
con o conflito'do clube Pinheiro Machado, realizou, no
Teatro Sete de Setembro, um conferência na qual procurou
provar a excelência e vantagen do ensino laico sobre o
ensino religioso, citando o exemplo da Maçonaria santa-
nense que. face ao futuro educandário das .Teresianas!
estava 'levantando o Ginási.o Saldanha Marinho (atual
colégio Rivadávi.a Corrêa) "(207)

Mas, apesar de tudo, as Irmãs resolveram aceitar o

convite e, em 1911, abri.ram seu educandário com uma matricula de

85 cri.ancas, constituindo-se num dos pó].os irradiadores da ideo-

logia católica no Estado. AtualTnente, poucos são os professores

da regi-ão qué não tenham passado por seus bancos escolares. (208)

Assim. paulat i.namente , a 'Igreja foi ocupando ou reocu



panda o espaço na soa.edade através da escola. Um exemplo desta
situaçãc} ê a diocese de Pelotas. No inlci.o do século, o bispo D.

Francisco de Campos Barreto orgulhava-se da estruturação de un
si.stema educacional católico apto a servi-r aos crentes. Havia,

nesta época, dezoi-to casas de i.nstrução religiosa, com uma

matricula de ]..130 menu.nos e 938 menu-nas, num total de 2.068

alunos .

Esta situação levou D. Franca.sco a conclui.r: HDessa forma

os nossos diocesanos que. como sinceros crentes, têm o dever de
afastar seus filhos das escolas indiferentes e sem reli.giro, já

podem cumpri.r o que lhes determina a consciência cathólica sobre

a educação religiosa da família." (209)

o processo de romanização da Igreja Católi.ca, no Brasil,

apresentou-se revestido de significativa importânci.a na relação

Igreja-sociedade; ao municiar a primeira de poderes de coerção e
sanções que no padroado, elabora existentes, possuíam uma conota-

ção difusa na soa.edade e, portanto, com muito menor eficácia,
estabeleceu-se uma relação de poder mai.s equili.brada, embora

frágil, entre estas duas instituições sociais.

Pode-se afirmar que este ê o verdadeiro nó górdio do

processo de "sacramentalização da vida eclesial. Então o poder da-

padre avolumou-se perante a sociedade civil, pois a excomunhão e
a i.nterdi.ção à pia batismal, constituíam sanções que, ao crente,
eram de difícil asse.mi]ação. À].êm disso, por deter o saber, a

Igreja podia prescrever diversas opções históri-cas que, ao crente



menos letrado, l i.mitadc ao dia-a-dia, eram de complicada compreen

são. Os clérigos falavam con segurança do porvir e extraiam, com

impressa-onante facilidade, as consequênci-as futuras dos ates e

atitudes do presente. associando, por exemplo. a regi.stênci.a a
matricular os fi.lhos nas escolas catól i.cas, a eventuais maldições

destes aos pais, no futuro, por este ato insano.

"No porvi.r, quando esta juventude vencida e
desarmada nos conbates às suas rebeldes paixões, quando
eles filhos crescidos no i.ndifferenti.smo ou na i.ncreduli
dade, se lançarem na lucta pela exi.stência, hão .de
amaldi.clonar aquelles pães, que lhes não souberam minis-
trar o verdades.ro fundamento da educação , que se encon-
tra no catecisno e na prâti.ca religi.osa. (210)

Em suma, as informações analisadas permitem concluir que

o incremento da partia-papão da Igreja na área educacional se

deu, fundamentalmente, a partirá do processo de romanização. Este

processo, associado à i.dêi.a de nsociedade perfeita", levou a

Igreja a ocupar espaços de domínio i.geológico que Ihe permitissen
a difusão de sua visão de mundo.

Na verdade, observou-se que o conflito entre as diver-

sas correntes ideológicas exi.stentes dentro da Igreja, e mesmo a
luta desenvolvi.da na soa.edade civi-l, por setores vi.nculados ao

catol i.cismo, pelo menos de forma latente, somente em circunstân-

cias especificas resultou em relativa unidade institucional

Segundo GRAMSCI " pode-se deduzir que tanto o
partido como a religião são formas de concepção.do.mundo
e que a uni.jade religiosa ê aparente, como é aparente a
unidade pollti.ca: a unidade redigi.osa acoberta uma real
multiplicidade de concepção de mundo.que adquire expres'
são nos partidos porque exi.ste i.ndiferentismo religio-



se como a uni.dade politica esconde a multiplica.dade de
tendências que adquirem expressão nas seitas rel i.glo-
sas . " (211)

o fracasso nas vâri.as tentativas para implantar o Parti-

do Católico decorreu fundamentalmente da heterogeneidade exi.aten-
te dentro da Igreja, sobre a conveniência ou não de criar este

partido.

A Igreja sempre sonhou em reatar a uni.ão com o Estado

num patamar no qual os problemas existentes no padroado fossen

suprima.dos. Segundo DELLA-CAVA, " o aspecto crucial da subsistên-
ci.a do catolicismo na soa.edade brasa.leira é atribuído à sua

qualidade de reli.gi.ão ofici.al de facto do estado, da Nação e das

Elites dominantes, com exceção do período da República Velha

(1889-1930) . o Estado Brasa.leito - a despem.to de sua i.deologia,
aceitou esse arranjo e garantia à Igreja Católica Romana um

conjunto de pri.vilêgios (especi.almente em assuntos educacional.s e

sociais) de que nenhuma insti.tui.ção brasileira particular, reli-

gi.osa ou de qualquer outro ti.po gozou." (212)

Assim, o período da ReptSbl i.ca Velha se caracterizou pela

luta da Igreja para retomar seu papel no poder. Este processo se

concretizou com vários movi.Bentos eclesiais, entre os quais se

'' destacam a Anão Católi.ca e o Concll i.o Plenário Brasileiro (1939)

Na década de 30, a Igreja retomou seu papel de coadju-

vahte da politica governamental, recebendo desta uma séri.e de

benefícios, mormente no que diz respeito à educação. Nesta área,

a grande vitória da Igreja, depois de mui.ta luta, foi a aprovação



das concepções da Igreja na "Lei de Diretrizes e Bases." (213)

o protótipo do educador católi.co era aquele capaz de
nfOIHaF" um padrão de comportamento que atendesse as expectativas

das vári.as i.nstitui.iões soa.ai.s envolvi-das no processo educaci.a-
nal . Como afirmou BO:ENG :

Toda a sociedade. a própri.a i.greda, confiam
nele (o educador católico). Os pais esperan da escola
filhos obedientes; os patrões operários hábeis e fiel.s;
a Igreja, filhos dóceis; o Estado, süditos tbteis e
tranquilos; a sociedade, bons trabalhadores, pai.s pruden
tes; 'o próprio Deus, fi.ei.s de coração neto e puro. (214)

As caracterlsti.cas citadas acima revelam a sintonia

ideológi.ca existente entre as doutrinas post.tivista e católica,

explicando, de certa forma, o acelerado cresci.mento que teve o
catolicismo no Rio Grande do Sul sob o domlni.o casei.Ihi.sta.

(1) Veja CAVALCANTI, Robe.néon, 1988
soa.edad ].977

(2) CAVALCANTI, Rabi.nson, 1988 p. 121-2

(3) CAVALCANTI, Robinson, 1988 p.117

(4) Para um aprofundamento na visão de Lutero em relação a
educação, veja : VOLKSMANN, Marti.n. Lutero e a educação;
HOCH, Lothar. Inpulsos da Reforlüa Luterana para a atuação
na área da educação

(5) FISCHER, 1986r P. 13

(6) i.dem, p. 14

(7) HEES, Ulrich, 1986 p. 17

BEBER, Max. Econonia y



(8)

(9)

( ]- o )

(11)

(12)

(13)

(14)

FISCHER, 1986 P. 16

Idem, p. 67

MULLER. Armindo L. 1986 p. 52

HOPPEN, 1986 P. 126
j.dem

FISCHER, 1986, P. 14; HOPPEN, 1986r P. 126

Sobre a questão da germanidade no Ri-o Grande do sul veja:
DREHER, Martin N. Igreja e Germanidade ; KUNERT, udo Indo,
vida e obra do Pastor Ernst August Kunert

DRESER, 1986 P. 113

Idem p. 113-4

KANNENBERG, 1987 P. 46

HOPPEN, 1986 citando Sauerger p. 127

HOPPEN, 1986 P. 127

éden, p. 128

WARTH, 1957 , P. 238

Idem. p. 241
idem

].dem, p. 245

TARSIER, Pedra, 1957 , 269

Idem, p. 271

Idem, p. 275

L].NCK, Frederico, 1957,'"t). 294

Os batistas jâ ministravam as aulas em português não
sofrendo significati.vos abalos em seu sistema de ensino com
o processo de nacional-ização.

PINHEIRO, Josê, 1957 , P. 181

idem, p. ].88

(15

(16

(17

(18

(19

(20

(21

(22

(23

(24

(25

(26

(27

(28

(29

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(30)

(31)



(32) Idem. p. 207

(33) SILVO, Nathaniel , 1957 p 228

(34) CÀMARGO, Candido Procopio, 1973, p 10

(35)Sobre a evolução históri.ca da maçonari.a veja: BENIMELI,
rosé et alli, Maçonaria e Igreja católica
amanhã LINEARES, Marcelo, A naçonaria e a Questão
Religi.osa d0 Segundo lnpêrio ACADEMIA Brasileira Maçonica
de Letras, estória politica da naçonaria.

(36) PINTO, 1981, P. 172

(37) ALBERTON, Valério, 19BI, p.43

( 38) Idem

(39) FAGUNDES , 1982 / P. 15

(40) LINHARES, 1988r P. 129

(41) GOMOS, 1975, P. 113

(42) LINHARES, 1988r P. 129

(43) CASTELANI, 1986r P. 119

(44) Idem, p. 126

(45) GOMES, 1975 r P. 114

(46) Este documento está publicado em LINEARES , Marcelo, 1988

(47) ALENCARr 1982 r P. 178

(48) Idem, p. 78

(49) LINHARES, 1988. P. 121

(50) FAGUNDESr 1986r P. 160

(51) MOR2ÇÉS, Carmem S V. 1985, P. 102

(52)



interesses de classe e convencer os mais desavisados dos
problemas económicos a serem enfrentados, da necessidade de
substi.tuição de mão de obra escrava pe]a ].i.vre. Através do
Clube da Lavoura reinvi.ditaram do governo i.mperial a
cri.anão de "escolas agrlcolasn consideradas necessárias à
formação de pessoal quali.fi.Gado para a lavoura" (MORDES,
1985 , P. 102 )

(53) Instituto São Benedi.to que ainda funci-ona dedicando-se a
trabalhar com 'tHeninas de rua" e como colégio parti.cular
confessíona].

(54) Dele derivou, mais tarde, a atual faculdaode de Odontologia
da Universidade Federal de PeZotas

(55) Jornal Diário Popular, Pelotas, 26 de outubro de 1902

(56) CAGGIANI , lvo, 1986 r P 203

(57) FAGUNDES, 1986, P. 160

(58) Estes missionários desenvolveram forte campanha
naçonica nas zonas de colonização italiana.

anel

(59) D'APREMONT & DILLONAYr 1976r P 115

(60) idem, p. 208

(61) idem

(62) idem

(63) D iAPREMONT & DILLONAY, 1976 , P 118

(64) WILLENS, Emilio, 1946 P. 513

(65) KREUTZ, Lucior 1985, P 103

(66) éden, p. 104

(67) CARNEIRO, 1959 r P. 11-12

(68) Idem p. 12

(69) HEES, 1986 P. 17

(70) KOSERITZ, apud SpaJ-ding p. 165

(71) CARNEIROS 1951 P. 21

(72) Idem, 1959 p. 47

(73) Atualmente a obra de Asse.s Brasa-l esta sendo revisi.fada



BROSSARD, Paulo,
2,SS3,8 8rãSj. 3,

J. F. x ã Brasa.k; REVERBEL. Cardos

(74) Assim Brasil, manifesto de 19 de dezembro de 1891, "AssimBrasil aos seus cona.dadões" BROSSARD, Paulo, p. 44

(75) PROMETO do Programa do Partido Democrata.co Republicano p 10

(76) Idem, p. 213

(77) Idem. p. 229

(78) Idem, p. 230

(79) Idem p. 54

(80) HARDMAN, 1984 P. 60

(81) REICHEL, 1978 P. 32

(82) SINGER, Paul. 1968 p !71

(83) Como apontam ROCHE, Jean, 1967; REICHEL, Heloisa, 1978.
Sobre este aspecto veja o segui.nte quadro do ano de 1907.

FABRICAS CAPITAL VALOR DA
PRODUÇÃO

OPERÁRIOS

Distri.to
Federal

S . Paulo

670

326

314

169 . 989 : 045$ 223 . 928 : 542$ 35.243

127.702:191$ 118.087:091$ 24.186

49.205:919$ 99.778:820$ 15.426RGS

FONTE CAMPOS, cândida. EI Brasa.l en 1910, Rio de Janeiro,
Typ. do Jornal do comércio, 1910.

(84) um exemplo desta prâti.ca ê a "Sociedade Beneficiente" da
Charqueada S. Thereza que entre outros benefícios a seus
associados manei.nha um hospital na Charqueada. conforme
SILVEIRA, Hemetêrio José Ve]oso da Si.].veira. As Missões
Orientais e seus antigos donlaios, Porto Alegre. Typographia
da l,ivrari.a Universal de Cara-os Echeniq\Je', 1909.

(85) PENSAVENTO, Sangra, 1986, p 67

(86) A titulo de ilustração em ]-919 trabalhavam na fábrica: 568
operários sendo 136 homens, 283 mulheres, 52 meninos e 97
neninas

(87) Esta charqueada conforTne Hemetêrio Si].vei.ra mantinha uma
colêgi.o mi.sto com frequencia de mais de 60 al-unos cujo



$3$

professor era estipendi.ado pela intendência munici.pal (
1909. P. 643)

(88) REICHEL. Heloisa, 1978

(89) PESAVENTO, Sangra, 1986, p. 60

(90) Veja TOMBARA, Elomar. RS & rodei'nização e Crise na
Agricultura

(91) SESQUICENTENÀRIO da Imigração Alemã, Associação
Benefici.ente Educacional de 1858, s/d, p. 130.

(92) Pesavento, Sangra, 1986, p. 62

(93) Ll-NS, lvan, 1967 , p. 203

(94) PESAVENTO, Sangra, 1986, p. 62-3

(95) i-dem p. 175

(96) A FEDERAÇÃO, Porto Alegre, ll de fevereiro de 1911 p. l

(97) RELATORIO do Intendente de Porto Alegre de 1915 , apud
PESAVENTO, Sandra, 1986, p. 181

(98) PESAVENTO, Sandra, 1986, p. 181
(99) RELATORIO do primeiro lustro da diocese de Pelotas. l

(loo) ANAIS do Conselho Muni.cipal de Porto Alegre de 1914
PESAVENTO, Sandra. 1986, p. 22

(lol) ANAIS do Conselho Municipal de Porto Alegre de 1917, apud
Idem, p. 76-7

916

r apud

(l02) RELATORIO Municipal de Rio Grande de 1907, Rio
Intransi.gente, 1907 . p. 9

(l03) A FEDERAÇÃOr Porto A[egre, ].9 de julho 1019, P. 7

(l04) PESAVENTO, Sandra, 1986, p. 183

(105) LUIZETTOr Flávj.o, 1987, P. 52-3

(106) RODRIGUES, Esgar. ]-988, p.20

(107) idem, p. 159

(l08) HARDMAN. Francisco Foot, 1984, P. 69

(l09) ADDOR, Cardos Augusto. 1986, 100-1

Grande, 0
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]- 16 )

]. 17 )

118)

]. 19 )

120)

]. 2 4 )

125)

]. 27 )

idem, p. 100

FERRER. Francisco, Apud LUIZETTO, 1987, P. 60

RODRIGUES , Esgar, 1988 , p. 164

Idem, p. 162

KNIESTEDT, Fri.edrich, 1989. p. 131-4

Idem, p. 15

Idem. p. 12

Idem. p. 140

Idem, p. 142
RODR].GUES , 1988 , P. 218

MORDES, Evaristo de. 1981, p.81
idem

Idem, p. 240-1

éden. p. 242

éden, p. 244

Idem, p. 245

CAVACO, Cáries, Apud CAGGIANI, lvo. 1986. P. 52

Fato que se efetivou em 1912 quando Francisco Xavier da
Costa se elegeu vereador pelo Partido Republicano de Borges
de Medeiros

CAVACO, Carlos, Apud CAGGIANI,IVO. 1986 P. 66

LACERDA, custava. 1901, p. 25 .

Para uma compreensão desta cosmovisão veja: ASSUMPÇAO, t
Lho de. História Geral dos Jesuitas.

Veja GABAGLIA, Eugenio de Barcos Rala Gabaglia. O collegio
Pedra 11, Rio de Janeiro, Impressões Artlsti.cas,1914
D. Claudio Ponce de Leão obteve votação insignificante

+-lflcadn de .[,eão X]]] foi- de 1878 a 1903Pon0

( ]- 28 )

( ]. 29 )

(130)

ê.

i.

i.
}.

i:'

( ]- 3 ]- )

(132)

(133)



b J '/

(134) Carta encíclica sobre a constituição dos Estados 1/11/1885

(135) Carta Enclcl-ica sobre os principais deveres dos
cristões IO/11/1890

c i.dadões

(136) Carta encíclica sobre a Ação Popular Cristã l0/01/1901
(137) Carta encíclica sobre a Conde.ção dos operári.os 15/05/1891

(138) Os estudiosos são unânimes em afi-amar .que as..cartas
' pastorais emitidas pelo epi.scopado brasilei.ro em 1890, 1900

e 1922 marcaram períodos específicos da realidade eclesial
ca'Eólica .

(139)

( ]. 4 0 )

LOCHER.Gustavo. varie Mecun Philosophico, são Paulo,
Typographia Brazil de Carlos Gerke, 1898
O sistema legal-isca implantado no Brerasi]., nada trazia de
novo. Vigorava, havia séculos na Franca com o nome de
E;ii.;aniélio e 'no século xvllll, tinha no Josefismo de
Austria um ponto de referência exemplar

;

(141) nAtravés de concessões e privilégios atribuídos pela Santa
sê aos reis de Portugal, ficou determinado que elas
assumi.riam a tarefa de evangelização das novas terras
conquistadas utilizando para essa finalidade. os dlzi.mos
eclesiásticos, cuja arrecadação figura en seu poder. Desse
modo, durante o período colonial, a construção de igrejas e
capelas e estabelecimentos de ordens e confrarias
reli.gi.osas a designação de bispos. e.párocos, a manutenção
do culto e subvenção do clero, tudo estava nas mãos do
poder civil." (AZZlr 1977, P.225)

(142) 0LIVEIRAr 1985r P. 143

( 143 ) Idem, p. 143

(144) Veja que em um pais continental como o Brasil o controle do
poder central sobre a população era de di.fácil consecução e
sob este ''prisma a Igreja desempenhava papel especial.

( 145) CARTA Pastoral, 1900

(146) LEÃO xlll, Sapientae Christiane, p. 25

(147) LOCHER, Augusto, Varie Mecun Pbilosophico

( 148) CARTA Pastoral, 1890,

(149) Sapo.entiae christi.ane, p. 23

( 150 ) Por Romana.zação entende-se o processo de centralização do



poder da Igreja Católica em Rama .no VatiCano

(151) Sobre esta questão veja, entre outros, LINHARES, Marmelo
0b. cit . PEREIRA., Ni].o. 0b. cit

(152) BRUNEAU, 1974 , P. 415

( 153 ) Idem

(154) MlcELLI, Sergio, 1988, 272
(155) Embora o Vaticano oficialmente consi.gerasse a separação

]-epal entre a Igreja e o Estado como sendo uma heresia da
modernidade. no Brasil esse desmembramento legal libertou a
Igreja de uma relação de subserviênci.a ao Estado. O fato de
sentir-se ameaçada levou a Igreja a reali-zar reformas
internas que ajudaram a melhorar sua i.mugem. Auxiliada por
um novo fluxo de clero estrangeiro, a Igreja começou a
reverter a decadência instituo.onal das décadas anteriores.
As ordens religiosas, que haviam si.do enfraquecidas pelo
decreto de 1855, começaram a recrutar e a i.aportar novos
membros. Foram criadas novas di.oceses e o controle
episcopal sobre as atividades clericais cresceu.
(MAINWÀRING , 1989 , P . 42 )

(156) plo xl, Divina lllius Magistri

(157) LIMO, Danilo, 1978, p.61.

(158) LEÃO xlll, Sapientiae Christiane, p. 34'5

(159) Carta Pastoral de 1900, p.64

(160) Carta Pastoral de 1890, p. 67

(161) Veja LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Os bispos do Brasil ea
Inprensa

(162) Sobre este fenómeno veja Zagonel, 1975

(163) BALEN, Jogo Mana A Igreja Católi.ca atê o ano de 1912

(164) Programa'"Comum do Centro Católico, p 50

(165) Circular do Partido Católico, p. 51

(166) Partido Politico Regenerador. p. 59-60

(167) idem, p. 65

(168) CENTRO Católi.co do Brasil, p. 82
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(169) Idem, p. 82

(170) idem p. 83

(17].) LIGA Eleitoral Católica, p 113

(172) Apesar da Proeminencia dos jesuitas na área de ensino
católico outros agentes possui.am especi.ficidades própri.as
como por exemplo os Lassalistas, veja: COMPAGNONI, lvo
Carlos , Históri.a dos Irnãc>s Lassali.smas no Brasil, Canoas,
La Salle, 1980 .

(173) MAIA, 1986, P. 7

(174) Idem. p. 35

(175) Ver: MADUREIRA. José Manuel. O i.leal pedagógico
Companhia

( 176) MAIA, Pedro. 1986, p. 63

(177) LOCnER, Augusto, Varie Mecun Philosophico, p. 318

(178) idem, p. 332

(179) Idem p. 321

(180) Abso[utamente injusto e into].eráve] ê a monopo]ização da
Escola pelo Estado. Obrigar os pais que mandem os filhos,
por 6 0u 8 anos às escolas do Estado, é si.mplesmente
apl i.car-se a teoria soa.alista ao terreno espira.tual! êa
desapropriação dos filhos proclamar que os filhos são os
pri.melros do Estado e depois dos pais. (LOCHER, p. 321-2)

( 181) idem p. 305

(182) i.dem, p. 307

(183) i.dem, p. 324

(184)

( ]- 85 )

Idem

BALEN, 1968 , P. 181

(186)

(187)

( ]- 88 )

Veja ZAGONEL, Carlos Albino Igreja e migração i.tala.ana

PEI.OTAS , 1916 , P . 61

i.dem, p. 65

(189) i'Ao longo do período imperialr sucessivas medidas legais
praticamente lograram estancar o recrutamentõ de. quadros
para as ordens religiosas. A proibição de admissão de
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noviços pelas ordens religi.asas (1855) segue-se un amplo
regime de inspeção pública dos seminários seculares (1863)
e a proibição de i.ngresso no pais aos noviços brasileiros
ordenados no exterior (1870) .Durante quase um século não
houve sequer fundaçào de seminário no pais." (MICELI,
1988, P. 17)

(190) um dos indicadores do sucesso do ultramontanismo é a
cri.anão entre 1890 e 1930 de 56 dioceses, 18 prelazias e
3 prefeituras apostólicas. Veja MICELLI, Sergio, op. cit

(191)

(192)

Veja: BEUX, Armindo. Franceses no Ri.o Grande do sul
Alegre, A Nação, s/d

Pól'to

Em termos de quadros éo premi.se consi.derar ainda, além dos
reli.glosas, o clero secular e a elite dirigente das
n j. rmandades lei.gas"

(193) Principalmente os jesuitas e os capuchinhos aportaram
Estado após períodos de expulsão de ordens religiosas
Alemanha e da Franca .

n.o
na

(194) ZAGONEL, 1975, P. 39

(195) LUTTERBECK, Jorre Alfredo, Jesuitas n0 8ul do Brasil, São
Leopoldo, Instituto Anchietano de Pesquisas, 1977, p.84

(196)

(197)

(198)

idem. p. 97

Veja LUTTERBECK, Jorre op cit

LUTTERBECK, Jorre Alfredo, 1977. p 105

(199) Todas estas características possibilitaram o surgimento de
uma das maiores organizações "operárias" sob a supervi.são
jesulti.ca no inlci.o dos anos 30: Os Círculos Operários.

(200)

(201)

LUTTERBECK, Jorre Alfredo. 1977 .p 105

KREUTZ , Lucro. 1985, P. 185

(202) Idem, p. 189

(203) LUTTERBECKr 1977 r P. 126

(204) Era o segui-nte o teor do telegrama: ''Mocidade Santanense dá
si.nceros parabens governo V. Excia, brilhante atitude
tomada sobre desembarque frades expulsos portugal .e
Espanha. Semelhante ato governo. constitue verdadeiro
patri.otismo. Conta.nue a].ta admi.nistração Brasil assim
proceder com essa gente.de ãção dissolventes nefasta, terá
fervorosos aplausos mocidade e povo brasileiro. Aqui. medida
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governo recebi.da i.ndi.sável
CA.GGIAN1 , 1986 , P . 206)

entusiasmo

(205) A post.ção positiva-sta referenda na
teóri.ca vi.sta no capitulo anterior

prática sua poszçao

(206) CAGGIANI , lvo, 1986 P 206

( 207 ) Idem

(208 ) Idem. p. 209

(209) PEl-0TÀS , 1916 r P 150

( 2 ]-O) Idem

(211) GRAMSCI , 1971r P. 56

(2 12 ) DELLA--CAVA, 1975 r P. lO

(213) Segundo FERNANDES, ao sana.onarem o prometo de Di.retrizes e
Base da Educação Nacional sem vetos parciais aos arte.gos 93
e 94 0 veto total ao aTEi.g0 95, que instituem a subvenção
direta e indireta da escola parti.cular pelo Estado,. o
ministro da Educação, o Governo e o Presidente da Repübli-ca
endossaram a posição do Congresso Naco.onal, deixando de ser
neutros nesse assunto. Tomaram a si a defesa e o patrocínio
dos interesses privatistas, i.ntroduzindo no pais o
proteci.oni.smo ofi.ci.al dos estabelecimentos particulares de
ensino. O que prevaleceu foi a vontade da Igreja católica e
as aspirações'dos donos de escolas.particulares contra a
orientação que caracterizava a pollti.ca educacional'. que
herdámos da l Repübli.ca, e que devíamos defender
intransigentemente. de envolver financei.lamente o Estado
apenas na expansão do sistema público de ensino"
(FERNANDES, Florestan. 1966, p. 523)

(214) BOING. 1937 r P. 5



CONCLUSÃO

A anal i-se fei.ta, neste trabalho, revela a importância de

os aspectos económicos serem conjugados com os cultural.s, para

que se possa bem compreender a construção da sociedade sul rio--

grandense, mormente em seu aspecto educacional

A peculiar inserção do Rio Grande do sul na divisão

regional do trabalho no Brasil, a si.ngular configuração cultural,
consequencia da imi.oração, a situação geográfica frontes.Figa em

uma época de expansão terei.toro.al e a especlfi-ca cona.duração

politica do inicio da Repübli.ca, com a emergência do castilhi.smo,

são aspectos que contei.buiram para caracterizar as especifici-

dades da forma de pensar e agir das soa.edades vivi.l e politica

suJ- ri.o--grandenses .

Particularmente em relação à educação sob o castilhismo,

a primeira conclusão que se pode i.nferir das análi.ses feitas é a

confirmação da existência de uma i.nfluênci.a decisiva do castilhis

mo no estabeleci.mento das politicas pübl+cas de educação no

Brasil, durante a República Velha.

Em todas as reformas pelas quais se tentou reestruturar

o sistema de ensino neste período, a discussão parlamentar sempre



teve um parâmetro balizador: a posição da bancada do Rio Grande

do Sul. Assim. a postura dos deputados do Partido Republi.cano

Rio-Grandense servia de ponto de referênci.a nas dicussões, carac-

terizando um posicionamento infenso .à intromissão do Estado na

educação ti.picamente casta.Ihista, em constraste com o posiciona-
mento nofj.cialistan, Cujos adeptos estavam pulverizadas em várias
bancadas .

Em verdade. ê preciso ter presente que o trabalho dos

rio-grandenses foi facilitado : a) pela relativa despreocupação

maxi.festada pelas outras bancadas por esta questão; b) pelo
caráter monollti.co da atuação da bancada do Rio Grande do Sul; c)

e, pri-nci-palmente, pela importância doutra.nári.a que o Partido

Republicano Rio-Grandense atei.buiu à liberdade espiritual e pro-
a ss i.anal .

Este ülti.mo aspecto consequência da assunção da ideolo-

gi.a positiva.sta pelo Partido foi, sem düvi.da, o parâmetro que

delineou com nitidez o perfil da atuação parlamentar e também

executiva, dos partidários do castilhismo em relação à educação.

Assim, como repetidamente foi visto, a parti.r de alguns

poucos concei.tos pintados da i.geologia positi.vista, construí.u-se

um modelo teóri.co nti.po ideal", pelo qual se procurou forjar não

somente o modelo educaci.onal sul rio-grandense, como também o

brasileiro. Este modelo possuía como referência os resultados

obti.dos com a praxis efetivada em nível estadual no Rio Grande do
Sul
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À pri.nci.pal contei.buíção ídeológi.ca do castilhismo foi

a de inculcação de uma concepção social na qual coubesse à União

apenas um papel de supervisor. Na área da educação, esta cosmovi-
são atei.buiu à ini.ciatíva privada a função educativa, salientan-

do ser esta uma usurpação, quando exercida pelo Estado.

A partir da sob.dificação desta forma de pensar ê que se

compreende como no Brasil, em quase todos os segmentos sociais
encontra-se uma resi.stência latente à expansão da intervenção

estatal na área da educação. Em recorrência, o casei.Ihismo
constituiu-se em um dos mai.odes focos de resistênci.a à obrigato-

riedade do ensi.no, caractere.zando-a como uma decisão de forum

Intimo, na qual o Estado não devia ter i.nterferênci-a.

Entretanto, de outro lado, observa-se que, na pratica,

foi o Estado, como representante da classe burguesa hegemónica,

que determinou em ülti.ma instânci.a o modelo educacional adequado
a seus interesses .

Neste senti.do, o que se observou por exemplar em relação

à educação privada, foi. que o Estado sempre deteve os mecanismos

de deck.são que Ihe permitiram configurar o ensino pri-vago da

forma e no espaço geográfico que Ihe convinha.

A ideologia post.tive.sta embalou, por conseguinte, o

processo de consolidação do sistema capitali.sta em uma região

Feri-fêrica e que em sua consecução de carâter ideológico se
destinava a estabelecer normas de comportamentos e atitudes

destinados a submeter o trabalho ao capital
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O Estado opera o disfarce inda.spensâvel à reprodução das

relações asse.métricas e antagâni.cas constitutivas do si.stema

soa-al capitali-sta.

Q castilhi.smo uti.l i.zou-se da i.deologia do ensi.no 3. i.vxe

i.ndustrial e tecnológico determinado pela necessi-jade de concen

trarão de capital

Correlatamente. institui.u-se mecanismos de reavaliação

do status do trabalho manual, através da hierarquização do saber,

com a valori.zação do ensino teênico. No estudo vi.u-se o pioneira.s

mo do casei.Ihi.smo ao incenti.var os Insti.tutor de Artes e Ofícios
no Rio Grande do Sul com especi.al ênfase na formaçã de mão de

obra especializada para a i.ndlbstria emergente e à agricultura em

processo de Hodernizaçãor mormente no setor da vi.uni.cultura.

Desta faena, a opção pela elitização do ensino ocorrida

nos colégios parti-culares resultou, muitas vezes, mai.s de uma

sinalização do Estado, do que de um inunus especifico da institui-

ção mantenedora .

Ouvi.agente. este relaci.onamento sempre apresentou as

tensões típicas de uma relação contraditória. entretanto, o go-

verno sempre deteve em suas mãos mecani.snob que, em uma sociedade

para difunde-r uma concepção de mundo consentânea com o processo

de acumulação de capital. Esta i.geologia baseada em pressupostos

conservadores cri.ou os mecanismos de lega.ti.mação para a consoli-

dação de um modelo de soa.edade baseado em um desenvolvimento



capitalista, determinam a alocução de recursos no processo de

formação da força de trabalho e, portanto, se sobrepõem a aspira-

ções eventualmente antagónicas, de segmentos populacionais des-

providos de mecanismos de acumulação de capital, capazes de

manter um aparelho escolar alternativo ao doma.nante.

Em consequência, em termos de politica pública na área

de educação, a luta pela uni.versalização do acesso à escola

ofi.cial prece.sa. sem dthvi-da. estar acoplada, senão antecipada, de

um processo de ocupação do Estado, sob o risco de tornar-se uma

luta inócua ou, provavel-mente, suicida.

Outro aspecto que se pode inferir das análises efetuadas
neste traba[ho diz respeito ao efei.to co].atera] provocado pe]a

l i.beldade espira.dual, qual seja a oportuna-zação do aparecimento

de um processo de reavi.vamento da Igreja Católica, em nível de
!3la sil

A liberdade de atuação proporcionada pela supressão do

si.stema de Padroado propiciour como foi visto, novo alento à

i.nstituição, a ponto de, no fi.nal da década de 20, consi.star na

maior e melhor "agências de difusão ideológica em atuação no

pais .

Ressalta-se que, de modo geral, os post.tivistas foram os

mais aguerri.dos defensores dos interesses católicos na área edu-

cacional no Congresso Nacional, o que, sem düvi-da, revelou uma
identi.date de i.nteresses. Em verdade, os católicos aproveitaram-

se de uma i.nfra-estrutura materi.al herdada da época legalista e
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da existênci.a de aspectos doutrinári.os regi.dual.s que lhes oportu-

nizaram melhor competiu.vi.jade. Mesmo assim. observou-se que

todas as agências as quais tiveram condições procuraram assegurar

sua presença no Ri-o Grande do Sul, mui.tas delas uti.l i.zango-se do
aparelho escolar, como foram os casos das dos protestantes, dos

l i.gerais, do movi-mento operário, da burguesia e da maçonaria.

Este aspecto obteve especi.al relevo no Rio Grande do

Sul, onde as condições culturais mel-hor se adequarem ao processo

de romanização, caracterizando, desta forma, a exi.stência de uma

iiconsciênci.a coletivan marcada pelo autoritari.smo, pela hierar-

quização do poder, pelo respeito à autoridade constituída.

À influênci.a do castilhismo, em termos de politica pú-

blica federal na área educacional, obteve especial destaque por

ocasião da Reforma Rivadávia Correa e da Reforma Carlos Maximi--

].i.ano. À primeira de modo especial, contemplou em grande parte as

concepções positi.vi.smas em relação à educação. A Reforma Carlos

}!aximil i.ano signifi.cou um retorno ao processo de "ofici,alização

do ensinou, contra o qual a bancada sul rio-grandense pugnou com

denodo e disciplina .

Em suma, conclui-se que foi no período da República

\:elha (;ue se forjou o atual nHodelo educacional brasileiro".

Neste processo o positivismo tendo sido a ideologia hegemónica

impregnou tanto a sociedade ci.vil quanto a politica com sua visão
de mundo. Na esfera politica, foi a bancada gaücha no Congresso

Nacional que propici.ou condições para a efeti.va i.mplantação de



CARTA ÃO DiRETOR FACULDADE

C j.ãaãão DR . F'RQTB.S10 ÀLVES

Com si.ncero júbilo patriótico recebi a vossa honrosa
comum.cação de que. em sessão conjunta (ias Congregações da Escola
de Farmácia e Curso de Partos, reagi.zada em 25 de julho ultimo,
fora i.estalada a Escola de Medicina e Farra'acta de Porto Alegre

Por meti.vos ocasional-s retardei involuntariamente
resposta que desde logo reputei obrigatória.

esta

À mi.nha satisfação clvi-ca aliou-se legitimamente o justo

ll::i:::i:?;:::::i:::l:::i: i::i!:::::;ii::!!i:::::;i?l:".::;i
do SUln e relembrou a anão que me coube.exercer em favor .da
liberdade de ensino, instituída nêste glorioso berço das conqui.s-
tar verdadeiramente republicanas .

Agradecendo vi.valente a obsequiosidade da .vossa carta e

o c'odigo constitua-onal rio-grandense

necessidade cada vez mais imperiosa.

}-
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Não bastava a supressão do cu]to ofi.cia]., já consagrada
na Consta.tuição Federa]., que aliás confirmara o memorável Decreto
do Governo Previ-sócio sobre a denominada separação da Igreja da
Estado. Era indispensáve]. eliminar tambên a ciência oficial e,
portanto, o ensino supera.or custeada pelo er&ri.o pübl-ico. Si o
Estado não tem uma re].igião própria. também não pode ter ter uma
ciência sua ou privil-egiada; nâo sendo religioso também não pode
ser cientista(grifo do autor); proclamando e mantendo a plena
liberdade de cultos, sem subvencionar ou proteger (;ual-quer deles,
não pode ]-ogicamente deixar de reconhecer e manter a comp].eta
liberdade espira.tuas., abatendo-se de favorecer quaisquer
doutra.nas, seja qual- for a natureza delas.

Eis, em substância.
textos na nossa Constituição .

a lição profícua que oferecem os

Mais coerente da que a Consta.t::irão Federal. que,
abo[indo a re]i-pião oficia]., to].erou a perna;!encha de cursos de
ensino superior ministrados em nome e por conta do Governo da
União, a ]ei. magna do Rio Grande do Su]. facultou ao Estado apenas
a manutenção do ensi.no, primário, ]-ergo e livre, deixando à
iniciati.va parti.cu].ar a insti.tuição do ensino superior,
conferindo ao Governa funções meramente temporais, üni.cas que Ihe
sãa próprias, fao-].i.tendo assim a li.vre concarrênci.a das
doutrinas, desembaraçadas de proteção oficial, destituídas de
preferências arbitrárias e odiosas, amparadas somente no seu
respectivo va].or ou na anão proseJ-iti.ca parti-Guiar de cada uma.

Era de prever a obcecada resistência que Q preconcei.to e
a rotina havi.am de opor à abolição de areal.gados privilegi.os,
cuja velha usança torna-se insubsistente por incompatível com o
regime genuinamente republ-ícano, que tem na inteira liberdade
espi.ritual um dos seus caracteres essenciais.

Efetivamente, manifestou-se uma certa incredul i.date
pública quanto á efi.cicia benéfi.ca dos aludidos preces.tos da
nossa consta.tuição. Observou--se mesmo alguma relutância er re
diversos aderentes si.nceros e Íntegros da República. erroneame te
persuada.dos de (ãue não seriam vi.áveis os institutos de ensino sem
o apoio direto e pernanentedo Estado mediante os respecti.vos
subsídios orçamentários. Mas, persista.ndo inalterável e tenaz a
fé robusta dos governos no ini.ludlvel acerto dos disposi.tivos
cansei.tua.anais, cuja preponderância no espírito p\bblico seria
obra do tempos auxi.fiada pe].a força i.rresistlvel da expert-ência
confirmativa, realizou-se afinal a inevitável capa-tuJ-anão do
preconceito retardatário (!ue cedeu à evi-dênci.a da verdade,
secundada por circo.) estâncias felizes.

;sim é (ãue, decorridos poucos anos, desabrochou a
iniciati.';õ;: cívica. aviventada peJ-as fecundas ]-ições do leglLcimo



regime )..eFuhlicana, e cclmeçaran ã surgir os prcnis;safes efeitos,
como dignos ext.mp].os que dcs&fiãEI 'uma nobre im=itaçê.o.

Fundou-se a Escola de Farmácia, fundou--se a Es,cola de
Engenharia, fundara-se a Curso de Partos, sob as a::opto)'lados
auspá-aios da ].iberdde espiritua: , se:i outro e.deparo que nãa fiasse
o devotamente abnegado dc;s Inicio.l.: ''r e ã :justa cclnfi.a.iça r
apoio eí?etivo de público bem orientado.

].naugura--se agora a Escol.a de F;edi.ciri.b,
vossos esforços e dos vossos dist=iri-uc>s corifi"artes.

Eis, pois. em viçosa frULL]flCâçãa Q a].to e ni.t:ido ponto
de vista da Cansei.Edição Rio Granàense, nc} tocante â ]ibcl-Cede de
ensino, intimamente ligada á ].iberdade das p}.ofissães, ab*o].idos
todos os iníquas e anárquicos privileçíos escolcst:ices.

Nada pode sãLcisfãzeF mais o meu aE'ãor social do qt.-e c'ssa
vitoria alcançada pel-a força persuasiva de p=ir.clpios
essencialmente republ-i-canos, dos quais tenho sido c.k)souto
propagador desde o inicio da doutrinação poJ-it:ica que acelerou o
advento da Repüb].íca na Patri.a Brasi].eira. E Q neu ji5bi.lo é t.=;?)to
mai.s i.nterlsa qual'uo é certo que a picão dos fatos radica en mim a
convição de que, ao e].adorar o prajeto da constituir:ão do Ria
Grande do Sul-, procurei evitar as ilusões, as (::sLuQFcis
transigencias doutrina'ias, a desorientação e a anarquia nas
instituições estaduais, sem a mais leve infidel-idade às bases
fundarem-cais ou caracteres eJ-enentares da Cona-ciEuição r( deram.

O desdobramento dos sucessos, de ].89]. até agora. vai
sempre corroborando a pi'evidencia da nossa Àssembléia
Consta.tuinte, que não hesitou em votar e promul-gar o supremo
codígo do nosso Estada. Aomesmo tempo, vejo mais e mais
ratificada a mi.nha Intuição pa]-ética e soa.a]., hauriãa nas
soluções positivamente demonstradas, adaptadas à época corrente.
sem nenhum exagero de ap].i-cação, segundo os i.nexcedlveis
ensinamentos do imcomparavel filósofo Àugusto Conte, cu.3as obras
imortais, se me coubesse alguma autoridade moral, eu reconlendari-a
á ref]etida ].eitura e à constante meditação da Riocidâde estud=iosa
do nosso querido torrão nata]!ci.o, a qual. encclntrará nel-as a
emoci.onante conciliação do presente com o passado humano e a
admirável continuidade do futuro, por entre as justas, fervorosas
e sublimes homenagens tributadas à bCDctrléritã e sempre venerável
Igreja Católica e a todos os dignos predecessores do portentoso
pensador, que é o mestre dos mestres, conforme a expressão de un
dos seus mais reputados contraditores.

Resumindo estas singelas e despe-atenciosas pondet'anões,
cumpre'me assinam-ar que o Rio Grande do Sul está oferecendo mai.s
um exemplo eloquente aos outros Es*:idos da tTn:ião. À' sua
avantajada organização pcl]-ética e ás suas leis cujo influlío moral
tende a di].atar-se constanterenLue. vi.sto qual L-câlisâlFI com
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justeza a harmonia pera:agente cla autoridade cnuRE ê lliberdade, da
or(iem normal com as expansões do progresso, tolerarlte e enérclico,
que tcn sabido manter incólumes os interesses prii-.oi.'duais dõ
comunhão riograndense; á sua administração .e*xemp].ar-inerte prob= ,
sob.cita e precavida. que se reflete na coREi.nua bro=periãade das
negoci.os estaduais em todos os ran'asr a turfa acresce atua].menta c}
belo. conjunto de futurosos instilÇt)&a$: (ie ensino superior. qde
surgiram e funcionarão li.veemente. isentos de perturbaãc.}:-õs
intrusões do Estado, independente da vexatori.a tutelam oficial,
fora da estufa de subvenções orçamenücarias, çue além áe
ilegítimas, são humilhantes .

O comentimentc} que emprehendestes com os vossos dignos
confrades, sr, diretor da Esco].a de l.cedi.cima e Farmácia. meírce o
mais deck.di.do e sistemático amparo do ptltblico rio-grarlãense, que,
segundo Grei.o, não o negará, como carnais o recusou às i.níci.ãLci.vãs
generosas destinadas a promover o engrandecimento csLc&vc]. da
nossa terra .

Quan+.o a mim. tomo a liberdade de assegurar que não era
mister invocar(ies o meu débil- apoio mora]., pois que bem sabeis
que nunca me esquivo ao serviço do Rio Grande do Sul e da
República pelo exíguos mei-os ao meu al-canse.

Diminuto ou nu].o é o valimento de minha
inda.vi.dual

cooPez'a ça Q

Todavia, a Escola de l.medicina e Farmácia Fode sempre
di.spor do meu humi.Ide concurso.

Saúde e fraternidade

Porto A].erre, 22 de Agosto de 1890
Jülio ãe Castilhos

FONTE ROSA, Othelo, 1928 , p. 491
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Ministra; Rj.vé,ã&.v-ia Co='1'aa. 7.sse l:!(.:ia: de PeP3'uç;cine..?.n'teS' Ú:o RI.o

Gr ã ã© Su3.. 3G ã SGt bx* ã 3.$kE

O SR. PERNA DE l.:ORAIS: Não dose:jo que os tx-4t:eülh $ d $ta .X$$en.-
b].éia prossigam Eem m.]e e]«]a se dcso])riçue de LIHL (}3vcr }-;= üpl'crer
ração de uma mclção congratulatoria, que re!=.uto i:;ec:?soaria e
justa

ouço a cada passo afi-rma.r-se ser a àpc.)ca qte atX-ai\,:c.}==e.
mos exc].usivamente de cogitações econcnicas e utili-te.l-ias.

Sem embargo desse espirtc} característico des d=1.as que
transcorrem, é claro que as questões de c:ordem doutrirlâria, õtti.-
nestes aos interesses ci-vices e pcl-i'bicos do Faia, rão d:.:\er ser
relegadas para plano infericlr

Quero, sr. presidente , com este breve p:realnüul.o, Y:©fe
rir-me à ].iberdade de ensi-no superior e seca.).ndár=i.o e. cansecüen
temente, à lei Riva(havia, q'ue a inibi.ou entre Fios.

Certo, essa ]-ei não satisfaz ainda in totun à asp:i3'anões
dos republ-icanos da escol-a histórica, fieis aos ens:inamentc:s de
Ju[io de Casti].hos, prata.cabos peJ-o actual. chefe das nossas
].egi.ões, o dr. Borgas de Madeiros, para c's quais a formula in.. :--
riavel em matéria de ensino superior e sec\z.ndario ê a sec,ui.rito
ensina quem sabe e aprende quem quer. E]'itretarito, é fora de
ouvi.da que ao i]].ustre mi.nastro do interior. dr. Rivadavi.a Cor-
rea, cabe a benemerência incontestave] de haver prclcura(ão real.í
sar esse objectivo supremo, união cona;entanto com a i11dole d
regi-men republicano.

À ],iberdade ãe ens:ino, sr. p)'e:sido.nte, ê tão 1l)figa cano
todas as demais manifestações da líbet-dado l-humana em gez.al-.

lla vestuta elegia e!!a surgiu cone QS pri.melros
da intensa inte].].ectua]idade he]].única.

fu ]- y core s
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E tanto é este assert( uma verdade que F'latão fõsci.rlí:ão
pelo es'buda da geometria. gosau da liberdade de ensino F.recita
para escrever no frotespicio de: sua escc,].a ].ivre: Ei:c} enó-:e aue=
não fõr geonecra !

Seja como fõr. poréil,, s=. :-esidrnte, o certo é: que as
i.int]nuni.dadas e o privi]eçic} ofí:icia]. outnurgãdos ão àip].cima cansa:'i-
tuem a mais f].õ.grafite àas incongruenci.as eF: ííace àa redil-len
republicano .

Bemdita. porLcanto, a hora em que ã cãRlãF& leír:grau-se de
alienar de si a attribuição (ie reformar Q ensine s-uperior e
secundário, por que ê bebi pro'ç'aves. que no seio àaque]-]a i.].].ustre
corporação legislativa a verdadeira doutrina republicana na assump
to houvesse si.do supp]an-cada Feio preconcei+Lc do dip]ama escoa.as-

as nossos maiores, ao fundarem esta nazi.ona].idade, qui-
zeram fazer del-la, desde logo, um pala de sábios. Dali. os foros
de nobresa confere.dos ao di.plana.

Mas este nem si.quer constituí um attestado de saber,
porque a verdadeira competencia prescinde sempre della. E apenas
uma espada de Brenno a pesar numa das conchas da ba].anca da ]-i.vre
concorrencia. com a qual se abroque].am as medi-ocridades, i.nca--
poses de abrir caminho sem o privilegio official do diploma

Basta dizer. como vi observar-se aJ-gumes, após o desapa-
recimento objectivo do homem, o di.p]oma ahi. fi-ca como un pape].
inutil, enquanto que a competencia bai.xa coTn elle á campa como um
apanágio inseparável de sua i.ndividualidade!

Eu me congratula hoje com a moo.date das escolas supe-
riores do paiz, porque sei (iue a(iuelles dos meus jovens compa-
tri.otan q:le as frequentam o fazem com o nobre intuito social de
se tornarem verdadeiros proa.ssionaes, após uma vocação cuidado-
samente auscultada e não levados pelo brilho apparent;= e falaz da
impunidade do diploma escolástico.

O ministro do interior, dr. Rivadavi.a CarECa, iniciou,
incontestave].mente. a consecução de uma das grandes theses lan-
çadas pelo gemo oiganisador de Julgo de Casei.lhos.

E portanto,
piedade neste ponto .

credor do nosso applauso e da nessa sonda

Antes, l )rém. de apresentar a moção a (iue me refiro,
peço vem.a para ci car alguns conceitos da Federação, ao defender
a nova ]ei do ens3.no, c(ncei.to esses que subscrevo integra].men-
te:nA ]-ei .)rganica visou republicanisar o ensino, i.sto é, fazer a
separação entre o domínio da poder temporal e do espiritual,



deixando cada um agir dentre da esphera que: !he C
invasões perturbadoras ou nOCiVaS.n

própria ,

Prossegue ainda o articu]i.} La do a!'ga l repub].icano: iF$i
alguém se apresentar cam un õttest-a: = de competência prafissic.-
nal dado por um homem de nato.vel- saber e repu&uação mundiü! obterá
c[iente[a. nesta ou baque!].a proa-suão.

Par outro ].ado, Q ãi.plana nãa constituí prova. de compe-
tência quando a academia a íal-Regeu é uma fabri.ca de douta:eF e
bachaze 3. s .

Ainda honrem ouvimos, neste escriptori.o, ãe um illustra-
do patrici.o nosso, a significati.va pergunta: - Quem deu diploma a
Berse].ius, a Berthe].ot, a Pasteur e a Muitos outros? Unicamente a
sua competência profissional

.acabando com a preconceito da doutorismc}, já mania na
meio brasileiro, a reforma do ensino deu um golpe de líte==re.
audaz, por certo, mas de a]ta uti].idade social.. Não ha ahi a
prohi.bidão do titulo de doutor. Use-o quem quizer, conceda-o quen
o desejar. Mas ao Estado não cabe reconhecer Q pri-viJ-egia do
di.p].oma e sim firmar Q principio do concurso entre os cidadãos,
em ampla ]iberdade de profissão, quer de ordem materia]. quer
intellecbual

Feitas estas considerações, tendentes a justificar a
moção a que alludo, envio-a à mesa'i: "Exmo sr. mi.nastro do inte-
rior, Dr. Ri.vadavia Correm - À Assembleia dos Representantes do
Estado do Ri.o Grande do Su], agi.ndo sempre ao inf].uxo dos ensi.la-
mentos de Juli.o de Castilhos, praticados por Borges de dedeiras e
exaltados na Constituição de 14 de julho, cumpre o dever de con-
gratular-se con v. ex. a proposito da recente lei da reorganiza-
ção do ensino secundário e superior, elaborada por v. ex. cc>m a
qual iniciou a sua desofficialisação e aboliu os privileçios
escolásticos, consoante a ir;dele das i.nstituições republ i.canas."
(Muito bem, muito bem. O orador ê vivamente ílelicitado por seus
collegas presentes)

FONTE TRINDADE. Helgio. P(der legislativo e autoritarismo no
Rio Grande do Su]. 1891-].937 p. 122--3



Excertc} ãe uma sessão plenária a cá..urra ãas ã putaüas par
ocasião ãa ãiscussãc> ãa Reforma cara.os Maximi].lado.

O Sr. Àugusto Frestas ( movimento de attenção) - Lamenta, Sr
Presa.dente, que o meu estado de saude me inhi.ba de largamente
debater o assumpto, tomando em consideração os discursos aqui
proferidos, e lamento-o tanto mais quanto nunca vi. tantos
paradoxos a proposi-üo das doutrinas que cada um defende. Ora êa
invocação de um direito adquiri.dc para a defesa dose equiparados,
ora é Q prograEma do Partido do Ri.a Grande do Sul que ê trazi.do
como razão de direito para a solução de um problema soa.al

O Sr. Vespuciano de Abreu: Razão de direi.to, não; de
consci-ência para todos nós.

O sr. Gumercindo Ribas:- E para lega.tirar o nosso ponto de
O Sr. Alvaro Batista: - E esse nosso ponto de vi.sta ê o da

Const i.tuição .
o Sr. Augusto de Frei.tas: - Mencionarei com o maior respeito e

consideração o bri.Ihante discurso de V. Ex. Sabe que o admiro
e tenho pelos seus altos peritos a maior sympathia.

o Sr. Alvaro Baptista: - Obrigado a V. Ex.
O Sr. Augusto de Frestas: - Ora, Sr. Presidente. como dizia eu,

é o prograinma do Partido do Rio Grande do Sul que ê trazido como
razão de direi.to para a solução de un problema social ( protestos
da bancada riograndense); ora, são outras razões em cuja
apreciaçãoo e analise não devo nem posso entrar.

Não serei. eu, Sr. Presidente, quem vá com mãos profanas
erguer o reposteiro para dei.xar penetrar no intimo da alcova
politica a cura.osidade maligna. Estudem outros a situação e
busquei descobri.r qual o novel dos actos de muitos dos srs.
representantes da nação, nesse momento em que se di.scute e se
resolve o problema politico de instrucção publica.

O Sr. Joaquim Ozono: - À representação riograndense em nenhum
caso tem novel occulto. E declara ter interesse na conservação do
Sr. Carlos Maximiliano na pasta do interior. Nem se comprehende o
regozijo de alguns deputados pela sahida do Sr. Carlos
Maxi.mi.liano da pasta. O ciue parece é que ha muitos candidatos ao

visem



A representação do Rio Grande do Sul vê com prazeli no posto
em que está o Sr. Carlos Maxinili-ianc. ( Há UEiã vivíssima troca de
apartes e de protestos simultoaneamente, clbriçadoo par algum;
tempo o orador a interromper o seu di.scurso e a sentar-se. O $r.
Presidente reclama por vezes attenção) .

O Sr. Presidente: - À sessão não pode continuar desta forma!
Se proseguiren os apartes, serei forçado a suspender os
trabalhas ! Estantes votando .

Vozes: ena.o! Vamos ouvi.l o orador'!
Sr. Pedra Lago: -- Faço de que conste dos IKAHn&csi' a

declaração do Sr. Deputado Gumercindo Ribas de que, nesta questão
de ensi.no o sr. Carlos Maxi.miliano está contra os princípios
fundamentaes do partido republicana rio-grandense .

O Sr. Gunerci.ndo Ri.bas: - E mantenho a declaração.
o sr. cedro Lago: - Então está fora do partido.
O Sr. Perfeita Braça: - Neste caso, ha divergencia entre o

partido e o Sr. presidente da Republica.
O Sr. Gunercindo Ribas: - Não ha tal! E quantas vezes S. Paulo

tem estado em divergencia?
(ha outros apartes)
o Sr. presidente:- Attenção! Attenção!
O sr. Augusto de Frestas: - Lamento, Sr. Presidente, que as

palavras proferidas sem intenção maligna, sem o prof:)sito de
magoar os illustradoso representantes do Rio Grande do Sul,
simplesmente dei.xando transparecer que meu olhar imperfei-to e
minha vista muito curta havi.am devassado nos horizontes políticos
alguma cousa de grave, que merecia a attençào da Câmara, lamento
que essas pal-avias tivessem dado lugar a esse inca.dente de
perturbação da ordem, tão fora dos nossos habi.tos, tão contrária
ao regi.mento. ( Apoiados)

Dizia eu, Sr. presidente, que toda a sorte de paradoxos
haviam sido inaginados e proferidos como razão de deck.dir na
solução de um grave problema social, qual ê o do ensi.no. Mais do
que tudo isso, Sr. Presidente. o phenomeno que não sei. se
chamarei um phenomeno social, phenomeno politico, phenoneno
coilunercial, se apresentava, desenhando-se âs nossas vi.star de uma
forma verdadeiramente espantadora .

Cabra.on e Pipelet fizeran coinmerci.o de anizade no romance do
grande literato. Pois bem, o positivismo avançado do Rio Grande,
com a bandeira da liberdade. que ê quase excl-usava do seu
domínio . . .

o Sr. Gumercindo Ribas: - V. Ex. ê i.njusto.
O Sr. Augusto de Freiras: - ... o post.ti.visão adiantado do Ri.o

grande, educado na escola liberal, que se avantaja a todos nós
outros, esta, neste momento, de nãos dadas com o jesuitisno
matreiro . . .

o sr. Gumercindo Ribas: -V. EX. está sendo injusto. A
expressão é tlm tanto venenosa.

O Sr. Augusto de Frestas: - ... para arrancar, não da
consciênci.a livre da Câmara. não das suas convicções liberaes,

lugar

0
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mas da sua condescencia o instituto que lhes dâ o pão para a boca
e que ê a equiparação dos collegios. (Não apoiados.)

Quando eu dizia. hâ pouco, que o partido republi.cano
riograndense estava de nãoso dadas com esses elementos
c3.ez i.cães . .

O sl'. Gumercindo Ribas: - Bons educadores, alias.
O Sr. Àugusto de Frestas: - ... que pleiteiam a equiparação

dos i.nstitutos particulares, eu tinha como razão para assim
pensar e assim affirmar o depoimento da illustre Presidente do
Rio GI'ande do Sul .

Foi s. E. quem fa].].ou à sua bancada, declarando que o fazia por
so[ici.ração do Arcebispo do Ri.o Grande do Su].. Até esse momento
em que S.Ex. recebeu essa sob.citação o eminente chefe do Partido
Republicano do Rio Grande enrolava a sua bandei.ra. . .

Vários deputados da bancada do Rio Grande do Sul:
apoiado!

O Sr. Evari.sto do Amaral: - Não apoiado. Nós já ti.nhamos
assumi.do esta attitude

O Sr. Augusto de Frestas:- Atê esse momento o eniente
Governador enrolava a sua bandeira, silenci.ava sobre o caso.

bancada do Rio Grande do Sul: - NãoVários deputados da
apoiado .

O sr. Àugusto de Frestas: - E deixava que os representantes. ..
O Sr. Evaristo do Amaral: - Na própri.a Coinmissão de Instrucção

Pública protestei..
o sr. Augusto de Frestas: - Não protestou. ( ná outros

apartes)
O Sr. Jeronymo Monteiro: - V.Ex. dá licença para um aparte?
O sr. Àugusto de Freiras: - V. Ex. não preciza pedir licenças

porque neste debate quem nenos falla é o orador
O Sr. Jeronymo Monteiro: - Esse jesuitismo matreiro se refere

ao elenento clerical? Se se refere levanto o meu protesto, porque
o elemento clero.cal protestou contra a reforma do ensino,
envi.ando até delegados a esta Capital.

O Sr. Augusto de Frestas: - Eu dizia, Sr. Presidente, que era
de extranhar que o honrado Presidente do Rio Grande, chefe do
Partido Republi.cano, que constitue uma unidade na Federação
Brasileira, que não se associa a ninguém, porque não tem i.dias
coinmuns com os outros partidos, se deixasse ficar quieto até o
momento em que a Igreja foi solicitar, pela palavra do Arcebispo
do Rio Grande, a sua intervenção contra essa reforma que era a
morte do catholicismo, phrase empregada.

O Sr. Gumercindo Ribas: - Não era só ataque ao catholicismo,
era a todas as religi.ões.

O sr. Augusto de Freiras: - Para servi.r de capa a i.nteresses
outros que sob ella se favorece.an

o Sr. Evaristo doAmaral: - No Rio Grande do Sul não se
cogita disso.

o Sr. Augusto de Freiras: - O nobre Deputado está fallando do
Rio Grande . . .

o sr. Gumerci.ndo Ribas: - V. Ex. é quem está.



O Sr. Àugusto de Frei.tas: - Para que me quer levar V. Ex. a
uma analysc por demais minuciosa a uma autópsia do Partido
Republicano üo Rio Grande do Sul?

O Sr. Gumercindo Ribas: aliás, não tememos. (Apor.aços
da bancada riograndense)

O Sr. Vespuciano de Abreu: - Pode o orador empunhar o
escalpello e começar. . .

o sr. Auqusto de Frei.tas: - Para que ne arrastarem a este
tez'Feno?

Para que me obrigaren a perguntar aos representantes da Nação
se algum deles :ií pede comprehender o programa do Partido
Republicano do Rio Grande do Sul, a não ser a bancada do mesmo
Estado? ( Não apoiados. A.partes.)

Eu quero, Sr. Presidente, proposi.tadamente, desvi.ar-me deste
ponto do debate, porque não venho com o proposi.to, nessa
occasião, nem de levantar discussões inatel.s, nem superior.
porque entende que tudo i.sto deve ser deixado à i.niciativa
particular, arranque do Thesouro do Estado dinheiro para dar a
esses estabeleci.mentes !

O Sr. Evaristo do Àmaral: - E dl nossa Consta.tuição. v. Ex.
não conhece o nosso regímen.

O Sr. Àugusto de Frestas: - Outra cousa não conheço eu.
O Sr. Gumerci.ndo Ribas: - E o auxilio material, permiti.do pela

Constituição.
o sr. Evaristo doÀmaral: --Se S. Ex. conhece asse.m a

Constituição do nosso Estado não é então adversári.o a se
combater, apelar da sua extraordinari.a capaci.date.

O Sr. Augusto de Frei.tas: - De modo que. Sr. Premi.dente. nas
paragens do Rio Grande do sul, onde viceja esse grande parti.do,
doutrinando o Brasil pela excellencia de seus princípios; lá onde
prolifera o ipuritanismo; lâ, Sr. Premi.dente, não é licito ao
Estado ministrar o ensino secundári.o, não é llci.to ao Governo
mi.ni.strar o ensino superior; lá não é licito ao Governo do Estado
nem ao Congresso decretar a fundação de um i.nstituto de ensino
secundâri.o; não é lícita a decretação de um instituto de ensi.no
supera.or, porque a politica post.tívista e o Partido Republicano,
que no sei.o della se fornou, não perdi.uem que os dinheiros do
Estado saian para a i.nstrução secundária e superior; mas lá essa
Constituição, moldada neste sentido, permitte que se retire
dinheiro do Estado para a industria particular. para o coinmercío
dessa mesma instrucção.

Veja V. Ex., Sr. premi.dente. que harmonia de princi.pios, que
coherencia de i.dias! Veja V. Ex. que systematização de regras,
que partido republi.cano esse, que bellao poliu.ca esta, segundo a
(dual o Estado não pôde dar o ensino às abertas, francamente.
diante do povo.

O Sr. Gumerci-ndo Ribas: - Por uma razão simples: porque o
Estado não tem doutrinas scienti.fi.cas, nem philosophicas.

O Sr. Àugusto de Frei.tas: - mas pôde com a mão esquerda ti.rar
dinheiro do Thesouro, para subvenci.onar institutos parti.culares.

o Sr. Gumercindo Ribas: - Não é con a mão esquerda: é mediante



vo'to d& &ssezlblêj.a .
o Sr. Àugusto de Frestas: - Mas, Sr. Presidente, quando, ha

poucos a proposi.to do discurso do nobre Deputado por Minas
Geraes, Q Sr. Josê Bonifacio, me vi abri.gado a dar um aparte,
declarei que mystifi.cação não era o ique o honrado representante
do Rio Grande do s..], o i.]].ustre sr.Alvará Baptista, havi.a di.to
sobre o que se pas ava em torno dessa reforma; e mystifícação ê
esta que esta corri-,ndo como por conta do Sr. Borges de Medeiros,
quando S. Ex. nunca aconselhou voto a favor dos equi.parados.

O Sr. Evaristo do Àmaral:- Aconselhou que não se permitisse o
monopo[i.o em favor de um co].regi.o.

o sr. Àlvaro Baptista:- Eu não voto a favor dos equiparados;
sou contxax'i.o a e]].es .

o sr. Àugusto de Frestas; -o sr. Borges de Medem.ros,
so[i.citado pe].o Arcebispo do Rio Grande, pediu a sua bancada que
modifi.cesse esse arte.go, por forma a não seren ofendidas as
crenças religiosas.

Nessa parte, disse o i.]].ustre representante de Minas Gerais que
havia si.do eliminada essa di.aposição pela comissão
independentemente do cclnselho ou advertencia do Sr. Borges de
Medeixos .

A conmÍssão para ser defensora de pri.nci.pios liberaes, en
assuptos poliu.cos ou reli.glosas, não precisava que o conselho
viesse das bandas do R5.o Grande do Su].

O Sr. Evaristo do Amaral: -- Mas vei.o para a nossa bancada.
o Sr. Àugusto de Frestas: - Jâ o havia, portanto, feito a

Comissão .

O que desejo é que fique assignalado que se a atti.rude da
bancada do Rio Grande ê a que vemos no momento, ella assim é en
apor.o à Coinmissão e não em obedi.enfia á ordem que recebeu.

A conuni.suão já havia feitio que o chefe de SS. EEx.
aconselhava.(trocam-se apartes)

Não rle deterem, Sr. Premi.dente. na analyse dos argumentos aqui
produzidos em defesa do regímen dos equiparados.

Parece que ê essa una das grandes questões que jâ passaram â
históri.a dos dias anteri.odes. Não posso acreditar que de um
Câmara liberal, de uma Cainara que se i.nspira nas necessi.date
sociaes, saia um voto restabelecendo o doma.nio a i.inmoralidade, a
mai.s ampla que jái houve no nosso pala. ( Apoiados)

Que querem, sr. Presidente, os parti.dóri.os dos institutos
equiparados?

Comecemos pelos meus di.leitos amigos do Rio Grande do Sul.
O Sr. Alvará Baptista: - Já declarei a V.Ex. que sou contrari.o

aos equi-parados.
Já no meu discurso o fi.z ver bem claramente.
o Sr. Joaquin Ozono: - Eu declaro que achei.to os equiparados

como recurso, para que não haja o privilegi.o em favor de um unico
estabelecimento .

O Sr. Pedra Lago: -0 Dr. Borges de Medem.ros quer os
equiparados?

o sr. Joaquim Ozono: - Queremos salvar alguma coisa.
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O Sr. Augusto de Frestas: - E de adni.rar, ê de causar pasmo,
que. tantas vezes lido, outras tantas repetidas, e, mui.tas naif
decorado, Q alcorão da politica riograndense. ainda não se sai.ba
bem a que esse parti.do quer a proposito dos insti.lutos
secunâaxi.os .

ora ê Q sr. A].vara Baptista condemnando os institutos
equi.parados, e].le. talvez, o soldado naif firme desse parti.do, un
dos crentes me-is fanáticos da politica riograndense.

o sr. Ê:].velo BaFtista: - Fanático, não apoiado. (Riso)
O Sr. À.ugusto d:\ Frestas: - V. Ex. não deve ter ideal pela

retorna, mas próprias .
O Sr. Ja:quem Ozono: - Tenhoo propri-as; sou pela liberdade de

ensi.no. Vot) a favor dos equi.parados cona recurso extremo.
O Sr. Àugusto de Frestas: - Ahi está poro que eu di.zi.a que,

atroz do voto dos representei do Rio Grande do Sul, hâ uma causa
occulta. ( Não apoiados da bancada do Ri.o Grande do sul) . O nobre
Deputado sacrifica suas i.deas para votar pelos equi-parados.

Q Sr. Evalisto do Amaral: - A i.nsinua:=ào é gratuita. Não ha
cousa alguma fora das expressões do teleg=amma.

O Sr. Àugusto de Frestas: - Em um problema desta orden, qua]. a
reforma do ensi.no, problema social, a cuja grandeza não conheço
que outro possa exceder, se ê que ainda cuidamos do futuro deste
paiz, se é que ainda queremos preparar a novidade de hoje para os
dias de amanhã, Não comprehendo duas attitudes que não estas: ou
o representante da Nação, sob.dado com a politica do Goveorno,
abafa suas convi.cções intimas para fortalecer a anão politica do
Gverno no nojento para amparar a reforma por elle decretada com
sacra.cicio embora de suas convicções, de seus programas, de suas
ideias ou o Deputado se desapego desses laços que o ligan.
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Arauto, Arcebispo da Parayba, inserida nos Anal

par ocasião da discussão da
Maxi.nÍlãama

E)ano. Sr. Premi.dente da Câmara Federal - Duas escolas
disputam ente si o direito de instruir e educar a moo.jade pa-
trícia. Uma assenta sobre eternas verdades do Evangelho e estuda
a magna questão do ensino sob os seus multa.pios aspectos, rflsol-
vendo satisfactoriamente os mais altos problemas acerca da origem
e do fi.m do homem e offerece os princípios seguros para a solução
de todas as questões sociaes.

À outra, emanada das falsas theorias dos encyclopedistas
e das erroneas doutra.nas do materialisno francez, lança suas
raizes nos desvarios da razão humana. nas aberrações do espírito
e tem por fim remover do ensi.no o fundamento religi.oso, i.ntimamen
te li.gado às nossas tradições, às nossas ori.bens, aos nossos
destinos, à nossa vida, para implantar o vexatóri.o regímen do
laicisno na educação, i-apondo, em substituição á moral christã,
eminentemente pratica e de valor educativo i.nconteste, uma moral
sem sancção, eivada de i.rreli.giro e sectarismo, deshumana e
monstruosa, como diria Pasca], attentatoria contra a ].iberade de
conscienci.a, contra os i.nviolaveis di.rectos da família e do
individuo, propulsora do crime. amorpha e paradoxal.

Aquella, elenento de paz e orden, ha contribuído, en
todos os tempos, para a grandeza noral, para a prosperidade e
para a glória das nações, e entre nós presidiu á formação de
nossa nacionalidade e ás conquistas de nossa civilização preparan
do a inteligência e o coração de nossos patrici.os, cultivando-
Ihes o carácter e o verdadeiro patri.oti.smo, abrindo sulcos de luz
e semeando bençãos por toda a parte. Esta, que só tem dado fruc-
tos funestes e perniciossismos, e. antes de tudo, como bem di.sse
o escriptor americano S. Comer, nUH& estrangulação": dissipou
thesouros e riq:.rezas amontoadas no passado, destruiu a paz e a
tranquilidade da orden, e, pregando a anarchia e o desrespeito á
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autoridade e dando ].algas às pcixõeso humanas, ten augmentado, en
proporções assombrosas, a criminalidade juneni.l, preparando a
rui.na das nações modernas, ê e::::ta a escol.a. constrange-ne dizel-
o, é esta a escola que ora aneaça Q futuro do nosso Brasi].. ll
esta escola a que agora se quer impor aos catholicos brasileiros
! Outra cousa se não deprehende do art. 24 do decreto n. 11.530
de 18 de março de 1915, que reorganiza o ensino secundário e o
superior da República. Tanto importa negar-se aos estabel-eci.men-
tes catho].ices a equiparação ao i.nsti.tuto offi.cíal, sob pretexto
de propaganda philosophi.ca ou religiosa.

E quantc} a opinião esclarecida e autorizada dos mais
abalízados juristas patri.os quer a nossa Constituição interpreta-
da segundc} os pri-nci-pios li-beraes Della consagrados, de modo a
pe:nmittir-se Q ensino religioso, de acordo com as crenças dos
pães dos alumnos, nos próprios estabelecimentos officiaes, a
exemplo do que se prata-ca nas democracias cultas, punge-me ver
que se recorra a uma herneneutica ferrenha e sentaria. para se
negar aos catholícos os benefícios do ensino ou obrigal-os a
frequentar as esco].as do atheismo.

Em tais circunstancias, impulso.onado por grava.ssimo
dever de consciência, em Domem próprio e dos pães de famílias
catholicos de um milhão de habi.tantas que constituem a circums
cri.peão ecclesiastica da Parahyba do Norte. com a franqueza e o
desassontbro ].egados aos seus sucessores pelos Àpostolos de Nosso
Senhor Jesus christo, venho p:)testar perante V.Ex. contra Q
artigo em questão, fundamenta:.«=io esta reclamação nos seguintes
ponderosos notivos:

O citado artigo attenta contra as bases da forma de
governo estabe].ecida no pala a 15 de novembro de 1889; impli.ca
diretamente com a espírito da Consta.tui.ção de 24 de fevereiro de
1891, que ao governo incumbe defender e cumprir; vi.ola a própria
lei. natural, que dá aos pães o direito sobre a i.nstrução e educa-
ção dos fi].hos; e fere de frente a justa.ça distri.buidora, que
assegura aos cidadãos da República o que por direito lhes ê
devido. E o que passo a demonstrar.

o regi.men democrático, Exmo. senhor, ê um principio
rude.mental de direito publico, assenta as suas bases na vontade
do povo, expressa pelo voto das naiorias: ê a essenci.a das pro--
proas instituições. E foi em nome do povo que se proclamou
Republica no Brazil. E claro, portanto, que na vigencia de un
regímen democrático, as leis e os actos do poder publico se hão
de i.nspirar na vontade do povo, respeitando-lhe as crenças e as
opiniões. Mai.s do que em outro systema politico, é nas Republi-
car que se há de veria.car o axioma - os gc>vernas se deven cc>nfor
nar con as naturezas das homens gc>vernados. E este axi.oma nos
mostra como "pela natureza das cousas humanas e civis a msaoral
dos povos deve ser a escola publica dos governantes. Vicq, Scien-

a
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cia Nova. L. l axioma 69, p.60; Pauis, 1844) Parece escusado
affirmar que o povo brasileiro em sua quase totali.date ê catholi-
co. E ninguên ousará dizer quf o precitado arte.do corresponda aosdictames da consciencia catholica nacional.

Ê. ].iberdade de consciência, Exmo Sr. Premi.dente, ê un
coro[[ario que resa].ta de quase todos os paragraphos do art. 72
da Constituição de 24 de fevereiro. O brazileiro é livre em
professar a sua reli.grão e não pode, par meti.vo de crenças,
soffrer nenh.uma privação, coacção ou vexame. Entretanto o art. 24
da nova reílorlna do ensino, expressamente por motivo de rel i.grão,
].imita aos brasileiras o exercia.o do maxi.sterio e o acesso as
carreiras !itterari.as, vi.sto como nos collegi.os de ensino reli-
gioso não se poden rabi.]itar a]umnos para a matricu].a nas escolas
supera.ares, o que importa uma contingencia vexatória para os
cathóli.cos: ou a escola lei.ga, que a conscienci.a repelle, ou a
renuncia forçada do direito de cursar as academias do pai.z. Não ê
mister conc].uír Exmo senhor, que i-sso ê un attentado â li.beldade
de consciencia. assegurada na constitui.ção.

Àas pães cabe pri.maré.agente. por lei natural, o di.recto
de educar Q filho como bem lhes parecer, uma vez que este por
natureza lhes pertence. E esse direito é anterior ao Estado,
porque o Estado já suppõe a fama.lia. itNegar esse di.Feito, diz
Sertil].finges, ê uma violenci.a que tem o carácter de um roubo
noral. E o rompimento desta tuna delicada e poderosa, ao mesmo
tempo corporal e espiritual, em una palavra - humana, que liga o
filho, para nelle completar o hímen, ao corpo e a alma de seus
genitoresii. O art. 24, negando as garanti.as officiaes aos estabe-
lecimentos de propaganda religiosa e prestigiando exclusi.valente
os institutos de ensino leigo, sobrepõe a opina.ão do Estado ao
di.rei.to paterno, coagido moralmente os pães a adoptar o systena
educati.vo do ].aicisnc>, espéci-e de religião nova. que à intoleran
cia do governo aprouve estabelecer, nO Estado, escreve um autor
contemporâneo, não ten mais direito a fi.xar aos pães a escola
onde devem educar os filhos, do que a designar--lhes a merceari.a
onde devem comprar-lhes os alimentos. E indubi.Lavei, continua o
mesno escriptor, que está nas attri.buiçoes do Estado promover a
instrução naco-onal, que ê um dos factores mais importantes de
prosperidade comum; todavia essas attribuições tem de respeitar a
liberdade dos cidadãos e da fami3.i.a.

Si aos pães cabe o direito e o dever de educar os fi.-
lhos, ao Estado incumbe a missão de supprir opporotunamente as
defici.encias de educação, onde quer que as haja, facilitando aos
pães o cumprimento do seu dever, offerecendo-lhes meios e provo'
vendo obstáculos, applicando, desse modo, as rendas do erari.o
publico, em benefi.cio dos membros da collectividade. A esses
auxílios, (}ue comprehendem também a assistencia, proteção e garan
tia de direi.tos, fazem jüs todos os cidadãos, por i.sso que são
contribuintes da Fazenda Nacional, que é como seu thesouro com--



mula. O Estado, por conseguinte, compete grave injustiça, negando
ac>s co1]eqios de caracEer re].~:glosa o que offerece aos institutos
sem relig5.ão, dirEI.cultanda, em vez de fao.li.tar, a instrucção
dos catExolí.ccls, injustiça tanto maior, quanto consta.tuen estes a
quase totalidade da Nação e sào em geral cls subditos mais fieis e
as nela.lares contribuirltes, visto a formação de sua consciencia
pela mo=-a! christã.

A.ssim, pois. Exmo. senhor, fazendo chegar a v. Ex. o
brado de r:inca cansciencia de bispo catholico e de cidadão
brazileiro, con o grito da alma dos meus patri.cites e diocesanos,
appella pari o espi.rito de justiça dos al-tos representantes dos
poderes publicas, afim de que sejan respeitados os sagrados e
inviolav'eís direitos da mai.cúria catholica do paiz, e pedindo
infante:tiEDhuc ê% V. Ex. não permitta o vi.]].ipendio da pátria cola
essas medidas de perseguição religiosa. dec;larc} solemnemente que,
talnbêm lespcFnsaveZ pelo bam espiritual e moral de um mi.Irão de
fieis, â frente deste divino rebanho e ao lado dos meus
venerancãos irmãos da Episcopado, en qualquer emergência saberei
cumprir o dever de bispo brazileiro, orando e batendo-me pela
liberdade da conscie:agia catholica, affirmada na Constitui.ção da
República. e pela bania da Pátria. que, descoberta a soiltbra da
cruz de Jesus Christo, só poderá ser forte, moralmente grande e
desempenhar a sua e]«evada missão social no concerto das nações á
sombra dessa mesma cruz, com a fi.el, desinteressada e generosa
cooperação de todos os seus filhos, maxime daquelles que se achan
i.nvestiãoso da sulíma responsabilidade de representantes dos po-
deres neic3,c$nzKes e necessidades ãa rate'ia.

Parahyba, 14
Henríque, Arcebi-spo da

de Julho de !93.5 Àãauto À de
Provinci.a da Parahyba do Norte

Míranda

Inserido nos anais da Câmara Federal do dia 29 de Julho de
].915 Fonte: DOCUMENTOS Par].anentares, v.4 p. 197.



Declaracãa a voto d© deputada pelo Río Grande d0 8ul vespuclano
por ocasião da vataçãa do art. 24 ã8 R© garu& Carl08

ãxin&3,áan©

O SR. JOGO BENICIO Sr. Presidente, venho pedir licença
para ler a declaração de voto que vou enviar a mesa:a V. Ex

Votei pe].a emenda suppressiva do art. 24 da reforma do ensino,
pe] os segui.ntes meti.vos:

Sou adepto da alnp]a ]-iberdade de ensino, consectario logo.co da
liberdade de consciência e de profissões, consagrada na Consta--
tuição Federal; contrâri.o, portanto, à offi.cialização do ensino
e, consequentemen-Le, ao regímen da equiparação.

Venci(Tio, porém, na these principal só me resta o recurso de
transe.gir em favor da medida menos retrógada. Entre o nonopolio
de um instituto offici.al e o previ.legio extensivo a todos que o
mereçam .

A i.:lstrucção deve estar ao alcance de todos.O regímen official
suffoca a iniciativa particular e institue a plutocracia.

Seria prefellvel retroceder ao regi.men vigorante trinta annos
atrás. A geração actual adqui.riu a instrucção secundári.a em
institutos particulares, cuja existencia era então possível,
porque aos rspecti.vos alumnos era facultada a matricula nos
cursos superiores, mediante exane prestado nas capa.taes das Pro-
víncias. Monopolizar a faculdade de expedir attestado de
habili.ração scientifica ê fechar as portas dos institutos parti
culares entre os quaes muitos há superiores aos cursos officiaes.

O Estado é leigo, não tem sciencia, nem doutrina philosophica,
nem rel i.gi.ão; não ê instituição docente.

Reservo-me o direito de offerecer emendas em 3 discussão. na
persuasão de que não será fechada a questão em torno do projecto
governamental, pois uma refonna se"ial, como a do ensi.no, não
pode ser converti.da em questão de confiança politica.

Sala das sessões, 6 de Setembro de 1915 .Jogo Benici.o

FONTE Documentos Parlamentares , v 4 P. 379
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Z Anglicana
anglicanos propri.agente di.tos ( i.ng].eles

cãescanãentes)
CElisccpais(de ori.gem norte-aderi.cana;

liaporEeses e seus descendentes)
metodi.star ( de origem do Sul dos

brasí].eiras)
]. . 3 . 1 . igre:ja Metodista
1.3.2. igreja lqetodista Li.vre
1.3.3. ]:greda Evangélica "holinessi' do Brasa.l
1.3.4. !rmandade Metodista Ortodoxa
].. 3 . 5 . Igreja do Nazareno

l X

l 2

l 3

ditos e seus

brasile i. ros ,

Estados Un i.dos ,

2 Lutetano
2.1. luteranos li.gados à Alemanha ( Igreja

Confissão Luterana do Brasil ;
descem'lentes )

2.2. lute canos ligados aos Estados Unidos (
Missou='i; Igreja Evangélica Luterana do Brasil;
seus descendentes)

Evangélica de
alemães e. seuse:

S 3.nodo
alemães

de
e

3 Reformado
presbiterianos ( missões norte-americanas; brasilei.ros)

3.1.].. ]-greda Prc:sbiteriana do Brasil
3. ]..2. Igreja Presbiteri.ana Independente do Brasil
3. 1. 3 . Igreja Presbi.l:.eri.ana Conservadora
3. 1.4. Igreja Presbiteriana Fundamentalista
3. 1.5. Igreja Presbiteri.ana Unida
3.1.6. Igrejas reforTnadas de i.migração

húngara . etc . )

3 1.

(holandensa,

3.2

3.3
congregacíonai.s ( missões ing].elas, norte aderi.canas e
c::Heras ; brasiJ-eixos)
reformados europeus - Igrejas de colõni.as ( holandeses,
húngaros, franceses , etc.



4 Pa!'apelos à Refaz'mex

batistas (missões do sul dos Estados Unidos; brasa.leiros)4.1.].. Igreja Batista }tasileira '
4.1.2. Igreja Bati.sta Regular
{.1.3. Igreja Batista :.estro.ta
é . 1 . 4 . Missão Batista c..:3 Fê

4.1.5. 1gre.ja Cristã Batista B]b].ica
4.1.6. ].gleja Bati.sta Revelação
4 . !. 7 . igreja Menonita

4 Z

4.2. fãeniQnítas(missões norte-americanas.
princi-palnente descendentes de alemães)

alemãs, etc

5 . p'entecosta3.s
5. 1. propriamente ditos ou clássj.cos

5. 3.. 3. . Ã.sselíiblêia de !)éüá
5.1.2. Congregação Cristã no Brasa.l
5.]..3. Igreja do Evangelho Quadrangular (ou

Nacional de Evangelização)
5.1.4. Igreja Evangéli.ca nO Brasa.l para Criston

Cruzada

6 . Cul'a Dj.vj.na
6 . 3. . Deus ê arroz'
6 . 2 . Num rosas outras

FONTE MENDONÇÀ, Antoni.o. Evolução histórica e Configuração atual
do Pratestanti.smo no Brasa.l. i.n MENDONÇA, Antonio &
VELASQtJES FllllO, Prócoro. Introdução ao Protestantisno no
BI'anil p. 17 e 20



ANEXO G

EXCERTOS DÀ CÃRTlhiiÀ EVÀNGELXCÀ

é rara nazi i'o, ieslJscitzl(to

} .J=::.:1:'=',.'.,., '«
d:.4?Z3<Z&.&8''.-.]$©{/

?aía},-,,14,,..:/-. ,ÇC? ;,

írllC.tdO (iiiO ('g ;lS }al:iVi'itS bri:{ CtU (ÜL Íi!. \'OZ

1[,:!ziu'o. s:íe ! :ll:t fc]ra'. .To;ic} 11: 43.

é }):ira }t íltiitlSaleni, o l)otllem

n] .::;.i:l:,ll=i «q«'
.,,#&:d.,..í.7é;7z,.,

z.{ /,-?!eó&' f7)z d4

"E todo o tempo que viveu )lathusalem, foram
nol'eventos e sessel)tü annos, e morreu". Genesis 5: 27.

é paraNazüi'etll, onde resi-

n .::=:= .., ,..,,~'(".

"E veio' nlorai em Rira cidade que se chama
Nazareth." Matlieus 2: 23.



é a inicial de Falir, íl\le

f u::::::=:=:;''g
ZKàâ:ü.rez 249ó'

r'lii'OliX todo a.tcmoi'iz (io l e dí se: l)QT'(}ra;l~l:fsE;!,
'ç ac-tc: e qua11doii\;e!' 'ç;agir, cu ÍÊ3 cl)a111:1J«ci.''..ó:t. {r$.?'1; y;l,

1 .. .;;"1 ; q] é ]:::n: G; : ?;\'. i;j: : :l'- ÇJlg

ilE tendo sido condtlziclo l)avia reFluI c elle; di.-se-
Ihe: }lã,o desmaie alguém l)or causa ãcs e i)l\ilíst:meti:
eu tcu servo irei e pelejarem c.oittJa Cite." l. If)leis IT : 3:.

'' f ./'

é })ara llEei'oeies. (]ue lnatllu os

h l::iil:=J:,:l:l: i; /
(2«,«»-'Á

i(Herodes então vendo que tinha sido illudido doü
magos, ficou muito irado por isso, e mandou ntatar
todos os meninos que havia em Bebem, e ein totlo o
seu termo, que tivessem dois asnos, e d'ahi para baixo,
regulando-se n'isto pelo tempo .que tinha exactamente
averiguado dos magos." llatheus 2: 16.
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(l pala ll$âlaep filho (le A})ra

l *;.i.:.-p;','«,'çg'':
,@ /'$$P
C/ ;,(2sr;,'i!.e

.r,{ ,0 ,7 n,

..;;Zl$1-,41:D-.:,4 Z -,Z.':UZV.

nTomâ. a lsaac c,u íliio mítico, ê eitenl ;.}i: E: e

v&e a tona de 3ioliall. e :l io oii'clc.C-(l IS (:t! ,:r.:iO-
c;justa''. Ge110sis 22 : 2.

i:i.:<<.;íl..';:'=::fi.-. :''l {? . e- l!::l'a ::-.;..(}r}, ,\TC '*n

.j

KE 'ç,iu em saDIos tÍlIa csc:i;da !)testa sollre a

terra. e a sua sunJlnid:]de tocava; ]lo c.óu: e. tanbcm
os anjos de Deus suliilido e dcsce} do por Fila.' Gc.
}} e$í$ 2$: 12.

e. l!::]'a :'-l.;..(}T}. ,\Tt' \i]] as

n!}.iOS (tT} çr.:ltJli.IS, S,.:''' +' f
(E:: ('iclcjo i. } (!:a.,l C7'//

é. l)ara IÊ{Orati ou Coro, que

} foi entenado vix o. (gl;át,. jZ
t\ (Exercício na pedra.) '

"Logo pois que elle acabou de faltar, se rompeu
a leira debaixo dos seus pés: e abrindo a sua boca:aLI

os tragou com as suas tendas e com tudo o que Ihm
pertencia". Numeros 16: 31, 32.



para Ca;iii , que matou
seu irmão. (t15. o.

(Exercício na pedra.) '

(Z.}, '""#'ap
ZZaW ,,{êWZé?:,€7'Í

"E (illando am])os Cela\am l n cnnlpo, jn\cEtIm
(:ain {'cln Feu limão .AT)el, e illato! -o.'' Ge'ripa;:Ís 4: 8.

Í -'-'-T='Í-:i:=.:Í l Ó F:. n IÍFü.;Íü;,(Luc; foi !11iç;.=-

;:::;: l; li;i:il:l J: d l;i.;:ili:;!:T:':;liçiri;{ q«{

rll'):
"EJltão Passou o rei as Olclens: e.:elles trcl11einm

a l)nniel, e o deitaram no lago dos leões.'' l)alliel
G: li6.

épala Ellas, que foi arieba

:l::::=:; "::, , '$ '.
.:.,Zl:,.::.«á.,«. .úH.

"Eis que Jlp carro de fogo e cavalllos de fogo OB
separaram um do outro: e Ellas subiu ao céu. por
meio de um remoinho." 4. Reis. 2: 11.

FONTE Cartilha Evangéli.ca, 1898. P 7-10



RELAÇÁOf POR ORDEM CRQNOLOGICA, DA8 1,0JA8 Ma.CONICÀg, FaliDA.DÀB NO
SÉCULO PASg&DOf NO RIO GR2,NDE D0 8UL, COM DISCRIMINA.ÇÃO DA
X.0CÀL3:DB.D8r POTENCIA, a R3:T0 .

Dados extraído de Kart Prober: Cadastro Geral

N laca 3. i.dado Pobenci.a Rj.to

1831

001
002

Philantropia e li.herdade
1832 Loja em casa de Fco
Xavi.er Fer!'eira

Porto Alegre GOP Esc

Rio Grande (V. obs . )

003 Fidelidade e Finneza
004 Perfez.ta União
o05 Razão e vi.ltudê
0 5A As i.lo da vi.rtude

1833
Porto Alegre
Porto AlegreSto Ant:onio da P
Rio Grande

GOP
GOB
GOB
GOP

Esc
Mod
Mod
Esc

1840

Q06 União Constante
007 Uni.ão Geral

Río Grande
Rio Grande

GOB
GOB

Esc
Esc

1841

Pe]. otan008 Harmonia Rio-grandense GOB Esc

009 Plotetora da Orfandade
1843

Pelotas GOB Esc

Olo Humanidade e justiça
1845

Alegrete GOB Esc

Oll Este'eZa do Sul
1847

Bago GOB Esc

O ].2 Comércio e Industria
1848

F'elotas GOB Esc
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0k3 Regeneração Ria Grandnese Rj.o Gt'ande

GOB
GOB

Esc

014 Justiça e Toleranci.a
Luz Tt ânsat:lantica nQ:'LO Alegre

Jaguarão
Esc
Esc.

oz6 Uni.ãc> e concórdia Pêlotas Esc

Esc
ESC

017 cordiali.date são Borla
018 Phi.lantropia Ri.o grandense Río Pardo

GOB
GOP

GOU
GOU
GOB

03.9 Honra e humana.dado Pelotas
020 Progresso da Hu .ani.date Porto Ã.logre
021 Vix"rude e Constünd3.a Li.vzamenbo

Esc
Esc
ESC

1856

022
023
024
025
026
027
028
029
030

Amizade
Concorria do uruguai
Haln30ni.a
Hanaclhia Uni.vexsa3.
Pez:fe3.ta Fz'aterni.dado
Razão e vi.xtude
To3. ezanci.a e Amizade
S . .}oão das Lavras
Uni.ão e Força

Sto . Ànt;Gaio ãa P
Uruguaiana
cruz Ã.}ta
Alegrete
Caçapava
São Sarja
Dores de CamaquaLavras do Sul
Rio Grande

GOP
GOP
GOP
GOP
GOP
GOP
GOP
GOP
GOP

Esc
Esc.
Esc.
Esc.
Esc .
Esc
Esc.
Esc .
Esc.

031 Philantropi.a ltaquiense
1858

]:taqui GOB Esc

032 ê.caca.a Rio Grandense
03 3 Nova L:ouz '
034 Progresso

1867
Rio Grande
Montenegro
Rio Grande

GOB Esc .
Ignora-se o resto da L

Grande Loja
da Escocia Esc .

03 5 Z.uz e Oxden
2869

Porto Alegre GOU Esc

03 6 Àz"EisEas
037 F'l'atelni(jade
038 Ri.o B:anca ll

1871
Pelot:as
BagoPelotas

GOB
GOU
GOB

Esc
Esc
Esc

Concal:di.a do Uruguai
Tolezancia

1872
Uruguai.ana
Porto Alegre

039
040

GOB
GOU

Esc
Esc

1873



Q4&
042
043
044
Q45
046
047
048

Cruzeiro do Sul lv
ES'tx'e3.a dc> Sul
Fx'atei'nos do Sul
Car'idade Santanense
Fxabe:'n3.date e Roz'a
lnãi.visa.ve3.
Phi.].antropi-a
Philantropia e HenriqueValas'es Unidas
Rocha Negra
Tziun fa da Razão
S . 3'os&
União Pedzetense
Vigilância e Fé
Phi].entropia do Sul

C49
05Q
051
Q52
053
054

Rio Grande
$ão Gabriel
A].egrete
$ . dose do Noite
D. Pedia.to
são Borla
Río Grande

GOB
GOU
GOU

GOU
GOU
GOB

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

056
057
058

060

Boca âo Monte
Luz e G :dez!
Luz e Tx'atalho
Paz e g'zabalho
Phi.lantropi.a ri.o pardense
Progresso Munici.pal

1874
Saht:a Mana
Porto À].este
santa Maxi.a
Santa Mãriã
Rio Faraó
CaChoei.rà

GOU
GOU
GOB
GOB
GOU
GOU

Esc
EsC
Esc
Esc
Esc
Escão Sul

061
062
Q63
064
065
066

União e Força
Philantropia Rosariense
Progresso i.taquiense
Triunfo da Razão 2
Uni.ão Lavrense
Zur Eintracht (Concorda.a)

1875
Montenegro
Rosário do Sul
]:taqui
Porto Alegre
Lavras do Stl].
Porto Alegre

GOU
GOU
GOU
GOU
GOU
GOU

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

Schr

067 Condor(3ia l11
068 Escudo da Vi.rtude
069 estrela do Oriente

1876
Passo Fundo
Porto Alegre
São Leopoldo

GOB
GOB
GOB

GOB
GOB

Esc
EsC
Esc

$chr
Esc
Esc

070
071

Redenção
Vi. ztude e Caridade

Rio Grande
Porto Alegre

072
073
074
075
076

Silencio 2
Estrela Sapucaiense
Honra e G].ária
Luz de ltapuaTriunfo da Razão 3

1877
Canguçu
SapucaiaPi.rali.ni
ltapoa
São Jeronimo

GOU
GOB
GOB
GOB
GOU

GOB

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

Esc
1878

077 0s Homens perante Deus Quaral
1879

Uruguaiana GOU Esc .
Bago   Esc.
São Cabe'iê} GOU Esc .
E;j.vx'ámen'to   Esc.
Pela'tas GOU Esc.
S . V . Palmar'   EsC.
Rica Grande GOU Esc .



078 Força e União Novo Hamburgo GOU

}880
Santa Cruz do su} Gou

Esc.

yox'k
$chX' .

079 1.essa.ng

080 Esperança e Fê
1883

Taquari.

GOB

GOB

Esc

Esc

Mod

081 Força e Fraternidade
1887

Cabias do Su3.

082 Luz e Progresso
1892

Porto Alegre

083
084
085
086

1893
Estrela do Su]. Rio Grande
Luz e Orden Porto Alegre
Orient anão Porto Alegre
Progresso da Humana.jade Porto Alegre

COBRAS
COBRES
GOB
GOB

Esc
Esc
Esc
Esc

093. Àusonia
1895

Porto A].erre GOERGS Esc
L. ltalíaha

GOERG$ Schr
GOB Esc
GOB Esc .

092 Germânica
093 Harmonia Cz:uz-altehse
094 Regeneração IV

Candelaria
Cruz alta
Porto Alegre

096
097
098
099
100

Elstrêla de ,Jerusalen
Paz e Progresso
Redenção
Rio Branco 1111
ferro Negro
Vanguarda
Luz e F'maternidade

1896
Porto Alegre
Vacari.a
São Leopoldo
Pirat:ihí
Sertão de Santanà
Camaqua
S.S. dó Ca!

GOERG$ R. Ado
GOB Esc .
GOB Esc .
GOB Esc .
GOERGS Esc
COBRAS Esc .
GOB ESC .

l02 Amor e pari.dada
l03 Estrela de Jaguari
3.04 1,iberdade
105 Venancio Ã.i.res

1897
Porto Alegre
Jaguari
Guaibà
Santo Angelo

GOB Esc
GOERGS Esc
GOB Esc
GEOERGS Esc
(v. obs . )

GOERGS Esc .
(V. obs. )

!05--À Fonte da i,uz São Lourenço

].06 Emi. .Ê. 3.o Perfeita
IC7 Conc> relia do Sul
108 ÀtaXaía do Norte l!!
3.09 Aula;xa Benfalense

1898
Porto Alegre
Passo Fundo
Lagoa Vermelha
He va!

GOB
GOB
GOU
GOB

Esc
Esc
Esc
Esc



577

Zlz
k12
113
114

Z16
117

Cruzeiro do Sul 1111
l)©us e Humanidade
Estxel& de $ . Bazbaza
Estrela Santiaguer::;;e
Luz de Novo Hainbur qo
Progresso Rosariense
TX'i.ünfo da Uni.ão
Deus e Progresso

D . p'edil.to

$ . ]1Êãrbara
Santiago
Novo Hamburqo
Rosas'j.o do $ul
S . .Jeronímo
Carazinho

GOB
GOB

GOB
GOB
GOB

Esc
Esc
Esc
ESC
Esc
Esc
Esc
Ec

1899

IZ8
119
120
121
122
123
124
125
226
127
128
129

Águia missa.oneira
Ele'tra
Fidelidade e Progresso
Henrique ValadaresLuz da Teutonia
Os homens Perante Deus ]ll
Paz e trabalho
Luz da Sexta
Renanso
União e Ordem
União e Progresso
Zu den drei palmen
As trem palmeiraszuz tz'eue und redlichkeit
Teutonia
Hiz'am lll

S . Luiz Gonzaga
Porto Alegre
Bago
Rio Grande
Canabatro
Júri
Dona Francisca
Santo .hngelo
S. cedro do Sul
Jaguari
Júri

GOB
GOERGS
GOB
GOB
GOB
GOB
GOB
GOERGS
GOB
GOB
GOERGS

Esc.
Esc.
Esc.
Mod .
Esc.
Esc.

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

130
Porto Alegre GOB Schr

Schr
Mod .131

Candelaria
Soledade

GOERGS
GOB

ool Confraternização
o02 Hi.ram ]lll
003 Concorda.a (?)

1900
S . S . do Ca3. GORGS
Uruguaiana GORGS
Passo dó Mundo Novo GORGS
ou ates coroas

Esc
Esc
Esc

004
005
006
007
008
009
010

Águia Branca
Arroz' e Caridade
Ànbunes Ri.bas
Lealdade
Lealdade --Triang .
$alomão
tJni.ão e caridade
Verdade Maçonica

1901
São Luiz Gonzaga
Porto Alegre
Pelotas
Pelotas
Capão do Leão

Pelotas
Glavatai
Uruguaiana

lv
GOB
COBRES
GOERGS
GORGS
GORGS
GOB
GOB
GOB

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
EsC.
Mod .
Esc .
Esc.

lv

Acácia
Aqui-a Branca IV
Águia Negra
Amo!- e Caridade 2
Amor e caridade
Amor e concórdia

1902
Margem do Taquari
Taquara
S . Jeroniüo
Roca Salas
Bago
Rosário do Sul

012
013
014
015
016
017

GanGS
GORGS
GORGS
GanGS
GORGS
GORGS

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc



02©
Q2}
Q22
Q23
024
a25
026
027
Q28
B29
Q30
031
Q32
Q33
Q34
035
Q36
037
038
039
040
041
042
Q43
044
045
046
047
048

Anel' e Hunaniãade
;mor e Humanidade (?)
}iaor e Luz
Amor ao próximo

Cz'uaeÍx'o do $uX
Es'bz'eX dÃUX:'C>X'&
Estre].a de S . Àngelo
Fonte ãa Luz
Fl&berni.jade
FEaterni.date Estrelense

Bom Jesus
$ta . Àat .
Rj.o Pax'do
v'3.za Rica
Porto Alegre
Sapiranga
$ . Bohifacj.0
S . Lurenço Sul

de ÀssisS F

GORGS
GORGS
GORGS
GORG$
GQRGS
GORG$
GORGS
GORGS

GORGS
GORGS
GORGS
GORG$
GORGS
GORGS
GORG$
CORES
GanGS
GanGS
GORGS
GORGS
GORGS
GORGS
GORGS
GanGS
GORGS
GOB
GOB
GanGS
GOB
GORGS

Esc.
ESC
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
ESC.

Schz' .
Esc.
E:sc .
Esc.

EsC.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc
Esc.
EsC.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Mód .
Esc.
Esc.
Esc.

Pata\ilha

Este'ela

HOnx'a e Vj.x'rude

3'ex'usam. em
justiça
Luz e Caz'idade
Luz e B'xateznidade
Luz e Vez'dado X3:
Luz e V3.x'rude
Qzdem e

sta . Ana Boa
PaZme i.z'a

$to Amara
Ilhas Fzontêilas
Laj eado

Maré.aS
Alegrete
Cancíelaria
$ . Vi.conteProgresso

Cedem e Trabalho
&'a 6 W ÍXa L ili\li l .L a.

Paz e l,abclx'
Paz
Peâreizos Livres
Salãanha Marinho
Salomão

Jacui
$ . Maninho
S. Sepé

e Prospera.jade Caçapava
Porto Alegre
Li.vxamento

do Su].

Unia.o
Uni.ão Fraternal
Uni.one e Filantropia

PeZotas
Montenegro
Encx'u2ilhada

Pe]. citas

049 Deus e Trabalho
1904

Camaqua GOB Esc.

050 Emanue}
1905

S . Mana do mundo GOB Esc

051 Àusonia Liberal
052 1.uz e Ordem ]ll

1906
Porto Alegre
Pinheiro Machado

GOB
GORGS

Esc
Esc

053
054
055
056

Celebro e Coração
Deus e Bumaniãade
Deus e Hunanídade
Progresso e Humanidade

1910
Porto Alegre
Mostardas
Porto Alegre
Porto Alegre

GORGS
CORES
GanGS
GOB

Esc
Esc
Esc
Esc

057 dezena da Saíra
058 Si].enc i.o ].l

1912
Barão do Triunfo
Canguçu

GOB
GOB

Esc
Esc



059 Un3.ãa Constante do $ul Rió Grande

GORGS

Esc

EscQ60 Monta e vi.rbude Santa Maxi.a

063. So}3.dali.eâade e Trabalho $ . Vigente GOB Esc.

Esc.062 F'prol do SuZ
2917

Baeta do Rió Gran(3eGOB

063 PI'eternidade n 3
064 Un3.das ãe Pe3.alas

1919
Pelotas
Pe].otàs

GORGS
GORGS

Esc .
Esc.

Esc.
Esc.

065
066

Ordem e Progresso
Fénix

292Q
Cachoeira do sul GanGS
Dores de Camaqua GORGS

067 Este'ela da Falhei.ra
192&
Pa].m. das Missoes GORG$ Esc

06B Gx'eat tiver
069 Teutonia Sul (?)

2924
Rio Grande
Teutonia

GOB
?

GORGS

York
9

Esc.070 Fl:aterni.dado
2928

S. F. de Assim

Q71
072

073

1930
Acaci.a de lupa Tupanciretã GOB
Luz, Fraternidade e Amor Triang. Tupacireta GORGS

Esc
Esc

EscFraternidade lll Caxi.ãs do Sul GORGS

074
075
076
077
078
079
08G
08Z
082

Acácia
Estrela de Jerusalem
General Morei.ra Guimaraes
General Moleira Guimalães
Honz'a e traba].ho
Liberdade - Tri.ang. (?)
Luz e Caridade (?)
Luz e Ordem - Brasil
Sigilo n 14

1932
Bento Goncalves
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Cariz indo
Caxiâs do Su].
Alegrete
Porto Alegre
Bago

GanGS Esc .
aloja Adon.
Glosa "-BR.
aloja Esc. mod
GORGS Esc
GORGS Esc .
GanGS Esc .
GORGS EsC .

GORGS Esc .

1934



G83
0&4

08$
087

À'tkant&da n k5
Estudo e Sigi].o
Labor e Si.giro (?}
3.abcr $ã3. ena 3.oso
Luz Inv'isivel ll Triang
I'zzihaXho e Silencio

Porto .alegre
A]. eqrete
It aqu ã
Novo }ianburgo
s . gorja

CLoj a
GORGS

GQRGS

GORG$

Esc
ESC
Egc
EsC
Esc
Esc

089
a90

092

Cardos de Kaseritz-Triang. Taquara
Cano-go Àntonio Merces Porto Alegre
Hiram V - Triang. Lavras do Sul

GORG$
CLoj a

GOB

?

Esc.
Esc.

EscFi].antlopia do Sul
1937

Rio Grande

093 M3.ne]va ]131 Porto Alegre GORGS Esc

094 Antonio Batas
194Q

Concej.c. do B.z'z'oioGORG$ Esc

1941
095 Renascença ].V Sto. AngeJ-o
096 Si.nergia(lo:ja de ex--VVen. ) Porto Alegre GLoj a

GanGS

Esc .
lóz'k

097 União, Luz e Caridade
1942

Ben l:o Gonçalves Ê:sc

Esc
Esc
Esc

1943
098 Caridade s. Joao Baptista Quaral
099 Justiça e perfeição Porto Alegre
100 Rocha Azul Montenegro

GORGS
GOB
GORGS

ZQ2
103
IQ4
105

Bento Gang:alves
Cara dade e Justa.ça lll
CÃES: date Rosari.ente
Luz Verdadeira- Tríang
Tixaãent:es V] ]l

1944
Porto .alegre
sta . Cruz do $ul
Rosário do Sul
Panambi

Canela

CLoj a
GORGS
GORGS
GanGS
GCRGS

Esc
Esc
Esc
Esc
Esc

FONTE: PINTO, 1981, P. 172
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