
 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

2 

 

 

 

CORPO EDITORIAL 

Diretor 

Maria de Fátima Fernandes das Neves 

Conselho Científico 

Pedro Balaus Custódio - Educação/Formação 
Maria Cláudia Perdigão Andrade - Comunicação e Ciências Empresariais 
Maria do Amparo Carvas Monteiro - Artes e Humanidades 

Editor do número temático 

António Gomes Ferreira e Luís Mota 

Revisores 

 Ana Rosa Jaqueira, Universidade de Coimbra 
 António Gomes Ferreira, Universidade de Coimbra 
 Ariclê Vechia, Universidade Tuiti do Paraná 
 Armanda Pinto da Mota Matos, Universidade de Coimbra 
 Cristina Vieira, Universidade de Coimbra 
 Isabel Nobre Vargues, Universidade de Coimbra 
 José António Afonso, Universidade do Minho 
 José António Moreira, Universidade Aberta 
 José Vítor Ferreira, Instituto Superior da Maia 
 Luís Alcoforado, Universidade de Coimbra 
 Luís Mota, Instituto Politécnico de Coimbra 
 Rodrigo Azevedo, Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Universidade do 

Porto 
 Sandra Valadas, Universidade do Algarve 

Produção 

Execução gráfica - José Pacheco (NDSIM) 

FICHA TÉCNICA 

EXEDRA: Revista Científica 
Publicação eletrónica semestral da Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra 

ISSN 1646-9526 | ISBN 978-9898486-01-1 | D.L. 324363/11 

Copyright 

A reprodução de artigos, gráficos ou fotografias da Revista EXEDRA só é permitida com 
autorização escrita do Diretor. 

Envio de artigos 

EXEDRA: Revista Científica 
Escola Superior de Educação de Coimbra  
Praça Heróis do Ultramar 
3000-329 Coimbra, Portugal 

Tel: +351 239793120 | Fax: +351 239 401461 

exedra@esec.pt | www.exedrajournal.com  

  



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

3 

 

ÍNDICE 

AS ELITES NOS PRIMÓRDIOS DO ENSINO DA MEDICINA NO PORTO ............................................. 8 

Anabela Araújo de Carvalho Amaral e Margarida Louro Felgueiras ........................................................................... 8 

A FORMAÇÃO DE ENFERMEIRAS/OS EM PORTUGAL (DÉCADAS DE 40 A 80 DO SÉC. XX) ... 19 

António Gomes Ferreira e Helder Manuel Guerra Henriques ........................................................................................... 19 

PERSPETIVA HISTÓRICA SOBRE A EDUCAÇÃO E O MOVIMENTO DE DEFESA DOS ANIMAIS 

NÃO HUMANOS NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX......................................... 29 

Alexandra Amaro e Margarida Louro Felgueiras .............................................................................................................. 29 

APROXIMAÇÕES À CULTURA ACADÉMICA UNIVERSITÁRIA NA PERSPECTIVA COIMBRÃ E 

SERGIPANA (DE 1950 À ACTUALIDADE) .............................................................................................. 40 

Marcia Terezinha Jerônimo Oliveira Cruz e Margarida Louro Felgueiras ........................................................................... 40 

EDUCAÇÃO IMPRESSA: ESTRATÉGIA PRESBITERIANA DE EDUCAR POR MEIO DA 

IMPRENSA PROTESTANTE ......................................................................................................................... 59 

Sandra Cristina da Silva e Maria Inês Sucupira Stamatto .................................................................................................. 59 

É PRECISO EDUCAR AS MÃES .................................................................................................................... 71 

Carla Vilhena e Luís Mota ................................................................................................................................................ 71 

MAGISTÉRIO EM ECONOMIA RURAL DOMÉSTICA EM MINAS GERAIS: UBERABA (1953 -

1962) ................................................................................................................................................................. 80 

Nilce Vieira Campos Ferreira ............................................................................................................................................ 80 

O PROFESSOR DO ENSINO RURAL EM MINAS GERAIS: REPRESENTAÇÕES DA INSTRUÇÃO 

PÚBLICA PRIMÁRIA (1899 - 1911) ......................................................................................................... 90 

Josemir Almeida Barros ................................................................................................................................................... 90 

HISTÓRIA E REPRESENTAÇÕES: O BRASIL NOS MANUAIS ESCOLARES PORTUGUESES DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA – 1930-1945 ................................................................................................. 101 

Ivete Batista da Silva Almeida ........................................................................................................................................ 101 

 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

4 

 

Editorial 

O presente volume temático da revista Exedra com o título “Temas e Reflexões de História da 

Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras” tem nos seus fundamentos um entendimento de 

que a educação de hoje não se compreende devidamente sem interrogar os caminhos educativos 

que gerações anteriores percorreram, construíram e legaram às seguintes. A História da Educação é, 

por isso, fundamental para uma discussão pública consciente e consistente de uma política educativa 

fundamentada e clarividente. Não se trata de reivindicar uma qualquer legitimidade de explicação final 

e de advogar possíveis leituras projetivas incontroversas. Pretende-se refletir e aprender com as 

dinâmicas educativas que se pensaram e implementaram em determinados períodos de modo a que 

se possa melhor compreender o que há de estrutural ou de acidental na evolução da educação 

considerando espaços e tempos diversificados e, a partir dessas experiências intelectuais, adquirir 

mais competências cognitivas que permitam alcançar uma melhor compreensão da complexidade do 

fenómeno educativo, nomeadamente, do implícito e do explícito, da retórica e do efetivamente 

realizado, das possibilidades e das decisões em causa. O presente volume não deixa de constituir 

uma forma de encarar a História da Educação mas deve ser entendido, sobretudo, como um 

contributo para esta área do conhecimento, deixando novos elementos que permitam uma 

problematização consistente das situações abordadas por diferentes investigadores e investigadoras. 

Na verdade, o seu objetivo é o de proporcionar a discussão entre pares sobre aspetos do trabalho 

que os autores e as autoras dos dois lados do Atlântico vêm produzindo. 

Partindo da História da Educação os textos que compõem este volume, abordam um conjunto 

diversificado de temáticas de educação e ensino e que por vezes se entrecruzam. A maioria dos 

textos centra-se na educação formal atravessando o ensino primário, secundário e profissional, 

secundário e superior, incluindo aqui uma abordagem à emergência da formação em Medicina. Num 

subconjunto destes textos, entrecruza-se o estudo das instituições educativas que sustentam a sua 

leitura da realidade educativa. Fora do âmbito da educação formal encontramos as investigações 

dedicadas ao processo de profissionalização da maternidade, centrado nos discursos sobre a 

educação para a maternidade produzidos nas revistas de educação familiar, uma outra que analisa 

os rituais académicos universitários, em Portugal e no Brasil, estoutro uma pesquisa sobre a 

estratégia presbiteriana, no Brasil, de educar por meio da imprensa e, finalmente, um último dedicado 

à ação da Sociedade Protetora dos Animais, desde o último quartel do século XIX. Perscrutamos, 

neste conjunto de nove textos, ainda, um tema transversal que cria um subconjunto de pesquisas 

centradas na educação feminina. Esta inclui as já referidas sobre a educação para a maternidade nas 

revistas de educação familiar e estoutra sobre os impressos confessionais presbiterianos, em torno 

de tipos e representações da mulher, a que se junta, ainda, aqueloutra versando o magistério de 

economia doméstica, em Minas Gerais, no Brasil. Apraz-nos assinalar que os estudos aqui incluídos 

compaginam o uso da recolha etnográfica com fontes de arquivo e espólios de museus, utilizam ego-

documentos, mobilizam dissertações de conclusão de curso, a imprensa, fotografias e testemunhos 

orais recolhidos com recurso a diferentes tipos de entrevista, sem esquecer os discursos políticos 

oficiais e a retórica legislativa, sublinhando a importância colocada na diversificação das fontes 

históricas bem como a preocupação de as reequacionar e abordar sob novas perspetivas. 

Num texto intitulado As elites nos primórdios do ensino da medicina no Porto, Anabela Amaral e 

Margarida Felgueiras analisam um tempo de transformações da prática da medicina e do seu ensino, 

num momento em que o higienismo e a saúde pública desempenharam um importante papel em 

contexto de mobilização social de combate às precárias condições de salubridade da cidade do Porto 

que propiciavam a propagação de doenças e de epidemias. Compaginando a problemática do corpo 

humano, enquanto objeto de ciência, manipulado, mensurado e dissecado por anamotistas e 
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fisiólogos, com o ensino da medicina, e privilegiando a análise crítica das dissertações inaugurais da 

Escola Médico-Cirúrgica, as autoras discutem a mobilização das elites portuenses na criação da 

Escola Médico-Cirúrgica, no sentido da melhoria do ensino da medicina, e reconstituem a vida 

hospitalar, os espaços médicos, a caracterização de doentes e alunos estudantes de medicina, das 

suas origens e do seu estatuto social, bem como preocupações e prioridades médicas. 

António Gomes Ferreira e Helder Henriques transportam-nos ao universo do ensino da 

enfermagem, desde a década de quarenta aos anos oitenta do século passado, em Portugal, com A 

formação de enfermeiras/os em Portugal (décadas de 40 a 80 do século XX). Mobilizando com 

caráter exemplar a Escola de Enfermagem de Castelo Branco, Dr. Lopes Dias (1948), centrando-se 

essencialmente processos de recrutamento das enfermeiras e dos enfermeiros portugueses enquanto 

momento significativo da sua definição de identidade profissional, os autores discutem a formação 

destes atores, em articulação com o Estado e a Sociedade, a partir do papel definidor das Escolas de 

Enfermagem. 

A génese das atuais correntes ético-filosóficas que norteiam as relações entre o ser humano e o 

animal não humano constitui o cerne da problemática de A educação e o movimento de defesa dos 

animais não humanos no século XIX, da autoria de Alexandra Amaro e Margarida Felgueiras. As 

autoras analisam o contexto filosófico europeu de emergência e desenvolvimento de um movimento 

de proteção e conservação da Natureza, que se particularizou na defesa do animal não humano, no 

decurso do século XIX, e que se traduziu, entre outras dimensões, em produção legislativa sobre os 

maus tratos infligidos aos animais não humanos e que, no último quartel do século XIX, teve 

acolhimento em Portugal. Focalizam a sua atenção numa associação pioneira em território português, 

orientada para a defesa dos animais não humanos, a Sociedade Protetora dos Animais, que desde o 

último quartel do século XIX, apoiada na colaboração com a sua congénere inglesa, desenvolveu um 

conjunto de atividades no âmbito da educação humanitária que se consubstanciou em propostas 

legislativas, na elaboração de petições e protestos e em ações de promoção do bem-estar animal. 

A tradição académica universitária, em Portugal e no Brasil, foi pretexto para um estudo de 

educação comparada fundado numa reflexão sobre a circulação de modelos de rituais académicos – 

de iniciação, de consagração e investidura – com ritos e símbolos específicos, dotados de 

características peculiares, tendo a hierarquia como fio condutor. Em Aproximações à cultura 

académica universitária na perspetiva coimbrã e sergipiana (de 1950 à atualidade), Márcia Cruz e 

Margarida Felgueiras partem da recolha etnográfica dos atuais rituais académicos e socorrendo-se 

dos espólios da Associação Académica de Coimbra e do Museu Académico, assim como do Arquivo 

Geral da Universidade Federal de Sergipe, do Centro Académico Sílvio Romero e do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, para a análise dos rituais académicos na Universidade de Coimbra 

e os da Faculdade de Direito de Sergipe, discutindo a sua mobilidade, desvelando semelhanças e 

reequacionando novas questões como perceber como os rituais integravam as práticas formativas em 

ambas as instituições. 

Em Educação impressa: estratégia presbiteriana de educar por meio da imprensa protestante, 

Sandra Silva e Maria Stamatto, adotando os pressupostos teórico-metodológicos da história cultural, 

focalizam a sua atenção na educação, considerando-a um dos três pilares, para além da religião e da 

saúde, do projeto civilizador norte-americano protestante no Brasil. Centrando-se nas fontes 

impressas, enquanto veículo de educação presbiteriana a par com as escolas confessionais, passam 

em revista jornais e revistas, cuja estrutura e articulação variam com os destinatários, bem como os 

romances evangélicos e as biografias. O seu estudo destaca a participação feminina nas publicações 

e na educação presbiteriana. A partir de um olhar específico no Norte Evangélico, jornal editado no 

nordeste do Brasil, as autoras identificam uma direção dada à educação feminina, sublinhando a 
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capacidade da imprensa confessional forjar tipos e representações, nomeadamente através da 

análise do consentido e do negado à mulher no quadro da educação protestante no Brasil. 

Carla Vilhena e Luís Mota, em “É preciso educar as mães”: As revistas de educação familiar e a 

profissionalização da maternidade (1945-1958), abordam o processo de profissionalização da 

maternidade, centrando a sua análise nos discursos sobre a educação para a maternidade 

produzidos nas revistas de educação familiar, publicadas em Portugal, no segundo lustro da década 

de quarenta e na década seguinte. Os autores delineiam, com base nestes, o perfil da boa mãe como 

aquela (e aquelas) que adota os princípios modernos de criação e educação das crianças. As mães, 

percebidas como garante do bem-estar físico e psicológico das crianças, são perspetivadas como 

profissionais científicos e a maternidade emerge como uma profissão. Neste seu estudo, os 

investigadores sublinham, com base numa análise minuciosa da correspondência dirigida a estas 

revistas, a adesão destas mães, letradas e pertencentes às classes média ou alta, à ideologia da 

maternidade veiculada nas revistas de educação familiar. 

Educação secundária profissionalizante: magistério em economia rural doméstica na Escola 

Licurgo Leite (UBERABA/Minas Gerais) – (1953-1997), da autoria de Nilce Ferreira, remete-nos para 

a educação feminina no âmbito da formação para o magistério em Economia Doméstica, numa 

Escola de Magistério de Economia Rural Doméstica, em Minas Gerais, no Brasil. Como sublinha a 

autora, esta instituição destinava-se à formação de profissionais para a aquisição de conhecimentos 

que transferissem à vida familiar noções básicas para a vida quer na casa, na alimentação, nas 

rotinas básicas de higiene e administração do lar. Mobilizando fontes arquivísticas (regimentos, livros 

de atas, matrizes curriculares, programas de curso, entre outras), a imprensa local e oficial, 

fotografias e testemunhos orais de professores e alunos, Nilce Ferreira discute a(s) identidade(s) da 

Escola Licurgo Leite, os atores – administradores, alunos e professores –, bem como a oferta de 

formação geral, técnica e profissional que visava preparar a economista doméstica para atender à 

família, à Escola e à comunidade, capaz de propor alternativas para transformar a sociedade. 

As representações e as práticas na instrução pública primária no ensino rural, em Minas Gerais, 

no Brasil, durante o período republicano, constituem o objeto de estudo de Josemir Barros. Num 

trabalho que intitulou O ensino rural em Minas, representações da instrução primária (1899-1911), o 

autor analisa criticamente as formas de representações e de práticas educativas nos processos de 

instrução das crianças no meio rural, em Minas Gerais, em fins do século XIX e início do século XX. 

Josemir Barros pesquisa um significativo corpo documental, tais como as mensagens dos presidentes 

de Estado de Minas Gerais, diferentes dados estatísticos demográficos e escolares, a legislação 

sobre a instrução primária pública, um conjunto de relatórios de inspeção/fiscalização e termos de 

visita de diversas escolas, os termos de nomeação, designação e remoção de professores de Minas 

Gerais, a imprensa, a partir da qual elaborou o rastreio de denúncias sobre a instrução primária 

pública, e fotografias, sobre as condições do ensino rural, visando explicitar as políticas educacionais 

e contribuir para a compreensão das dinâmicas de institucionalização da escola rural em Minas 

Gerais. 

Finalmente encerra este volume, um estudo sobre as imagens do Brasil nos manuais escolares 

portugueses, da autoria de Ivete Almeida. Em Imagens do Brasil nos manuais escolares portugueses 

de História e Geografia – 1930-1945, Ivete Almeida dá-nos conta de um recorte de uma pesquisa 

mais vasta sobre manuais de história e de geografia no Brasil e em Portugal, espaldada na premissa 

de que a seleção de imagens e enquadramentos não representa somente uma escolha pictórica, mas 

uma seleção ideológica, sublinhando que há, na opção por determinadas ilustrações e descrições, 

seus formatos e temas, uma intenção e um objetivo que sustentam a narrativa proposta pelas fontes. 

Discutindo o papel do manual como fonte e a relação dos manuais portugueses com a imagem, a 
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autora, partindo da coleção de manuais de história e de geografia, da Biblioteca Pública de Braga, 

centra a sua atenção nas imagens e ideias do Brasil nos manuais portugueses, entre 1930 e 1945, 

num momento em que a imagem tinha, em larga medida, um caráter meramente ilustrativo. 

Coimbra, 9 de dezembro de 2013 

António Gomes Ferreira 

Luís Mota 
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Resumo 

A sociedade e a doença determinaram no século XIX a alteração dos padrões de exigência 

relativos à prática da medicina e do seu ensino. As elites de cirurgiões revelaram preocupações com 

a falta de sanidade pública, que colocava em risco o indivíduo. O corpo humano adquire 

protagonismo e passa a dominar o questionamento de uma classe no sentido de procurar, com 

urgência, as respostas aos fenómenos que envolvem a complexidade do seu funcionamento. O corpo 

constitui-se objeto de ciência.  

Neste projeto, as dissertações inaugurais da Escola Médico-Cirúrgica do Porto (1827-1910), 

constituíram a fonte privilegiada para a reconstituição da rotina na vida hospitalar, espaços médicos, 

caracterização de doentes e alunos estudantes de medicina, das suas origens e do seu estatuto 

social, preocupações e prioridades médicas. 

Palavras-chave: Medicina, Ensino, Doença, Saúde Publica 

Abstract 

In the 19th century the society and the disease led to the questioning of the standards for the 

practice of medicine and its teaching. The elites of surgeons revealed concerns about the lack of 

public health, which placed at risk the individual. The human body acquires role and passes to 

dominate the questioning of a class in seeking urgently responses to phenomena involving the 

complexity of their operation. The body is the object of science. 

In this project, the inaugural dissertations of Medical-Surgical School of Porto (1827-1910), were 

the prime source for the reconstitution of routine life in hospital medical spaces, the characterization of 

patients and medical students, their origins and their social status, medical concerns and priorities. 

Keywords: Medicine, Education, Disease, Public Health 

 

Olhar o corpo 

O século XIX determinou a alteração dos padrões de exigência relativos à prática da medicina e 

do seu ensino. A sociedade e a doença não permitiam que se mantivesse o amadorismo e a falta de 

rigor relativos à prática médica e cirúrgica.  

As elites de cirurgiões revelaram preocupações com a saúde pública que colocavam em risco o 

indivíduo e que comprometiam as gerações vindouras. O corpo humano adquire protagonismo e a 

aproximação da morte deixa de estar votada ao fatalismo. O corpo passa a dominar o 

questionamento de uma classe no sentido de procurar, com avidez e urgência, as respostas aos 

fenómenos que envolvem a complexidade do funcionamento do corpo. O corpo ocupa um lugar com 

diferentes «envelopes: a pele, o halo sonoro da sua voz» (Corbin, p.8). Este corpo físico, material, 

«pode ser tocado, sentido, contemplado. É aquela coisa que os outros vêm. É objeto de ciência. Os 

sábios manipulam-no e dissecam-no. Medem a sua massa, densidade e volume, a temperatura. 

Trabalham-no. Mas este corpo dos anatomistas ou dos fisiólogos difere radicalmente do corpo de 

prazer ou de dor.» (Corbin, p.8). 

Os grupos de elites mobilizaram-se, recolheram apoios e mesmo com o investimento pessoal e 

particular, apostaram em viagens de aprendizagem ao estrangeiro, que avidamente difundiam junto 

dos seus pares. Divulgaram as práticas e fundamentos adquiridos, criaram meios de divulgação 
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próprios, organizaram tertúlias, conferências, congressos, inúmeras formas de publicação. 

Simultaneamente recolhiam apoios e faziam pressões públicas para que o ensino médico fosse 

valorizado e institucionalizado. 

Dada esta picaresca pobreza de tirocínio escolar, é para notar com certa admiração 
que entre a chusma dos curandeiros diplomados, a impar de ignorância e de imperícia 
por mal da humanidade, se destacassem ainda, imaculados de tanta podridão, 
cirurgiões de merecimento, alguns dos quais estamparam o seu nome nas páginas da 
medicina portuguesa. 

Quando se olvidará o nome do erudito e prestante Manuel Gomes de Lima, que se 
empenhou em fornecer aos cirurgiões do seu tempo os melhores conhecimentos da 
época, publicando livros de mérito e de boa lição? Homem de iniciativa rasgada e 
inteligente, muito acima da sua época e do seu meio, inaugurava audaciosamente o 
jornalismo médico em Portugal e agremiava os mais distintos colegas portuenses na 
academia cirúrgica, criando ao mesmo tempo um cenáculo de discussões médicas e um 
consultório gratuito de doentes para instrucções dos associados. (Jorge, 1885,p.92) 

Entrou-se num processo em que se agravou a tensão entre o conceito do corpo. O corpo como 

«objecto de ciência, de trabalho» (Corbin, p.8),o corpo dissecado e trabalhado, distingue-se, de forma 

muito pouco pacífica, do corpo produtivo, nas reflexões de Foucault «os corpos submissos e 

exercitados, corpos dóceis» (Foucault, 2006, p.119). A ambiguidade das fronteiras entre «o corpo 

sujeito e o corpo objecto, entre o corpo individual e o corpo colectivo, entre o interior e o exterior» 

problematizou a atividade do médico. Determina-se a necessidade de explorar, de estudar. A 

pesquisa assume uma pertinência científica e social e a «construção de uma taxinomia social do 

corpo». (Corbin, p.10) 

A Instituição 

O ensino da Medicina na cidade do Porto começou com a Régia Escola de Cirurgia que funcionou 

durante onze anos (1825-1836) no Hospital da Misericórdia e posteriormente Hospital de Santo 

António. Em 1836, com o objetivo de melhorar o ensino da Medicina, foi criada a Escola Médico-

Cirúrgica do Porto. Só em 1911, com a criação da Universidade do Porto, surgiu a Faculdade de 

Medicina. 

Assim, por decreto de 29 de dezembro de 1836 foi criada a Escola Médico-Cirúrgica do Porto cujo 

curso de Medicina tinha a duração de cinco anos e nove cadeiras curriculares. Vieira de Castro 

(1796-1842), Sá da Bandeira (1795-1876) e Manuel da Silva Passos (1801-1862) determinaram uma 

franca reforma dos estudos cirúrgicos. Ao curriculum cirúrgico de 1825 associaram-se cadeiras novas 

de cariz médico. Nesta reforma de 1836 as condições de matrícula eram a idade mínima obrigatória 

de 14 anos e os exames de Lógica e Latim. Mais tarde exigiu-se 16 anos de idade e a frequência dos 

estudos preparatórios na Academia Politécnica.  

O funcionamento da Escola Médico-Cirúrgica do Porto foi definido em regulamento aprovado pelo 

Decreto de 23 de abril de 1840, o qual abrangia todas as unidades orgânicas do estabelecimento: 

Conselho Escolar, Director, Secretário, Tesoureiro; os estabelecimentos particulares (gabinete 

anatómico, casa das dissecções, gabinete dos instrumentos cirúrgicos, gabinete de matéria médica e 

farmácia, laboratório farmacêutico, horto botânico, biblioteca); o curso médico-cirúrgico e os cursos 

anexos (curso farmacêutico e curso de parteiras). 
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O ensino médico 

O ensino da Medicina na cidade do Porto tem uma origem bastante rudimentar e 

fundamentalmente prática com um predomínio dado à cirurgia. O ensino quase não existia em 

detrimento da prática de cirurgia. As condições de funcionamento da escola eram muito rudimentares 

e sem condições conforme o testemunho de contemporâneos: 

O ensino da anatomia era deplorável (…) defronte da porta de entrada via-se uma 
espécie de púlpito (…) cheio de caruncho e pó: era a cadeira do professor de anatomia. 
A meio da sala via-se uma banca em forma de rabecão grande, pintada da côr de 
sangue de boi, (…) mais parecia de banca de lavar a loiça do que de mesa de anatomia. 
O principal ornato da aula era “uma espécie de múmia” a que chamavam esqueleto 
natural, em que os ossos estavam presos pelos ligamentos que tinham podido resistir 
aos golpes desapiedados do inexorável escalpelo. Os ligamentos interósseos dos 
antebraços e pernas, os sacrosiáticos e obturadores tinham desaparecido. (Lemos, 
1925, p.2) 

A múmia descrita seria a melhor peça desta aula e reuniam-se-lhe algumas caveiras velhas e 

partidas, alguns ossos, também em mau estado, espalhados pelo chão, cheios de teias de aranha e 

muito sujos. 

Para além do material didático ser escasso e muito rudimentar, os assuntos eram abordados 

superficialmente de forma pouco rigorosa e pouco sistemática. 

«Para o estudo dos centros nervosos e da origem aparente dos nervos, mandara-se pedir (…) ao 

lente de anatomia de Coimbra, um cérebro que ele remetera dentro de um pequeno barril de água-

ardente.» (Lemos, p.2) 

O horário das aulas era determinado pelo corpo catedrático e pelo enfermeiro-mor do Hospital, 

também decidiam as matérias a abordar em cada curso e a organização dos compêndios a utilizar. 

As lições duravam hora e meia em que metade era dedicada a ouvir as exposições dos alunos e a 

seguinte à matéria da aula seguinte. As aulas eram diárias exceto aos domingos e dias santos. As 

aulas de sábado eram dedicadas às repetições das aulas da semana, do 3º, 4º e 5º ano. Estas aulas 

eram constituídas por interrogatórios de quinze minutos para cada aluno. As faltas a estes 

interrogatórios contavam a dobrar. 

Os lentes substitutos tinham as mesmas obrigações que os proprietários quando os estivessem a 

substituir mas «o de anatomia e o demonstrador tinham exercício permanente e eram encarregados 

de fazer as lições de anatomia que eram explicadas pelo lente no dia seguinte, e de velar pelo asseio 

da aula e pela limpeza e conservação dos instrumentos e peças do gabinete de anatomia.» (Lemos, 

p.11) 

As matrículas decorriam durante o mês de setembro e eram publicitadas, em edital, na imprensa 

portuense com grande formalismo. 

Inicialmente o aluno tinha que provar a idade, catorze anos, e os conhecimentos de Latim e 

Lógica. A passagem de um ano para o outro era feita por exames, a matrícula no 4ºano estava 

depende de uma prova, o aluno teria que saber traduzir em duas línguas vivas europeias, francês e 

inglês. 
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A abertura do ano letivo, do final do mês de novembro, constituía um momento bastante pomposo 

que envolvia uma dinâmica com intenções várias de apresentar os alunos, como elites em formação, 

nos estratos mais elevados e poderosos da sociedade. Esta cerimónia assemelhava-se a um ritual de 

debute dos futuros cirurgiões onde os convites aos representantes mais proeminentes da sociedade 

eram feitos pessoalmente e com grande cerimónia e em número considerável que rondava os 400 

convites. 

A oração inaugural constituía o momento alto da cerimónia, era proferida pelo diretor e cumpria os 

trâmites protocolares enunciando o projeto educativo da escola e do curso que se iniciava então. 

A festa foi luzidia. A sala estava vistosa, uma rica alcatifa dava-lhe um aspecto 
religioso, o que reforçavam serpentinas de parede e um grande lustre em que ardiam 
46 velas de cera. Uma orquestra colocada em bancada especial executava alguns 
trechos selectos. A assistência teria sido numerosa porque foram alugadas 268 
cadeiras. (Lemos, p.20) 

Depois dos discursos era oferecido aos convidados um frugal copo de água com doce, vinho tinto 

e vinho branco, os professores «contribuíram com três moedas que se duvida terem sido restituídas.» 

(Lemos, p.20) 

A criação das escolas de cirurgia teve também uma função legitimadora e reguladora das práticas 

que envolviam o bem-estar humano e precariedade da vida. Esta instituição «foi um golpe vibrado 

nos processos sumários então em voga para passar cartas e diplomas de habilitação a cirurgiões, 

ministrantes de meia cirurgia, sangradores, dentistas, algebristas, boticários, parteiras e 

emplastradeiras, indivíduos pela maior parte inexperientes, que, não tendo seguido nenhum curso 

oficial, se apresentavam simplesmente ao exame, reduzido, por vezes, a uma ilusória formalidade.» 

(Monteiro, 1926, p. II) 

Ricardo Jorge satirizou os rituais de exame, as condições em que se realizavam, assim como os 

profissionais, com as mais diversas proveniências e estatutos sociais e laborais, que eram habilitados 

por tais actos: «À escola médico-cirúrgica de costado entronca na mísera oficina hospitalar que 

despachava a esmo sangradores e cirurgiões ministrantes, nos tempos legendários em que uma 

lanceta brutal era serva prestante da navalha de barba.» (Jorge, 1885, p.102) 

A comprovar as críticas de Ricardo Jorge são os subterfúgios amplamente difundidos e 

generalizados que tacitamente eram aceites e legitimadores para uma profissão que tinha em seu 

poder a vida e a morte e que irresponsavelmente ninguém punha em causa. Maximiano Lemos, a 

propósito do exame de sangria, descreve um dos artifícios utlizados com a cumplicidade 

generalizada. 
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Ordinariamente, os alunos do Hospital, depois de completado o curso ou no decorrer 
dele, faziam o seu exame de sangria perante o delegado do cirurgião-mor do reino. 
Muitos contentavam-se com ele. (…) era extraordinário o que se passava. O primeiro 
encargo que se impunha ao candidato era comprar vara e meia de fita larga de cetim 
lavrado, da mais rica que pudesse encontrar, para a presentar na ocasião em que os 
examinadores, depois de terem feito algumas perguntas, sobre as generalidades da 
sangria, mandassem ao meirinho do juízo despir a casaca, afim do examinando 
mostrar no robusto braço as salientes veias em que se costumava sangrar. O candidato 
desenrolava logo o mágico talisman; os examinadores admiravam as matisadas cores, 
e o presidente, limpando os óculos, mudava o ar severo em meiga docilidade: 
ponderava aos examinadores, que o senhor examinando pelo que mostrava, era muito 
entendido na matéria; e que por isso o dispensava da prova prática. (Lemos, p.3) 

Depois deste veredicto, o examinador, por ser pena amarrotar tão linda fita, tocava a campainha e 

a sua criada Rosa aparecia e levava o deu tributo, a fita de cetim. Despedia-se com uma vénia, o 

examinador vestia o casaco, acabava a farsa e o candidato era aprovado. 

Nos exames de cirurgia, mediante uma gratificação dada ao secretário do juízo, conseguiam-se as 

questões do exame com três meses de antecedência. Era ainda possível, na véspera do exame e a 

troca de uma quantia, solicitar a um dos examinadores, um esclarecimento acerca dos pontos do 

exame do dia seguinte para que o candidato tivesse um desempenho irrepreensível. 

Se o aluno tivesse possibilidades e se pretendesse ser generoso oferecia um bom jantar aos 

examinadores e ao secretário. Neste jantar era «brindado e abraçado como um novo colega que 

vinha dar muita honra à profissão.» (Lemos, p. 6) 

 Existem ainda testemunhos de cirurgiões que se deslocavam a cidades, onde não seriam 

conhecidos, realizavam os exames sob falsa identidade e recebiam o respectivo pagamento. 

Durante o funcionamento da Régia Escola de Cirurgia verificou-se uma tentativa de registo diário 

na cadeira de clinica cirúrgica. Estes diários teriam objetivos didáticos e científicos «Estes diários são 

guardados e no fim do ano se mandarão imprimir com o título de Anuário cirúrgico e médico.» 

(Lemos, p.10). Embora existam alguns exemplares destes registos diários da prática clínica, nunca foi 

concretizada a sua publicação. 

A avaliação dos alunos era pouco sistemática e com inúmeras irregularidades, no entanto, o 

exame no 4ºano era uma prova pública, em que os alunos que obtivessem aprovação podiam exercer 

a arte cirúrgica, sendo-lhes atribuído o respectivo título pelo cirurgião-mor do reino ou pelo seu 

delegado. 

Os cirurgiões aprovados na Escola Régia de Cirurgia constituíam uma verdadeira elite da 

sociedade portuense eram inúmeros os privilégios inerentes à sua nova condição profissional, tinham 

assim «preferência no provimento dos lugares de cirurgiões dos regimentos, brigada real da marinha 

e primeiros cirurgiões da armada real; preferência no provimento e substituição das cadeiras de 

cirurgia da mesma Escola. Podiam finalmente exercer a medicina onde não houvesse médicos 

formados na Universidade de Coimbra, ou onde o seu número não bastasse para satisfazer as 

necessidades dos enfermos, sem precisão de qualquer outro exame.» (Lemos, p. 13) 
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As teses inaugurais da Escola Médico-Cirúrgica do Porto (1827-1910)  

Os alunos que concluíam, com sucesso, os cinco anos do curso, requeriam a submissão ao Acto 

Grande (Regulamento, 1840, p.20). Uma tese acompanhava este requerimento, a dissertação 

inaugural, sobre o tema por eles escolhido e assim superada esta prova, teria, o quintanista, o título 

de médico-cirurgião. 

O trabalho realizado pelos alunos no final do curso, tinha a designação de «Dissertação 

Inaugural» e constituía um trabalho que deveria ser uma escolha ou uma sugestão baseada na 

prática clínica e nos interesses revelados ao longo do curso. «Servirá de objecto do Acto grande uma 

dissertação sobre qualquer matéria de cirurgia, escolhida pelo candidato e seis proposições médicas 

ou Cirurgicas, igualmente de sua escolha, escriptas no fim da dissertação.» (Almeida, 1910, p. 289) 

Com a análise das dissertações inaugurais, atesta-se que esta prática não se concretizou, este 

trabalho era, seguramente para a maioria dos candidatos, uma obrigação que cumpriam com 

relutância pelos mesmos motivos, a falta de tempo para a investigação e posteriormente para a 

escrita da dissertação. Este trabalho era escrito «nas horas vagas do ultimo anno lectivo» (Oliveira, 

1906, p.10). Verifica-se assim, que a redação da dissertação inaugural, não era uma prioridade mas 

um trâmite legal incontornável. 

Somos obrigados a apresentar, para conclusão do nosso curso, um trabalho qualquer 
escripto e forçam-nos circunstâncias várias a apresentar esse trabalho. A este 
propósito, expomos o quanto pudemos compendiar nas poucas horas, que a frequência 
do 5.° anno nos deixou livres. Como não escrevemos para, por ambição ou amor 
próprio, nos fazermos auctor, tendo apenas em vista cumprir um dever a que dura lei 
não nos deixa fugir, julgamos merecer, por isso, toda a benevolência d'aquelle que se 
dê ao trabalho de nos 1er estas linha escriptas por necessidade d'occasiao, sem forma 
litteraria, nem valor scientifico. (Villas-Boas, 1906, p.14) 

Destaca-se na maioria dos candidatos a urgência na aquisição de um título que lhe 

proporcionasse a legitimação para o início da profissão, descurando a prestação da prova final. A 

introdução das dissertações apresentadas revela comentários denunciadores dos candidatos em que 

mostram alguma relutância na sujeição a este trabalho académico. Era do conhecimento académico 

«a deplorável que teem os nossos médicos em deixar trabalhos escriptos, em que o seu valor 

scientifico se demonstre e perpetue.» (Lima, 1908, p.184) 

As dissertações inaugurais constituem assim uma fonte, quase exclusiva, para a reconstituição do 

ensino da medicina e mesmo da prática médica na cidade do Porto. Pires de Lima foi o responsável 

pela primeira recolha e organização destas dissertações em 1908 e, após uma análise das mesmas 

constata o seu valor indiscutível, no mapeamento das preocupações, investigações, casos clínicos e 

reflexões dos médicos de então. 

As sociedades e as revistas médicas portuenses nunca puderam ter, por isso, vida 
desafogada e longa, e quem quizer conhecer a evolução da medicina n´esta cidade nos 
últimos tempos, e a influência poderosa que a Escola Médica tem tido no nosso rectrito 
meio, é forçado seguramente a recorrer às theses inauguraes como principal fonte 
para esse estudo. (Lima, p.184) 

Apesar das virtudes historiográficas das dissertações inaugurais há que realizar uma análise mais 

atenta considerando as críticas de Ricardo Jorge «Desventuradamente para nós a grande massa das 
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dissertações reduz-se a papel estragado no prelo e que não pode senão a baixa serventia. São 

coisas indignas de ler-se, que desdouram não só o neófito como o estabelecimento de que o deixa 

habilitar à posição médica». (Jorge, 1885, p.86) 

Ricardo Jorge assume-se como o grande crítico do ensino médico da escola do Porto, considera 

este ensino afastado dos grandes centros científicos da Europa. Manifesta grandes e legítimas 

preocupações pela reduzida produção médico-científica que ignorava a realidade social e assim 

comprometia o bem-estar público. Alertava os organismos oficiais para as questões higiénicas, para a 

insalubridade habitacional, para a promiscuidade da saúde pública, desfasada das epidemias e 

doenças infecto-contagiosas emergentes e que demorariam a combater. 

Este médico, lente proprietário da cadeira de Higiene e Medicina Legal da Escola Médico-Cirúrgica 

do Porto em 1895, tece duras críticas às dissertações inaugurais que considera pouco pertinentes 

para a realidade da época, sem inovação científica e em grande parte dos casos encomendadas, 

considera-as «farrapagem simplesmente copiada ou comprada a mercado vergonhoso» (Lima, p. 

184), algumas delas, copiadas, pela tradução «a audácia e o menosprezo chegam a tal ponto de 

traduzir barbaramente qualquer dissertação francesa, a ver se logram, como tantas vezes 

conseguem, presidente e júri. Destas infandas farsas podia eu oferecer picarescos exemplos.» 

(Jorge, p.87) 

Apesar destas duras críticas, estas teses académicas fornecem informações e pistas importantes 

na reconstituição da rotina na vida hospitalar do Hospital de Santo António, na caracterização dos 

alunos estudantes de medicina, das suas origens e do seu estatuto social. Indiscutivelmente estes 

alunos constituíam uma elite com diferentes proveniências, alguns tinham origem abastada e davam 

continuidade a uma linhagem de médicos, outros pertenciam a famílias que, com grande sacrifício 

financeiro e com espírito liberal, consideravam a educação uma prioridade e um importante factor de 

promoção pessoal e social. Alguns cursos são financiados por padrinhos e outros familiares que 

enriqueceram no Brasil e a quem os alunos se mostram gratos e reconhecidos nos agradecimentos 

iniciais das dissertações inaugurais que apresentam. 

Conhecem-se movimentos de filantropia em que, em testamento, são financiados alunos. 

Francisco de Assis e Sousa Vaz doou em testamento sessenta contos para subsidiar um aluno «em 

cada um dos anos do curso médico da escola; custear um curso de aperfeiçoamento de dois em dois 

anos em Paris ou em Montpellier a um médico recentemente habilitado na escola.» (Lemos, p. 76). 

Propunha-se ainda enviar «à França, Alemanha e Estados Unidos, de oito em oito anos, um 

professor para informar-se dos progressos operados nas sciencias médicas.» (Lemos, p. 76). 

São elogiados estes inúmeros atos filantrópicos e Ricardo Jorge homenageia Teodoro Ferreira de 

Aguiar «Honra ao homem nobilíssimo que, por este rasgo de generosidade e pela elevação do seu 

propósito beneficiador (…) a vida da escola tem decorrido entre estes dois polos de incorredoiras 

proezas de dedicação.» (Jorge, p.100) 

Tendo de defender perante a Faculdade de Medicina um trabalho de tese, para poder 
exercer a profissão que escolhi, procurei um assunto que pudesse oferecer alguma 
utilidade àqueles que me lerem.  
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Não é um assunto novo, palpitant; neste meu trabalho nâo há mesmo nada de original. 
O assunto ê velho, há longo tempo debatido; mas, apesar disso, da actualidade não 
deixa de ser um trabalho modesto, feito de impressões colhidas aqui e além, quer em 
livros diversos por mim consultados, quer em algumas observações clinicas. (Villas-
Boas,  p.14) 

Villas-Boas enuncia, na introdução da sua dissertação, o método usado para a realizar, a 

conjugação das leituras com a prática clínica. 

Alguns alunos revelam também, cumulativamente com a frequência do 5º ano o desempenho de 

outras funções por motivos de urgência, o combate a epidemias e a frequência de outros cursos. 

 Desempenhámos junto da Delegação de Saúde do Porto, durante oito meses, o cargo 
de subdelegado de saúde auxiliar no combate da epidemia do tifo exantemático. Mas, 
surgindo outra epidemia, a da bronco-pneumonia, fomos levados para Mirandela, 
onde, no espaço de dois meses, não podemos fazer nada mais que atender às centenas 
de epidemiados que de todo o concelho reclamavam os nossos socorros. Por esse 
motivo e ainda pela nossa retirada para Lisboa, onde actualmente frequentamos a 
escola de Medicina Tropical. (Junior, 1919, p.8) 

O tema das dissertações era escolhido pelo candidato de inúmeras formas, segundo os seus 

interesses futuros, a bibliografia que lhe estava acessível, os casos clínicos que acompanhava ou 

apenas com casos cedidos por outros médicos: «foi ele que nos tirou uma das grandes dificuldades, 

fornecendo-nos quatro doentes da sua vasta clínica, dando-nos assim assumpto para a these (…) 

varias vezes nos acompanhou junto dos doentes que dizem respeito a este trabalho e não poucas 

com o seu muito saber e talento, nos aplanou o terreno scientifico, quando elle se nos hia tornando 

ingreme.» (Padrão, 1916, p.21,22) 

Algumas das teses enunciam temas filosóficos em que são muitas as reflexões sobre o papel do 

médico e da medicina na sociedade de então: «um bom médico é também um optimo philosopho 

socialista.» (Farol, 1865, p. 11). O mesmo aluno apresenta uma argumentação extensa em que 

enaltece a futura profissão: 

Na verdade é a caridade clinica a genuina feição, porque no mundo nos parecemos 
com a Divindade, e assim bem está na razão quinhoar-lhe as honras e idolatria; isto foi 
em tempos de crédula devoção com os bemfeitores; não sabiam os povos como louvar 
a sublime virtude abnegação da própria vida para socorrer a do próximo: ardem 
mortíferas epidemias, e desvastam a eito a população, fogem todos a salvar-se da 
pestilencia que o tomba; a amizade, o sangue, e até o amor maternal desamparam o 
leito contagioso e ahi morre no seu posto de caridade; a urna não lhe guarda as cinzas, 
e de muitos nem a história o nome. O médico deve acompanhar a sociedade do berço à 
tumba, comprar a felicidade dos povos à custa dos próprios sacrifícios. (Farol, p. 12) 

Em diferentes teses é desenvolvido, analisado e comentado o conteúdo do juramento de 

Hipócrates como fundamento para a prática da medicina. São tecidos argumentos apaixonados 

reveladores de alguma ansiedade e ambição em abraçar a profissão. 

Outros alunos revelam ter sido chamados a exercer a profissão como estudantes tendo intervindo 

para prestar assistência a vítimas de diferentes doenças: «Chamado durante a ultima estação de 

banhos a Mathosinhos a ver alguns doentes atacados de bexigas e convencido de que era meu dever 
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tomar, na lucta que se travava entre o mal epidémico e a vida dos que imploravam o auxilio da 

sciencia, procurei entre os diversos agentes da matéria medica um que me servisse de arma segura 

e fiel em um combate tão desegual.»(Castro, 1874, p. 9) 

São também apresentados com pormenor, nestas dissertações, excertos descritivos do Hospital 

de Santo António e do seu funcionamento: 

Nas enfermarias de clinica cirúrgica do hospital real de Santo Antonio: na enfermaria 
de mulheres da parte do nascente, há uma cama, perto da porta, junto da qual, está 
d´un lado uma latrina, e do outro uma fonte onde se lavam aparadeiras, deitam fios 
impregnados de pus, etc, as doentes, que para alli vão, teem a infelicidade de lhes ser 
muito demorada a cura, e já este anno tivemos ocasião de ver desenvolver-se n´ellas a 
podridão por duas veses: o mesmo tem acontecido na enfermaria d´homens, e foi 
n´essa que este terrivel flagelo se desenvolveu este anno com grande intensidade e fez 
até algumas victimas. As más condições hygiénicas do local, a irregularidade do serviço 
interno dependendo em parte de serem poucos e pouco habilitados alguns dos 
enfermeiros e ainda o pouco cuidado com a limpeza (apesar de continuas 
recomendações do ilustre lente de clínica cirúrgica) são outras tantas causas que 
predispõem para a manifestação anual d´esta doença. (Silva, 1870, p. 30) 

Os temas destas dissertações são diversos: anatomia patológica e fisiologia, radiologia e 

radioterapia hospitalar; ortopedia, traumatologia e reumatologia; medicina legal, epistemologia e 

deontologia médica, técnicas cirúrgicas, urologia e nefrologia, baseavam-se em estudos estrangeiros 

e nalguma prática hospitalar. As teses que versaram a climatologia, hidrologia, hidroterapia, 

helioterapia, procuravam apontar vias de diagnóstico e terapêutico de combate às doenças infecto-

contagiosas como a Tuberculose. Algumas teses foram dedicadas à obstetrícia, ginecologia e saúde 

infantil. 

O higienismo e saúde pública inseriram-se num contexto de mobilização social de combate às 

precárias condições de salubridade da cidade do Porto que propiciavam a propagação de doenças e 

de epidemias. Hernâni Monteiro enaltece Francisco de Assis e Sousa e Vaz que empreende uma 

verdadeira cruzada na melhoria das péssimas condições higiénicas da cidade: 

 E somos, assim, naturalmente, levados a dizer que vários professores prestaram 
particular atenção a questões de Higiene(…)uma figura que se consagrou, há 
precisamente cem anos, a beneméritas campanhas de medicina social, a ponto de em 
1872 um seu biógrafo escrever que a maior parte dos melhoramentos feitos no Porto, a 
partir de 1834, se deviam à sua iniciativa ou à sua activíssima cooperação. (Monteiro, 
1937, p. 118) 

A história da medicina marcou também as dissertações inaugurais reflectindo uma temática 

privilegiada na escola médico-cirúrgica como afirma Hernâni Monteiro: 

A tradição médico-histórica, uma das mais notáveis desta casa. É conhecido o interesse 
dos velhos mestres pelos estudos de História da Medicina, sobretudo respeitantes a 
Portugal, e ninguém ignora quanto deve, neste campo, a nossa escola e a literatura 
nacional à dedicação e às investigações de Assis Vaz, Aires de Gouveia, Carlos Lopes, 
Pedro Dias, Maximiano Lemos, João de Meira e Ricardo Jorge.  
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Não foi lançado em vão o apelo do velho e erudito mestre. A nossa escola, anos 
volvidos, como frisou Ricardo Jorge, cuja obra, extensa e valiosa, de há muito o 
consagrou no mundo culto, era um foco de estudos médico-históricos. (Monteiro, p. 
118) 
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Resumo 

O propósito deste trabalho consiste na caraterização e análise do ensino da enfermagem em 

Portugal, entre as décadas de 40 e 80 da centúria de novecentos. Pretendemos discutir a formação 

destes atores, em conexão com o Estado e a Sociedade, a partir do papel definidor das Escolas de 

Enfermagem. Este texto abordará essencialmente os processos de recrutamento das/os 

enfermeiras/os portugueses como um importante momento de definição da identidade profissional 

das/os enfermeiras/os. Utilizaremos o exemplo da Escola de Enfermagem de Castelo Branco/Dr. 

Lopes Dias (1948), no arco temporal previsto. 

Palavras-chave: Formação; Recrutamento; Enfermagem; Profissão 

Abstract 

The aim of this work is to characterize and analyze the nursing teaching in Portugal, between the 

decades of 40 and 80 from the twentieth century. We want to discuss the roles of these actors, in 

closer connection between the State and Society, from the defining role of Nursing Schools. This text 

will focus essentially on the process of recruiting Portuguese nurses as an important moment to define 

the professional identity of nurses. We will use the example of Castelo Branco Nursing School/ Dr. 

Lopes Dias (1948), in foreseen timing. 

Keywords: Formation; Recruitment; Nursing; Profession 

 

Introdução 

O Historiador da Educação deve procurar analisar toda a atividade educativa, elemento essencial 

para a compreensão da existência humana, sem cair, ele próprio, nos circuitos educativos propostos 

exclusivamente, por exemplo, pelo Estado. O dever do Historiador da Educação é o da constante 

procura, da reconceptualização do que outrora já foi referido ou mesmo o dever de encontrar novos 

caminhos capazes de trazer vitalidade ao domínio científico, de modo a contribuir “para a expansão 

de espaços de memória, enriquecedores de uma sociedade que se quer educativa” (Felgueiras, 

2006: 58). 

A História da Educação não tem dado a devida importância às instituições escolares de saúde e 

aos processos de construção dos domínios profissionais consequentes. É o caso das escolas de 

enfermagem portuguesas que têm sido secundarizadas pela historiografia da educação. Estas 

instituições assumiram um importante papel enquanto elementos produtores de uma identidade 

profissional com um determinado grau de autonomia. A formação de enfermeiras/os permite a análise 

de políticas educativas, lógicas organizacionais, saberes mobilizados ou princípios axiológicos que 

circularam principalmente entre as escolas de enfermagem, o Estado e a Sociedade. É a partir deste 

triângulo dialético que emergem a seguintes questões de partida:  

Qual a importância das escolas de enfermagem na construção de uma identidade profissional? 

Que papel assumiu o Estado no que diz respeito às escolas de enfermagem? E quanto ao processo 

de recrutamento dos enfermeiros? Em suma, na perspetiva de uma lógica credencialista, como se 

carateriza a formação de enfermeiras/os em Portugal, entre as décadas de 40 e 80 do século XX? 

Na sequência deste conjunto de questões-chave assumimos que este trabalho encontra o seu 

fundamento junto da História e da Sociologia das Profissões (Freidson, 1986; Abbott, 1988; 
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Macdonald, 1999; Rodrigues, 1997; Silva, 2008; Henriques, 2012) e junto de alguns estudos 

produzidos pelas/os próprias/os enfermeiras/os (Soares, 1997; Abreu, 2001; Escobar, 2004; 

Amendoeira, 2006). As fontes documentais caraterizam-se essencialmente pelos documentos legais, 

entrevistas
1
 e pela documentação de arquivo recolhida numa instituição escolar de enfermagem. 

Utilizamos uma abordagem sociohistórica que permite um olhar plural e dialético sobre o objeto de 

estudo identificado previamente.  

As Escolas de Enfermagem constituem a base de um grupo que ao longo de décadas pretendeu 

adquirir o estatuto de especialista. Os processos formativos constituíram um elemento central na 

produção de um domínio profissional próprio da enfermagem. Assim, o conceito de formação deve 

ser interpretado em articulação com o conceito de profissão. É a partir dos processos formativos, 

inicialmente nas instituições escolares, que se desenvolvem os mecanismos de acreditação dos 

futuros grupos profissionais. A formação encontra uma relação de proximidade com a ideia de 

profissão uma vez que constitui, em si mesmo, o enquadramento conceptual de fundo da produção 

de identidades profissionais coletivas. A formação dos diferentes sujeitos deve ser interpretada como 

um processo dinâmico, variável e influenciável no espaço e no tempo. Por isso é relevante 

discutirmos o papel das escolas de enfermagem no que respeita ao processo de emergência e 

consolidação do grupo e da sua identidade socioprofissional onde, de acordo com Rui Canário, “se 

articulam aspetos de natureza biográfica e relacional” (2000: 137).  

Ancorado ao que acabamos de referir encontra-se o conceito de credencialismo. Este conceito 

assume centralidade uma vez que se articula com um conjunto de normativas e disposições legais 

provenientes do Estado e que influenciaram as instituições escolares e as identidades produzidas a 

partir das mesmas. O credencialismo constitui uma fonte de poder profissional que assume 

importância nos processos de seleção e acreditação dos indivíduos que pretendem integrar um 

determinado grupo socioprofissional (Freidson, 1986; Rodrigues, 1997). Neste cenário, o Estado 

apresenta-se como um elemento ativo e dinâmico no interior do processo de filtragem dos futuros 

elementos dos grupos da responsabilidade das instituições escolares. A construção identitária dos 

grupos profissionais é amplamente influenciada por este processo de seleção promovido pelas 

escolas.  

O recrutamento constitui um elemento que deve ser amplamente estudado uma vez que estes 

processos influenciam decisivamente a construção identitária dos grupos e o grau de autonomia que 

possuem. De acordo com Eliot Freidson (1986: 63) um grupo que se pretende especialista numa 

determinada tarefa deve “ser capaz de controlar o número de pessoas que entram no comportamento 

concorrencial dos seus próprios membros” de modo a equilibrar as entradas e saídas do grupo e a 

controlar os conhecimentos e as tarefas que definem o próprio grupo e a sua importância para a 

sociedade. Assim, o credencialismo pode ser interpretado como um processo que permite dominar o 

acesso a determinados conhecimentos e posições profissionais e constitui o fundamento legal do 

grupo, uma vez que é a partir deste processo de seleção que os sujeitos podem adquirir uma licença 

ou um mandato específico que permite o exercício, em regra monopolista, de uma determinada tarefa 

(Hughes, 1958: 131 e segs.).    

Este processo verificou-se no caso da enfermagem portuguesa. A partir da década de 40 da 

centúria de novecentos a intervenção do Estado, do ponto de vista legal, possibilitou às escolas de 

                                                           
1
 As entrevistas foram realizadas no âmbito da tese de doutoramento “Formação, Sociedade e Identidade Profissional dos 

Enfermeiros: A Escola de Enfermagem de Castelo Branco (1948-1988)”, realizada no contexto da Faculdade de Psicologia e 

Ciência da Educação da Universidade de Coimbra, sob a orientação do professor doutor António Gomes Ferreira, e podem ser 

encontradas no CD Anexo à tese.  
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enfermagem a regulação e o controlo sobre os processos de recrutamento e a exclusividade da 

atribuição de um diploma específico: o de enfermeira/o. Tomando como exemplo o caso da Escola de 

Enfermagem de Castelo Branco, fundada em 1948 pelo médico José Lopes Dias, analisamos o papel 

credencialista das escolas de enfermagem na construção de um grupo em emergência desde o final 

do século XIX.  

1. As escolas de enfermagem: o recrutamento e as habilitações literárias 
(décadas de 40 a 80) 

Na década de 40 o Estado interveio na organização do ensino e do exercício da enfermagem 

portuguesa. Promoveu as escolas de enfermagem, responsabilizando-as pelo recrutamento das/os 

candidatas/os a enfermeiras/os, mediante um conjunto de condições que colocou na época. A 

questão central prende-se com dois aspetos essenciais. Por um lado, o recrutamento do público 

escolar atribuindo a preferência ao género feminino e, por outro lado, a questão do comportamento 

moral e a importância das qualidades físicas que os candidatos deveriam possuir. O 

acompanhamento deste processo de recrutamento era realizado por outro grupo profissional: os 

médicos. A Enfermagem assumia uma posição subalterna e de submissão perante o Estado e o 

grupo dos médicos, dificultando a construção de uma identidade profissional forte e autónoma.  

O Decreto-Lei nº 32612 de 31 de Dezembro de 1942 é considerado, por alguns autores, como um 

instrumento de uniformização e controlo das escolas de enfermagem (Soares, 1997: 45). O 

preâmbulo deste Decreto-lei evidencia a importância que o Estado deu ao problema da falta de 

organização da enfermagem. Este instrumento legal constituiu um mecanismo de afirmação para a 

enfermagem portuguesa uma vez que permitiu aprofundar o processo de acreditação da enfermagem 

como atividade profissional e possibilitou um combate ao exercício ilegal da enfermagem que se 

encontrava espalhado pelo país. A partir deste momento, com um prazo transitório de dois anos, só 

poderia exercer enfermagem quem possuísse um diploma de uma escola de enfermagem, incluindo 

as particulares, reconhecida oficialmente .  

Ao longo do período que se situa entre as décadas de 40 e 70 do século XX, os candidatas/os a 

enfermeiras/os deviam possuir um conjunto de requisitos que permitiam a entrada nas escolas de 

enfermagem. Em primeiro lugar, destacamos os requisitos habilitacionais. Os candidatos à admissão 

nestas instituições escolares deviam possuir o 1º ciclo dos Liceus para frequentar o curso de 

Enfermagem Geral. No caso do curso de Auxiliares de Enfermagem, instituído em 1947, era exigida 

apenas a posse da instrução primária. Estas regras mantiveram-se durante duas décadas. Apenas a 

partir do início da década de 60 foram questionadas uma vez que constituíam um entrave ao 

desenvolvimento profissional do grupo. Em 1965, quando se reformulou o ensino da enfermagem 

através do Decreto nº 46448, de 20 de Julho, as habilitações literárias exigidas para o curso de 

Enfermagem Geral passaram a ser o 2º ciclo dos Liceus; e no curso de Auxiliares de Enfermagem, o 

1º ciclo dos Liceus. A reforma de 1965 permitia um período de transição de 5 anos para a aplicação 

destas novas regras e exigências literárias.  

Em termos gerais, foram estas as habilitações literárias que os candidatos deviam possuir para 

frequentar o curso de Enfermagem Geral ou o curso de Auxiliares de Enfermagem até ao final do 

Estado Novo. Este último curso deixaria de existir em meados da década de 70, passando a haver 

apenas um nível único de enfermeiros, muito embora se tenham criado cursos de promoção de 

enfermeiros que não ajudaram ao processo de reconhecimento socioprofissional desta atividade e do 
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próprio grupo. A década de 70 representou uma época de transição e de construção de novos 

entendimentos sobre a enfermagem e o seu valor enquanto Saber relacional. 

No interior do Portugal Democrático discutiu-se a importância da valorização dos enfermeiros. 

Estes podiam ter um papel fundamental na construção de uma nova ideia de Estado que se pretendia 

implementar. Neste sentido, a Enfermagem foi mais valorizada e procurou através das suas escolas 

de formação estratégias de engrandecimento através do conhecimento mobilizado, mas também dos 

processos de recrutamento e seleção dos futuros enfermeiros. Assim, a partir de 1979, os candidatos 

à entrada nas escolas de enfermagem deviam possuir o curso complementar dos liceus . Apontava-

se já a necessidade de elevar os requisitos habilitacionais uma vez que só deste modo se podia 

valorizar a atividade e permitir a integração da enfermagem no Sistema Educativo Nacional e, 

consequentemente, a sua integração no ensino superior. 

Esta ambição acabaria por concretizar-se na década de 80, transformando as escolas de 

enfermagem em escolas superiores de enfermagem; e também integrando o Sistema Educativo 

(1986) e o ensino superior politécnico (1988). A partir daqui a entrada para o curso de Enfermagem 

só podia acontecer com um diploma do curso de ensino secundário correspondente ao 12º ano de 

escolaridade tornando o grupo e a atividade mais reconhecidos social e profissionalmente. 

2. A validade física (décadas de 40 a 80 do século XX) 

Do mesmo modo que havia necessidade de comprovar a conduta e o comportamento moral 

irrepreensível que o Estado Novo exigia aos candidatos a alunos de enfermagem, atribua-se relevo 

às qualidades físicas capazes de responder ao trabalho intensivo do grupo. Isabel d`Orey refere a 

este propósito que “poucas profissões há que tanto necessitem uma boa saúde como a de 

enfermeira” (Orey, 1937: 11). Na segunda metade do século XX é frequente encontrarmos na 

correspondência escolar circulares, provenientes da tutela, que apresentam as características que 

uma enfermeira deveria possuir e que, consequentemente, deviam ser avaliadas logo à entrada nas 

escolas. A titulo de exemplo, na Escola de Enfermagem de Castelo Branco, em 1967, um/a futuro/a 

enfermeiro/a não podia possuir “(…) estatura inferior a 1,50m para candidatos do sexo feminino e 1, 

55m para o masculino; falta de robustez física manifesta; pé chato; desvios da coluna vertebral ou 

dos membros comprometendo o seu valor funcional ou originando mau aspecto ( …) . Procurava-se 

construir fisicamente um perfil de enfermeiro/a exemplar para a sociedade potencializando a função 

simbólica atribuída pelo Estado a este grupo que tinha a ver com a dedicação desinteressada ao 

outro. Esta componente do processo de recrutamento era realizada no Estado Novo pelos médicos 

que compunham o corpo docente ou mesmo por um único médico designado para a tarefa pelo 

diretor da instituição. Na escola albicastrense, em 1948, encontrava-se prevista a existência de uma 

junta médica que possuía o poder de aceitar ou rejeitar candidatos à escola de enfermagem. As suas 

competências eram quatro: examinar os candidatos ao exame de aptidão e à matrícula na escola de 

enfermagem; vigiar o estado sanitário dos alunos; efetuar vacinações e requisitar os exames e 

análises convenientes e, por fim, verificar a doença dos alunos que “tenham dado parte de doente” . 

O seu papel era importante uma vez que a seleção das/os futuras/os enfermeiras/os passava pela 

apreciação do médico, diminuindo a autonomia dos próprias/os enfermeiras/os que não controlavam 

as entradas nas suas escolas.  

A partir da década de 70 surgiram novos serviços aos alunos de natureza médica, curativa e de 

saúde escolar. Cada instituição deveria possuir um destes serviços de saúde de modo a “vigiar a 

saúde física e mental dos alunos, promovendo o necessário para a sua defesa, em relação com o 

esforço da aprendizagem” . No caso da Escola em análise continuou a persistir o mesmo sistema 
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apresentado anteriormente, uma vez que só em 1973 passou a ser considerada como escola oficial 

de enfermagem. Até aí era particular.  

Na análise dos processos biográficos dos alunos da Escola de Castelo Branco encontramos vários 

registos médicos ou fichas clínicas que permitem objetivar o que dissemos até agora. Nesta escola 

vigoraram sobretudo três modelos de inquérito aplicados pelos médicos aos candidatos entre o final 

da década de 40 e os anos 80 da centúria de novecentos. As fichas clínicas foram aprofundando o 

conhecimento sobre os candidatos procurando-se informações sobre o peso e a altura ou doenças 

infecto-contagiosas; doenças anteriores ao processo de candidatura ou, por exemplo, “antecedentes 

hereditários e colaterais”, o “sistema nervoso”, entre outros aspetos que podiam influenciar o bom 

desempenho da/o enfermeira/o (Henriques, 2012). 

Podemos, portanto, considerar que as questões relacionadas com as qualidades físicas e a 

procura de “anormalidades” no corpo e alma dos candidatas/os a enfermeiras/os constituiu uma 

permanência no processo de recrutamento dos enfermeiros portugueses entre o Estado Novo e o 

Portugal Democrático, revelando-se o poder exercido sobre o grupo dos enfermeiros pelos médicos, 

orientados por normativas do próprio Estado, pelo menos até à década de 80 da centúria passada. 

3. Exames de Aptidão, Comissões de Integração Escolar e DICOVE 

A entrada nas escolas de enfermagem, no período do Estado Novo, constituía um momento 

preparatório para um ensino intensivo, moralizador, submisso e pouco reconhecido pela sociedade. 

Um dos aspetos que mais contribuiu para essa falta de reconhecimento social e profissional foi a 

entrada nos cursos de enfermagem com habilitações literárias baixas. Para contrariar este problema 

criou-se o Exame de Aptidão cujo objetivo principal era averiguar as capacidades intelectuais e/ou 

culturais dos candidatos. Desde a década de 40 que os Exames de Aptidão se realizaram nas 

Escolas de Enfermagem. A sua composição dizia respeito a matérias dos programas escolares do 1º 

ciclo do ensino liceal ou, para o caso dos Auxiliares de Enfermagem, da instrução primária. Os 

exames ajudavam a selecionar, ordenar e classificar de uma forma mais concreta aquelas/es que 

pretendiam ser enfermeiras/os (Scott, 2007). Este dispositivo de seleção dos candidatos foi uma 

realidade durante várias décadas, tendo sido extinto no princípio dos anos 70.      

No estatuto fundador da escola albicastrense (1948) encontramos referência aos exames de 

aptidão. Este documento descreve de forma sumária como decorria o processo de publicitação dos 

exames. Numa primeira fase os exames eram tornados públicos, durante o mês de agosto, através 

de um edital, onde deveria constar o programa dos exames, lavrado pela secretaria da instituição 

escolar. Os programas dos exames eram sugeridos pelo Ministério do Interior, mais tarde pelo 

Ministério da Saúde e Assistência, devendo ser submetidos obrigatoriamente as propostas de 

programas provenientes das instituições escolares à apreciação do Subsecretariado da Assistência 

que designaria, em caso de necessidade, um inspetor de saúde ou de assistência para presidir aos 

exames . Evidencia-se a presença constante e ativa do Estado. 

Em 1952 percebe-se, claramente, que a existência destes exames só se justificava pelas baixas 

habilitações literárias dos candidatos uma vez que aqueles que possuíssem o segundo ciclo dos 

liceus, para o curso de enfermagem geral, eram dispensados da realização deste exame de aptidão .  

O Estado encontra-se sempre presente nos processos de recrutamento dos candidatos a alunos 

de enfermagem. Organiza todo o processo e faz-se representar por um inspetor nos locais onde eram 

realizados os exames. Como referimos atrás, os exames de aptidão deixaram de realizar-se no início 

da década de 70  . 
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Efetivamente a década de 70 constituiu um momento de transição, transformação e de novos 

entendimentos sobre a enfermagem e os seus processos de recrutamento. Quebrava-se a lógica 

minimalista de recrutamento para se imporem gradualmente novas formas de pensar a integração 

dos alunos nas escolas de enfermagem, fruto da influência das ciências sociais, humanas e 

comportamentais.   

O regulamento das escolas de enfermagem , consequente à portaria que referimos, colocava a 

questão da seleção dos futuros alunos numa perspetiva psicológica muito mais vincada, face ao 

entendimento moral e físico da época anterior. Este regulamento foi de uma enorme importância uma 

vez que algumas das suas considerações atravessaram a própria queda do regime político do Estado 

Novo e chegaram aos anos 90 do século XX (Silva, 2008: 326). Com este documento legal passou-se 

a considerar mais a importância dos processos de integração e orientação profissional do que os 

fatores eliminatórios do período descritos atrás. Para o efeito, foram criadas as Comissões de 

Integração Escolar cujas competências passavam principalmente pelo incentivo à autonomia do 

próprio aluno e pela orientação profissional e académica.  

A Revolução de 1974 trouxe alguma confusão no que respeita aos processos de recrutamento dos 

candidatos. Segundo Ana Isabel Silva, nesta altura (1976) reuniram um conjunto de organizações 

sindicais que discutiram os processos de seleção. O que verificamos foi, na verdade, uma opção, no 

caso de Castelo Branco, pela entrevista. Este dispositivo permitia colocar nas escolas candidatos cuja 

proximidade geográfica era enaltecida como forma de evitar gastos com bolsas de estudo (Silva, 

2008: 335).  

No entanto procuravam-se superar as debilidades dos processos de recrutamento. Gostaríamos 

de evidenciar o projeto DICOVE. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, na 

segunda metade da década de 70, e publicado em 1986, foi um projeto de investigação, diagnóstico e 

aconselhamento vocacional que consistiu num estudo nacional sobre esta temática. Este trabalho 

tinha como objetivo fornecer orientações às escolas de enfermagem no sentido de apurarem os seus 

processos de seleção dos indivíduos mais aptos à exigência daquela atividade profissional. No 

entanto, estas investigações acabaram por não surtir os efeitos esperado uma vez que ao longo da 

década de 80 foi ganhando força a possibilidade de integração da enfermagem no Sistema Educativo 

Nacional e, consequentemente, no ensino superior politécnico português, concretizando-se em 1988. 

4. A formação de Enfermeira/os: do Estado Novo ao Portugal Democrático 

Os processos formativos das/os enfermeiras/os podem ser divididos em duas partes distintas. A 

primeira parte até a meados dos anos 60, do século XX; e a segunda parte, a partir da reforma de 

1965 até ao final da década de 80. A primeira fase é caraterizada por uma formação escolar intensa, 

pesada, pouco reconhecida social e profissionalmente, que assumia como desígnio uma moral 

profissional, fruto da influência do Estado e da própria Igreja. 

 Na década de 50, a formação de enfermeiras era caraterizada pela presença maioritária de 

conhecimentos médicos nos curricula e nas escolas de enfermagem onde os alunos estudavam. Este 

domínio médico impedia o desenvolvimento profissional do grupo e o reconhecimento social do 

mesmo. Maria Augusta Magalhães é clara quando carateriza o tipo de formação em enfermagem 

deste tempo “Nós dizíamos as coisas e as alunas obedeciam cegamente” (Entrevista realizada a 

Maria Magalhães, pp. 4). 

A formação era intensa, preparando principalmente “Auxiliares dos Médicos” que deviam saber 

executar tarefas sem colocar em causa as mesmas ou refletir sobre a sua importância. Esta ideia é 
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confirmada por Maria Alice Barata Garcia que é perentória quando define o enfermeiro no Estado 

Novo e diz que este “era como um certo empregado do médico” (Entrevista realizada a Maria Garcia, 

pp. 1). 

A entrada na década de 60 trouxe algumas novidades, nomeadamente a discussão sobre formas 

de valorização da enfermagem. O caminho apontado foi o da formação. Uma formação que olhava 

mais para a importância das técnicas da enfermagem, para uma articulação maior entre teoria e 

prática e uma formação onde as/os enfermeiras/os passavam a controlar as entradas no grupo e a 

dirigir as suas próprias instituições escolares, assim como a monopolizar os saberes que pretendiam 

utilizar e estudar. Muito relevante para o processo de profissionalização da enfermagem foi também o 

facto de a enfermagem passar a olhar para o Ser Humano como o centro dos seus interesses. O 

Homem devia ser interpretado como um todo e não como um aglomerado de partes que se tratavam 

distintamente. De acordo com Ismael Martins o que importava era adaptar o enfermeiro às condições 

do Ser Humano e isso observava-se através do “respeito pela pessoa, a aceitação da pessoa como 

ela é, em todas as vertentes, quer nas suas ideias, na sua religião, nos seus valores, etc…” 

(Entrevista realizada a Ismael Martins, pp.5). 

Na Escola de Enfermagem de Castelo Branco esta era uma realidade que se evidenciou nos 

processos formativos, ao longo da década de 60, antecipando muito do que haveria de ser proposto 

anos mais tarde na reforma do ensino da enfermagem de 1965.  

A segunda fase que identificamos, é precisamente a consolidação daquilo que, em termos gerais, 

a reforma de 1965 propusera. A formação de enfermeiros, neste período, afastou-se definitivamente 

da submissão médica e procurou constituir-se como um domínio profissional próprio a que chamou 

de cuidados de enfermagem. Este domínio profissional emergiu de um conjunto de saberes 

relacionados com a saúde, as ciências sociais, humanas e comportamentais e também do próprio 

interesse dos atores educativos na projeção da atividade junto da Sociedade e do Estado. Ismael 

Martins refere-se à importância da Psicologia nos processos de formação dos seus alunos e na sua 

aposta pessoal, enquanto diretor da Escola de Enfermagem de Castelo Branco/dr. Lopes Dias, neste 

Saber:  

“ (…) como nós pensávamos principalmente no Ser Humano, a pessoa humana em 
todas as suas vertentes, em todas as suas idades e etapas da vida (…) achávamos que a 
psicologia, também a sociologia, mas principalmente a psicologia era uma disciplina 
base. Foi uma das minhas grandes preocupações em convidar psicólogos para virem 
dar as aulas (Entrevista realizada a Ismael Martins, pp. 15) 

Este excerto é elucidativo quanto á importância que as Ciências Sociais, Humanas e 

Comportamentais tiveram no desenvolvimento profissional da enfermagem portuguesa. Possibilitaram 

a aquisição de novos métodos e técnicas que permitiram aprofundar o conhecimento sobre o seu 

objeto de estudo, que era o próprio Ser Humano, na globalidade. Uma vez que, segundo Ismael 

Martins, “a finalidade do homem é ser feliz e as situações de doença são situações transitórias, tanto 

mais transitórias quanto desejável, e a missão fundamental do enfermeiro é ajudar a pessoa a 

superar essa crise” (Entrevista realizada a Ismael Martins, pp. 16). 

A partir da década de 70 a enfermagem desenvolveu-se profissionalmente no sentido de promover 

a sua autonomia, apresentando-se como uma atividade profissional relacional, como um saber de 

fronteira próprio e emergente de um conjunto de saberes que soube cruzar, capaz de produzir as 

suas soluções para os problemas sociais. Tudo isto a acrescentar ao caminho estratégico seguido 
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pelo grupo no sentido de adquirir o estatuto de curso superior, o que veio a acontecer em 1988 com a 

integração no ensino superior politécnico. 

Considerações finais 

Um domínio profissional que se pretende forte e reconhecido procura controlar a entrada dos 

candidatos aos seus grupos, consolidados ou em emergência. É no interior deste processo de 

acreditação dos indivíduos que as escolas assumem centralidade, uma vez que o seu papel é muito 

relevante na construção da identidade profissional do grupo. O credencialismo apresenta-se como 

uma fonte de poder profissional capaz de selecionar, classificar e ordenar os candidatos a 

enfermeira/o.  

Entre as décadas de 40 e 80 da centúria de novecentos verificamos que os processos de 

recrutamento de candidatas/os a enfermeiras/os alteraram-se em alguns aspetos, como a questão da 

exigência estadonovista do comportamento moral irrepreensível; evoluíram noutros, de que é 

exemplo a crescente exigência das habilitações literárias no arco temporal identificado; e, assumiram 

permanências, independentes dos processos revolucionários da década de 70, que têm a ver com a 

procura de candidatas/os que respondessem a um conjunto alargado de qualidades físicas. O Estado 

assumiu um papel de intervenção na construção identitária da enfermagem portuguesa influenciando 

os processos de recrutamento e a formação dos enfermeiros.  

No que respeita à formação das/os enfermeiras/os decorreu um processo de transformação de 

uma enfermagem submissa nas décadas de 40 e 50 para uma enfermagem em emergência e 

consolidação a partir da reforma do ensino da enfermagem de 1965 onde se propunha que a 

enfermagem já fosse entendida como uma “ciência”, objetivo pelo qual sempre lutou até alcançar o 

estatuto de especialista em cuidados de enfermagem. Em suma, a História da Educação não pode 

deixar de olhar para as relações que se podem estabelecer entre os processos formativos e a 

construção de identidades profissionais. Este é um caminho possível capaz de reforçar a importância 

do domínio científico.     
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Resumo 

As abordagens filosóficas conservacionista e protecionista atribuem o surgimento de inquietações 

sociais sobre os maus tratos infligidos aos animais não humanos em diversos países do ocidente, na 

transição do século XIX para o século XX. Este movimento social desafiou a visão hegemónica 

antropocêntrica, obteve a criação das primeiras áreas protegidas e organizou-se em associações de 

cidadãos, inquietos com o sofrimento animal, orientadas para a proteção, prestação de assistência e 

defesa dos animais não humanos, procurando melhorar as condições em que eram mantidos, pela 

implementação de várias medidas: aprovar leis de proteção animal, desenvolver projetos para educar 

a população em geral e sensibilizar as crianças, ajudar a suprimir os maus tratos e promover a 

adoção de boas práticas na relação quotidiana com os referidos seres vivos. Este trabalho pretende 

tornar visível o processo histórico de organização de associações de defesa dos animais em 

Portugal, seus objetivos e ação educativa, analisar algumas medidas propostas e perspetivar 

historicamente os debates atuais sobre educação ambiental e a proteção animal. A pesquisa teve por 

base o Zoophilo, os estatutos da Sociedade Protectora dos Animais e da Liga Nacional de Defesa 

dos Animais, os pareceres e o projeto de lei por ela apresentado à Assembleia Constituinte de 1910.  

Palavras-chave: a educação para a defesa dos animais não humanos, história das associações de 

proteção dos animais em Portugal, educação ambiental e proteção animal 

Abstract 

  Education and the animal protection movement at the turn of the 19th century 

 The conservationist and protectionist philosophy approaches attribute the growth of social 

concern about ill-treatment inflicted on animals in various western countries to the turn of the 19th 

century. This social movement challenged the hegemonic, anthropocentric view, achieved the first 

protected areas and was organized into citizen associations concerned about the suffering of animals 

and working for the protection, provision of assistance and the defense of animals while seeking to 

improve their living conditions by the implementation of a range of measures: the passing of animal 

protection laws, the promotion of projects to educate the population in general and promote the 

awareness of children, helping to stamp-out ill-treatment and promoting the adoption of good practice 

in day-to-day relations with these sentient creatures. These efforts sought to highlight the historic 

process of the organization of animal protection associations in Portugal, their objectives and 

educational activities, analyzing certain measures proposed and bringing a historical perspective to 

the ongoing debates on environmental education and animal protection. Research was based on 

Zoophilo, the articles of the Sociedade Protectora dos Animais (Animal Protection Society) and the 

Liga Nacional de Defesa dos Animais (National Animal Defence League), the reports and the draft law 

submitted to the 1910 Constituent Assembly.  

Key words: education for the protection of animals, history of the animal protection associations in 

Portugal, environmental education and animal protection. 
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O Contexto Filosófico Da Emergência Do Movimento De Proteção Dos Animais 

No final do século XIX encontravam-se bem definidas duas correntes de pensamento sobre a 

relação do ser humano com o mundo natural e os seus elementos. 

Gifford Pinchot, primeiro chefe dos Serviços Florestais americanos liderou o movimento 

conservacionista, que defendia uma gestão racional e eficiente dos recursos naturais e a utilização 

das terras selvagens de uma forma produtiva, promovendo o desenvolvimento económico e o bem-

estar social, o que proporcionaria a longo prazo, a prosperidade das nações e a perpetuação dos 

recursos para as gerações futuras (Lyndgaard, 2009:244 e Magoc, 2009). Neste âmbito, o interesse 

económico justificaria o domínio da natureza, embora a perceção do carácter não renovável de 

alguns recursos do planeta afastava a ideia de uma utilização desregrada dos mesmos (Almeida, 

2007). É nesta perspetiva que se podem encontrar as bases para o atual conceito de 

desenvolvimento sustentável e para uma visão antropocêntrica de teor economicista. 

Proveniente do romantismo europeu, o movimento preservacionista associado a John Muir 

sustentava que determinadas regiões selvagens deveriam permanecer intocadas e com um mínimo 

de intervenção humana, reconhecendo assim o valor intrínseco do mundo natural, à margem dos 

interesses económicos (Lynddgaard, 2009). Esta visão holística da natureza, que incorpora a 

atribuição de valor intrínseco aos ecossistemas e o reconhecimento de uma profunda 

interdependência entre todos os elementos naturais, aproxima a conceção preservacionista do atual 

paradigma ecocêntrico. Estas ideias traduziram-se no desenvolvimento de campanhas para a criação 

de reservas florestais e parques nacionais, dando início ao movimento preservacionista americano, 

que mais tarde se alargou a outros países (Lynddgaard, 2009 e Magoc, 2009). 

Paralelamente a estas correntes filosóficas, o século XIX ficou igualmente marcado pela 

emergência das primeiras associações de cidadãos preocupados com o bem-estar e o sofrimento 

animal, na senda da conceção utilitarista defendida por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, na 

passagem para o século XIX. Esta visão, centrada no animal não humano e na sua senciência, 

insere-se na atual abordagem biocêntrica, segundo a qual o ser humano não é o único objeto de 

consideração moral, uma vez que os seres vivos possuem valor por si mesmos, independentemente 

da sua utilidade sob o ponto de vista humano, devendo integrar deste modo a comunidade moral 

(Attfield, 2009). 

Embora a industrialização fosse uma realidade em vários países ocidentais, no século XIX, a 

mecanização dos veículos ainda não era uma prática corrente, pelo que toda a sociedade se 

estruturava forçosamente a partir da força animal, quer a nível dos processos agrícolas, quer no 

transporte de bens e pessoas. A estes animais de tração era exigido um trabalho e um esforço muito 

superior às suas capacidades físicas, sendo muitas vezes mantidos em condições impróprias e 

tratados pelos seus proprietários com violência. O excesso de carga, a permanência durante longos 

períodos de tempo a temperaturas excessivas, a carência alimentar e hídrica por largas horas 

correspondiam a situações correntes no quotidiano urbano e rural. Nos casos em que os animais se 

vergavam perante as duras condições de trabalho, com frequência eram estimulados a retornar às 

suas funções com o auxílio de chicotes e aguilhões, abrindo feridas na pele e na musculatura, que 

não eram sujeitas a qualquer tipo de tratamento. A estas situações aliavam-se ainda, a prática da 

vivisseção, a morte lenta de animais destinados à alimentação humana e desportos sangrentos, 

como por exemplo a luta de cães, a bull-baiting e a bear-baiting
i
. Este era o contexto dos costumes 

da sociedade ocidental no século XIX em relação aos animais, de um modo geral, uma sociedade em 

busca de progresso, de desenvolvimento económico e científico, à custa do sofrimento e da morte de 
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inúmeros animais não humanos (Zoophilo, 1877; Sociedade Protetora dos Animais do Porto, 1909 

e1911 e www.animalrightshistory.org). 

Na tentativa de alterar estas rotinas, consideradas degradantes da natureza e da moral humana, 

pela habituação à crueldade que promovia, cidadãos e associações de defesa dos animais 

procuraram atuar em duas áreas distintas: na aprovação e cumprimento de legislação orientada para 

a proteção dos animais não humanos e ao mesmo tempo, através de ações educativas, despertar a 

consciência das pessoas para os inúmeros atos de crueldade quotidianamente cometidos, em 

especial no que se refere aos animais domésticos (Sociedade Protetora dos Animais do Porto, 1909 e 

1911; www.animalrightshistory.org). 

A Emergência do Movimento de Proteção dos Animais em Portugal 

O contexto português do final do século XIX era muito semelhante ao acima descrito. À população 

era permitido assistir à morte dos animais nos matadouros; nos bairros urbanos do Porto era usual a 

captura de ratos e gatos, que regados com água raz, era-lhes depois ateado fogo, sob o olhar 

deleitado de grupos de pessoas que se juntavam para apreciar o espetáculo. Existem mesmo relatos 

de situações correntes em que os animais eram esfolados vivos e as aves depenadas ainda com vida 

(Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1909). No entanto, o que mais de destacava no 

contexto urbano português eram os carros de bois de eixo móvel, utilizados no transporte de 

mercadorias e que conferiam às cidades, em especial de Lisboa e Porto um aspeto rural, considerado 

estranho aos olhos dos visitantes de outros países (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 

1909). 

Este primitivo sistema de transporte carecia de travão, o que associado ao inadequado 

carregamento de veículos, sem consideração pelo excesso de carga, distribuição da mesma ou pela 

resistência ao atrito tornava o percurso pelas ruas inclinadas das cidades, extremamente atroz e 

pungente para os animais, verificando-se um quase estrangulamento dos mesmos. O som do chicote 

fazia-se ouvir assiduamente e os animais eram estimulados a continuar pelo uso do aguilhão e pela 

aplicação no seu corpo de diversos objetos pontiagudos, muitas vezes sobre feridas expostas, onde 

se realizavam frequentes investidas. Como consequência destas práticas, os animais que percorriam 

as ruas das cidades apareciam suados, ensanguentados, feridos, sedentos e muitas vezes magros, o 

que contribuiu largamente para a construção, entre as nações estrangeiras, da representação de um 

povo inculto, de bárbaros costumes (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1909). 

Dado que “(…)todos os povos consideram que os pobres seres, zoologicamente a nós inferiores, 

merecem ser defendidos da malvadez humana que sobre elles criminosamente se exerce(…)” (in 

Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911) e à semelhança do que já tinha ocorrido noutros 

países, um conjunto de cidadãos portugueses e ingleses, insatisfeitos com o panorama português 

descrito, constituíram em Lisboa, no ano de 1875, a Sociedade Protetora dos Animais, à qual se 

sucedeu a sua congénere portuense, em 1878 (Zoophilo, 1877 e Sociedade Protectora dos Animaes 

do Porto, 1909). 

Esta associação de defesa dos animais não humanos veio preencher uma importante lacuna na 

sociedade portuguesa da época, com o intuito de “(…)moralizar o povo, chamar-lhe, sem estrondo 

mas com perseverança, a attenção para coisas em que elle nunca attentára; vinha suavisar-lhe a 

indole” (in Zoophilo, 1877), propondo novas formas de servir um povo que se quer civilizado, 
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“(…)proteger os irracionaes (…), inocular na puenicia tendencias compassivas para com 
entes sensitivos como ella (…) reconhecer direitos relativos ao irracional, como nós filho 
da terra, habitante como nós do mesmo planeta, respirando o mesmo ar, e aquecido 
do mesmo sol; tudo isso (…) é servir a Deus e aos homens, é acompanhar os que mais 
acertadamente caminham para o bem geral, para o progresso, para a liberdade” (in 
Zoophilo, 1877). 

Os fundadores da Sociedade Protetora dos Animais largamente apoiados pelos seus congéneres 

ingleses defendiam que “(…)supprimir os tratos consuetudinarios a essas victimas necessárias, é 

abreviar-lhes as agonias, é deixar de fazer por uso e costume das angustias de um ente indefezo, a 

quem tudo falta, visto faltar a luz da razão (in Zoophilo, 1877) e ainda,  

“(…)minorar as sevecias inuteis contra os animaes prestadios, melhorar as condições 
da sua, forçadamente curta e precaria existência entre nós, seus senhores naturaes, e 
em summa, e principalmente, por meio do irracional civilisar o homem; essa é a nossa 
questão; a isso tendem os nossos esforsos (…) levantar o seu nível moral” (in Zoophilo, 
1877). 

A Ação da Sociedade Protetora dos Animais 

Na consecução das suas intenções, a Sociedade Protetora dos Animais definiu um conjunto 

apreciável e diversificado de medidas destinadas à sensibilização e consciencialização da população 

para a forma cruel e desumana concedida ao tratamento de muitos animais não humanos. A 

dinamização de concursos de natureza diversa, a publicação de um periódico, a manutenção de uma 

biblioteca, a fundação do Museu de Instrumentos de Tortura de Animais e a criação de infra-

estruturas destinadas à melhoria do bem-estar animal correspondem a algumas das mais notórias 

estratégias desenvolvidas nos anos de transição para o século XX. De salientar que a implementação 

de muitas destas medidas assentou numa elevada consideração e confiança no trabalho 

desenvolvido pelo professor de instrução primária, como se pode verificar na afirmação, 

“(…)mais proficuo e salutar do que castigar os martirizadores de animaes com as 
dispozições repressivas da lei, é trabalhar por tornar esta inútil e desnecessária pela 
cultura dos sentimentos afectuosos no homem, e esse trabalho, enquanto os paes 
forem o que são, incumbe naturalmente ao professor primário(….)” (in Zoophilo, 1918). 

Medidas no domínio da educação humanitária 

Norteada pela convição da necessidade de uma “(…)educação moral da mocidade e, 

consequentemente, aperfeiçoamento dos costumes públicos(…)” (in Zoophilo, 1912e), a Sociedade 

Protetora dos Animais promoveu no ano de 1912, o primeiro concurso inter-escolar destinado a todos 

os alunos que frequentavam as escolas públicas e privadas do território português. As provas 

selecionadas, que consistiam em textos elaborados pelos alunos sobre as boas práticas relativas aos 

animais não humanos, foram publicadas no periódico da associação ao longo de diversos números 

(Zoophilo, 1912e). Dando continuidade a este importante trabalho decorreu em 1914, o segundo 

concurso inter-escolar (Zoophilo, 1914a). 

O tratamento apropriado dos animais domésticos era incentivado na população em geral, 

mediante a promoção, por parte desta associação em colaboração com a Câmara Municipal de 
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Lisboa, de concursos destinados aos condutores de gado de tração. Neste domínio e com o objetivo 

de, 

“(…)melhorar a condição e o tratamento dos cavallos de vehiculos; incitar os 
conductores a tomar um interesse compassivo pelos animaes confiados à sua direcção; 
e fomentar o emprego de cavallos de tiro corpulentos e poderosos, os mais 
convenientes para o serviço do trafico de mercadorias e de passageiro nas grandes 
cidades” (in Zoophilo, 1911b). 

eram atribuídos prémios anuais aos condutores que dessem provas de bom trato dos seus 

animais tendo, posteriormente, sido criado um concurso de cavalos de carroça, no qual se premiavam 

os animais que apresentassem as melhores condições de robustez e refletissem um bom tratamento 

por parte dos seus proprietários (Zoophilo, 1911a e 1912d). 

O Boletim da Sociedade Protectora dos Animaes foi editado pela primeira vez em 1876, com a 

designação de Zoophilo a partir de 1877. Este periódico veio colmatar uma omissão na sociedade 

portuguesa da época, a nível da divulgação e consciencialização da população para a importância da 

implementação de boas práticas no tratamento daqueles seres. Notícias de natureza muito diversa 

eram veiculdas por aquele órgão de comunicação, desde a publicação das atividades desenvolvidas 

pela associação, incluindo de algumas congéneres estrangeiras até à publicação de poemas e 

histórias, umas de ficção e outras verídicas, sobre as capacidades e as emoções animais. No sentido 

de desconstruir as representações sociais associadas a alguns animais, como por exemplo os 

morcegos, surgia com alguma regularidade uma rubrica semanal denominada “Animais caluniados”. 

De salientar, ainda, a publicação de diversos artigos contendo conselhos, especificamente orientados 

para o tratamento dos animais de tração, durante a sua labuta quotidiana (Zoophilo, 1911a e 1912f). 

Na mesma linha de pensamento eram efusivamente publicadas todas as recentes invenções 

destinadas a auxiliar o trabalho dos animais, proporcionando uma redução do esforço desenvolvido 

pelos mesmos, como por exemplo, carroças e tirantes elásticos (Zoophilo, 1911b e1914a). 

Os instrumentos de tortura ilegais aplicados no corpo dos animais de tração, para incentivar de 

uma forma bárbara e penosa a continuação do seu trabalho quotidiano, eram com alguma 

regularidade objeto de apreensão por parte dos membros desta sociedade e dos agentes da 

autoridade. Estes objectos, testemunho da fértil e cruel imaginação popular, foram progressivamente 

ampliando a coleção da Sociedade Protetora dos Animais, a qual em 1909 possuía já cerca de 500 

exemplares, muitos deles contendo ainda vestígios de sangue e pele (Sociedade Protectora dos 

Animaes do Porto, 1909). No ano de 1911, esta associação decidiu organizá-los e facultar o seu 

acesso aos cidadãos, mediante a criação do Museu de Instrumentos de Tortura de Animais, sediado 

nas instalações da referida sociedade, em Lisboa (Zoophilo, 1911a e 1912c). Durante a sua 

existência, este museu recebeu inúmeros visitantes de todas as faixas etárias (Zoophilo, 1911a), 

incluindo alunos provenientes de diversos estabelecimentos de ensino do país, contribuindo 

fortemente para “(…)incutir no espírito das creanças, como tão necessário é, o amor pelos animaes e 

a repulsa que causam os bárbaros que maltratam esses nossos dedicados e fidelissimos 

companheiros e auxiliares na travessia da vida” (in Zoophilo, 1912d).  

Propostas Legislativas 

A nível legislativo, os primeiros anos da República foram marcados pela promulgação da lei da 

família a par com a lei de proteção das crianças. Neste âmbito e com o “(…)intuito patriotico de 

apagar do espírito dos estrangeiros a ideia desfavoravel que de nós ficam fazendo, ao presencearem 
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no nosso paiz constantes scenas de requintada selvageria(…)” ( in Sociedade Protectora dos 

Animaes do Porto, 1911), a Sociedade Protetora dos Animais do Porto pede a promulgação de uma 

lei de proteção dos animais não humanos mais eficaz e humanitária. Na época, o tratamento 

daqueles seres encontrava-se regulamentado pelo Código de Posturas Municipais, pelo Regulamento 

Geral de Saúde Pecuária, pelo Decreto da Organização dos Serviços do Fomento Comercial e ainda 

pelo Código Penal (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1909), que se revelavam claramente 

insuficientes na repressão da crueldade humana. Por exemplo, as disposições constantes no Código 

Penal consideravam crime os maus tratos particados contra animais domésticos, no entanto eram 

considerados como delitos de ofensa ao direito de propriedade, deixando completamente 

desprotegidos os animais sem dono e aqueles que eram vítimas de más práticas por parte do seu 

proprietário (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). 

A iniciativa foi assim justificada: “Com o seu trabalho, a Sociedade tem por fim concorrer para que 

o Código Penal seja dotado com uma lei semelhante á de todos os paizes civilisados do velho e do 

novo mundo, onde os seres irracionaes teem merecido dos legisladores medidas de defeza” (in 

Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). 

 Cem anos após a apresentação da primeira proposta de lei de proteção dos animais na Câmara 

do Comuns, em Inglaterra, pela mão do Lorde Erskine, a Sociedade Protetora dos Animais do Porto 

redige um projeto semelhante (www.animalrightshistory.org e Sociedade Protectora dos Animaes do 

Porto, 1911).O referido projeto lei foi apresentado à Assembleia Nacional Constituinte pelo deputado 

eleito por Lisboa, o cidadão Fernão Botto-Machado a 1 de agosto de 1911, tendo sido acompanhado 

por palavras de elogio, pois o trabalho “(…)merecia ser impresso e distribuido por todas as escolas 

primarias.” (in Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). A Assembleia enviou-o à 

Comissão Parlamentar a fim de dar o seu parecer, tendo sido publicado na folha oficial da República 

Portuguesa, nº 178, de 2 de agosto de 1911 (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). 

 A proposta legislativa visava a punição dos maus tratos infligidos aos animais não humanos, 

domésticos e selvagens, resultado de ações humanas violentas e que fossem passíveis de produzir 

sofrimento desnecessário (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911)
ii
; previa a aplicação de 

punições de natureza pecuniária, a qual podia ser acompanhada pelo encarceramento do 

prevaricador (artigo 2º, Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911) e insistia numa 

fiscalização efetiva desenvolvida pelas autoridades policiais, administrativas e municipais, as quais 

deveriam prestar apoio aos elementos da associação, bem como a cedência de dois guardas 

fiscalizadores, mantidos ao serviço daquela organização (artigo 5º, Sociedade Protectora dos 

Animaes do Porto, 1911). As multas pecuniárias seriam divididas em duas partes iguias: metade para 

a corporação de origem do agente da autoridade que levantou o auto de transgressão e a outra 

metade para a câmara municipal, a fim de que anualmente, possa ser aplicada na aquisição de 

“(…)premios aos alumnos das escolas primarias dos respectivos concelhos que mais se distinguirem 

em actos de protecção e de bondade para com ao animaes” (artigo 7º, in Sociedade Protectora dos 

Animaes do Porto, 1911), sob a forma de bens de primeira necessidade, como roupa ou material 

pedagógico, designadamente livros; em caso de excedente numerário ou por falta de motivo na 

atribuição do prémio, o dinheiro seria utilizado no auxílio a cantinas escolares, creches, maternidades 

ou asilos de infância locais (artigo 7º, Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). 

A proposta constante no artigo 8º pode ser considerada bastante inovadora, pois visa a educação 

para a proteção dos animais não humanos no âmbito da educação formal, 
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“Com o fim de incutir no espírito das creanças o sentimento de piedade para com os 
seres que, zoologicamente, nos são inferiores, o Governo da República providenciará 
para que os professores de ensino primário lhes ministrem, de par com os preceitos da 
fraternidade humana, noções de protecção e amor pelos animaes, preleccionando-as 
sobre os serviços que prestam ao homem.” (in Sociedade Protectora dos Animaes do 
Porto, 1911). 

A proposta de lei foi discutida a 18 de janeiro de 1912, na Câmara dos Deputados. Perante o 

distúrbio gerado, fruto da perplexidade de alguns deputados perante a discussão de uma proposta de 

tal natureza, a discussão foi adiada a fim de ser novamente enviada à Assembleia Nacional 

Constituinte para posterior remodelação do projeto. De salientar que a reação dos deputados 

portugueses assemelhou-se bastante à postura revelada no século anterior pelos seus homólogos 

ingleses, na sessão destinada à análise da proposta legislativa de proteção dos animais não 

humanos apresentada na Câmara dos Comuns, acima referenciada (Sociedade Protectora dos 

Animaes do Porto, 1912). 

Perante este sucesso parcial, mais tarde, nesse mesmo ano de 1912, a Sociedade Protetora dos 

Animais de Lisboa apresentou uma nova proposta de lei, consideravelmente mais simplificada que a 

anterior, a qual foi aprovada na generalidade na Câmara dos Deputados, mas não na especialidade, 

tendo sido sugerido o seu retorno à comissão para o seu aperfeiçoamento (Zoophilo, 1912a e 1912b). 

A aprovação de uma lei de proteção dos animais não humanos de natureza semelhante à 

existente noutros países europeus era crucial para a época. A crueldade e os maus tratos infligidos 

eram correntes, como aliás se pode verificar nos dados publicados pela Sociedade Protetora dos 

Animais, a qual registava por ano, em média, 1000 repreensões por excesso de carga, 300 

autuações por ferimentos de animais, 500 imposições de açuladas por excesso de carga, 100 

apreensões de instrumentos ilegais (serrilhas, espetos e varas) e 10 prisões por desobediência ao 

agente, existindo inclusivé, casos de manifesta violência contra o agente da autoridade (Sociedade 

Protectora dos Animaes do Porto, 1909). Em 1911, a Sociedade Protetora dos Animais de Lisboa 

interviu em 259 casos de maus tratos, dos quais 203 foram detetados pelo agente de serviço da 

mencionada instituição, enquanto que os restantes 60 resultaram de queixas apresentadas por 

cidadãos (Zoophilo, 1912a). Importa também salientar que durante os primeiros anos da sua 

existência, a referida associação conseguiu erradicar das grandes cidades algumas das práticas 

populares anteriormente descritas, através da execução de diversos processos judiciais, o que veio 

reforçar a necessidade de uma legislação orientada para a proteção dos animais não humanos 

(Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1909). 

Petições E Protestos 

A apresentação dos projetos de lei acima descritos foi complementada com a elaboração de 

sucessivas petições e protestos relativamente ao tratamento concedido aos animais não humanos, 

em diversos quotidianos. No ano de 1912, o deputado Fernão Botto-Machado apresentou na 

Assembleia Nacional uma proposta de lei destinada à abolição das touradas no território português, 

por ser considerado um “(…)deprimente espectaculo que nos envergonha aos olhos das nações 

cultas” (in Zoophilo, 1912d). Dois anos depois, a Sociedade Protetora dos Animais enviou ao 

Governador Civil de Lisboa uma petição relativa ao divertimento tauromáquico regularmente realizado 

no Campo Pequeno, argumentando que “(…)tal espectáculo além de deprimente para os povos que o 

toleram, é desmoralisador das populações onde se exhibe, no que estão de perfeito acordo com 
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todos os grandes pensadores e os mais notaveis pedagogos do nosso e dos outros paizes” (in 

Zoophilo, 1914a). O mencionado documento solicitava a abolição das touradas à moda espanhola, o 

picar à vara larga, bem como a prática de outros métodos que brutalizem um espetáculo “(…)que as 

nossas leis ainda não quiseram suprimir de todo, como tanto seria de applaudir” (in Zoophilo, 1914a). 

O governador civil de Lisboa revelou-se sensível aos argumentos expostos, aceitando as propostas 

constantes na petição (Zoophilo, 1914a). 

Outros protestos foram sendo apresentados às entidades competentes, dos quais se destacam os 

protestos contra a prática da vivisseção (Zoophilo, 1911), contra o tiro aos pombos (Zoophilo, 1914a), 

contra a permanência de cães errantes durante longas horas nas esquadras de polícia, antes de 

serem recolhidos pelos seus proprietários ou enviados para abate (Zoophilo, 1914b) e ainda, contra a 

passagem da carroça dos cães, destinada à captura dos animais vadios, os quais, posteriormente, 

eram mortos por envenenamento com estricnina no Instituto Bacteriológico (Zoophilo, 1915). 

Promoção Do Bem-Estar Animal 

As constantes inquietações com o bem-estar animal refletem-se na implementação de um 

conjunto de disposições destinadas a minorizar o sofrimento inerente ao trabalho quotidiano. Neste 

sentido, a Sociedade Protetora dos Animais cedeu diversos fontanários a algumas câmaras 

municipais, em especial na área de Lisboa e Porto, para que os animais de tração podessem saciar a 

sede. Curiosamente, após colocação destas infra-estruturas, a população com frequência furtava as 

torneiras e os baldes colocados nos diversos locais (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 

1909), o que indicia o seu grau de pobreza. 

A assistência aos animais não humanos consubstanciou-se com a fundação de postos 

veterinários, a que os sócios e os não associados acorriam com os seus animais de pequenas e 

grandes dimensões, encontrando à sua disposição uma grande variedade de serviços que incluíam, 

para além das consultas, cirurgias, inspeção e avaliação de animais, atestados de sanidade, 

certidões de óbito, entre outros, como a possibilidade de deslocação ao domicílio (Sociedade 

Protectora dos Animaes do Porto, 1909). Sempre que possível, às câmaras municipais eram 

ofertados carros-ambulância destinados à recolha dos animais feridos ou doentes, que se 

encontravam nas ruas das cidades (Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1909). 

Considerações Finais 

De acordo com Sociedade Protetora dos Animais “um dos meios mais seguros de conhecer o grau 

de cultura e de mentalidade collectiva de um povo, em todos os seus multiplos aspectos, é compulsar 

os textos da legislação em que esse mesmo povo se move dentro da sua orbita social” (in Sociedade 

Protectora dos Animaes do Porto, 1911). A urgência de uma legislação que regulamentasse o 

tratamento dos animais não humanos, protegendo-os da crueldade humana, precede o século XIX e 

é rastreável já na  Antiguidade Clássica (www.animalrightshistory.org). No entanto, e apesar das 

sucessivas tentativas que se registaram ao longo da história da humanidade, a pós-modernidade 

ainda se encontra marcada pela urgência desta necessidade: a de proteger o animal não humano. 

Apesar do panorama pouco animador, as inquietações relativamente ao bem-estar animal encontram-

se já patentes em alguns documentos políticos, nomeadamente, no artigo 13º das Disposições de 

Aplicação Geral do Tratado de Lisboa, que refere: 

http://www.animalrightshistory.org/
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“(…)a União e os seus Estados-Membros terão plenamente em conta as exigências em 
matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando 
simultaneamente as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos 
Estados-Membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e 
património regional.” (in Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2008). 

 

A nível da educação, a Sociedade Protetora dos Animais, pioneira no movimento de defesa dos 

animais em Portugal, considerava essencial alertar e despertar a consciência da população e 

reconheciam a importância de sensibilizar as crianças e os jovens para esta causa. Contribuíram, 

através de estratégias muito diversificadas, para o desenvolvimento de sentimentos de compaixão e 

bondade para com os animais não humanos, atuando por isso junto dos professores. A escola, ao 

promover o desenvolvimento integral da criança e ao dar-lhe a conhecer as leis da natureza, 

despertaria nela sentimentos de justiça face aos humanos e de justeza na atuação face à natureza – 

logo face aos animais não humanos. Procuravam por diversas formas que estes seres não fossem 

olhados como um objeto, sujeitos à vontade e interesse do seu senhor, percecionando-os como seres 

sencientes, capazes de experienciar sofrimento.  

Apesar desta perspetiva utilitarista e como se pode reconhecer em diversas transcrições 

apresentadas, os animais não humanos eram concebidos como entes inferiores por serem 

irracionais, sendo o ser humano o único detentor da racionalidade. Nos últimos anos, a Biologia tem 

demonstrado que estes seres podem ser extremamente complexos, manifestando emoções muito 

diversificadas, bem como algumas capacidades cognitivas. Estas pesquisas científicas constituem um 

dos pilares em que assentam as atuais correntes da ética aplicada aos animais não humanos. De 

facto, alguns filósofos contemporâneos defendem mesmo que o conceito de pessoa deve ser 

alargado de modo a integrar outros animais além dos humanos, em especial os grandes símios 

(Almeida, 2007). Apesar deste cenário atual, o currículo do ensino básico e secundário português 

apresenta às crianças e jovens, o animal não humano como um recurso biológico, legitimamente 

utilizado na alimentação, vestuário e entretenimento humanos, ou seja, é apresentado como um 

objeto, perdendo totalmente, a sua identidade de ser senciente. 

Até aos primeiros anos do século XX, os maus tratos e a violência no tratamento dos animais 

domésticos eram uma realidade perfeitamente visível nos meios urbano e rural. Com a mecanização, 

a força animal foi em grande parte substituída pelo motor de combustão e os deploráveis cenários de 

animais cruelmente explorados foram progressivamente, desaparecendo das ruas.Ausentaram-se do 

quotidiano visível das pessoas, mas alguns permanecem invisíveis em infra-estruturas modermas, 

como por exemplo os biotérios e as áreas dedicadas à agricultura de confinamento; no entanto, 

continuam ainda diversos contextos em que os maus tratos são perfeitamente visíveis, como em 

espetáculos de entretenimento, designadamente lutas de cães, touradas, circos e parques 

zoológicos. A exploração do animal não humano continua a ser uma prática corrente na pós-

modernidade, consequência das práticas consumistas das nações tecno-industriais.  
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Notas:  

i
 Desporto popular entre os ingleses de todas as classes sociais, no qual determinadas raças caninas eram treinadas para 

atacar touros ou ursos. 
ii
 A Sociedade Protectora dos Animais considerava maus tratos infligidos a animais não humanos os seguintes:  “a privação 

de limpeza, alimentos, ar, luz e movimento em relação às leis naturais e sociais da saúde pecuária; o trabalho excessivo sem 

descanso ou transporte de cargas excessivas; o obrigar a levantar os animais que caíam com chicotadas; a exposição ao calor 

ou ao frio excessivo; a aplicação de instrumentos que causassem feridas; a utilização no trabalho de animais feridos ou 

famintos; o transporte de animais para alimentação em condições geradoras de sofrimento; a manutenção de animais fechados 

sem que possam respirar ou movimentar-se, sem comida ou água; o depenar e esfolar animais vivos ou o seu abate através 

de métodos que provoquem sofrimento; a engorda mecânica de aves; o atiçar de animais uns contra os outros ou contra 

pessoas; a exibição de animais magros em sítios públicos; o abandono na via pública de animais domésticos feridos ou 

cansados; a destruição de ninhos; o cegar de aves canoras; o atar aos animais objetos que os enfureçam ou causem 

sofrimento; o queimar com água ou materiais inflamáveis; o lançamento em casas de espetáculos de pombas ou outras aves; a 

prática de diversões que causem ferimentos ou morte e ainda, a implementação de qualquer ação violenta que conduza a 

sofrimento por diversão ou maldade (artigo 1º, ponto 1º, Sociedade Protectora dos Animaes do Porto, 1911). 
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Resumo 

Este trabalho tem como centralidade alguns ritos e símbolos das tradições académicas estudantis 

e docentes de duas instituições: a Universidade de Coimbra (fundada no século XIII) e a Faculdade 

de Direito de Sergipe (que funcionou entre 1950 e 1968, no Brasil). A finalidade é refletir acerca da 

circulação de modelos de rituais entre estas duas instituições. 

Partimos do pressuposto de que a importância simbólica das tradições coimbrãs extravasa o nível 

local/nacional, por terem sido transportadas por aqueles que ao longo do tempo se formaram na 

Universidade de Coimbra, o que justifica a realização de estudos acerca dessa circulação. Como 

abordagem utilizamos a recolha etnográfica dos rituais académicos atuais e o seu cotejamento com a 

literatura e documentação existentes em acervos de Portugal e de Sergipe. 

Palavras-chave: cultura académica universitária, Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito 

de Sergipe, rituais, Etnografia 

Abstract 

The aim of this work is to study the rituals, symbols and academic traditions of two institutions: the 

University of Coimbra (founded in the thirteenth century) and the Law Faculty of Sergipe (which ran 

between 1950 and 1968 in Brazil). Our objective is to analyze the circulation of ritual models between 

the two institutions. 

We assume that the symbolic importance of the Coimbras’ traditions goes beyond the 

local/national level, as they have been transported by those who graduated from the University of 

Coimbra. This movement and sharing of information justifies the importance of studying this 

phenomenon. As a methodology we will use an ethnographic approach to the rituals and their 

presence in literature and documents existent in the Portuguese and Sergipe’s collections. 

Keywords: academic university culture, University of Coimbra, Law Faculty of Sergipe, rituals, 

Ethnography 

 

Aproximações à cultura académica universitária na perspectiva coimbrã e 
sergipana (de 1950 à actualidade) 1 

As Universidades, sua cultura, ritos e símbolos têm sido objeto dos mais variados estudos. Em 

Portugal, a Universidade de Coimbra
2
 e a vida estudantil foram e são temas exemplarmente 

estudados
3
 a partir das mais diferentes abordagens, estando referenciadas em obras que as tratam 

de forma indireta ao investigar o sistema político e a instrução pública portuguesa; e, direta, ao 

analisar as memórias institucional e individuais.
4
 

É possível pensar o percurso da produção historiográfica portuguesa
5
 a este respeito, a partir de 

três momentos distintos, na sua relação com a História da Educação.
6
 Inicialmente, a partir da 

contribuição de Braga (1892-1902) no século XIX; depois, do trabalho de Cruzeiro (1990) no século 

XX; e, por fim, da pesquisa de Frias (2003) no século XXI
7
.
 

Apesar da diversidade de abordagens, os estudos foram e têm sido realizados quase que 

exclusivamente por pesquisadores e autores portugueses,
8
 para os quais o termo académico

9
 

compreende a tessitura das relações e inter-relações – ações e resistências – dos estudantes entre 

si, com um lugar e seus personagens – Coimbra – e com uma instituição – a Universidade – da qual 
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historicamente tem decorrido a construção de uma identidade específica
10 

e a manutenção de suas 

tradições. Diz respeito, em última instância, à vida estudantil.
11

  

A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra conta com alguns estudos, cuja produção foi 

iniciada por Merêa (1952-1956).
12

 Na comemoração dos 700 anos da Universidade houve a 

publicação da obra A História da Faculdade de Direito de Coimbra, de autoria de Carvalho & Cunha 

(2008).
13

  

Contrariamente a Coimbra, o estudo do ensino superior em Sergipe
14

 está em fase de construção. 

Na atualidade o tema tem sido objeto de pesquisa no âmbito do Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe, com ênfase na História Cultural, a partir da categoria 

cultura escolar.
15

 

Acerca da Faculdade de Direito de Sergipe foram produzidos trabalhos que tratam da sua história 

em alguns poucos artigos publicados em meio eletrónico e em coletâneas de texto, a exemplo do 

trabalho de Fontes (1991). Oliveira (2008), em pesquisa monográfica, investigou as origens e as 

práticas formativas da Faculdade de Direito a partir da História Cultural. Estes trabalhos, todavia, não 

discutiram os rituais vivenciados na Faculdade. 

Torgal (1993, p. 178), acertadamente, não difere rito de ritual, vez que, no seu 

entendimento, “o rito constitui-se em uma regra ou conjunto de regras que se pratica em qualquer 

cerimônia e a cerimônia é, pois, a “solenidade ritual” que exterioriza um determinado ato”.  

A questão que nos colocamos é perceber onde a comunidade académica da Faculdade de Direito 

de Sergipe se inspirou para inventar suas tradições e, para tanto, estamos a realizar as primeiras 

aproximações entre as experiências da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito de 

Sergipe. O recorte temporal compreende o período de existência da Faculdade de Direito, mas, 

chega à atualidade a partir da etnografia de rituais que realizamos em 2012 na Universidade de 

Coimbra.  

Ainda que não se possa determinar quando começaram a ser adotados pelas Corporações de 

Ofício e depois pelas Universidades Medievais é certo, segundo Rodriguez (2004), que os rituais no 

âmbito académico encontravam-se plenamente estruturados e tipificados na Idade Moderna. Em 

Salamanca, por exemplo, havia ritos e símbolos correspondentes a cada grau em que um estudante 

salmantino pudesse ser investido.
16

 

Tanto na Universidade de Coimbra como na Faculdade de Direito de Sergipe o transcurso da vida 

acadêmica foi e é constituído pela vivência de rituais específicos. Para Durkheim (2001) os rituais 

demarcam a essência do social, mobilizando grupos e pessoas, em intervalos regulares, em torno de 

celebrações e do cuidado com as coisas sagradas, cuja vivência em momentos determinados e no 

cotidiano permite a manutenção e consolidação de sentimentos coletivos. 

Constituem-se, segundo Tambiah (apud Peirano, 2000), em um sistema cultural de comunicação 

simbólica, formado por sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expresso 

por múltiplos meios
17

 cujo conjunto denomina-se ação ritual ou ação performativa. 

Como acentua Bourdieu (1982), o ritual não realiza apenas uma passagem, mas, institui, 

sanciona, santifica a nova ordem estabelecida, possui um efeito de consignação estatutária, encoraja 

o promovido a viver de acordo com as expectativas sociais ligadas à sua posição. Estabelece uma 

diferença. Van Gennep (1981) entende que a produção da diferença e da distinção socialmente 
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relevante ocorrem por intermédio das sequências rituais compostas por ritos preliminares 

(separação), ritos liminares (agregação) e ritos pós-liminares (desagregação).  

 Para MacLaren (1991), «A cultura é formada fundamentalmente por rituais inter-relacionados e 

sistemas rituais…» (p. 32) e o estudo, delimitação e abrangência dos rituais dependem da adoção de 

uma concepção abrangente de cultura pelo pesquisador, que possibilite a problematização do 

cotidiano escolar. Para o autor, as relações específicas de poder, por intermédio de rituais de 

desempenho e reguladores constituiriam formas cotidianas de dominação que por outro lado 

gerariam atitudes e rituais de resistência. Enfim, um processo dialético amalgamado nas relações 

diárias, entre os sujeitos.
18

 

Assim, o conceito de cultura acadêmica universitária que estamos a discutir busca ampliar e 

delimitar uma outra cercania para o termo académico, diferentemente do utilizado nos estudos 

ligados à Universidade em Portugal, a fim de que possa atuar como norte para o exercício de 

aproximação entre as tradições coimbrã e sergipana, consideradas as questões identitárias que as 

unem ou as separam para fins deste estudo.
19

 

A conceção mais abrangente atribuída ao termo académico tem a finalidade de nele estar contido 

o conjunto das tradições e da cultura construída, vivenciada e partilhada por estudantes e docentes 

no interior de uma instituição de ensino superior. Por outro lado, «universitário» não apenas reforça 

esse entendimento, como exclui a possibilidade de que sejam consideradas como abrangidas pelo 

conceito práticas universitárias que foram adotadas em dado momento histórico em instituições de 

ensino secundário.
20

  

A(s) tradição(ões) consolida(m) socialmente determinados aspetos da cultura. As tradições de que 

estamos a tratar estão circunscritas ao entendimento de Burke (2007), que opera com uma visão 

ampla, as quais «…abrangem a cultura oral, as práticas (o saber prático, as habilidades técnicas) e a 

cultura material (...) Estudando-se as tradições, é também preciso dar respostas abrangentes a 

perguntas como: Quem transmite? Ou como? A chamada ‘organização social da tradição…» (p. 15-

17). 

As tradições não são imutáveis. A relatividade e a adaptabilidade foram expressas por Hobsbawn 

(1997), ao propor o conceito de tradição inventada, entendida como, 

«…um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente 
aceites; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 
normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 
uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se 
estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado…». (p. 09) 

Ao estabelecer coesão social, legitimar instituições, status ou relação de autoridade e inculcar 

padrões de comportamento social, a tradição inventada e a sua reinvenção parecem conceder 

longevidade aos ritos e símbolos sociais, o que possibilita uma chave de compreensão quanto à 

capacidade de resistência das tradições da Universidade de Coimbra à mudança.  

O ensino superior e os ritos e símbolos na Faculdade de Direito de Sergipe 

A necessidade de profissionais para atuar no âmbito do Direito existiu desde o início da presença 

dos portugueses na terra brasilis. Foi imperativo ordenar e civilizar uma sociedade em crescimento, 

além de administrar os negócios da Metrópole e solucionar conflitos por intermédio da criação de 

órgãos e cargos específicos. Todavia, somente no século XIX o ensino superior foi instituído21 
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mediante a criação de cursos isolados ligados às ciências médicas, às artes e aos ofícios militares.22 

A fundação de uma Universidade somente ocorreu no século XX. 

Como uma das consequências dessa letargia, da instalação da administração colonial portuguesa 

à independência brasileira, a Universidade de Coimbra realizou a formação do maior número de 

membros das elites brasileiras que desejavam obter o título de bacharel, em especial, de Direito.23  

No cenário pós-independência, a formação jurídica foi instituída no Brasil em 182724, após 

acirrados debates legislativos, quando houve a necessidade de se constituir a ideia de nacionalidade 

própria, formar quadros internos para a gestão dos órgãos do Estado e criar um sistema legal 

específico.  

Em Sergipe25, a primeira tentativa de fundação do ensino superior ocorreu no final do século XIX, 

após a visita de D. Pedro II à Província, mediante a propositura da fundação do Imperial Instituto de 

Agricultura Sergipano, iniciativa que não se concretizou. 

No que diz respeito à formação jurídica, ocorreram três diferentes e infrutíferas tentativas26, a partir 

do fim do século XIX, mas, apenas em fevereiro de 1950 foi fundada a Faculdade de Direito de 

Sergipe, que exerceu suas atividades até 1968 quando, juntamente com 5 outras Faculdades, deu 

origem à Universidade Federal de Sergipe27. 

Os anos 50 e 60 do século XX foram marcados, em Sergipe, pelo crescimento populacional e 

económico28 e pela adoção de medidas desenvolvimentistas pelo Governo do Estado.29 Foi nesse 

processo de transformação social que a Faculdade de Direito se desenvolveu30. Nas imagens a seguir 

é possível situar Sergipe no território brasileiro (Fig.1), assim como, visualizar o centro da cidade de 

Aracaju (Fig. 2) no fim dos anos 60.31 

 

 

 

Figura 1: Localização geográfica de Sergipe no território brasileiro 

Fonte: Criação das autoras 
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Figura 2: Vista panorâmica do Centro de Aracaju, Capital de Sergipe, no final da década de 1960. 

Acervo: Memorial de Sergipe – Universidade Tiradentes – Sergipe 

 

O ato que definiu em 28 de fevereiro de 1950 a instituição de uma Faculdade de Direito em 

Sergipe foi precedido de convocação pública a todos os juristas e outros intelectuais locais. A reunião 

ocorreu no Conselho Penitenciário, entidade de grande prestígio junto ao governo do Estado naquele 

momento e que se situava em Aracaju, Capital de Sergipe.32 

O ingresso na Faculdade de Direito realizava-se por meio de Exame de Habilitação, para o qual 

havia Exames Preparatórios. Os novos estudantes eram recebidos com Aula Inaugural e a maioria 

dos discursos foi publicada na Revista da Faculdade de Direito. 

O mês de abril era marcado pela realização do Trote33, ritual público de separação composto, em 

Sergipe, pela utilização de fantasias e tabuletas com protestos político-sociais que eram impostos aos 

calouros pelos veteranos, que definiam como o Trote se processaria34. Os calouros deveriam desfilar 

pelas ruas da cidade e realizar a Oração do Burro, diante de todos os populares e autoridades 

políticas presentes. 

A posse da Diretoria do Centro Académico Sílvio Romero, entidade representativa dos estudantes 

da Faculdade de Direito, fundada em 1951 de acordo com o Regimento da Faculdade de Direito 

(1956) deveria ser presidida pelo diretor. Convidados, registros em jornais, arranjo de flores, presença 

de familiares, discurso de posse, enfim, um ritual de separação dentre os estudantes de direito e ao 

mesmo tempo de acolhimento da liderança estudantil junto à congregação daquela Faculdade.  

A mais importante solenidade, todavia, era a de Colação de Grau, que ocorria quando o estudante 

já havia concluído seu processo formativo e sido aprovado em todos os exames. Ao redor da 

solenidade gravitava uma série de atividades secundárias como a Aula da Saudade, último contato 

entre docentes e alunos, a Missa com a Bênção dos Anéis, o jantar e baile de formatura, que se 

seguiam à colação. 

Segundo Rollemberg (2010), as solenidades da Faculdade de Direito de Sergipe eram mais 

bonitas e pomposas do que nas das demais Faculdades, sempre atraindo grande público. Segundo a 

depoente, o diretor da Faculdade supervisionava diretamente os preparativos das solenidades, 
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conferindo que todos os símbolos do Direito ali estivessem encarnados, a exemplo da cor vermelha 

nas flores, que decoravam o ambiente.  

A solenidade de formatura requeria grande respeito por parte da plateia. Os formandos deveriam 

ser aplaudidos quando entrassem, em cortejo, no local da solenidade. Além do Diretor da Faculdade, 

que concedia o Grau de Bacharel, tinham voz apenas o Orador da Turma e o Paraninfo. 

Segundo o Regimento da Faculdade de Direito (1956), o ritual continha ritos preliminares, por 

exemplo a submissão e aprovação do discurso do orador pelo diretor da Faculdade, ritos intermédios 

de leitura do nome dos alunos que concluíram o curso, leitura da fórmula da promessa exigida para o 

grau e aposição da borla na cabeça do formando durante a récita da fórmula e, rito final, o discurso 

do Paraninfo. 

Os poucos registros fotográficos da solenidade de formatura da primeira turma dão conta de que 

as insígnias dos formandos eram constituídas pelo anel, barrete e faixa na cor do curso, 

especificamente, a cor vermelha (Fig. 3). Quanto aos docentes, verifica-se a utilização do capelo e do 

anel. Todavia, a borla apenas surge como elemento ritual de concessão do grau de bacharel, 

colocada em elevação sobre a cabeça do formando (Fig.4).  

Outro símbolo presente, o da Faculdade, constava da bandeira, flâmula, álbum, quadros e placas 

de formatura. Nas imagens a seguir vê-se parte da primeira turma de formandos da Faculdade de 

Direito a utilizar suas insígnias e capelo e borla utilizados pelo Diretor da Faculdade, durante o 

juramento de um formando. 

 

 

Figura 3: Missa de Formatura da primeira turma de Bacharéis da Faculdade de Direito de Sergipe 

Fonte: Exposição 30 anos da UFS. Acervo: Museu do Homem de Sergipe - UFS 
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Figura 4: Concessão do grau da primeira turma de bacharéis da Faculdade de Direito de Sergipe   

Fonte: Exposição 30 anos da UFS. Acervo: Museu do Homem de Sergipe – UFS 

 

Os rituais académicos na Universidade de Coimbra: invenção, reinvenção e 
esquecimento 

A busca da resposta à questão central deste estudo levou-nos não só a consultar obras 

especializadas sobre a história e os rituais académicos na Universidade de Coimbra, mas também, a 

observar como esses rituais são realizados na atualidade, com o intuito de perceber em suas 

externalidades, peculiaridades e a ação performativa dos agentes envolvidos nesses festejos 

celebratórios.   

O registo etnográfico, que se insere nas novas possibilidades metodológicas decorrentes do 

alargamento do campo de pesquisa da História da Educação, foi definido como o recurso mais 

apropriado e a observação foi realizada entre os meses de maio a julho de 2012. O diário de campo 

da pesquisa foi constituído pela coleta de imagens dos rituais.
35

  

Também foram realizadas entrevistas
36

 a fim de caracterizar o modelo organizativo e colher o 

necessário contraponto entre diferentes representações acerca dos ritos na atualidade.  A 

observação priorizou a participação de cursos, funcionários, autoridades e familiares, a utilização de 

traje académico
37

e as sociabilidades vivenciadas. 

Considerando os rituais e símbolos abarcados pela cultura académica universitária em Coimbra e 

os adotados na Faculdade de Direito de Sergipe, selecionamos, da etnografia realizada
38

, a Queima 

das Fitas
39

e a Imposição de Insígnias Doutorais
40

, a fim de trazer à reflexão a ligação/conexão entre 

as práticas académicas coimbrã e sergipana. Partimos do pressuposto de que as tradições 

atualmente existentes na Universidade de Coimbra foram resultado da construção histórica de uma 

série de costumes estudantis e de regras institucionais relativas aos docentes.
41
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Vinculada à Praxe
42

 a Queima das Fitas
43

 é realizada e conduzida pela Associação Académica de 

Coimbra.
44

 A Queima das Fitas, a partir dos anos 20 do século XX deixou de ser um ritual apenas no 

âmbito da  Alta
45

 e circunscrito à comunidade académica, para se transformar em um festejo que 

passou a reunir toda a comunidade coimbrã.  

Na Semana da Queima das Fitas em 2012, o ato de queimar o grelo realizado na manhã de 

domingo, não foi precedido de qualquer discurso ou apresentação. A fila de estudantes à espera do 

início do ritual começou a formar-se antes das 09 horas. Contrariando a lógica hierárquica académica 

coimbrã, os estudantes não se organizaram nem foram organizados seguindo a hierarquia dos cursos 

(do mais novo para o mais antigo).  

Grande parte dos estudantes fazia-se acompanhar por algum tipo de familiar - mãe, pai, avós, 

irmãos, namorado (a) - especialmente vestido para a ocasião e que realizava, na maioria das vezes, 

registro fotográfico não só do estudante, mas de todo o núcleo familiar, tendo como figura central o 

estudante da Universidade de Coimbra, a indicar a importancia da distinção social desses festejos 

celebratórios para as famílias.  

Nos trajes académicos e no rosto dos estudantes, as marcas do vivido.  

A semana da Queima das Fitas havia começado com a Serenata Monumental na quinta-feira da 

semana anterior. Desde então, os estudantes estavam submetidos a um ininterrupto conjunto de 

atividades oficiais, assim como, à boémia característica da vida estudantil coimbrã.  

A barra das calças e da capa, assim como os sapatos, já apresentavam a lama resultado das 

Noites de Parque. Muitos rapazes já mostravam a barba por fazer. Nas moças, as olheiras eram 

ocultadas por grandes óculos de sol. Alguns estudantes, no entanto, tinham o traje impecavelmente 

arrumado para o momento do registo de sua passagem pela queima das fitas. 

A importância simbólica do ritual e suas decorrências económicas na atualidade podem ser 

verificadas por meio do comércio informal, que instalado em vários pontos do Largo da Sé Nova, da 

Praça D. Dinis, arredores da Associação Académica e Praça da República, vendia todo tipo de 

souvenir para perenizar o momento; sem contar com a estrutura montada especificamente pela 

Associação Académica para dar suporte ao evento e pelo comércio legalizado. 

Às 10 horas, dois prestadores de serviço credenciados pela Associação Académica acenderam o 

fogo e alguns minutos após, foi dado início ao ritual. Em grupos por curso ou de cursos diversos, os 

estudantes subiam os quatro lances e chegavam ao palanque forrado de vermelho. Ao fundo a Sé 

Nova e à frente o recipiente para queimar o grelo. Abaixo: familiares, amigos e uma gama de 

fotógrafos, parte credenciados pela Associação Académica. 

A maioria dos estudantes, independentemente do curso, não sabia o que de fato deveria ser feito 

naquele momento. Repetidamente, foram orientados por um dos fotógrafos: capas sobre o ombro!, 

desenrolem as fitas da pasta!, podem colocar o grelo aí dentro…, não tenham medo…, não se vão 

queimar!. Estampada estava, todavia, a alegria de estar a participar desse momento.  

Depois de queimar o grelo vem o momento de consagração. Todos, seguindo orientação, 

levantavam a pasta ao alto e alguns grupos entoam o Grito de Guerra Académico. Descem e reúnem-

se para novas fotografias, agora como Candeeiros Fitados, segundo o Código de Praxe. Posam ao 

lado de familiares a registrar a nova posição dentro da academia e seguem para o Cortejo dos 

Fitados.  A seguir imagens dos elementos simbólicos utilizados no ritual.  
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Figura 5: Utensílio em formato de pinico: elemento ritual da Praxe Académica  

Fonte: Acervo pessoal de Cruz, M. T. J. O. –  Queima das Fitas 2012 

 

 

Figura 6: Grelo e fitas: insignias académicas e símbolos rituais 

Fonte: Acervo pessoal de Cruz, M. T. J. O. –  Queima das Fitas 2012 
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No outro extremo da vida académica a Imposição de Insígnias Doutorais tem a finalidade de 

apresentar solenemente doutores ao Colégio Doutoral de toda a Universidade de Coimbra. Trata-se, 

em verdade, como apontado por Torgal (1993) de um ato de  consagração, vez que, aquele que 

recebe as insignias já é possuidor do título académico de doutor.  No dia 17 de junho de 2012 a 

Faculdade de Direito realizou a Imposição de Insígnias
46

 a cinco doutores, dois dos quais brasileiros, 

na sua primeira solenidade realizada com essa composição.
47

 

Os grandes passos do ritual compreendem a preparação do espaço com a aposição de ramos de 

folhas de louros na entrada do prédio
48

. Na Sala dos Capelos, local onde a solenidade ocorre, é 

colocado o estandarte com a cor do curso que estará impondo as insígnias, cadeiras para 

requerentes, padrinhos, oradores, Reitor. O ritual tem início na Biblioteca Joanina
49

 e, ao som de uma 

Charamela
50

, seguem todos os participantes em cortejo, em direção à Sala dos Capelos.  

Após uma oração (saudação) inicial por parte do doutorado requerente mais antigo, dirigida ao 

Reitor, há a sequência dos discursos em que são destacadas as qualidades acadêmicas do(s) 

candidato(s) requerente(s). Ao fim, o Reitor indaga aos requerentes: «Quid petis?» a que é 

respondido em Latim «Gradum doctoratus in…»51 Na sequência, o Reitor impõe a borla sobre a 

cabeça do(s) requerente(s), a conferir-lhe a investidura, recebendo o requerente, que já usava o 

capelo desde o início da solenidade, sua própria borla, na cor da faculdade, o anel e o livro.52  

Segundo relatou Goulão (2012), Chefe do Cerimonial da Universidade de Coimbra, em entrevista, 

o capelo ou pequena capa, está a significar a “Ciência” sob a qual está  revestido o «Doutor». Torgal 

(1993,  p. 196) complementa a interpretação acerca dos insignias utilizadas no ritual a partir de uma comparação 

com os ritos eclesiasticos  « o barrete [borla], símbolo da sabedoria, o anel, que representa a fidelidade. » Por 

fim, o livro contém os Estatutos da Universidade de Coimbra e representa o compromisso com a instituição. 

Em seguida os agora doutores instituídos, são abraçados por todos os membros do colégio 

doutoral, a simbolizar o acolhimento pela comunidade académica. Por fim, os novos doutores 

sentam-se por breves momentos junto aos demais doutores, a ocupar simbolicamente o seu lugar no 

conjunto doutoral. Encerrada a sessão, o cortejo é novamente montado e retiram-se da Sala dos 

Capelos. Do mesmo modo que na Queima das Fitas, o ritual é acompanhado por familiares, que 

registram o momento. 

A primeira imagem, a seguir, retrata o trajeto do Reitor pelo Paço das Escolas, com a borla na 

mão,
53

 em direção à Biblioteca Joanina para que seja dado início ao cortejo
54

.  A segunda apresenta 

a saída de integrantes do cortejo da Biblioteca Joanina, com destino à Sala dos Capelos,
 
 conduzidos 

pela Charamela.  
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Figura 7: Formação do Cortejo – Imposição de Insígnias Doutorais da Faculdade de Direito 

Acervo pessoal de Cruz, M.T.J.O. (2012) 

 

 

Figura 8: Cortejo em solenidade Imposição de Insígnias Doutorais da Faculdade de Direito 

Acervo pessoal de Cruz, M.T.J.O. (2012) 

 

É importante asseverar que a sequencia ritual da Imposição de Insígnias e dos Doutoramentos 

Honoris Causa realizados em Coimbra guardam em algum ponto semelhança com as solenidades da 

mesma natureza realizadas em diversas Universidades europeias, todavia, diferenciam-se do extinto 

ritual adotado no final do século XIX e anos iniciais do século XX para a concessão do grau de 

bacharel, na Universidade de Coimbra.  

Segundo Lamy (1990, p. 168-170) o ritual no final do século XIX era composto de ritos iniciais, por 

exemplo a realização de provas e chamada e anúncio dos resultados; rituais intermédios, como o 

convite para a tomada de grau, a récita da fórmula da concessão de grau e a utilização da borla para 
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conferir o grau. O rito final consistia-se na récita de palavras sobre tema relacionado com o 

bacharelado. 

Verifica-se que apesar do extinto ritual de concessão do grau variar relativamente à Imposição de 

Insígnias, estão presentes os mesmos símbolos, assim como, a rígida obediência à hierarquia. No 

caso da Imposição de Insígnias a carga simbólica é ainda maior, uma vez que aquele que está a ser 

investido já é detentor do título científico de doutor. Todavia, o ritual legitima e sanciona uma posição 

dentro da academia, cria uma nova posição a ser defendida e institui novas redes de sociabilidade.  

Considerações finais 

O exercício de aproximação entre a cultura académica coimbrã e sergipana, representada pela 

Universidade de Coimbra e pela Faculdade de Direito de Sergipe possibilitou-nos perceber que os 

ritos e símbolos são da essência da vida em sociedade e no espaço académico, e, de forma especial, 

atuam como um modo de inculcação de valores e costumes, o que podemos verificar, do ponto de 

vista prático, a partir da realização da etnografia dos rituais da Queima das Fitas e da Solenidade de 

Imposição de Insígnias na Universidade Coimbra. 

Pudemos conhecer que estudos tem sido produzidos por pesquisadores portugueses, a partir de 

diversas abordagens, sobre a História institucional da Universidade de Coimbra e das suas tradições 

estudantis. No entanto, necessitam ser alargados para que se possa compreender a circulação de 

ritos e símbolos coimbrões fora de Portugal, levados por estudantes que aqui realizaram sua 

formação e que retornaram às suas pátrias, como no caso do Brasil. 

De entre os elementos rituais comuns às duas instituições de ensino verificamos o uso do Capelo 

pelos professores catedráticos e no caso da Faculdade de Direito de Sergipe, a utilização da Borla 

pelo seu diretor, durante alguns rituais. Notamos, inclusive, que o ritual de concessão do grau de 

bacharel na Faculdade de Direito de Sergipe assemelhou-se à extinta concessão do grau de bacharel 

em Coimbra. A Faculdade de Direito de Sergipe apenas ofereceu o Bacharelado em Direito, não 

sendo possível comparar as suas solenidades com as de Doutoramento Científico, Imposição de 

Insígnias ou Doutoramentos Honoris Causa.  

Desse modo, entendemos que a realização deste primeiro exercício abre caminho para novas 

investigações que busquem respostas para questões como: que rituais integravam as práticas 

formativas na Faculdade de Direito de Sergipe e na Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra? O que haveria de comum entre as práticas dessas duas instituições de ensino? 
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Notas: 

1
 Este trabalho é o resultado parcial de investigações realizadas no primeiro semestre de 2012 na Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e na Universidade de Coimbra, por Marcia 

Terezinha Jerônimo Oliveira Cruz, em Estágio Doutoral realizado sob a orientação da Profª Doutora Margarida 

Louro Felgueiras. 
2
 Uma das mais antigas universidades europeias ainda em funcionamento, a Universidade de Coimbra foi 

fundada em 1º de março de 1290, pelo Rei D. Dinis, por intermédio do documento intitulado Scientiae thesaurus 

mirabilis, que recebeu posteriormente a autorização papal para funcionamento, em Lisboa. A instituição alternou 

o seu funcionamento entre a Capital portuguesa e a cidade de Coimbra até ao século XVI, quando passou a 

funcionar de forma definitiva nas proximidades do Mondego. Os primeiros cursos oferecidos foram os de Artes, 

Letras, Direito Canónico, Direito Civil e Medicina. 
3
 Estes estudos têm sido conduzidos por historiadores, educadores, sociólogos, antropólogos e 

etnólogos, além de outras áreas do conhecimento. 
4
 Há inúmeras obras desta natureza, entre elas, estudos técnicos, legislação, anuários, revistas, contos, 

crônicas, sátiras, romances, biografias e autobiografias incorporadas na Biblioteca do Museu Académico da 

Universidade de Coimbra. Várias dessas obras foram escritas por estudantes de Direito e relatam o seu cotidiano 

académico, como por exemplo a vivência da praxe, a vida amorosa, a participação político-estudantil, entre 

outros. Relatos que variam da exaltação à crítica dos costumes coimbrões.  
5
 Os autores e as obras citadas no contexto deste trabalho realizam um delineamento geral dos estudos 

àcerca da Universidade de Coimbra, seus alunos e professores. Para uma bibliografia mais completa sugerimos 

a leitura das referências apresentadas por Torgal (1983); Cruzeiro (1990); Prata (2002); Frias (2003) e Lamy 

(1990). 
6
 Significa que a presente proposição «trata tão-só de um exercício de análise, obviamente provisório e 

aberto a outras perspectivas», que Gomes (1993) refere no trabalho «A investigação da História da Educação 

em Portugal».  
7
 A menção a esses autores e ao período que representam é de cunho epistemológico, demarcador de 

diferentes abordagens e métodos no espaço-tempo da produção científica. A obra de Teófilo Braga, em 4 

volumes, representa uma linha precursora na produção sobre História da Educação em Portugal, ao incidir sobre 

a história das instituições de ensino. Já o trabalho elaborado por Cruzeiro (1990) insere-se na utilização de 

pressupostos sociológicos, em especial, das categorias analíticas propostas por Pierre Bourdieu, fazendo parte 

do movimento de incorporação de novos paradigmas teóricos na produção da História da Educação, inclusive, 

com a utilização de conceitos da Antropologia. No mesmo sentido, Frias (2003) utilizou pressupostos 

antropológicos e recorreu à Etnografia. Por diferentes caminhos, Cruzeiro e Frias estudaram questões ligadas à 

vida estudantil. 
8
 Uma das poucas exceções é o caso de Anibal Gregorie Bezelga Frias que é de origem Franco-Lusa. 

9
 O termo «academia», original «akadémeia», designa o jardim no qual Platão fundou sua escola de filosofia, 

mas o termo passou a designar toda instituição de ensino superior, ou que congrega luminares da ciência, das 

artes, da filosofia etc. Cf. Dicionário Caldas Aulete de Língua Portuguesa na versão on-line, 

http://aulete.uol.com.br/academia#ixzz2F1Fafmkm. [Acedido em 18 julho 2012]. 
10

 Esta é uma identidade específica, na medida em que não se trata apenas de ser estudante universitário, 

mas de ser estudante «de» e «em» Coimbra. 
11

 Chamamos atenção para o facto de que esse entendimento surge no século XX, entre outras razões, pelas 

ligações entre a Universidade de Coimbra e o Salazarismo, o que decorreu de uma cisão entre estudantes 

(academia) e os corpos docente e administrativo (universidade). Para a compreensão das complexas relações 

estabelecidas consideramos essencial a leitura de Torgal (1999 e 2009). 
12

 Citamos o trabalho de Merêa (1952-1956), a considerá-lo construção específica de uma «história» ou 

«esboço histórico» da Faculdade de Direito de Coimbra. Cumpre ressaltar, todavia, que fragmentos da trajetória 

da Faculdade de Direito podem ser encontrados em actas, legislação e outros documentos oficiais da 

Universidade de Coimbra, desde sua fundação. 
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13

 Além desses trabalhos há o conjunto de investigações constantes nos 5 volumes das Actas do Congresso 

História da Universidade. Universidade (s): História. Memórias. Perspectivas (1991), realizado por ocasião do 7º 

centenário de fundação da Universidade de Coimbra. 
14

 As obras percussoras neste tema foram de Nunes (1984) sobre a Educação em Sergipe, da coletânea 

coordenada por Tavares et al. (1983) e da obra de Nascimento et al. (2006). 
15

 A abordagem da «cultura escolar» tem sido utilizada conjuntamente com elementos integrantes da História 

das Instituições e História das Disciplinas e da cultura material escolar (Felgueiras, 2010) . 
16

 Os rituais diziam respeito, respectivamente, ao grau de bacharel, licenciado, doutor ou mestre, e se 

relacionavam, também, com o curso frequentado. 
17

 Estas sequências são caracterizadas por graus de formalidade (convencionalidade), estereotipia 

(rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). 
18

 Para o autor «Os rituais não são entidades etéreas distintas dos caprichos da vida cotidiana, como se 

estivessem de alguma forma empoleirados na crista da cultura, como um feixe de normas e de decretos 

abstratos a serem promulgados separadamente da constituição concreta de papéis individuais e relações com as 

quais a vida diária é construída. Ao contrário, os rituais são inerentemente sociais e políticos; eles não podem ser 

entendidos isolados do modo como os indivíduos se situam biográfica e historicamente [...]» MacLaren (1992, p. 

73). 
19

 Entendemos, nesta primeira aproximação, que não há diferença entre os rituais de separação, agregação e 

de desagregação entre os diversos cursos da Universidade de Coimbra, em função da lógica identitária 

relacionada com a Universidade, que apenas distingue os cursos por intermédio de diferentes cores para as fitas 

que os representam. Contrariamente, em Sergipe, o ensino superior foi-se constituindo paulatinamente por 

intermédio da fundação de Faculdades, que resultaram em diferentes características para cada instituição, 

inclusive, algumas de origem confessional, apesar da execução de atos comuns previstos na legislação 

educacional. Cabe ressaltar, todavia, que as práticas formativas, mesmo na Universidade de Coimbra, 

diferenciam-se de curso para curso mas,  não são objeto deste estudo. Com base nestes pressupostos julgamos 

possível a aproximação proposta. 
20

 A esse respeito convém ressaltar que do final do século XIX até meados do século XX, em Portugal, 

alguns Liceus e Escolas Normais adotaram práticas relativas à Praxe Académica ou mesmo o uso do Traje 

Académico. O mesmo pode-se dizer no Brasil, relativamente às solenidades de Formatura de Normalistas, com o 

uso de trajes talares, barretes, etc. 
21

 Saviani (2010) assevera que mesmo sem essa denominação, os jesuítas já mantinham em seus colégios 

no Brasil, desde o período colonial, os cursos de filosofia e teologia. 
22

 Após o estabelecimento da Corte portuguesa, o ensino superior foi instituído no Brasil. Foram fundados os 

cursos de Engenharia da Academia Real da Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de 

Cirurgia da Bahia (1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de Medicina (1809), também no Rio 

de Janeiro, de Economia (1808), de Agricultura (1812), de Química (química industrial, geologia e mineralogia), 

em 1817 e o Curso de Desenho Técnico (1818). 
23

 Até então, os ritos e os símbolos relacionados com a vida académica e com a formação jurídica que 

circulavam pelo Brasil diziam respeito às memórias e às vivências da burguesia ilustrada e dos ocupantes de 

cargos na administração portuguesa. Tal circulação era ampliada pela movimentação interna desses 

funcionários, que atuavam ao longo das suas carreiras, servindo à Coroa, em diferentes pontos do Brasil. 
24

 Por meio da fundação de um Curso Jurídico em São Paulo, no Mosteiro de São Francisco e outro no 

Mosteiro de São Bento, em Olinda, que devido às precárias instalações do prédio, foi transferido para Recife, em 

1853. O primeiro diretor da faculdade paulista, José Arouche de Toledo Rendon, nasceu na cidade de São Paulo 

e estudou em Coimbra onde fez o curso de direito civil, tendo recebido o grau de doutor em leis em 14 de julho 

de 1779. De volta ao Brasil, exerceu diversos cargos ao serviço da Coroa. O Curso Jurídico fundado no estado 

de Pernambuco teve como primeiro diretor Lourenço José Ribeiro, também antigo aluno de Coimbra. 
25

 A faixa litorânea de terra onde atualmente se localiza o Estado de Sergipe era conhecida pelos franceses 

desde o início do século XVI, situando-se entre as Capitanias da Bahia e de Pernambuco, delimitada pelos rios 

Real e São Francisco. 
26

 A primeira delas ocorreu por intermédio de proposta enviada à Assembleia Legislativa, em 1898, pelo 

Deputado Daniel Campos, então Presidente da Província em Exercício. Depois, em 1908, mediante autorização 
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legislativa ao Poder Executivo para que fosse financiada uma sociedade que se dispusesse a fundar um curso 

jurídico, sendo que não surgiram interessados. Em 1925, no Governo Graccho Cardoso foi fundada a faculdade 

de Direito Tobias Barreto, que nunca chegou a funcionar por falta de interessados em se matricular. Acerca 

dessas iniciativas sugere-se a leitura de Oliveira (2008). 
27

 Após 1968, com a fundação da Universidade Federal de Sergipe, a Faculdade de Direito passou a ser  o 

Departamento de Direito, vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). 
28

  No final de 1940, Aracaju, a Capital do Estado possuía 60 mil habitantes. Durante a década de 1950 o 

crescimento foi de cerca de 10%. No final da década de 1960 esse número havia duplicado para 112.516. Graça 

(2002, p. 20). 
29

 Dentre estas medidas destacam-se a construção de estradas de rodagem, a interiorização do ensino 

fundamental e a implantação do ensino superior. 
30

 Segundo Graça (2002), «…No contexto da modernização urbana que as grandes metrópoles brasileiras 

experimentaram nessa década, Aracaju, uma cidade pequena situada no Nordeste subdesenvolvido, ainda se 

conservava provinciana, arraigada a hábitos, atitudes e valores antigos…». (p. 20). 
31

 Durante as duas décadas de funcionamento da Faculdade de Direito, Aracaju além de crescer verticalizou-

se, com a construção de diversos prédios de apartamentos, principalmente, no centro da cidade. A expansão 

ocorreu, sobretudo, no sentido da zona sul da cidade. Tal tendência foi seguida no tocante à escolha do local de 

funcionamento das faculdades que foram fundadas. 
32

 Neste dia os presentes definiram o corpo docente que também compôs a Congregação da novel 

instituição. Todos, indistintamente, foram integrados ao corpo docente na condição de Professor Catedrático. 

Ocupantes de diversos cargos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Sergipe e em alguns órgãos e 

entidades federais, os novos professores, em sua maioria, tinham como formação o Bacharelado em Direito 

realizado nas Faculdades de Direito da Bahia, Recife e Rio de Janeiro, onde vivenciaram rituais académicos 

trazidos da Europa, em especial, da Universidade de Coimbra. Ao longo de sua existência a Faculdade de Direito 

de Sergipe ofereceu tão-somente o Bacharelado em Ciências Jurídicas. 
33

 No Brasil, o trote corresponde ao ritual de ingresso no ensino superior, por meio de ritos que ridicularizam e 

humilham o calouro. Todavia, constitui-se em ação pontual, contrariamente à praxe, em Portugal, que é praticada 

de forma contínua ao longo do primeiro ano de estudos de um académico português e cuja submissão 

hierárquica ocorre ao longo de todo o curso. O trote é praticado desde a fundação das primeiras universidades 

europeias. 
34

 O Trote assumiu diferentes formas e graus de importância na vida académica nas diversas instituições e 

unidades da Federação brasileira, não podendo se operar a generalização de sua prática a partir do caso de 

Sergipe. 
35

 O registo etnográfico recaiu sobre os rituais mais antigos e que possibilitavam maior inteiração envolvendo 

docentes e estudantes, deles entre si e, de ambos, com a comunidade coimbrã, tendo-se concentrado em quatro 

momentos distintos: na Semana da Queima das Fitas priorizamos a queima das fitas, as noites de parque, o 

sarau académico, a venda da pasta e a garraiada, dentre outros. Depois, o ritual da benção das pastas e, por 

fim, a procissão da Rainha Santa Isabel. Dos rituais praticados no interior da Universidade de Coimbra, foram 

priorizados os doutoramentos científicos e a imposição de insígnias, considerando o calendário da sua 

realização. 
36

 Foram realizadas entrevistas abertas, a partir da escolha não intencional dos depoentes participantes dos 

rituais. 
37

 A história do traje académico é extensa. O uso de um traje estudantil tratando-se das Universidades ou do 

ensino superior não é uma característica exclusiva de Coimbra e confunde-se com a própria História da 

Universidade Europeia e sua origem eclesiástica. Quanto a Coimbra, o traje atualmente utilizado remonta ao 

século XIX e tem uma matriz burguês-liberal visível no uso de casacas, coletes e gravatas, entre outros 

elementos. 
38

 O festejo, composto por múltiplas atividades culturais, desportivas e de lazer, realiza-se no espaço de 1 

semana, normalmente no mês de maio. 
39

 Ritual que indica a passagem simbólica de um estudante do terceiro para o quarto ano e que a partir de 

então pode utilizar a pasta com as fitas das cores do curso. Segundo Cruzeiro (1990, p. 125-126) a Queima das 
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Fitas é um ritual hibrido que se encontra na fase de agregação se considerada a trajetória do curso em sua 

integralidade, porém, atua como um rito preliminar para o ingresso no quarto ano. 
40

Símbolos de distinção académica e social, no âmbito do Colégio Doutoral da Universidade de Coimbra as 

insígnias são a borla, o capelo, o anel e o traje doutoral. Nos cursos de graduação temos o grelo e a pasta, 

dentre outros  
41

 Para os estudantes, o final do século XIX e início do século XX foi marcado por comemorações e ações de 

protesto, dentre elas, o Centenário da Sebenta ocorrido nos dias 28, 29 e 30 de maio de 1898, o Enterro do Grau 

ocorrido em 1905 e a Greve Académica de 1907. Os protestos estarão presentes, também, no Luto Académico 

decretado no final da década de 1960, assim como no retorno, na década de 1980, à vivência das tradições 

académicas. 
42

 Segundo o artigo 1º do Código de Praxe da Universidade de Coimbrade (2007), a Praxe Acadêmica é «o 

conjunto de usos e costumes tradicionalmente existentes entre os estudantes da cidade de Coimbra e os que 

forem decretados pelo Conselho de Veteranos». 
43

 Constitui-se no ato de chamuscar em brasa incandescente colocada em um recipiente em forma de pinico 

(um dos símbolos da praxe), a ponta de um cordão de algodão trançado medindo 2 centímetros de largura por 

aproximadamente 1 metro de comprimento, denominado de grelo, na cor do curso do estudante, em ato 

realizado atualmente no Largo da Sé Nova, na manhã do Cortejo dos Fitados.  
44

 A Associação Académica da Universidade de Coimbra foi fundada no final do século XIX para congregar 

os estudantes da Universidade de Coimbra, desenvolvendo atividades de coesão e representação política, 

atuando no fomento da cultura (música, canto, e folclore), da prática desportiva e manutenção das tradições 

académicas coimbrãs, dentre outros. Atualmente também possui associados estudantes dos cursos superiores 

politécnicos.   
45

 A Alta é região geográfica elevada de Coimbra, onde se situa o Paço das Escolas, lugar onde residiam os 

estudantes coimbrões. Em sua contraposição encontra-se a Baixa, às margens do Mondego, com seus tipos 

populares, comércio, etc. 
46

 É essencial aqui ressaltar o primoroso trabalho realizado por Torgal (1993) na investigação dos 

doutoramentos na Universidade de Coimbra, sendo que nesta primeira aproximação apenas realizamos uma 

alusão distante à sequencia ritual dos ritos apontados no estudo realizado pelo autor, que deve ser lido em sua 

inteireza em face da riqueza de detalhes que apresenta e pelas reflexões que suscita quanto às tradições 

coimbrãs.   
47

 Rituais dessa natureza têm início com a indicação do nome do doutor que receberá as insígnias, 

previamente aprovado pela Congregação da Faculdade. Os padrinhos, professores catedráticos da casa, 

atestam os feitos académicos que justificam e legitimam o ingresso simbólico naquela academia. O ritual é 

idêntico ao dos Doutoramentos Honoris Causa, com a diferença que na Imposição das Insígnias os requerentes 

já possuem o título académico de Doutor. O Doutoramento Honoris Causa foi ampla e profundamente estudado 

por Torgal (1983), em trabalho no qual o historiador elenca minuciosamente cada uma das etapas do ritual, 

buscando suas origens. 
48

 Símbolo de consagração e de poder visível, por exemplo, nas coroas dos césares. 
49

 Nem sempre o início do cortejo, e aqui tratamos do ritual de doutoramento solene (científico) que deu 

origem aos atuais doutoramentos honoris causa e imposição de insignias, realizou-se na Biblioteca Joanina. Até 

1834, quando o grau de doutor era conferido por autoridades eclesiásticas, saia do Mosteiro de Santa Cruz. 

Após o advento da República e a completa laicização com a concessão do grau pelo Reitor ou seu 

representante, o cortejo chegou a sair do Observatório Astronômico situado no Paço das Escolas. Após a 

construção da Cidade Universitária é que passou a sair da Biblioteca Joanina.   
50

 Grupo de instrumentos de sopro, sob a direção de um maestro, que toca músicas específicas para a 

condução dos professores até a Sala dos Capelos e para atuar entre as diversas fases do ritual, a substituir as 

palmas depois dos discursos da solenidade. 
51

 Neste momento aquele que está a receber as insígnias menciona o nome do curso ao qual pertence. 
52

 Torgal (1983) ao apresentar o percurso histórico do ritual de doutoramento, esclarece que desde 1431 os 

Estatutos da Universidade de Coimbra (Livro Verde) já previam um traje específico e havia uma sequencia ritual 

estabelecida.  
53

 Na cor verde, Cor da Universidade de Coimbra. 
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54

 O Reitor faz-se acompanhar pelo Mestre de Cerimônias da Universidade. Seguem-no os Doutores que 

receberão a insígnias e que estão acompanhados pelos respectivos padrinhos. Por último, protegendo o Reitor 

estão os archeiros munidos com suas armas e a maça (espécie de cetro que simboliza o poder concedido ao 

Reitor ou quem o represente para conferir grau) do curso de Direito. 
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Resumo 

A iniciativa norte-americana protestante levada a cabo no Brasil compunha-se por três eixos: 

Religião, Educação e Saúde. Além da evangelização, o “triângulo” era complementado pelas outras 

duas dimensões. Uma das estratégias recorrentes no Brasil foi a utilização dos impressos: livros, 

folhetos, revistas e jornais foram largamente utilizados como apoio à catequese e à educação. Esta 

investigação mostrará um pouco da atividade jornalística dos presbiterianos em solo brasileiro, 

utilizando os impressos por eles produzidos como fontes. Dentre estas receberá um olhar específico 

o jornal Norte Evangélico (Nordeste do Brasil) no que diz respeito à educação feminina: o que sugeria 

como adequado  ou não. Esta investigação orienta-se teórica e metodologicamente pelos 

pressupostos da História Cultural. Novas abordagens, temáticas, sujeitos reaparecem como 

possibilidades diversas de investigação. Outros autores nos ajudaram na elaboração desta 

investigação, tais como Afonso (2006, 2008), Matos (1998, 2007), Nascimento (2007, 2008, 2009) e 

Oliveira (2009). 

Palavras-Chave: Presbiterianismo – Impressos – Educação Feminina 

Abstract 

The American initiative Protestant carried out in Brazil consisted of three axes: Religion, Education 

and Health. Beyond of the evangelization, the "triangle" was complemented by the other two 

dimensions. One of the recurrent strategies in Brazil was the use of printed books, pamphlets, 

magazines and newspapers were widely used as support for catechesis and education. This research 

will show a bit of journalistic activity of Presbyterians in Brazilian soil, using the forms produced by 

them as sources. Among these will get a specific look the newspaper Norte Evangélico (Northeastern 

Brazil) with regard to female education: that proposed as appropriate or not.  This research is guided 

by the theoretical and methodological assumptions of Cultural History. New approaches, thematic, 

subjects reappear as various research possibilities. Other authors helped in the preparation of this 

research as Afonso (2006, 2008), Matos (1998, 2007), Nascimento (2007, 2008, 2009) e Oliveira 

(2009). 

Key-words: Presbyterianism - Printed - Female Education 

 

Introdução 

O projeto civilizador norte-americano protestante levado a cabo no Brasil era formado por três 

eixos: Religião, Educação e Saúde. Ou seja, para além da missão catequética, evangelística 

propriamente dita, o “triângulo” era complementado pelas outras duas dimensões.  Foi, assim, lugar-

comum o estabelecimento de hospitais (ou similares) e escolas (ou colégios) nos locais onde se 

estabelecia uma base presbiteriana. É preciso ressaltar que parte dos/as missionários/missionárias 

que para o Brasil se dirigiam possuíam formação secular: eram médicos, enfermeiras, professores/as 

etc. Por isso, a base triangular, Evangelização, Saúde e Educação, estabeleceu-se de pronto. Essas 

últimas dimensões foram, em grande parte, um lócus de atuação feminina.  

Uma das estratégias recorrentes entre esse grupo protestante, em suas incursões no Brasil, foi, 

sem dúvidas, o uso dos impressos: livros, opúsculos, revistas e jornais foram largamente utilizados 

com o intuito, muitas vezes, de serem complementários ao púlpito – espaço por excelência destinado 

à evangelização.  
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A investigação que ora se apresenta mostrará um pouco da atividade jornalística dos 

presbiterianos em solo brasileiro, mas destacará um dos impressos por eles produzidos - o jornal 

Norte Evangélico, editado em Pernambuco, Nordeste do país - identificando o seu direcionamento em 

relação à educação feminina (o que propunha como adequado, o que declinava). 

Esta pesquisa orienta-se teórica e metodologicamente pelos pressupostos da História Cultural.  

Segundo Fonseca (2008), as mudanças do fazer histórico no final da década de 1930, com a 

publicação da Revista dos Annales e, posteriormente, com a História Cultural, tornou possível a 

pesquisa das diversas formas de educação.  

No Brasil, a autora alega que, principalmente a partir da década de 1990, os estudos educacionais 

têm se diversificado bastante tanto nos objetos, fontes quanto nas formas de abordagem. Discussões 

importantes, mas não tão amplamente gestadas anteriormente – como a relação entre impressos 

protestantes e educação – tornam-se passíveis de investigação. Novas abordagens, temáticas, 

sujeitos – muitas vezes relegados anteriormente a um “esquecimento coletivo” - reaparecem como 

possibilidades diversas de investigação. A utilização dos impressos como fonte de pesquisa na 

historiografia da educação é relevante por possibilitar um olhar diferente sobre o campo educacional. 

O objetivo principal deste trabalho é refletir a relação entre os impressos protestantes, de cunho 

presbiteriano, e a educação feminina pautada em um ideário civilizador norte-americano, pensando a 

impressa confessional como um espaço educativo, sugestivo e intencional. 

Observou-se a atividade literária presbiteriana no Brasil, com a fundação do primeiro jornal em 

1864, Imprensa Evangélica, no Rio de Janeiro, até as primeiras décadas do século XX, momento em 

que surgiu o periódico específico sobre o qual nos deteremos mais atentamente.  É também o 

período no qual se verificou o crescimento/estabelecimento da imprensa protestante e, 

consequentemente, a ampliação dos espaços dedicados à difusão de comportamentos desejados ou 

não para os seus seguidores. Essa mídia é, então, compreendida como espaço educativo, formador 

de indivíduos.   

Imprensa Protestante: Aliada ou Imprescindível? 

A relação do protestantismo com a palavra impressa foi, desde seus primórdios, uma constante. 

Sobre esse tema, Nascimento afirma: A palavra impressa foi uma das estratégias utilizadas pela 

Reforma para divulgar a verdade registrada nas Escrituras Sagradas. Para Martinho Lutero, essa 

verdade precisava ser disseminada a um maior número de leitores. (2002,p. 2). 

No Brasil, a chegada dessa vertente do cristianismo, de cunho presbiteriano, trazida pelos norte-

americanos, deu-se em 1859, ainda no Segundo Império. Essa relação com a palavra impressa 

também ali esteve presente. Em menos de quatro anos após sua chegada, vê-se surgir, em 1864, o 

primeiro periódico protestante do Brasil, em língua portuguesa. Essa iniciativa deveu-se aos 

presbiterianos da Missão Norte dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro (passando em 1879 para São 

Paulo) que se chamou Imprensa Evangélica e circulou de 1864 a 1892, conforme nos conta Matos 

(2007, p. 45). Um ano após sua extinção foi fundado o jornal O Estandarte, como seu substituto 

(tornou-se a partir de 1903 o periódico oficial da Igreja Presbiteriana Independente, uma divisão da 

Igreja Presbiteriana do Brasil).  

Era bastante comum, como veremos mais adiante, quando do fechamento de uma folha 

presbiteriana, o surgimento de outra – em um lugar próximo ou não – atribuindo a si mesma a 

substituição ou continuação da extinta. Pode parecer contraditório que, em um país como o Brasil 
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naquele momento, com uma massa enorme de analfabetos, uma cultura da palavra impressa 

pudesse se estabelecer, principalmente sendo uma cultura transplantada de outro país. 

No entanto, Nascimento afirma que essa prática, o uso dos impressos, esteve atrelada à 

implantação e difusão desse ramo do protestantismo no Brasil.  

Na trajetória do protestantismo no Brasil, a partir do século XIX, a palavra impressa 
acompanhou aquela nova proposta de cristianismo em suas diversas formas. Defendo 
a tese que a estratégia em distribuir impressos religiosos num país que tinha um alto 
índice de analfabetismo tenha funcionado como um estímulo para uma massa 
analfabeta que viu a possibilidade de ter acesso a uma literatura de leitura fácil, além 
da Bíblia em português, que geralmente era restrita aos clérigos católicos e publicada 
em latim. (2008a, pp.11-12). 

É dessa autora a tese de que não foram as escolas anexas às igrejas, muito menos os colégios 

confessionais, os responsáveis pela difusão do protestantismo (em especial a vertente presbiteriana) 

no Brasil - diferentemente de muitos trabalhos anteriores de outros autores.   

Teriam sido os colportores os responsáveis por essa difusão ao “constrangerem” de certa forma 

as missões a mandarem os missionários (e missionárias) que eram ao mesmo tempo ministros da 

Palavra e das primeiras letras, para que o povo pudesse ler tanto a Bíblia quanto os demais 

impressos vendidos anteriormente pelos mesmos colportores.  

Nascimento conclui que a existência de um espaço para diversos tipos de literatura e as 

estratégias de publicação, distribuição e utilização de impressos protestantes num país católico 

facilitaram a instalação de suas igrejas e escolas, corroborando em sua definitiva inserção no país 

(2008a, p. 12). 

Podemos ratificar a importância da imprensa no projeto presbiteriano levado a cabo no Brasil ao 

nos depararmos com a declaração de Ashbel Green Simonton, em 1867 (três anos após ajudar na 

fundação da Imprensa Evangélica): Nesta época a imprensa é a arma poderosa para o bem, ou para 

o mal. Devemos trabalhar para que “se propague em toda a parte uma literatura religiosa em que se 

possa beber a pura verdade ensinada na Bíblia (Simonton,  s/d, s/p, citado por Matos, 2007, p. 51). 

Vale ressaltar que foi ele o responsável pelo estabelecimento do presbiterianismo em solo brasileiro.  

Outros jornais se seguiram ao primeiro, de 1864, editados tanto pela Igreja Presbiteriana da 

Missão Norte (PCUSA) quanto pela Igreja Presbiteriana da Missão Sul (PCUS) dos Estados Unidos, 

de acordo com Matos (Op. Cit.). São eles: O Púlpito Evangélico (contou com 24 edições de janeiro de 

1874 a dezembro de 1875 e, posteriormente foi restabelecido, como o mesmo nome, de 1888-1900, 

editado inicialmente em Campinas, depois em Lavras e, por fim, no Rio de Janeiro. Em 1901, teve 

seu nome alterado, passando a se chamar O Presbiteriano); O Pregador Cristão (1877-1887, RS), O 

Evangelista (01/1889 a 04/1893, Triângulo Mineiro). A partir de 1913 foi reeditado em Descalvado, 

SP. Sua distribuição era gratuita; Salvação de Graça (10/1875-1876, Lisboa/Recife), com duração de 

apenas um ano editado fora do Brasil; O Pastor (1893 - ? - Natal/RN), primeiro jornal presbiteriano do 

Nordeste; O Século (Natal/RN, 1895-1909); Norte Evangélico (substituto d’ O Século, passa a ser 

editado em Garanhuns/PE a partir de 02/1909); O Puritano (06/1899-1958). Em 1958, houve a fusão 

deste com o Norte Evangélico, passando a se chamar Brasil Presbiteriano, que atualmente é o 

periódico oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. De periodicidade mensal, conta atualmente com 

versão impressa e online (o mais atual, junho/2012, exibe o n. 679 do ano 52). 
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Outras folhas, opúsculos, folhetos e periódicos, de um modo geral, foram lançados ainda no 

século XIX. Já no século XX, além destes, as revistas e os almanaques também passaram a fazer 

parte das publicações presbiterianas. Dentre estas merecem destaque duas que foram editadas na 

década de 1920: Revista de Cultura Religiosa, trimestral (1921 a 1926, Campinas e São Paulo) e a 

Revista Lucerna (06/1929 a ?), mensal e publicada em São Paulo. Essa publicação serviu como uma 

espécie de substituta à anterior, apesar de tratar de bem menos temas que sua antecessora. 

As revistas possuíam uma caracterização diferente dos jornais. Enquanto estes eram voltados 

para um público mais simples, aquelas, de acordo com Matos possuíam objetivos intelectuais e 

literários mais ambiciosos que os jornais, procurando atingir o público mais culto das igrejas e da 

sociedade em geral (2007, p. 49). 

A publicação de revistas, principalmente a partir da década de 1920, voltadas para um público 

mais culto pode sugerir um bom momento no qual o presbiterianismo já contava com 60 anos de 

presença no Brasil, além de ter sido nessa época que se verificou uma proliferação das escolas 

presbiterianas no Brasil, de acordo com Sellaro (1987).  

A relação entre esses dois acontecimentos não é direta mas pode-se inferir que se 

complementam, pois, um “público” mais ilustrado, instruído, está mais apto a consumir um tipo de 

literatura específica – que é o caso das revistas e almanaques que naquele momento circulavam com 

maior frequência.  

Outro tipo de publicação presente desde o século XIX e que se perpetuou no século seguinte 

foram os romances evangelísticos e as biografias de nomes que se destacaram no protestantismo no 

Brasil e no mundo. No entanto, pouco – ou quase nada – se escreveu sobre as mulheres – em 

especial as educadoras – peças fundamentais no processo de implantação do protestantismo de 

cunho presbiteriano. 

É interessante, também, ressaltar, que a grande maioria dos escritos – e das obras de referência 

até hoje utilizadas - sobre o protestantismo de um modo geral, e o presbiterianismo, em particular, até 

meados da década de 1970, foram eminentemente de penas masculinas. 

A partir de 1970, no Brasil, começam as pesquisas feitas por mulheres sobre o tema em tela. 

Acreditamos que isso ocorreu devido à crescente participação feminina na academia, a partir das 

décadas de 1960-70. 

Participação Feminina nos Impressos e na Educação Presbiteriana: Reflexões. 

A participação feminina nos impressos presbiterianos é, no mínimo, discreta – para não se afirmar 

ínfima. Matos (2007) alega que são poucas as mulheres que colaboravam nos jornais, que traduziam 

livros e que os publicavam, pelo menos até meados do século XX.   

Há registros de jornais editados por mulheres presbiterianas. Como exemplo, podemos citar o 

periódico Pérolas da Infância, publicação semanal dirigida às crianças e criada em 1921, por uma 

educadora americana de destaque no cenário pernambucano – Eliza Moore Reed. Essa publicação 

perdurou até meados de 1946, com aproximadamente 52 edições anuais (Nascimento, 1994) das 

quais até o presente não conseguimos localizar nenhum exemplar nos arquivos públicos ou 

confessionais, quer do Recife, quer de São Paulo/Brasil. 

Matos (2004) também nos informa que a referida professora dedicou-se à literatura, a partir de 

1916, após seu retorno dos Estados Unidos, traduzindo, adaptando ou escrevendo materiais 
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diversos, fosse para o trabalho feminino – que ajudou a organizar – ou para outros fins religiosos – e 

educativos.  

Apesar de podermos verificar que a participação das mulheres nos impressos confessionais 

presbiterianos – seja como escritoras, periodistas ou tradutoras – era discreta, como citamos 

anteriormente, não se pode afirmar que era inexistente.  Parece-nos tratar-se mais de uma lacuna de 

pesquisa ou até da pouca visibilidade, nos impressos, dos elementos femininos.  

Por diversas vezes encontramos artigos publicados nos jornais, por exemplo, cujos autores/as não 

eram identificados. Em alguns deles havia iniciais, pseudônimos ou simplesmente eram exibidos 

anonimamente. Esse fato, a nosso ver, dificulta bastante a identificação – ou constatação da não 

participação – do elemento feminino. 

Sabemos que o tripé no qual se sustentava o projeto civilizador presbiteriano e norte-americano - 

Religião, Educação e Saúde – concedeu um lugar de relevância aos educadores: eram eles 

fundamentais nesse processo. Fez parte do modo de agir presbiteriano legar parte do cuidado com a 

educação às mulheres, sendo muitas delas parentas dos missionários enviados à evangelização – ou 

seja, irmãs, cunhadas, esposas – mas, em grande parte, com formação específica no seu país de 

origem – Estados Unidos. 

No entanto, mesmo sabendo da importância das instituições educativas nesse processo 

entendemos que, no que se refere à Educação Presbiteriana no Brasil, a escola não foi o único 

espaço utilizado. É correto afirmar que os colégios tiveram uma participação importante na expansão 

do protestantismo. No entanto, atendiam a demandas específicas - da mesma maneira que as 

instituições mais simples construídas ao lado das igrejas. 

Compreendemos que formar mulheres não era uma tarefa simples, considerando os insistentes 

apelos da “modernidade” que, muitas vezes, eram vistos como negativos do ponto de vista de alguns 

religiosos. O modo de ser protestante era difundido também em outros espaços, como nos 

impressos. Ainda de acordo com Nascimento os impressos são dispositivos através dos quais os 

indivíduos visam impor determinadas representações do grupo social em que se encontram inseridos 

(2008a, p.5). 

Foram essas características que identificamos nos impressos analisados. Não se trata de um tema 

tão largamente difundido ou pesquisado tornando este trabalho relevante para a História da 

Educação no Brasil, pois segundo Nascimento o interesse pela investigação da utilização da 

estratégia de difusão de impressos protestantes para a implantação de novas práticas religiosas e 

educacionais é quase inexistente, diferentemente do que ocorre em Portugal (2008a, p.8). 

 No caso português, no entanto, sabemos de trabalhos importantes como os de Afonso (2006, 

2008) e Silva (1995, 2005), com os quais buscamos travar diálogos em outras publicações. 

Sendo assim, utilizar os impressos como fonte de pesquisa na historiografia da educação é 

relevante, pois a partir deles identifica-se a possibilidade de se desvelar o campo educacional em 

dimensões variadas.  

Na nossa pesquisa, no entanto, detivemo-nos a examinar a imprensa periódica confessional – 

presbiteriana – a fim de identificarmos modos de educar próprios de uma parcela do protestantismo. 

Não se trata de privilegiar um grupo em detrimento de outro e sim de perceber particularidades dentro 

de vertentes similares de um mesmo cristianismo. 

Em trabalho anteriormente publicado Silva (2009) buscamos o diálogo entre as vertentes batista e 

presbiteriana, tanto na imprensa confessional em si como nos prospectos de instituições educativas 
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centenárias fundadas no Recife/Brasil, no início do século XX – 1906 e 1904, respectivamente - e que 

até os dias atuais subsistiam contando, de certa forma, com suas orientações cristãs iniciais. 

Lendo homens, Interpretando mulheres: O consentido e o negado ao Elemento 
Feminino na Imprensa Confessional Presbiteriana. 

O periódico sobre o qual traremos um olhar mais específico é o Norte Evangélico, o qual foi 

editado inicialmente em Garanhuns, cidade distante 230 km da capital, Recife, mas que durante 

muitos anos foi um importante centro de difusão do protestantismo de cunho presbiteriano. A referida 

cidade recebeu, ainda no século XIX, uma escola presbiteriana, que funciona até hoje, e já no século 

passado, um Instituto Bíblico da mesma denominação cristã. Posteriormente, o jornal passou a ser 

editado no Recife.  

O acesso às fontes deu-se no Seminário Presbiteriano do Norte (SPN/Recife) e no Arquivo 

Histórico Presbiteriano (São Paulo). O recorte temporal engloba a década de 1920. As edições 

pesquisadas referem-se aos anos de 1921, 1923,1926 e 1929. O referido periódico era impresso em 

formato 50x31, com quatro páginas, com uma tiragem aproximada de 2000 exemplares. 

Para se firmar como alternativa viável, o presbiterianismo – e demais iniciativas protestantes – 

utilizaram amplamente a estratégia de criticar, explicitamente, o catolicismo – “inimigo crucial” – e 

tudo que a ele fizesse referência.  

Como exemplo, podemos observar o que expressa o Norte Evangélico acerca da educação 

católica em detrimento à protestante: 

     A ação católica no Brasil, como em toda parte do mundo, tem sido inteiramente 
falha na educação popular, ocupando-se exclusivamente das classes superiores. E na 
luta conta o analfabetismo em todos os estados do Brasil, é preciso por em ação todas 
as forças sociais. (...) O povo brasileiro é, entre os povos de origem europeia, o mais 
ignorante de todos, aquele em que menos atenção se presta ao assunto, aquele em 
que menor número de escolas existe. (...) O catolicismo tem, além disso, uma grande 
falta a reparar em matéria de ensino. O catolicismo é um fenômeno paralelo ao 
analfabetismo. Com exceção da França, em todos os países onde domina o catolicismo 
sem contraste o analfabetismo é intenso (Norte Evangélico, 15 de outubro de 1921, p. 
3). 

Esse trecho nos ajuda a entender o papel da imprensa como meio educativo, como púlpito 

impresso, espaço para divulgação de ideias, do permitido e do negado.  

No que se refere ao papel da mulher, de acordo com a investigação empreendida, havia um 

reforço de sua participação no lar – como esposa e mãe -, na escola e na igreja – como educadora -, 

preterindo os demais espaços nos quais elas se aventurassem, numa expressa crítica ao mercado de 

trabalho – em outras frentes – que se apresentava. Vejamos o que nos mostra o periódico em tela: 
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De alguns eu merecia a pecha de atrasado por expor que a missão da mulher se me 
afigura mais bela no lar, na escola e na igreja, quando a ideia geralmente aceita é que 
ela na sociedade, em todos os misteres da vida, deve ser tal qual o homem. (...). A 
escola e a igreja são um complemento do lar. Nesta e naquela aperfeiçoa o homem os 
conhecimentos que adquiriu no lar e entra para a sociedade capaz de se opor aos 
tremendos vagalhões que encontramos na derrota através do mar da vida. No lar (...) 
tornou-se a mulher purificadora de seus sentimentos, (...) educadora das gerações, (...) 
porque a criança que meigamente hoje aconchega ao colo é o cidadão a quem o povo 
amanhã confiará seu destino (Norte Evangélico, 12 de abril de 1921, p. 5). 

O reforço ao papel de educadora – o que deixava implícita a noção de “modelo a ser seguido” – 

era uma constante nas publicações. Em edições anteriores à supracitada, no decorrer do mês de 

março e abril de 1921, houve diversas homenagens póstumas a uma professora, D. Anna Soares 

Cortez, falecida em 20.03.1921, no Ceará, com apenas 29 anos de idade, em decorrência de um 

parto - eram recorrentes notícias desse tipo nos jornais da época. Além de professora, foi diretora do 

Colégio 7  de Setembro, em Fortaleza.  

Como exemplo, citaremos uma das homenagens à mesma, do qual extraímos o seguinte trecho: 

voou aos braços do Salvador (...) verdadeira ajudadora (...). (...) cheia de serviços ao Mestre, mãe de 

família exemplar e excelente educadora, D. Anna Cortez despendeu grande parte de seus preciosos 

dias de sua mocidade educando os filhos alheios. (Norte Evangélico, 22 de abril 1921, p. 2). 

Sob o título “Necrológios”, outra edição do jornal publica sobre outra professora, desta vez do 

Estado de São Paulo (Escola Americana), que atendia pelo nome Luiza Pereira de Magalhães.  

    Consagrou o melhor de suas energias quer como professora (...), quer como esposa 
desvelada e mãe afetuosa (...) Escritora que era, deixou o seu nome arrolado no O 
Estandarte de cujas colunas se serviu para transmitir aos muitos leitores daquele 
semanário sabias lições de ordem sociológica, moral e religiosa. (Norte Evangélico, 20 
de setembro de 1921, p. 3). 

A inferência que fazemos de ambos os textos é que havia uma relação direta entre ser 

esposa/mãe e professora, sugerindo que para exercer essa profissão com diligência, fazia-se 

necessário ser uma “mãe de família exemplar”. Ao utilizar a expressão “educar os filhos alheios” o 

autor do primeiro texto postula que a referida educadora não pôde, infelizmente, educar os seus. 

Há de se ter atenção, nesse caso, à referência que o texto faz à contribuição que a professora 

deixa, como escritora, nas páginas do Estandarte (jornal oficial da Igreja Presbiteriana Independente, 

como já citamos anteriormente). Pistas como essa os ajudam a forjar a ideia de que talvez a 

participação do elemento feminino nos impressos confessionais presbiterianos não tenha sido de todo 

minúscula: talvez investigações mais específicas, minuciosas, possam trazer à luz informações 

relevantes. 

Um apelo chamou-nos a atenção. Tratou-se do Centro Brasileiro de Publicidade, no Rio de 

Janeiro, que solicitava a remessa de um exemplar de todas as publicações de cunho evangélico, 

pois, assim, seria possível se ter uma fonte segura e completa de informações de todo o movimento 

literário cristão no Brasil (Norte Evangélico, 31 de janeiro de 1921, p. 1). 

Compreendemos que pode haver existido uma intenção explícita de preservação exposta na 

citação anterior, mesmo que talvez não houvesse uma preocupação histórica, de preservação. No 
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entanto, sugere um cuidado com as publicações cristãs, a fim de que se pudesse ter de um modo 

mais preciso informações sobre o desenvolvimento literário evangélico no país. No entanto, é preciso 

constatar que esse cuidado, infelizmente, não foi continuado ao longo do tempo e, sem dúvida, 

dificulta o trabalho do pesquisador que investiga temas relativos, por exemplo, ao protestantismo no 

Brasil, sob uma perspectiva histórica, principalmente com fontes impressas. É preciso empreender 

um grande esforço para localizar documentos, manuseá-los, uma vez que muitos não se encontram 

em bom estado de conservação.  

Em 15.08.1929, o Norte Evangélico faz uma edição em homenagem aos 25 anos da escola 

presbiteriana do Recife – o Colégio Agnes. Há uma nota de um professor manifestando sua opinião 

sobre as professoras do mesmo, na qual ele atesta que com dedicação de mães se tem entregue ao 

cultivo moral e intelectual das brasileiras, usando dos mais modernos processos educativos (Norte 

Evangélico, 15 de agosto de 1929, p. 9). 

Mais uma vez há o reforço da díade esposa-mãe como se uma fosse a extensão ou o 

complemento da outra.  

Porém, nas páginas do mesmo jornal nem sempre havia a exaltação da mulher como educadora, 

boa mãe, esposa exemplar. O interdito aparecia sob várias formas. Dentre elas destacamos a crítica 

ao que a modernidade trazia de nefasto. Desaprovada por uma parcela considerável, os apelos da 

moda recebem o seguinte comentário: 

A moda atual não é outra coisa se não a ostentação da carne na exibição das formas 
corporais das meninas, moças e até senhoras mais ou menos avançadas em idade. As 
saias estão de tal maneira encurtadas e as blusas que os próprios incrédulos que ainda 
guardam respeito à moral estão protestando contra semelhante costume (Norte 
Evangélico, 15 de agosto de 1929,  p. 12). 

Por incrédulos, citados no trecho acima, são nomeados os nãos protestantes (fossem católicos ou 

não). Dessa forma, o autor do texto alega que mesmo os que não professam a mesma fé, estão 

contra esse tipo de exibição, complementando que não apenas as jovens mas, também, algumas 

senhoras estão a fazê-lo. E continua: 

Mães desnaturadas existem que se esforçam para matar o pudor das suas filhinhas, 
desde a mais tenra idade, acostumando-as a usarem vestidos muito acima dos joelhos 
e a terem prazer em mostrar a forma do seu corpo e isso conseguem facilmente porque 
a natureza humana é sempre propensa para o mal mas, lembrem-se essas mães, que 
elas responderão pelo futuro daqueles entes cujos pés estão colocando no caminho da 
perdição. (Norte Evangélico, Idem). 

Além da crítica propriamente dita aos “apelos da moda”, há um reforço ao papel das genitoras, 

chamadas aqui de “mães desnaturadas”, ou seja, sem a inclinação natural de zelar pela  moral das 

filhas. Acresce a isso, a penalidade – talvez espiritual – que, no futuro, padecerem por não terem, em 

tempo oportuno, evitado que suas filhas se dirigissem ao “caminho da perdição”. 

Por fim o artigo conclui que além dos exageros da moda vem ainda o abuso das tintas para o rosto 

como grave sacrifício da pele, pseudocolírios para os olhos (Norte Evangélico, 25 de março de 1923, 

p. 12).  

Na verdade, o artigo citado fazia parte de uma série intitulada Males a combater publicada no 

mesmo periódico em outras datas. O título específico desse escrito é, no mínimo, sugestivo. De 
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pronto faz um apelo àquela que é considerada – e que deve encarnar – um modelo adequado de 

comportamento e conduta. Assim, um dos Males a combater era, justamente, a acentuada 

degeneração dos costumes. E, sem dúvida, uma das maiores aliadas nessa empreitada era a 

genitora, reforçando a ideia do papel natural da mãe – e, evidentemente – chamando-a à 

responsabilidade na criação das filhas. 

É um tema, a nosso ver, muito peculiar e que, provavelmente, causava impacto negativo sobre 

aquelas que fugiam da norma, pois, alguns anos depois, o mesmo jornal volta a trazer críticas acerca 

da moda:  

Monstro voraz e hiante, tragador de pecúlios, de fortunas, de honras e reputações, a 
Moda – flagelo universal - insinuando-se nos lares, profanando as alcovas virgens, 
ultrajando os cabelos brancos, acabará por estabelecer um carnaval perpétuo onde o 
lúbrico olhar dos libertinos saciará a sua concupiscência sobre o colo nu das mulheres 
impudicas que, desavergonhadamente, sem respeito à religião, à família ou à própria 
sociedade vão todos os dias decotando mais os lúcidos vestidos, excluindo as mangas, 
levantando a saia à altura do jarrete erguidas sobre sapatos de salto himalaicos (Norte 
Evangélico, 02 de janeiro, 1926, p. 3). 

Ao trazer o verbete Moda com letra maiúscula o texto dá uma ênfase ao assunto. No decorrer do 

texto, o termo moda alcança a personificação: é como se fosse um ser com vida própria a profanar 

espaços, ultrajar e estabelecer-se sem permitir resistência àquelas que são seduzidas. 

     Em continuação, o texto sugere a permanência dos lugares até então dispostos para o 

elemento feminino: 

Talhada para a nobre missão de esposa e mãe, para exemplo de virtude e pudor, é uma 
vergonha que a  mulher hodierna esqueça rapidamente tão alto mister para entregar-
se ao capricho satânico de algumas modistas de Paris ou, desprezando o natural 
recato, lançar-se ao redemoinho erótico de um tango,entre braços lascivos. Raras, 
raríssimas atualmente são as senhoras que vestem com simplicidade e modéstia. A 
degradante Megera – a corruptora Moda tem um tal poder fascinador que chega a 
insensibilizar suas vítimas minando-as a ponto de torná-las vis e miseráveis escravas. 
(...). Os trajes de banho são uma vergonha, os figurinos um escândalo, os sapatos,um 
horror. (...) Cumpram as mães de família o seu dever., afastando do mundo pervertido 
suas filhinhas e ―não seja o adorno destas o exterior enfeite dos cabelos ripados, os as 
guarnições de renda de ouro, ou a gala da compostura dos vestidos (I Pe. 3:3)  se 
querem ser felizes nesta e na outra vida (Norte Evangélico, Idem). 

Nesta última parte do artigo o sentido personificado da moda ganha contornos ainda mais 

acentuados, evidenciando que as pessoas atraídas pela degradante Megera muitas vezes não 

conseguiam se libertar, pois ela [a moda] teria um poder fascinador que chega a insensibilizar suas 

vítimas dominando-as a ponto de torná-las vis e miseráveis escravas. 

Sugere-se, mais uma vez, à mulher, que o seu dever é ter a nobre missão de esposa e mãe, 

exemplo de virtude e pudor. Dessa forma, cabe a ela educar sua filha para que esta se mantenha 

longe do mundo pervertido. E o autor conclui sua ideia pontuando que Cumpram as mães de família o 

seu dever, alegando que disso depende a felicidade delas nesta e na outra vida, dando um caráter 

metafísico a sua atuação. 
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Considerações Finais: Para não Concluir 

Nosso intuito, na investigação que por ora se encerra, foi mostrar um pouco da atividade literária 

dos presbiterianos no Brasil, mostrando parte dos impressos dos quais os mesmos tornaram-se 

autores e refletindo sobre a importância desse tipo de publicação também como elemento educativo, 

de forja de procedimentos adequados e de críticas aos não indicados. 

Em continuação, optamos por um dos impressos, o jornal Norte Evangélico – por ser presbiteriano 

e editado em Pernambuco, nordeste do país, lócus de nossa pesquisa macro – destacando algumas 

passagens – escrita por homens – nas quais alguns comportamentos femininos recebem aprovação e 

outros não. 

Depreende-se, então, que as publicações confessionais protestantes falavam dessas mulheres, 

tanto das donas de casa, das mães, quanto das educadoras e das mulheres de um modo geral, 

ajudando a forjar tipos, representações que serviriam de modelos (ou não) para o elemento 

protestante feminino como um todo. 

Tratou-se, nesta investigação, de um recorte espaço-temporal, de uma vertente específica do 

cristianismo protestante – o presbiterianismo – e da escolha de uma fonte – os impressos 

presbiterianos, em particular o jornal Norte Evangélico. 

Portanto, não há verdades fechadas, definitivas. Sabemos que nos apercebemos apenas de  um 

olhar, sob uma teoria a fim de ‘fazer perguntas’ às fontes. Não se trata de esgotar, encerrar ou limitar 

o tema. Nossa proposta é justamente o contrário: gerar debates, retorno às fontes, constatações ou 

refutações que gerem novas discussões, novas buscas. 

É estabelecendo relações, teses e antíteses, que o conhecimento científico se firma.  
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Resumo 

O estudo do processo de profissionalização da maternidade, através da análise de discursos 

sobre a educação para a maternidade constitui o principal objetivo do presente trabalho. Nesse 

sentido, procedemos à análise de discursos difundidos nas revistas de educação familiar, publicadas 

em Portugal no período compreendido entre 1945 e 1958.  Os nossos resultados permitiram verificar 

que a ideia difundidas pelos colaboradores que escrevem nas revistas é a de que a boa mãe é aquela 

que segue os princípios modernos de criação e educação das crianças; tal permite a equiparação da 

maternidade a uma profissão e o consequente tratamento das mães como profissionais científicos de 

cuja ação depende o bem-estar físico e psicológico das crianças. Foi possível ainda observar, através 

da análise das cartas que as mães escrevem para as revistas, a adesão destas mulheres, letradas e 

pertencentes às classes média ou alta, à ideologia de maternidade veiculadas através das revistas de 

educação familiar. 

Introdução 

Um conceito essencial para entendermos o mundo em que vivemos é o de modernidade. Definida 

por Giddens (2005, p.1) como os “modos de vida e de organização social que emergiram na Europa 

do século XVII e que adquiriram, subsequentemente, uma influência mais ou menos universal”, 

adoptámos neste trabalho a visão de Wagner (1998, 2001, 2008, 2012) e a sua conceção da 

modernidade como um movimento que tem sofrido sucessivas transformações. A uma fase que 

designa de modernidade liberal restrita sucede-se a modernidade organizada, prevalecente durante a 

maior parte do século XX, e, a partir de finais da década de 60 do século XX, emerge a etapa que 

designa de modernidade liberal alargada (Wagner, 1998). 

Apesar da divisão em sucessivas etapas, é possível identificar elementos comuns, tais como as 

ideias de autonomia e liberdade individual. Contudo, esta ideia de que cada indivíduo é responsável 

pelas suas acções, aspeto central do projeto de modernidade, vai colocar, na prática, problemas de 

ordem e de controlo. 

Nesta aparente contradição reside o que Wagner (1998) designa de ambiguidade do discurso 

moderno: ao mesmo tempo que se defende a liberdade individual, refere-se a necessidade de a 

controlar, invocando para tal o bem comum, “categoria colectivista, que ultrapassa os indivíduos e 

não pode ser considerada como derivando da sua vontade” (Candeias, 2005, p. 480). Tal será 

facilitado pela criação de um conjunto de instituições disciplinares, tais como a escola ou a prisão, 

acompanhada pela promulgação de programas assistenciais cujo principal objetivo será, através da 

normalização, o enquadramento na nova ordem de todos os que dela estão excluídos (Ó, 2003). 

Esta preocupação torna-se particularmente evidente, de acordo com Wagner (1998), durante a 1ª 

crise da modernidade. A percepção de que os projectos de normalização e racionalização 

característicos da modernidade liberal restrita não permitiam, por si só, conter a desfragmentação 

social e a individualização crescente da sociedade impõe a criação de novas formas de governo das 

populações (Rose, 1999), que vão caraterizar uma nova fase, a modernidade organizada. 

A construção desta nova ordem social implica a crescente formalização e homogeneização dos 

comportamentos e das práticas sociais, não só aqueles que têm lugar na esfera pública, mas também 

os mais íntimos e rotineiros, aqueles que ocorrem na esfera privada. É, assim, promovido o que Rose 

(1999) designa de social way of life e que se traduz na tentativa de estandardização de 

comportamentos, assente na redução de ambivalências e na produção de certezas, que transforma 

práticas socialmente construídas em realidades quasi naturais.   
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É de salientar, neste contexto, o papel dos peritos, que se transformam, ao longo do século XX, 

em elementos essenciais da governação social, uma vez que através da sua intervenção, do que 

Rose (1999) designa de educação benigna do cidadão normal, permitem a articulação entre os 

objetivos políticos e o comportamento dos indivíduos. O conhecimento produzido pelos peritos invade 

assim todos os aspetos da vida social, mesmo aqueles mais íntimos e privados, estando na base do 

domínio cognitivo da sociedade (Wagner, 1998). 

Uma das áreas onde é visível esta crescente intervenção dos peritos, ao longo do século XX, é a 

maternidade. Neste período assiste-se a uma desvalorização do instinto maternal, considerado 

insuficiente para a produção de mentes sãs e corpos robustos, e as mães são encorajadas a educar-

se, a incorporar no seu quotidiano os conhecimento produzidos pelos peritos da infância. 

Neste contexto, a geração, criação e educação das crianças começa a ser entendida como uma 

tarefa complexa, pela quais as mães são responsabilizadas, e para a qual se devem preparar 

antecipadamente, procurando seguir os preceitos científicos necessários para assegurar que o seu 

filho se transformará num adulto saudável, socialmente integrado e feliz (Allen, 2005; Apple, 2006; 

Hardyment, 2008; Hays, 1996; Lewis, 1997; Litt, 2000; Knibiehler, 2000). Para tal também terá 

contribuído a emergência de novas especialidades que elegem a criança como objeto de estudo e de 

intervenção (A. G. Ferreira, 2000, Hardyment, 2008), designadamente a obstetrícia (Carneiro, 2008), 

a pediatria (Boltanski, 1977; Carneiro, 2008; Knibiehler, 2000; M. M. Ferreira, 2000) e, mais tarde, a 

psicologia do desenvolvimento (Beatty, Cahan & Grant, 2006; Cahan, 2006; Hollway, 2006; Hulbert, 

2004; Rose, 1999a). 

Em Portugal, a intervenção a favor da infância, que tem como principal alvo as mães, ganha uma 

maior expressão a partir de 1920-1930, momento a partir do qual, segundo M. M. Ferreira (2000, p. 

89), se assiste “a uma progressiva divulgação e difusão mais alargada do saber médico que, num 

movimento de denúncia e pressão social, procura articular as problemáticas da saúde com a 

educação para os cuidados físicos, higiénico-sanitários, etc.”. 

 Nas décadas de 30 e 40 do século XX surgem diversos dispositivos oficias, tais como a Defesa 

da Família (1935), a Obra das Mães pela Educação Nacional (1936), o Instituto Maternal (1943) ou o 

Instituto de Assistência à Família (1945), que têm como principal objetivo a proteção da infância, quer 

de uma forma direta, através da assistência materno-infantil, quer indireta, através da educação das 

mães. 

Às iniciativas oficiais somam-se, no campo da educação para a maternidade, iniciativas oriundas 

da sociedade civil, de que as revistas de educação familiar, são um exemplo. Tendo como principal 

função, como afirma Nóvoa (1993), a educação dos pais e a regulação das práticas educativas no 

seio da família este tipo de revistas constitui, do nosso ponto de vista, uma fonte privilegiada para a 

análise dos discursos acerca da maternidade. Para além de atingirem um público mais vasto do que, 

por exemplo, os manuais acerca da criação e educação das crianças, uma que vez que são 

economicamente mais acessíveis, são compostas por um conjunto heterogéneo de textos, tais como 

excertos de livros sobre a geração, criação e educação das crianças, artigos temáticos escritos por 

peritos, sobretudo médicos e pedagogos, artigos escritos por jornalistas que, invocando a condição 

de mães, partilham a sua experiência de maternidade e çartas escritas pelas mães, o que nos 

permite aceder a uma multiplicidade de vozes e de discursos. 

É precisamente a análise dos discursos acerca da educação para a maternidade veiculados nas 

revistas de educação familiar, no período compreendido entre 1945 e 1958, que constitui o principal 

objetivo do trabalho que aqui se apresenta. Mais concretamente, é nosso propósito caracterizar, por 

um lado, os discursos produzidos pelos colaboradores das revistas, entendidos como uma elite 
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simbólica (Van Dijk, 2006), no sentido em que são considerados aqueles que numa determinada área 

mais têm a dizer, e, por outro, ao discurso das mães, que escrevem para as revistas relatando os 

seus problemas, possibilitando-nos assim aceder, embora de uma forma indirecta e circunscrita a um 

grupo minoritário de mulheres, à experiência concreta da maternidade. 

De forma a seleccionarmos as fontes utilizadas na realização deste trabalho recorremos ao 

Repertório Analítico da Imprensa de Educação e Ensino (Nóvoa, 1993), utilizando os seguintes 

critérios de seleção: (1) estar incluída na subcategoria Educação Familiar; e, (2) ser publicada ao 

longo de todo o intervalo de tempo estudado. Foram assim seleccionadas as seguintes revistas: Os 

Nossos Filhos (1942-1964) e Saúde e Lar (1944-1987). 

 Depois de seleccionadas as fontes, o passo seguinte consistiu na constituição do corpus 

documental. Foram seleccionados 84 números de cada uma das revistas, seis por ano, que foram 

alvo de uma leitura geral, de forma a identificar os artigos que constituiriam o corpus documental.  

Aplicou-se um critério temático, seguindo a divisão proposta por A. G. Ferreira (2000), tendo sido 

selecionados os textos que tinham como tema a geração, a criação e/ou a educação das crianças em 

idade pré-escolar, o que correspondeu a um total de 628 textos (Os Nossos Filhos, n=475; Saúde e 

Lar, n=153), dos quais 79 (12,6%) eram cartas escritas por mães (Os Nossos Filhos, n=73; Saúde e 

Lar, n=6). 

Resultados 

A importância atribuída socialmente à infância, considerada uma “contribuição pessoal para a 

prosperidade da humanidade” (Anónimo, 1953, p. 17), transforma a educação das crianças numa 

questão que transcende o âmbito familiar e que deve ser assumida por toda a sociedade. Sendo a 

mãe considerada a principal responsável pela criação e educação das crianças em idade pré-escolar 

os autores vão interessar-se pela forma como as mulheres exercem a função maternal, intervindo 

numa área considerada, tradicionalmente, do foro privado. 

Análise do discurso dos colaboradores das revistas 

Tendo como caraterística comum o desconhecimento dos modernos métodos de criação e 

educação, do papel que a ciência desempenha no “alívio do sofrimento de todos” (Vasco, 1945, p. 2), 

as mães são classificadas pelos colaboradores que escrevem nas revistas de educação familiar como 

ignorantes e responsabilizadas pelos problemas que atingem a infância, designadamente a 

mortalidade infantil e a deficiente educação, consideradas as tragédias da infância
1
. É de salientar 

que estes eram considerados problemas com um carácter universal, no sentido em que atingiam 

todas as crianças, ou seja, não só aquelas pertencentes a “meios de escassos recursos” (Picard, 

1953, p. 14), mas também as que “nascidos em berços de oiro, se criam abandonados por mães 

frívolas e inconscientes, entregues a criadas ignorantes; ou são, pelas próprias mães, pessimamente, 

‘deseducados'” (Anónimo, 1947a, p. 24). 

Identificados os problemas, assim como as suas causas, tornava-se necessário encontrar uma 

solução. Se a sua origem residia na ignorância e na negligência das mães, tornava-se necessário 

educar a mulher, preparando-a condignamente “para o bom desempenho da sua missão social, que 

não se restringe à maternidade física, mas se alarga a todos os campos – espiritual, intelectual, moral 

e económico” (Costa, 1945, p. 1). 

                                                           
1
 Título de um conjunto de artigos da autoria de Vítor Fontes, publicados na revista Os Nossos Filhos 
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A ênfase na ignorância/incapacidade das mulheres para educarem os seus filhos, acompanhada 

muitas vezes pela descrição das terríveis consequências que advinham da sua falta de preparação 

para o exercício da função maternal, que deveria ter por base os mais modernos conhecimentos 

científicos sobre a criança, surge como um argumento persuasor da necessidade das mães se 

educarem, equiparando a maternidade a uma profissão. 

Uma estratégia persuasiva, no sentido de presuadir as mães a educarem-se, utilizada pelos 

colabores que escreviam nas revistas de educação familiar era a valorização do papel 

desempenhado pela ciência na resolução dos problemas da infância.  Salientavam-se quer os 

benefícios trazidos pelo desenvolvimentos da ciência não só para os problemas relacionados com a 

saúde e o desenvolvimento físico das crianças - "É facto conhecido que o desenvolvimento da 

bacteriologia, da bioquímica e da dietética, fez desaparecer muitos dos problemas trazidos às clínicas 

infantis" (Dias, 1952, p. 4) - mas também com a sua educação e desenvolvimento psicológico: "a 

educação científica (...) desembaraça a criança dos seus recalcamentos, das fugas psíquicas, das 

fixações complexuais e visa também, a uma libertação que conduz à verdadeira liberdade" (Robin, 

1957, p. 5). 

Estamos, assim, perante a defesa de uma ruptura com o passado, a tentativa de imposição de 

uma nova racionalidade, que implica que a educação das mães passe a ter por base a ciência e que, 

consequentemente, a confiança das mulheres nos sistemas informais de aconselhamento (as tão 

referidas vizinhas, parentes e comadres) seja transferida para os sistemas periciais e, mais do que 

isso, que as mães se transformem, elas próprias, em especialistas da infância. A aquisição de 

conhecimentos num vasto conjunto de áreas, desde a higiene à psicologia, condição essencial para 

que a criação e educação das crianças se faça "em harmonia com os princípios da experiência e da 

prática científica" (Correia, 1948, p. 10), transforma-se, assim, numa das tarefas que uma mãe 

moderna deve realizar, se deseja que os seus filhos se transformem em adultos saudáveis, 

equilibrados e felizes. 

Dirigidas a mães letradas, das classe média ou alta, consideradas capazes, pelos colaboradores 

das revistas, de encetarem um processo de auto-educação, que não dispensa contudo, em situações 

específicas, de que a alimentação é o mais paradigmático exemplo, o contato direto com os peritos,  

estas mães, não só eram presuadidas da necessidade de se preparem para o exercício da função 

maternal, como anteriormente referido, como lhes eram indicadas um conjunto de estratégias a 

utilizar para adquirirem o conhecimento científico necessário para bem criarem e educarem os seus 

filhos. 

Uma das estratégias que as mães poderiam utilizar para "adquirir os conhecimentos necessários 

para saber criar e educar” (Anónimo, 1948a, p. 11) seria a leitura de textos produzidos por peritos. 

Neste sentido, as mães são aconselhadas a ler livros de puericultura - "a Mãe, que não possui 

nenhuma preparação especial, teve o bom senso de comprar e ler os melhores livros de puericultura" 

(Anónimo, 1945b, p. 15) - e as revistas de educação familiar. É de realçar que através da leitura das 

revistas as mulheres tinham acesso a uma informação generalista, veiculada nos artigos temáticos 

sobre os diferentes aspectos da geração, criação e educação das crianças, mas também, se fosse 

esse o seu desejo, a informações mais precisas, que seriam obtidas nas respostas às cartas que 

escreviam a descrever os problemas concretos com que se deparavam quotidianamente. 

Contudo, o conhecimento adquirido através deste tipo de fontes era considerado insuficiente, uma 

vez que na sua grande maioria dizia respeito a uma criança abstracta, normal, e não contemplava, 

por esse motivo, as diferenças individuais. Como explica a enfermeira Maria Palmira Tito de Morais, 

em resposta a uma carta escrita por uma mãe: “A literatura de divulgação de puericultura aborda 
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generalidades, não pode atender a toda as variações possíveis, às diferenças individuais que 

facilmente se encontram” (Morais, 1949, p. 10). Este seria o argumento utilizado pelos autores para 

alegar que este tipo de informação não podia, nunca, substituir o contato direto com os peritos, 

sobretudo com o médico, “responsável representante da ciência” (Castro, 1955, p. 7), que se devia 

iniciar antes da conceção, com a realização de um exame pré-nupcial, e manter-se-ia, pelo menos, 

de uma forma regular, durante toda a infância. 

A consulta médica era considerada um momento privilegiado de transmissão dos modernos 

preceitos de geração, criação e educação das crianças, mas também de monitorização e vigilância 

das práticas educativas das mães, como é visível no excerto que a seguir se transcreve: 

levá-lo [ao filho] com regularidade, sempre que isso for possível, ao médico (…) que, 
verificando o que se passa com a criança, pode dar à mãe a certeza de estar a agir bem 
ou aconselhar a tempo o que deve a passar fazer, ou evitar, para bem do ser que está 
criando e do qual é responsável. (Dias, 1954, p. 11) 

O argumento acima referido, da necessidade de atender às diferenças individuais, 
aparece relacionado com um discurso acerca do respeito pelos ritmos individuais de 
desenvolvimento, sendo utilizado para persuadir as mães a procederem ao “estudo 
atento do seu filho” (Anónimo, 1947b, p. 24) e que tem implícita a equiparação das 
mães a especialistas da infância. 

As mulheres eram incitadas a observar e a analisar quotidianamente o comportamento das 

crianças, por se considerar que só assim poderiam: adequar a sua ação educativa ao nível de 

desenvolvimento em que o seu filho se encontrava, elemento particularmente importante numa época 

em que predominava uma visão maturacionista do desenvolvimento e em que qualquer tipo de 

precocidade era fortemente condenado; compreender o porquê de alguns comportamentos da 

criança, designadamente aqueles considerados mais atípicos ou desadequados; e, por último, para 

detetar qualquer desvio no processo de desenvolvimento, qualquer atraso, situação em que era 

aconselhada a recorrer imediatamente a um especialista. 

Estamos assim perante um discurso que tem subjacente a ideia de que uma boa mãe é aquela 

que se prepara adequadamente para o exercício da função maternal, que se educa, mas também, 

que observa quotidianamente o seu filho, que o estuda, vigia o seu desenvolvimento, transformando-

se, desta forma, numa profissional da maternidade. 

A profissionalização da maternidade torna-a especialmente atrativa para as mulheres das classes 

média e alta que vêem assim valorizado o seu papel na criação e educação das crianças (Hulber, 

2004). É precisamente sobre a análise do discurso das mães que nos debruçaremos no ponto 

seguinte. 

Análise do discurso das mães 

Embora tenhamos consciência de que a análise das cartas escritas pelas mães nos permite 

aceder apenas ao discurso de um grupo reduzido de mulheres, que têm em comum o facto de serem 

alfabetizadas e de pertencerem às classes mais favorecidas, consideramos que nos pode facultar 

dados que contribuirão para a compreensão do impacto do discurso dominante acerca da 

maternidade no discurso produzido pelas mães. 
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Em primeiro lugar, gostaríamos de realçar a confiança que as mulheres que escreviam para as 

revistas de educação familiar depositavam nos peritos, considerados a fonte mais segura para obter 

informações acerca de como proceder para gerar, criar e educar os seus filhos. Como escreve uma 

mãe: “Quanto às pessoas amigas, que sabem elas mais do que eu? O que eu preciso, o que 

agradeço, é um conselho autorizado” (Anónimo, 1947c, p. 24). 

 A procura de informação é, precisamente, um dos principais objetivos das mães, quando 

escreviam para as revistas, colocando questões acerca dos mais variados temas, desde os cuidados 

de saúde – “Qual a idade em que a devo vacinar contra o garrotilho e a coqueluche?” (Anónimo, 

1947d, p. 24) - à educação: “Em que idade devo dar ao meu filho uma atividade construtiva e em que 

pode ela consistir?” (Anónimo, 1952, p. 7). 

A ideia da necessidade de uma preparação específica também parece ser bem acolhida por estas 

mães que, para além de lerem as revistas, solicitavam ainda a indicação de outras fontes de 

informação: “Peço-lhe que me indique alguns livros, escritos em inglês ou francês, sobre cuidados 

aos bebés” (Anónimo, 1949, p. 10). 

Através da análise dos discursos produzidos pelas mães é possível também observar  a adesão a 

outras componentes do discurso produzido pelos colaboradores das revistas de educação familiar, 

tais como a necessidade de consultar periodicamente o médico – “tenho-o sempre vigiado pelo 

médico” (Anónimo, 1946b, p. 24) – de proceder ao estudo atento da criança – “hoje começo a 

preocupar-me um pouco com a minha filha. Observo-a, estudo-a” (Anónimo, 1958, p. 3) – ou à 

avaliação do seu desenvolvimento – “Peço que publique uma tabela da estatura, e diga com que 

intervalo de tempo e de que maneira se devem medir as crianças” (Anónimo, 1948b, p. 10). É ainda 

de realçar a preocupação manifestada em seguir as regras científicas de criação e educação das 

crianças divulgadas nas revistas analisadas: “Tenho seguido, para o meu Bebé, os horários 

publicados em ‘Os Nossos Filhos’” (Anónimo, 1957, p. 4). 

Apesar da análise dos discursos produzidos pelas mães nos permitir afirmar que estas mulheres 

integram o discurso dominante, ou pelo menos algumas componentes deste, não podemos deixar de 

referir outros aspetos mencionados nos textos analisados e que nos levam a afirmar que apenas uma 

pequena parte das mães portuguesas acede a este ideal de maternidade e o interioriza. 

Em primeiro lugar, a elevada taxa de analfabetismo que impede que grande parte das mulheres 

portuguesa tenha acesso a este tipo de discurso; como é referido, curiosamente, na recensão crítica 

a uma obra, da autoria da médica Custódia do Vale, intitulada A Higine, A criança e o conforto do Lar 

e cujo público-alvo são as mulheres do povo: “Só encontramos um senão nesta obra – senão que não 

lhe pertence: é que não possa ser lida por todas as mulheres rurais, pela simples e triste razão de 

que a maioria não sabe ler” (Anónimo, 1945a, p. 4). 

As dificuldades no acesso aos peritos, fontes privilegiadas de transmissão das técnicas modernas 

de criação e educação dos meninos e também de monitorização e vigilância do comportamento das 

mães, testemunhadas pelas mães – “Vivo numa aldeia onde não há médico, por isso ainda não fiz 

observar o meu pequenino” (Anónimo, 1946a, p. 24) – e pelos colaboradores das revistas, também 

poderá ser considerado um obstáculo à difusão deste modelo de maternidade. 

Por último, é ainda de referir a existência de movimentos de resistência por parte de algumas 

mulheres em aderir a esta conceção de maternidade ou, pelo menos, a alguns dos seus 

componentes, como é visível no relato do diretor do Dispensário do Funchal, acerca da adesão às 

atividades aí desenvolvidas: “A dificuldade maior que temos tido é convencer as mães a trazerem as 
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crianças ao Dispensário no dia indicado, para a observação periódica, pois, ainda hoje, muitas faltam, 

alegando que a criança não estava doente no dia indicado” (Gouvêa, 1951, p. 16). 

Conclusão 

Podemos, então, concluir, pelo que foi atrás exposto que os colaboradores das revistas de 

educação familiar tentam contribuir para a difusão de uma nova racionalidade,  para uma nova forma 

de exercer a função maternal. Responsabilizando as mães pela criação e educação das crianças, 

mas, simultaneamente, salientando a sua incapacidade, argumento legitimador da intervenção dos 

peritos no campo da maternidade, estes defendem que as mães devem preparar-se, educar-se, 

contribuindo assim para a equiparação da maternidade a uma profissão. Apesar de bem acolhida 

pelas mães que escrevem para as revistas, este discurso acerca da maternidade pode ser 

considerado, no período analisado, como uma representação imaginária (Fairclough, 2003), no 

sentido em que retrata algo que se pretende que aconteça, mas que, na realidade, ainda parece estar 

restrito a um grupo reduzido de mulheres. 
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Resumo 

Essa investigação objetivou analisar a formação profissionalizante na Escola de Magistério em 

Economia Rural Doméstica, Uberaba (MG/Brasil), destinada ao ensino secundário feminino, cuja 

origem deu-se com a instalação do Centro de Treinamento em Economia Rural Doméstica, agosto de 

1953. Nesse período inicial, a escola formou 74 aprendizas no Curso de Treinamento. No ano 

seguinte, 1954, ofereceu o Curso de Magistério com a atribuição de formar mulheres para ministrar 

aulas no ensino profissional agrícola e para atuar nos cursos de extensão rural. O estudo contou com 

fontes escritas/ documentais como relatórios escolares e imprensa local. Pondera-se a centralização 

das medidas legais editada pelo Governo Federal Brasileiro para quem a formação em Economia 

Rural Doméstica era instrumento para  civilizar. Esse “inventário social e moral” intentava preparar 

mulheres para desempenhar ofícios domésticos e sociais contribuindo para a formação da população 

brasileira, em específico,  de comunidades localizadas nas áreas rurais do Estado de Minas Gerais. 

Palavras-chave: República. Educação feminina. Formação de Professores. Ensino agrícola 

Abstract 

This research aimed to analyze the vocational education in the School of in Rural Home Economy 

Teaching, Uberaba (MG / Brazil), intended for high school females, whose origin was with the 

installation of the Training Center on Rural Home Economy, August 1953. In this initial period, the 

school graduated 74 apprentices in the Training Course. The following year, in 1954, offered the 

Course Home Teaching with the assignment to train women to teach classes in vocational agriculture 

and to work in agricultural extension courses. The study relied on written sources / documentary as 

school reports and local press. Ponder is the centralization of legal measures issued by the Brazilian 

Federal Government for those training in Rural Home Domestic Economy instrument was to civilize. 

This "social and moral inventory" to prepare women to perform domestic chores and social 

contributing to the formation of the Brazilian population, in particular the communities located in rural 

areas of the State of Minas Gerais. 

Keywords: Republic, Female Education, Teacher´s education, Agricultural Education 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação para o Magistério em  Economia Rural Doméstica de Uberaba, no Estado de Minas 

Gerais, no Brasil iniciou-se em 1954, sendo gerida e mantida pela União. Destinava-se à formação de 

mulheres para a atuação nas escolas agrícolas profissionalizantes ou para ministrar aulas nas 

disciplinas de educação doméstica, no nível secundário. 

O curso resultou de uma aliança tácita entre a União, a Igreja conservadora e a oligarquia 

uberabense que estabeleceu uma educação de cunho conservador para as mulheres em 

consonância com o programa brasileiro de civilização da sociedade pela escolarização, pretendido 

pelo Governo brasileiro à época. A escola foi encarada como um meio capaz de aprimorar a vida das 

famílias, as condições de vida doméstica e da sociedade como ansiava as elites no comando da 

Nação.   

As atividades educativas vinculavam-se ao ensino de técnicas adequadas ao trabalho doméstico, 

com as quais a aprendiza não podia deixar de travar conhecimentos. Na prática pedagógica diária, as 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

82 

 

alunas executavam trabalhos práticos de agulha, corte e confecção de peças de vestuário, cuidados 

de higiene e com a casa, culinária, tantos quantos possíveis.  Ao ingressar o mundo do trabalho nas 

escolas agrícolas deveriam transmitir esses conhecimentos a outras aprendizas. 

Origem da ESERD: Centro de Treinamento 

O enredamento dos fatos que permearam e impulsionaram a criação e a organização da Escola 

de Economia Rural Doméstica Secundária em (MG/Brasil), doravante denominada ESERD, no ano 

de 1953, com a consequente instalação desse nível de escolarização no município, constituiu parte 

de um projeto da educação nacional brasileira. Seu decurso encontrou-se ligado às questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais no contexto histórico da época
1
. 

O discurso ideológico dos governantes à época defendia a renovação do ensino e a adoção de 

teorias pedagógicas baseadas nos ideais liberais. Nessa premissa, o Estado brasileiro creditava à 

educação o difícil papel de salvação para os problemas sociais surgidos com a acelerada 

urbanização e industrialização do país. As instituições escolares, nesse sentido, foram encaradas 

como fator decisivo para o progresso do país. Nos anos de 1950, as escolas brasileiras coerentes 

com os princípios escolanovistas difundidos no Brasil desde 1920, que se mantinham, incorporava o 

ideário de formação de um novo homem comprometido, empenhado com o destino do país em 

defesa da ordem, da moral, do progresso, virtudes consideradas essenciais ao desenvolvimento da 

sociedade.  

Em 1942, as Leis Orgânicas brasileiras haviam composto o ensino com cinco anos de curso 

primário, quatro de curso ginasial e três de colegial, modalidade clássico ou científico. O ensino 

colegial de caráter propedêutico, preparatório para o ensino superior, passou a se ocupar da 

formação geral. Essa reforma desdobrando-se ao longo dos anos, ficou conhecida como Reforma 

Capanema, foi composta pelos seguintes Decretos-lei: a) 1942 – Leis Orgânicas do Ensino 

Secundário, denominado Decreto-Lei n.º 4.244/ 42; do Ensino Industrial, o Decreto-Lei n.º 4.073/42; 

b) 1943, a Lei Orgânica do Ensino Comercial ou Decreto-Lei n.º 6.141/43; c) 1946, a Leis Orgânicas 

do Ensino Primário, o Decreto-Lei n.º 8.529/46, do Ensino Normal, o Decreto-Lei n.º 8.530/46 e do 

Ensino Agrícola, o Decreto-Lei n.º 9.613/46 (Saviani; et al. 2004).  

No conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, o objetivo do ensino secundário com as 

modalidades clássicas e científicas era o de “formar as elites condutoras do país”. O objetivo do 

ensino profissional - ensino normal, comercial, industrial e agrícola - era o de oferecer “formação 

adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que 

necessitam ingressar precocemente na força de trabalho” (Brasil, 1909). Como se nota, a própria lei 

estipulava um ensino diferenciado para aqueles provenientes da elite que deveria gerir o país e um 

ensino diverso destinado à formação do trabalhador. 

Com as influências mútuas entre as esferas privada e pública, com as mudanças nas políticas de 

desenvolvimento e de educação no país, os governantes passaram cada vez mais a se preocupar 

com a condição coletiva das famílias e das comunidades no meio rural. Dessa forma, centraram 

forças buscando modificar a situação nas áreas urbanas afetadas pela expansão populacional em 

                                                           
1
 Esse texto foi elaborado a partir da pesquisa de doutoramento na linha de História e Historiografia da Educação, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia  (PPGEd/UFU) - Brasil, sob 

orientação do Prof. Dr. Wenceslau Gonçalves Neto. A tese defendida em dezembro de 2012 tem como título: Escola de 

Economia Doméstica: ensino secundário profissionalizante no Triângulo Mineiro (1953-1997). A investigação contou com 

financiamento da CAPES para realização do estágio científico avançado na Universidade de Lisboa – Portugal, abril a 

setembro de 2012. 
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face das migrações. Para atingir esses fins, buscaram meios de melhoria das condições no meio rural 

brasileiro, por intermédio das famílias, contando com a formação das mulheres para uma “promoção 

do social”, pois era o “espírito feminino, bem orientado, é indispensável à solidariedade social” 

(Serrano, 1954, p. 243). Essa intervenção visava fixar as famílias em suas localidades e promover 

uma “industrialização” do campo que deveria produzir mais e, por conseguinte, consumir os produtos 

e maquinários introduzidos pelas empresas estrangeiras que se instalavam no país. 

Ao migrarem de suas localidades, as famílias rurais se instalaram nas periferias das cidades, o 

que aumentou a demanda por cursos nas áreas de desenvolvimento e educação familiar, educação 

infantil, segurança alimentar, programas de saúde e práticas agrícolas voltados para o bem-estar 

familiar. Dessa forma, as instituições governamentais brasileiras julgaram necessário instituir espaços 

de formação para essa população. A formação feminina passou a ser considerada essencial para 

atender a essa demanda. 

O Ministro da Agricultura no período, João Cleophas, relatou que esse era um “momento de 

transição acentuado de um regime até então eminentemente agrário para uma urbanização 

industrializada, trazendo sérios desajustamentos à vida do país”. Esse fato reclamou “maior atenção 

para um trabalho educativo em conjunto com outros órgãos do Ministério em benefício das 

populações rurais” (Cleophas, 1952, p. 165). Tornou-se então vital a organização do ensino destinado 

à revalorização do trabalho imbuída de uma formação de uma consciência industrial como requeria o 

capitalismo em franca expansão e que adentrava o meio rural. 

A Secretaria do Ensino Agrícola e Veterinário, SEAV era responsável pela articulação dos 

programas e atividades do ensino agrícola superior e médio no país, para efeito de orientação, 

supervisão e fiscalização.  A SEAV coordenou e  articulou diversos setores técnicos para organizar 

cursos nas escolas agrícolas brasileiras visando aumentar sua influência no meio onde se 

encontravam localizadas. Os cursos destinavam-se à formação das populações situadas no campo e 

englobavam as atividades relacionadas ao trabalho rural como criação de gado, treinamento básico 

agrícola, defesa sanitária, utilização de defensivos e ferramentas agrícolas. A economia rural 

doméstica contribuía com cursos voltados para noções de puericultura, enfermagem, culinária, 

práticas de higiene, vestuário entre outras.  

Visando divulgar a formação oferecida, os Centros de Treinamento organizavam exposições de 

produtos regionais, missões rurais, semanas ruralistas, exibição de filmes educativos, aproveitando, 

principalmente as aglomerações nas festividades religiosas e nas escolas. Afinal, era preciso educar 

a população brasileira, concorrendo para modificar tanto as “condições de trabalho como da vida da 

gente rural” (Cleophas, 1952, p. 166). 

O ensino de formação profissionalizante, dessa forma, com o advento da Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola passou por profundas modificações com o objetivo de estabelecer a unidade de regime 

escolar, elevá-lo ao nível secundário e  proporcionar sua articulação com o ensino superior. Essa 

organização visava atender: a) assistência ao homem do campo, promovendo sua formação técnica e 

social; b) divulgação dos ensinamentos agrícolas; c) preparação do elemento humano para influir no 

desenvolvimento econômico e cultural do país.  

Outra providência promulgada pelo Ministério da Agricultura foi a criação do Curso de Magistério 

de Economia Rural Doméstica, nos termos da Lei Orgânica do Ensino Agrícola, com a Portaria nº 

613, 19 de junho de 1951,  disciplinando essa modalidade de ensino. O primeiro curso dessa 

natureza foi organizado em cooperação com a Fundação Getúlio Vargas e o Departamento Nacional 

de Educação, com o objetivo de formar professores para as escolas e Centros de Treinamento de 

Economia Rural Doméstica, no interior do país. Nessa vertente, na vigência da Lei Orgânica de 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

84 

 

Ensino, foi instituída a assistência educativa à mulher rural e criado o Curso de Preparação em 

Economia Doméstica (Cleophas, 1952, p. 249).   

Nessa perspectiva, o Curso de Magistério em Economia Rural Doméstica, duração de 02 anos,  

preparava a mulher  para a atuação como professora, junto aos cursos agrícolas, ou como 

extensionista rural para atuar junto às comunidades rurais. O Curso de Preparação em Economia 

Rural Doméstica, duração de 01 ano, direcionava-se para difundir praticas que facilitassem e 

direcionassem as atividades da mulher no lar. Ressalta-se que os cursos não se apresentavam 

especificamente como possibilidade de independência ou emancipação, mas apenas como melhoria 

das atividades caseiras ou como forma de propagar recursos técnicos e em, outra instância, 

despertar o interesse do agricultor pelo consumo de produtos que estavam sendo produzidos nas 

indústrias. 

A Escola de Economia Rural Doméstica em Uberaba 

Em 1953, em Uberaba, as ações do Ministério da Agricultura se destacavam. Fundada em 1934, a 

Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, a SRTM tinha como finalidade trabalhar pelo progresso da 

lavoura, da criação bovina e indústrias conexas. Dentre suas várias realizações, encontrava-se a 

instalação da Fazenda Experimental de Criação, FEC, oficializada pelo Ministério da Agricultura do 

Serviço de Registro Genealógico, a construção do Parque Fernando Costa. Durante a realização 

dessas festas ocorriam muitas solicitações de benefícios para a cidade. Foi justamente no transcorrer 

da Exposição de 1953, com a visita do Ministro João Cleophas a Uberaba, que o Padre Agostinho 

Zago obteve dele a aprovação para implantar o Centro de Treinamento em Economia Doméstica 

Rural. 

O curso de formação para o Magistério em Economia Rural Doméstica foi instituído em 1954. Para 

José Mendonça (1954) a escola foi vista como “uma obra que honra, exalta e dignifica a nossa cultura 

e a nossa civilização”. Em seu discurso por ocasião da inauguração da escola, Mendonça mencionou 

pessoas que se mantiveram a frente do empreendimento de fundação da escola: Ewald Brasil, 

Aretusa Brasil, Senhorita Esperança Ribeiro Borges, Deputado Licurgo Leite, Antônio Próspero, 

Prefeito do Município à época e D. Quita sua esposa, Maria José Pessoa Maciel, João Cleophas, 

Padre Agostinho Zago (Mendonça, 1954, p. 1).   

Em 1953, a ESERD começou a funcionar, na Rua Major Eustáquio, centro de Uberaba, 

oferecendo o Curso de Treinamento de Economia Rural Doméstica. Este primeiro curso teve a 

duração de um semestre, de agosto a dezembro. No ano seguinte, a duração do curso de extensão 

passou a ser de um ano. Com abordagem essencialmente prática preparava para as atividades 

domésticas e englobava as disciplinas básicas no currículo ministrado desde Arte Culinária, Indústrias 

Rurais Caseiras, Corte e Costura, noções de Puericultura, até Higiene e Enfermagem. Esse curso foi 

dirigido por Diva Leite Santos, por indicação do Padre Agostinho Zago que era responsável pela 

orientação técnica para seu funcionamento e pela cessão do prédio para sua instalação. A primeira 

turma formou 74 aprendizas.  

O processo de implantação da ESERD iniciado pelo Padre Zago constituiu-se por meio de um 

trabalho de sensibilização junto às famílias uberabenses para convencê-las de que o curso era 

adequado às jovens e as preparava para a vida em sociedade. Para isso, o Padre Zago visitava as 

famílias que frequentavam sua paróquia para convencer os pais a matricularem suas filhas na escola.  

A ideia de um curso voltado para a área de economia doméstica resultou de um acordo firmado 

entre os governos dos Estados Unidos da América e do Brasil com o objetivo de estimular, ampliar o 
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intercâmbio de ideias e de processos pedagógicos no campo da educação rural. Para a execução do 

convênio foi prevista a cessão, por parte do Institute of Inter American Affairs, uma agência dos 

Estados Unidos, de um corpo de especialistas para a colaboração necessária a sua implantação no 

país brasileiro (Cleophas, 1952, p. 307). No âmbito desse convênio e inclusive com recursos 

provenientes do acordo, a instituição encaminhou uma professora para treinamento nos Estados 

Unidos. 

A exaltação à mulher com um perfil moderado, como protetora da moral e dos bons costumes era 

enfatizada, no período e visava, sobretudo, a moralização da pátria. Uma formação que pregasse a 

moral e os bons costumes femininos tornou-se “assunto do dia”, um patrimônio material que deveria 

ser protegido, um exemplo de virtude, de nobreza para se transmitir às gerações seguintes.  

Seja assim mais rico, mais perfeito e mais puro, o patrimônio moral e material que 
havemos de transmitir à geração que se segue. Graças a Deus que nesta hora como 
noutras lutas pela grandeza de nosso povo, a mulher brasileira está sabendo mostrar 
sua fibra, sua compreensão e sua nobreza de alma (Regina, 1953, p. 5).  

Com essa visão, as moças matriculadas na ESERD eram oriundas de famílias das classes mais 

abastadas e provinham das várias regiões do Triângulo Mineiro e de outras partes do país. Elas 

deveriam adquirir o domínio durante o curso de técnicas e habilidades úteis à vida doméstica e 

fundamentadas nos conhecimentos práticos necessários à população rural ou urbana, melhorando 

seus costumes, sua conduta, suas condições de vida. 

No discurso pronunciado em 1954, Mendonça enunciou as características da escola. Para ele, 

tratava-se de uma instituição que dignificaria a cultura das alunas com virtudes cristãs e talentos a 

conservar em prol da civilização e modernização da sociedade brasileira. 

A Escola de Economia Doméstica, que se abre em Uberaba, foi a segunda que no Brasil 
se instala. [...]. O povo uberabense, que nestes rincões centrais do país, pelo seu 
bendito idealismo e pela sua incomparável capacidade de esforço e de trabalho, criou 
uma civilização de que todo o Brasil se ufana (Mendonça, 1954, p. 1).  

Com isto o Curso de Magistério em Economia Rural Doméstica, contemplava em sua matriz 

curricular as áreas de alimentação, habitação, vestuário, saúde, desenvolvimento e orientação das 

famílias, em especial das famílias rurais. A educação para o lar e a vida familiar favoreciam 

experiências que preparavam as alunas para o melhor ajustamento e benefícios destinados àqueles 

com quem elas mantinham contato em sua casa, na escola, na comunidade ajustando-se aos 

anseios e necessidades da família, como instituição básica e modelo para a sociedade.  

Com a cidade e a escola sob forte influência cristã e católica, a ESERD encontrou na família um 

dos seus mais ativos esteios. As atividades escolares diárias eram ajustadas a partir da concepção 

de que “a família foi o centro da sociedade mineira e a hierarquia patriarcal o centro da vida 

doméstica mineira” coadunando com a visão que se tinha de escolarização da mulher à época. Nas 

ideias de Lima, as mulheres constituíam o patrimônio moral da civilização mineira com poder para 

intervir na ordem doméstica na qual “o homem manda, sem dúvida, mas a mulher foi que quase 

sempre decide [...], mansamente [...], na sombra [...] o papel das mulheres foi capital, sem parecer 

que o foi” (Lima, 1945, p. 219-220). Desse modo, as mulheres foram encaradas como uma força 

civilizadora, uma força a mais de trabalho, nos lares ou nas comunidades nas quais podiam intervir.   

A vida moderna desdobrou uma nova face da entidade feminina, desconhecida no século anterior. 

As mulheres deixaram o lar para integrar as lides do trabalho, passaram a trabalhar e a estudar em 
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busca de melhores condições de vida para si e para suas famílias. O lar como antes concebido 

desaparecera. A ESERD viu-se com o trabalho de promover a formação da mulher, notadamente da 

zona rural que adentrava a cidade. Estabeleceu, portanto, um modelo de senhora moderna, porém, 

atrelada à visão do matrimônio como realização feminina, conservando e perpetuando tradições e 

valores no trabalho dentro e fora do lar. Por intermédio de sua atuação nas famílias, a população 

desenvolveria virtudes, com as quais cuidariam melhor de si, de seus filhos e proporcionariam ao país 

melhores trabalhadores que alicerçariam o propalado desenvolvimento nacional. 

No programa de ensino constavam disciplinas com noções e técnicas destinadas à  organização 

das rotinas cotidianas que estimulava o controle de todas as atividades femininas, isto é, destinavam-

se a ocupar o tempo da mulher em atividades “úteis”. Ou seja, a finalidade era “preparar as moças e 

senhoras da vida rural para as atividades da vida prática, visando, principalmente, orientá-las e 

fornecer-lhes noções técnicas sobre organização, controle e direção do lar” (Mendonça, 1954, p. 1).  

A imprensa uberabense cada vez mais exaltava a força e o valor da mulher. Publicava e vinculava 

notícias que destacavam a transição entre as gerações. Pregava que deveria haver uma aceitação 

das tradições seculares articuladas com os anseios do futuro e do progresso. À mulher cumpria evitar 

a passividade de uma vida vazia, encontrar sua razão de ser não só “no amor como no procedimento 

moral e social” levando felicidade aos seus (Correio Católico, 1953, p. 5). Coesa com a visão 

higienista  no Brasil, a educação feminina era essencial para o aprimoramento da saúde das 

mulheres, para atender as exigências da maternidade, das famílias e, por conseguinte, aprimorar as 

condições de vida da sociedade, acompanhando o recente desenvolvimento urbano da sociedade. A 

formação incluía o conceito de uma mudança nos hábitos dos brasileiros, que, aos olhos 

estrangeiros, não se preocupavam com cuidados sanitários, o zelo na vestimenta, nem preservavam 

o espaço íntimo familiar. 

Ressalta-se que desde os anos de 1930 e 1940, médicos e higienistas assumiram postos de 

decisão no Brasil e esboçaram leis relativas ao bem estar de mães, mulheres e crianças realizando 

inspeções sanitárias de escolas e instituições públicas. Definiram currículos contemplando conteúdos 

de higiene, educação infantil enfermagem, puericultura, desenvolvimento infantil, estabelecendo 

padrões para essas disciplinas. Os princípios higienistas  preconizavam mudança dos hábitos diários 

do trabalhador e de sua família, principalmente, no trato com a criança e o recém-nascido. Esses 

princípios incluíam o objetivo de educar para a saúde, com a finalidade de aumentar a expectativa de 

vida, por meio da melhoria das condições de vida humana. 

A formação feminina da ESERD 

Em 1954, nesse contexto, durante os anos de 1954 a 1962, a ESERD já denominada Escola de 

Magistério de Economia Rural Doméstica “Licurgo Leite”, ministrou o Curso de Magistério de 

Economia Rural Doméstica, com duração de dois anos, nível médio e o Curso de Extensão com 

duração de 01 ano. 

O Curso de Magistério, nível de 2º ciclo, abrangia um currículo com duração de dois anos. Com 

aulas  teóricas e práticas visava oportunizar a formação feminina, difundindo a fixação de 

conhecimentos que pudessem modificar comportamentos rotineiros na vida familiar com os 

conhecimentos adquiridos na formação.  A egressa do curso, com o Diploma de Licenciada em 

Economia Rural Doméstica poderia se tornar orientadora nos Cursos de Extensão e professora 

habilitada a lecionar disciplinas relacionadas ao ensino agrícola nas Escolas Primárias Rurais e nas 

Escolas de Ensino Agrícola.  
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O Curso de Extensão de Economia Rural Doméstica com duração de 01 ano propendia a 

formação para atuação junto às famílias rurais para incorporação de novos hábitos e atitudes, 

alterando, muitas vezes, a maneira de ser e de viver desses grupos. A finalidade do Curso de 

Preparação de Economia Doméstica Rural era proporcionar à mulher campesina uma educação 

funcional de base, a qual lhe possibilitasse viver em seu próprio meio em nível mais elevado e 

condições higiênicas satisfatórias. Sua característica principal era a propagação do conhecimento de 

aspectos da vida no meio social e no lar (Brasil, 1969, p. 13). 

Para o desenvolvimento de seus cursos, a Instituição procurava formar as mulheres para que 

pudessem agir por si próprias, com o objetivo de estimular a formação de uma estrutura econômico-

social sólida nas comunidades rurais. O ensino ministrado passava pela escolarização do cotidiano 

doméstico para uma existência condigna. Difundia conhecimentos que a mulher deveria propagar, 

incluindo, a responsabilidade de cuidar da saúde e da higiene dos familiares e, por conseguinte, do 

país. Cabia educá-la para contribuir e melhorar a vida da coletividade acompanhando o recente e 

acelerado desenvolvimento urbano. 

Dessa forma, a escola buscou a cooperação de pessoas com conhecimentos na sociedade local 

que demonstraram possuir capacidade técnica e idoneidade moral, a fim de que pudessem incumbir-

se da realização de tarefas técnicas. Uma das maiores dificuldades para a plena atuação foi a 

escassez de professores e técnicos para as várias atividades  especializadas que precisavam ser 

desenvolvidas no curso.  

Tratou-se então de formar e treinar as pessoas necessárias para a realização dos programas e 

cursos. Essas atividades foram norteadas pela SEAV com dois pontos a serem considerados: a) 

conhecimento socioeconômico da região; b) capacitação de pessoas para execução de trabalhos 

com uma nova concepção de desenvolvimento do meio rural. A essa secretaria vinculada ao 

Ministério da Agricultura cabiam atribuições de caráter normativo para a educação aplicada à 

agricultura e a sua incumbência de ministrar os cursos diretamente, ou fiscalizar esse ramo de 

ensino, em todos os seus graus e modalidades.  

Com limites relacionados aos assuntos de interesse agrícola, inclusive orçamentária, as diretrizes 

para esse nível de ensino brasileiro representaram mais uma forma de submissão à dominação do 

capital, ao mercado de consumo e à influência norte-americana em expansão no país. A preocupação 

era configurar o maior número de unidades escolares e multiplicar cursos profissionalizantes 

agrícolas em consonância os cursos e normas emanadas pelos acordos firmados com os Estados 

Unidos. 

Sem alteração imediata no andamento dos trabalhos educativos predominantes entre 
nós, será de toda a conveniência introduzir-se em nosso meio, a título experimental em 
começo, essa modalidade, de educação profissional, que se chama nos Estados Unidos 
da América do Norte de vocational education  [...] através do Escritório Técnico  de 
Agricultura que se acha em funcionamento entre nós mediante convênio assinado 
entre os Governos brasileiro e norte-americano (Belleza, 1955, p. 5).  

A intervenção na educação e a preocupação com a formação feminina voltada para o 

desenvolvimento pessoal, do grupo e da comunidade eram coerentes com a preocupação higienista e 

a promoção da saúde. O que se buscava era um povo mais saudável, uma educação promovida pela 

escola como um local privilegiado para a divulgação de um modelo de boa educação higiênica. 

Permeava o país a ideia de que enquanto jovens e crianças convivessem com os males do país 

esses continuariam a se reproduzir. Tornara-se preciso reprimir os supostos hábitos dos adultos 
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considerados inadequados como também cuidar da educação dos jovens e das mulheres. Isso 

envolveu intenso investimento com vista à alteração nos hábitos e costumes da sociedade. Incluiu a 

formação para a economia doméstica no ensino secundário, destinada ao aprendizado das mulheres 

de uma atividade profissionalizante, incutindo-lhe hábitos de trabalho para mantê-la ocupada 

afastando-a de hábitos considerados perniciosos, contrários a formação cristã e aos bons costumes. 

O Curso de Magistério em Economia Doméstica Rural funcionou até 1962.  As formadas poderiam 

lecionar disciplinas relacionadas ao curso nas escolas agrícolas. Como professoras poderiam atuar 

nos cursos de ensino agrícola e de extensão voltados para a área rural. O currículo da ESERD era 

bastante amplo, variando ao longo dos anos de dezesseis a dezenove disciplinas obrigatórias. Os 

conteúdos abordavam vasta área de conhecimentos da Administração Escolar, Psicologia, Arte 

Culinária, Enfermagem e Puericultura entre outras que a estudante deveria assimilar, a fim de 

transmiti-las de forma simples e prática às comunidades.  

A transformação das Escolas de Magistério em Colégios de Economia Doméstica Rural ocasionou 

a modificação ao ensino com a finalidade de ajustá-lo às exigências da Lei de Diretrizes e Bases, a 

LDB  de 1961, alterando o currículo e enquadrando-o no ensino de segundo grau. Passaram a 

integrar o currículo, não só as disciplinas de Cultura Técnica, especificamente de Economia 

Doméstica, como disciplinas de Cultura Geral e Práticas Educativas. Com a LDB de 1961, a ESERD 

deixou de ofertar o curso de Magistério em Economia Rural Doméstica, ofertando a partir daí apenas 

os cursos Colegial e Ginasial como instituídos pela legislação. 

À guisa de conclusão 

A Economia Rural Doméstica constituiu o único curso com representantes majoritariamente 

femininas a ser ofertado na ESERD, num período no qual poucas mulheres frequentavam o ensino 

secundário no Brasil e no qual as ciências humanas ainda não ocupavam posição relevante. O curso 

encontrou fundamentos nas correntes que impulsionaram o desenvolvimento da Economia Rural 

Doméstica de origem americana extensionista.  

Dessa forma, a formação em Economia Rural Doméstica oferecida pela ESERD representou um 

papel específico e diferenciado na educação mineira. Nomeadamente em sua atuação no meio rural 

que necessitava de franca expansão para acúmulo de capital, para novas formas de socialização e 

convivência. Por último, como estímulo ao consumo de produtos de origem estrangeira, compondo, 

pelo menos em tese, um panorama de desenvolvimento pontuado pela noção de civilidade e de 

modernização do meio rural mineiro e, por extensão, brasileiro.  

Compreende-se que para o Ministério da Agricultura, o Magistério em Economia Rural Doméstica 

representava um instrumento de mudança. Concebia uma possível educação familiar moderna sendo 

ministrada pela escola e uma alteração na vida do campo que trouxesse melhoria para as famílias, 

contribuindo para mantê-las em suas localidades. Uma educação não de forma individual, mas como 

elemento construtivo de uma nova racionalidade para o processo de desenvolvimento em curso na 

sociedade brasileira. Porquanto, levaria as mulheres a desenvolver e compartilhar ideais comuns, 

com a compreensão e habilidades necessárias a uma vida democrática satisfatória coerente com os 

postulados republicanos.  

A formação feminina em Economia Doméstica, portanto, vinculava-se ao trabalho como princípio 

educativo e trazia imbuída em si estruturas sociais específicas a que cabia resguardar segundo os 

preceitos vigentes no período. Prevalecia a ideia católica conservadora, com o suposto de uma 
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educação para as tarefas domésticas para as mulheres, de uma formação condizente com sua 

“natureza feminina”.  
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Resumo 

O ensino público primário rural em Minas Gerais, no período de 1899 a 1911, estabeleceu o foco 

da investigação. O objetivo foi analisar representações e práticas vinculadas aos processos de 

instrução primária em áreas rurais de Minas Gerais. Alçamos como problemática: quais formas de 

representações e de práticas educativas nos processos de instrução no meio rural foram expressas 

nos documentos pesquisados? Utilizamos como fontes as Mensagens dos Presidentes de Minas 

Gerais, legislações e correspondências. O artigo é parte de uma investigação maior realizada ao 

longo do doutoramento em Educação na linha de História e Historiografia da Educação.  

Palavras-Chave: História da Educação Rural; Professor; Instrução Pública Primária; 

Representações.  

Abstract 

Public Primary Education in rural areas in Minas Gerais, from 1899 to 1911, established the core of 

this investigation. The aim was to analyze representations and the practice linked to primary education 

processes in rural areas in Minas Gerais. The problem involved which forms of representation and 

practice were expressed in the documents analyzed. The documents used as resources were: 

messages from the Presidents of Minas Gerais, the legislation and the mailing of the time. The article 

is part of a larger investigation conducted along the line doctorate in Education History and 

Historiography of Education. 

Key words: History of Rural Education; Teacher; Public Primary Education; Representations. 

 

Instrução primária, o professor em cena 

Ao elegermos parte do período republicano
1
 situamos algumas especificidades aqui entendidas 

como representações
2
 e práticas do ensino no período de 1899 a 1911

3
. 

A política educacional voltada para o professorado, em termos salariais, demonstrou certa 

desvalorização daqueles que atuavam nas escolas rurais e/ou distritais em comparação com os 

                                                           
1
 De acordo com Oliveira (1990) “A República implicou a criação de um poder soberano diferente do existente no Império, 

comprometido não só por seu fundamento hereditário, mas também por ter uma elite dirigente herdeira da colonização 

portuguesa. O processo de construção de uma República envolveu a construção de uma nova soberania. A teoria da soberania 

– a idéia de um poder que constitui a comunidade política – pressupõe o poder do Estado além e acima de qualquer outro 

poder. Os indivíduos, ainda que congregados geograficamente, não são por si só um corpo político: é necessário uma instância 

que os coordene e os unifique, É o poder soberano que constitui a comunidade política.” (p. 88). 
2
 Para a História Cultural a noção de representação é uma das principais categorias. Neste caso, cabe identificar como 

determinada realidade é construída, pensada e dada a ler. Tal termo é portador de diversos sentidos e pode se referir a uma 

ausência, sendo deste modo, necessário colocar algo ou alguém para representá-lo. As representações construídas sobre o 

mundo fazem com que os homens percebam a realidade e pautem sua existência, ou seja, a partir de suas imagens de mundo, 

as pessoas fazem escolhas, constituem relações, inscrevem-se de determinada forma no meio social. Tais representações 

também geram condutas e práticas sociais. Em resumo: os sujeitos dão sentido ao mundo por meio das representações que 

constroem da realidade. Ver: Chartier, R. (1987). A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel. 
3
 O presente  texto foi construído a partir de uma pesquisa maior desenvolvida em nível de doutorado no interior do Grupo 

de Pesquisa em História do Ensino Rural (GPHER) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia  (PPGEd/UFU) - Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Sandra Cristina Fagundes de Lima. A tese defendida em 

março de 2013 traz como título: Organização do ensino rural em Minas Gerais, suas muitas faces em fins do XIX e início do XX 

(1899 – 1911). Contou com financiamento da FAPEMIG e da CAPES. A tese, em sua íntegra, encontra-se disponível em: 

http://www.bdtd.ufu.br 
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professores das cidades. O ensino público primário rural em Minas Gerais era ministrado por 

professores que não encontravam necessariamente boas condições para o exercício do magistério. 

Ou seja, ora não se deparavam com estruturas físicas básicas, ora faltavam materiais didáticos, 

programas de ensino, mobília entre outros fatores que dificultavam o exercício do magistério. Muitas 

vezes, esses professores aprenderam a ensinar ensinando, na prática pedagógica diária. Outras 

vezes utilizavam métodos de ensino diversificados e também experimentados nos fazeres diários. O 

professor era um prático. 

O professor, na visão de Arroyo (1985) apresentava qualidades e virtudes, sendo um profissional 

que carregava consigo uma estreita aproximação entre sua rotina de mestre com a comunidade, os 

pais e os alunos. Ele estabelecia relações socioculturais diversas. A escola ao funcionar na casa do 

professor externava um símbolo da inserção dessas relações estabelecidas. Para o professor não 

parecia ser possível “separar no ato educativo, nem no seu profissional, o espaço e o momento de 

ser profissional, pai, negociante, cidadão” (p. 25). O professor, o mestre era uma figura de referência 

não apenas na sala de aula, mas conhecido na e pela comunidade. O professor era influenciado, mas 

também influenciava. Arroyo (1985) diz: 

Do profissional do ensino se espera que seja um sacerdote dessa ação civilizatória, não 
tanto um profissional que trabalha, e no trabalho, ganha o pão, mas que se dedica por 
zelo cívico, a uma causa nobre, ainda  que não ganhe para o pão de cada dia. Uma 
visão espiritualizada de uma relação de trabalho mercantilizada (p. 94). 

A ideia de professor sacerdote compôs uma ética do trabalhador de ensino, uma imagem 

moralizadora e civilizatória apoiada pelo Estado. As classes conservadoras apostaram na proposta de 

um ensino para combater a falta de educação das massas incivilizadas.  

O cumprimento das atribuições de professor não era algo fácil. Inferimos que o mestre dificilmente 

possuía a formação condizente com a sua atuação nas salas de aula a partir dos preceitos das 

reformas do ensino estabelecidas no início do século XX. Arroyo (1985) referenda que: 

Nesta perspectiva a novidade dos conceitos trazidos pela reforma no início do século, 
são realmente algo de muito novo na constituição do trabalhador do ensino. Os 
reformadores tomaram consciência de que essa árvore não nascia espontaneamente 
de amor e zelo, mas deverá ser feita, construída com esmero, disciplina. O educador 
teria que ser educado” ( p. 170).  

Do professor era esperada a dedicação, o zelo e o amor pela docência. Um profissional 

competente implicava atender o projeto reformador, porém era necessário “construir” o novo 

trabalhador da educação. 

Como responsável pela instrução rural, o salário que os professores recebiam era diferenciado. 

Para os que atuavam no meio rural o provento era menor. Os professores que atuavam nas cidades 

recebiam melhores remunerações.  

Essas distinções nos cotidianos das escolas urbanas, rurais e/ou distritais
4
 se sobressaíram ainda 

mais a partir da criação dos grupos escolares na capital, por meio da reforma do ensino processada 

em 1906
5
, no governo de João Pinheiro da Silva.  

                                                           
4
 A classificação das escolas em rurais, distritais e urbanas, ao longo do período pesquisado, foi sofrendo alterações de 

acordo com as legislações, não sendo possível apresentar a mesma denominação para todo o período; a ênfase que trazemos 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

93 

 

Quadro 1
6 Salários dos Professores em fins do século XIX e início do XX 

Professores 

Lei 41 de 1892 

Escola urbana 
Escola 

distrital 
Escola rural 

Normalista 1:800$000 1:400$000 1:200$000 

Não 

Normalista 
1:300$000 1:100$000 1:100$000 

Professores 
Lei  281 de 1899 

Escola urbana Escola distrital 

Normalista 2:160$000 1:680$000 

Não 

Normalista 
1:560$000 1:320$000 

Professores 

Decreto Nº 1.960 de 1906 

Grupo 

escolar da 

capital 

Grupo 

escolar da 

cidade 

Distrito Colônia 

Efetivo 2:000$00

0 

1:800$

000 

1:400$000 1:200$000 

 

Os menores salários eram pagos aos professores classificados como rurais e/ou distritais. No 

olhar dos governantes, ou seja, nas suas possíveis avaliações, determinados locais mereciam mais 

investimentos na instrução pública primária, o que se devia a motivos variados como priorizar as 

regiões mais populosas. 

Apesar de aproximadamente quatorze anos de diferença, entre a Lei 41 de 1.892 e o Decreto 

1.960 de 1906, os ganhos dos professores que atuavam fora das regiões urbanas eram bem 

menores. Isso, contudo, não significava que suas despesas também eram reduzidas. Prova disso foi 

a correspondência enviada para a Secretaria do Interior por um professor. Nela aparecem 

reclamações da falta de recursos necessários à subsistência. Em se tratando de área rural 

possivelmente haveria gêneros alimentícios, mas poucos eram os recursos financeiros para adquiri-

los. Pode se inferir daí que o baixo salário do professor era um dos dificultadores de sua permanência 

na sala de aula rural.   

Exmo. Inr. Dr. Secretario do Interior do Estado de Minas 

Diz Moyzés de Paula professor publico da cadeira de instrucção primaria da cachoeira de Cima 

municipio de Caethé, que não havendo alli recursos de subsistencia alimenticia, por isso pede a V. 

Excia se digne conceder ao suppe. transferencia para a cadeira da Vargem do Pantano municipio de 

                                                                                                                                                                                     
não visa à unicidade entre rural e distrital, mas em alguns momentos suas características apresentavam-se mais por 

semelhanças do que diferenças.  
5
 MINAS GERAES. Lei nº 439, de 28 de setembro de 1906. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas Geraes. 

1906. 
6
 Fonte: Legislações de Minas Gerais: MINAS GERAES. Lei nº 41, de 3 de agosto de 1892. Ouro Preto: Imprensa Official 

do Estado de Minas Geraes. 1892; MINAS GERAES. Lei 281, de 16 de setembro de 1899. Ouro Preto: Imprensa Official  do 

Estado de Minas Geraes. 1899; MINAS GERAES. Decreto nº 1960, de 16 de dezembro de 1906. Bello Horizonte: Imprensa 

Official do Estado de Minas Geraes. 1906. 
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Sabara. O suppe. pelo documento junto, cre-se com direito a cadeira que solicitando a V. Exa a 

requer. Pede deferimento. E.R.M. – Moyzés de Paula.
7
 

Os baixos salários aliados ao alto custo de vida e, em menor relevância, a possível falta de 

alimentos, podem ter contribuído para que os professores solicitassem transferência para outros 

locais ou até mesmo a exoneração de seus cargos.  Nessa direção, o professor Moyzés da sala de 

aula de Cachoeira de Cima, pertencente à Caethé, foi um dos que solicitou exoneração de seu cargo. 

A permanência do professor em sala de aula no meio rural era bem difícil. Muitos pediam a 

transferência de lotação, o que possivelmente prejudicava o desenvolvimento das aulas e o 

desempenho dos alunos nessas localidades. 

A reforma do ensino de 1906 não foi suficiente para equalizar os salários dos professores em suas 

diferentes classificações, muito embora a inauguração dos grupos escolares em algumas localidades 

trouxesse novidades para o ensino em Minas. Essa reforma representou uma proposta vinculada aos 

anseios republicanos e ao projeto de modernização.  

Já a situação do professorado em 1911 não era tão diferente. O Decreto 3.191 tratou de novas 

classificações, por um lado, mais complexas; por outro, expressava continuidade de desvalorização 

dos trabalhos dos professores rurais e distritais. Ao todo compunham sete complexas denominações, 

no contexto no qual se encontravam os professores. 

Quadro 28 
Salários dos Professores no início do 

século XX 

Professor 

Decreto 3.191 de 1911 

Ordenad

o 

Gratificaç

ão 
Total 

Das escolas primárias anexas às normais: dos grupos da capital e da 

escola infantil 

1:000$0

00 
1:000$000 

2:000$0

00 

Das escolas singulares da capital; dos grupos e escolas singulares das 

cidades e vilas 
900$000 900$000 

1:800$0

00 

Dos grupos e escolas singulares dos distritos 700$000 700$000 
1:400$0

00 

Das colônias e povoados rurais; adjuntos da capital 600$000 600$000 
1:200$0

00 

Adjuntos das cidades e vilas 480$000 480$000 960$000 

Adjuntos dos distritos 360$000 360$000 720$000 

Adjuntos dos povoados rurais e das colônias 300$000 300$000 600$000 

 
 

As relações entre as classificações dos professores e seus ordenados comprova o quanto as 

escolas dos povoados rurais e distritais eram desvalorizadas. À medida que os professores eram 

adjuntos a situação se apresentava pior. Na gratificação que os professores recebiam, o valor 

correspondia exatamente ao do ordenado. Nos documentos acessados encontramos queixas dos 

professores solicitando seus ordenados atrasados em correspondência à Secretaria de Interior. Não 

foi possível detectarmos por quais motivos os salários atrasavam. Conjeturamos que a falta de 

informações mais precisas sobre as atividades desenvolvidas pelos professores ao longo de cada 

mês pudesse ser um dos indicativos para a demora no pagamento. 

                                                           
7
 MINAS GERAES. Secretaria do Interior. Correspondências. 19 de janeiro de 1899.  Códice SI

4 
1 Cx:01 Pc:36. 

8
 Fonte: Legislação de Minas Gerais: MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa 

Official do Estado de Minas Geraes. 1911. 
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Implícito aos dados citados, deduzimos uma ausência de políticas destinadas aos professores 

rurais e/ou distritais por dois motivos. O primeiro se apresenta como a própria desvalorização de seus 

salários em relação aos professores das cidades. O segundo motivo seria a gratificação paga. Isto 

por que, além dos salários os professores recebiam uma gratificação, igual ao valor de seus 

ordenados. Mesmo assim a totalidade dos recursos financeiros recebidos pelos professores adjuntos 

dos povoados rurais era a menor de todas as classificações. Talvez fosse uma tendência vinculada 

aos discursos pedagógicos visando sustentar a desvalorização daqueles que atuavam no meio rural. 

Desta forma Abrão (2009) em estudos sobre o discurso pedagógico traz diversas contribuições: 

O discurso pedagógico, semelhante a outros discursos, é atravessado por um conjunto 
de injunções de várias ordens e natureza, como as de caráter histórico, político, 
ideológico, epistemológico, linguístico entre outras. É um discurso que, na sua 
particularidade e a partir do pressuposto de uma prática didático-pedagógica, traz no 
seu bojo representações que buscam dar conta, sobretudo, de políticas públicas, 
programas e projetos voltados para a formação do Homem, do Cidadão e do 
Profissional” ( p. 283). 

Uma educação para formar braços destinados aos trabalhos na agricultura, esta foi a vertente 

adotada diante dos discursos percebidos por nós em análises nas Mensagens dos Presidentes. 

A crença de que a educação fosse capaz de “regenerar” ou criar uma nova sociedade organizada 

e civilizada corroborava com a disseminação de ideologias capazes de manter a ordem. Essa era a 

proposta das elites dirigentes em Minas Gerais. Os discursos afirmavam o desleixo com a educação 

pública primária rural. Ser professor de escola rural, no período analisado, era se adaptar as 

precariedades de um sistema público incipiente de educação. 

Ser professor em Minas Gerais 

O Decreto 3.191 se constituiu por múltiplos discursos. Permeava nele a ideia de se formar um 

homem que atendesse aos anseios da classe dominante. Assim também se mostraram os discursos 

pedagógicos disseminados no contexto dessa pesquisa. O professor estava imerso em discursos 

para a formação de seres civilizados, nesse caso crianças.  

Para concretizar essa formação, na condição de responsável pela sala de aula, o professor ao 

assumir o “cargo” de funcionário público mediante concurso deveria contemplar algumas 

particularidades na condição de efetivo, interino ou substituto.  

O parágrafo único do artigo 93 do Decreto 3.191
9
 estabeleceu que professor adjunto era o mesmo 

que professor substituto, contemplando alguns requisitos necessários para a nomeação e para o 

exercício da docência, consoante o  artigo 82 do mesmo Decreto. 

1.º a qualidade de cidadão brasileiro, nato ou naturalizado; 

2.º a edade que será de 18 annos para as melheres e 20 para os homens; 

3.º a moralidade; 

4.º a aptidão physica e isenção de molestia contagiosa e repulsiva; 

5.º a prova de vacinação ou revaccinação, nos termos da lei; 

                                                           
9
 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas Geraes. 

1911.  
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6.º  a competencia profissional.
10

 

Entre os itens citados para a condição de ser professor, destacamos a competência profissional. 

Isto por que, ao iniciarem os trabalhos nas escolas, os professores obrigatoriamente deveriam 

assumir a terceira classe, ou seja, deveriam atuar nos distritos, conforme determinado pelo próprio 

Decreto. Mesmo com estudos de normalista, o professor iniciante era julgado pelos legisladores na 

condição de serem pouco práticos ou pouco habilidosos, sendo esse pouco, contudo, suficiente para 

as atividades nas escolas rurais e/ou distritos.  

Ao impedir que os professores assumissem a primeira ou segunda classe, a ideia era preservar a 

qualidade do ensino tanto nos grupos da capital quanto das escolas isoladas da capital e/ou grupos 

isolados das cidades e vilas, como estipulado na legislação “Fica estabelecido que a primeira 

investidura para o magisterio será no logar de professore de terceira classe ou no das inferiores.”
11

 

Nas outras classes, ao professor iniciante era permitido o exercício do magistério, assim ele podia 

atuar também nas escolas das colônias e dos povoados rurais. A restrição existia apenas para as 

escolas da capital, das cidades e das vilas.  

Para o professor das escolas rurais, diante de tal contexto não havia escolha. Caso o professor 

residisse em local muito distante da sala de aula os riscos de abandono da atividade docente era 

grande. Quando desistiam, os professores alegavam falta de meios de transporte, estradas, 

segurança, moradia e até mesmo de alimentos. Mas os baixos salários recebidos, muitas vezes 

insuficientes para as despesas, eram o fator preponderante para as renúncias. 

Em relação ao caráter provisório do professor iniciante, “[...] a nomeação de qualquer professore 

terá sempre o carater provisorio, durante os tres primeiros annos do exercicio do cargo.”
12

 As duas 

primeiras classes só poderiam ser ocupadas por professores efetivos desde que atendessem a 

alguns critérios estabelecidos. Um deles era a antiguidade no exercício do magistério. Segundo esse 

critério a impressão que temos é a de que a Secretaria do Interior estabelecia critérios por meio da 

própria legislação para melhor controle dos professores, constituindo, portanto, uma espécie de olho 

“mágico”. Para Costa (2006) havia uma rede territorial de vigilância. 

Uma das condições para os professores assumirem a primeira e segunda cadeira era o diploma 

de normalista obtido nas escolas do Estado. Essa medida visava preterir os normalistas de outros 

Estados. Além disso, os professores deveriam cumprir os seguintes requisitos: “a) Com a antiguidade 

de professore; b) Com sua assiduidade no exercicio do magisterio; c) Com a matricula, frequencia e 

resultado dos exames da escola por elle regida; d) Com suas notas na Secretaria.”
13

  

A promoção na “carreira” de professor iniciante para professor experiente, bem como a alteração 

de seu local de trabalho inicial para uma das duas primeiras classificações das escolas da capital se 

dava exclusivamente pelo Secretário do Interior. Isso independia de requerimento a ser enviado pelo 

próprio professor. A mesma legislação dizia ainda que a não resposta, ou o silêncio do professor 

após a sua promoção na “carreira”, seria interpretado como recusa. “Art. 91. O professor promovido 

                                                           
10

 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas 

Geraes. 1911.  
11

 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas 

Geraes. 1911. 
12

 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas 

Geraes. 1911. 
13

 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas 

Geraes. 1911. 
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deverá declarar dentro do prazo de 30 dias si aceita ou não a promoção. Paragrapho unico. O 

silencio será interpretado como recusa.”
14

   

O professor, dessa forma, se via sob forte pressão. Ele precisava melhorar sua carreira, mas 

deveria atentar para as determinações e comunicados da Secretaria do Interior que por sua vez 

demonstrava morosidade nos negócios da educação. 

O controle sobre os professores aparece como algo presente e característico no Decreto 3.191 de 

1911. Nem sempre era possível exercer autonomamente a docência, haja vista que o professor 

poderia ser transferido de um lugar para outro sem a menor explicação vinda da Secretaria do 

Interior. Nesse ponto, desconfiamos que os sujeitos que carregavam algum desafeto político na 

condição de professor em relação às autoridades da localidade ficavam à mercê de imprevisíveis 

mudanças. Não interessava sua formação e nem o local no qual atuava, sendo o mais comum o 

envio de professores para as áreas rurais, talvez pela sua própria falta nos locais mais afastados. 

Quando um professor solicitava mudança de lotação do meio rural para o urbano seu pedido era 

processado de forma mais vagarosa. 

A efetivação dos pedidos de remoção de professores, até mesmo anteriormente ao Decreto 3.191, 

se dava de forma bastante demorada. O professor Joaquim Gomes Temotheo, regente da cadeira 

rural de Pita, município de Caethé reclamou em comunicado ao Secretário do Interior a morosidade 

de seu processo. 

Elmo Sr. Dr. Secretario do Interior 

Diz  Joaquim Gomes Timotheo, professor publico primario da 

cadeira rural do pita, municipio de Caethé, que achando-se 

preenchida inteiramente a cadeira districtal do Taquarassú, 

denomindada 1ª Cadeira – e estando o peticionario habilitado 

legalmente para regel-a vem o mesmo. 

Para V. Excia. se digne provel-o por nomeação effectiva, na referida 1ª cadeira destrictal do 

Taquarassú. Juntando a este os titulos legaes de sua habilitação, peticionario e professor publico há 

dez annos, espera e pede a V. Excia. Justiça. Procurador adevogado Pedro da Matta Machado.
15

 

Na correspondência, o professor relatou não ter sido atendido pelos órgãos responsáveis: a sua 

remoção não fora viabilizada. Em outras correspondências do mesmo professor não houve interesse 

da administração pública responder ao remetente. Um abaixo-assinado organizado pelos moradores 

do distrito de Taquarassú foi redigido com objetivos semelhantes ao anterior, no qual pediram a 

remoção do professor. 

Ilmo. Exmo. Inr. Dr. Secretario do Interior do Estado de Minas 

Os abaixo assignados cidadões Brasileiros e eleitores residentes 

neste Districto, vem respeitosamente a presença de V. Excia. 

pedir a remoção do Professore da Povoação do Furado, neste 

Districto o Cidadão Joaquim Gomes Thimoteo para a 1ª cadeira 

do sexo masculino deste Arraial, a qual os abaixo assignados 

sabem que vai vagar-se dentro de poucos dias, em virtude de 

renuncia da respectiva Professora. 

                                                           
14

 MINAS GERAES. Decreto nº 3.191, de 9 de julho de 1911. Bello Horizonte. Imprensa Official do Estado de Minas 

Geraes. 1911. 
15

 MINAS GERAES. Secretaria do Interior. Correspondências. 31 de agosto de 1899.  Códice SI
4 

1 Cx:01 Pc:36. 
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Devido as suas habilitações e ao seu zelo, o professor Joaquim Gomes Thimoteo, tem a sua 

escola em frequencia diaria de mais de quarenta alumnos, achando-se esta a treis kilometros d’este 

Arraial, e em lugar em que qualquer outro Professor não conseguiria frequencia que este Professor 

inspira aos paes de familia, que estes preferem mandar seus filhos diariamente áquella escola, a 

deixal-os frequentar a cadeira que ora vai vagar-se, embora seja ocupada por uma senhora digna de 

tudo respeito e consideração. 

A remoção pedia alem de ser dotada justiça, importa uma grande comodidade para os 
paes de familia, que assim ficarão isentos de mandar seus filhos andar diariamente 
treis kilomentros em procura de escola, correndo riscos e perigos. 

Concedendo V. Excia. esta remoção, pretará um grande serviço a instrucção publica 
desta localidade, e satisfará a aspriração geral de todos os nossos conterráneos, que 
saberão agradecer a V. Excia. este grande beneficio. Saude e fraternidade.  
Taquarassú, 5 de junho de 1896.16 

As correspondências sinalizaram que o professor Joaquim Gomes Thimoteo era querido pelas 

famílias e/ou moradores. O abaixo-assinado continha 54 assinaturas. Parte do enunciado apresentou 

os signatários responsáveis pelo documento como cidadãos brasileiros e eleitores. O voto surgia 

como possível moeda de troca e/ou ameaça ao não atendimento dos pedidos realizados.  

Para explicar a morosidade nesse processo de remoção do professor, mencionamos dois pontos 

relevantes. O primeiro nos indica que o professor era bastante empenhado e conseguia cumprir as 

determinações legais estabelecidas para a instrução pública primária. Dessa forma, promover a 

remoção do professor significaria também criar um problema a mais  para a própria Secretaria do 

Interior: uma sala sem professor. O segundo ponto a destacar é que a demora em promover a 

remoção do professor poderia ser uma das estratégias da própria Secretaria do Interior para manter o 

professor na localidade, ou seja, uma das facetas do poder instituído, de acordo com Certeau (2002). 

Havia um enaltecimento das reformas do ensino empreendidas em Minas que não condizia com 

as realidades observadas nas áreas afastadas das cidades, principalmente se relacionadas à 

situação do professorado que recebia baixos salários e atuava em condições precárias para 

desenvolverem suas atividades na instrução pública primária rural. Assim não podemos falar de um 

ensino público “cuidadoso” para externar parte das representações da própria educação por meio das 

lentes dos governantes. 

Na Mensagem de Júlio Bueno Brandão, Presidente de Minas Gerais transpareceu alguns traços 

culturais. Entre eles a defesa de um ensino público “cuidadoso”. Porém, ao recorrermos à reforma de 

1906, esse mesmo governante justificou suas ações, remetendo-nos à ideia de instauração de uma 

rede de sentidos que destacassem os feitos dos governantes. Em vista dessas considerações, 

pensamos na existência de redes culturais “fechadas”, tecidas a partir de estratégias preconizadas 

pela Secretaria do Interior. 

Tem merecido da parte destes e dos governos anteriores os mais desvelados cuidados tudo 

quanto diz respeito ao ensino publico. 

O ensino primario que obedece aos planos traçados pela lei n. 439, de 28 de setembro de 1906, e 

regul. n. 1.960, de 16 de dezembro do mesmo anno, tem tido o maior desenvolvimento possivel, já 

                                                           
16

 MINAS GERAES. Secretaria do Interior. Correspondências. 05 de junho de  1896.  Códice SI
4 

1 Cx:01 Pc:36. 
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com a creação de grupos escolares, já pela disseminação de escolas isoladas, urbanas, districtaes e 

ruraes, tanto quanto comportam as verbas orçamentarias.”
17

 

A Mensagem proferida ao Congresso Mineiro é parte dos indícios que trazemos para demonstrar o 

quanto os pronunciamentos oficiais se distanciavam da realidade da instrução rural e/ou distrital em 

questão, pois ambas dependiam de dotação orçamentária e, sobretudo, da vontade política. Ao 

avaliarmos os aspectos culturais, nos reportamos a (Chauí, 2006), pois acreditamos que havia na 

dinâmica de estruturação da escola rural um caráter opressivo por parte dos governantes e das elites 

dirigentes, usada para demonstrar que o progresso só seria possível por meio da educação 

setorizada, priorizando as cidades. Chauí (2006) menciona que: 

Para exercer a dominação invisível graças ao prestígio do saber, as elites precisam 
impô-lo pela força visível. Ora, essa contradição, como toda contradição, é dotada de 
clareza meridiana, pois através dela é possível perceber tanto o caráter opressivo do 
saber (que por isso precisa ser imposto) quanto o caráter sábio da opressão (que por 
isso se oferece como ‘necessária ao progresso da nação’) (p. 61). 

O projeto de educação estabelecido pelas elites agrárias no Brasil foi excludente. Diante do 

prestígio do saber de uns, os dominantes, os professores rurais foram desprezados e, com eles, todo 

um repertório de saberes e fazeres constituídos nas diversas redes e/ou teias de conhecimentos. 

Para Cevasco (2008) “A luta pela cultura comum implicou embates por uma sociedade sem divisões 

de classes, com ampla oposição às formas existentes de desigualdade” (p. 56). No período 

pesquisado, ressaltamos que havia muitas imposições, sempre a partir dos anseios das elites 

agrárias que utilizavam, para impedir as alterações das estruturas de poder e/ou dominação. 

Considerações finais 

Verificamos que professor da escola pública primária rural estava imerso em um projeto de total 

abando das políticas públicas. Desse modo, o ensino era projetado para formar sujeitos obedientes e 

civilizados condizentes com os novos tempos. A inclusão de saberes pelas “ondas” do progresso e da 

ordem foi oficializada nos programas de ensino endereçados à formação de uma consciência cívica 

de alunos e professores. A cultura escolar desembocava  de acordo com Viñao Frago (2001) “no 

remodelamento dos comportamentos, na profunda formação do caráter e das almas que passa por 

uma disciplina do corpo e por uma direção das consciências” (p. 22).  

O professor deveria seguir os preceitos legais necessários para instituir em sua sala de aula 

comportamentos e posturas que possibilitassem às crianças uma cultura de submissão, de 

dependência, uma representação e conformação ao sistema de ensino e aos preceitos do 

capitalismo. 

Os professores das escolas públicas primárias rurais recebiam salários menores em relação aos 

demais professores de outras localidades. Suas condições de trabalho eram precárias. Tudo faltava 

nas salas de aula, inclusive a própria aula. Tal realidade não foi suficiente para inverter a situação de 

penúria na qual esses docentes se encontravam imersos. A Secretaria do Interior, bem como os 

próprios legisladores, alegavam falta de condições financeiras para as melhorias necessárias. Dessa 

forma as propostas para adequação e melhoria da escola restringiram-se às áreas urbanas.  

                                                           
17

 MENSAGEM dirigida pelo Presidente do Estado Júlio Bueno Brandão ao Congresso Mineiro em sua 1ª. Sessão 
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Resumo 

O tema desta pesquisa é a análise das imagens e ideias sobre o Brasil nos manuais escolares 

portugueses de História e Geografia durante o período do governo brasileiro de Getúlio Vargas. 

Nosso objetivo é entender o discurso construído por essas imagens. As fontes utilizadas pertencem à 

coleção de manuais da Biblioteca Pública de Braga, de classes diversas, e foram analisadas sob a 

luz da reflexão de pesquisadores como Justino Magalhães, Sérgio Claudino dentre outros. Em 

nossos estudos, consideramos que a seleção de imagens e enquadramentos não representa 

somente uma escolha pictórica, mas uma escolha ideológica, pois, na opção por determinadas 

ilustrações e descrições, seus formatos e temas, há uma intenção e um objetivo que sustentam a 

narrativa proposta pelas fontes. 

Palavras-chave: Manuais escolares; Brasil; Portugal; ditadura 

Abstract: 

The theme of this research is the analysis of images and ideas about Brazil in Portuguese history 

and geography textbooks during the Brazilian government of Getúlio Vargas. Our aim is to understand 

the discourse constructed by these images. The sources used belong to the collection of manuals 

from Braga Public Library, from various series, and were examined under the light reflection of 

researchers as Justino Magalhães, Sérgio Claudino and others. In our studies, we believe the picture 

selection and framing is not only a pictorial choice, but also an ideological choice, because in the 

choice of certain illustrations and descriptions, their formats and themes, there is an intention and 

purpose sustaining the narrative proposal by the sources.  

Key-words: Textbooks; Brazil; Portugal; military dictatorship 

 

Introdução 

O trabalho do historiador envolve a busca e a análise de fontes que nos possam revelar aspectos 

da vida, dos costumes e dos ideais que nortearam ações passadas. No caso da História do Brasil, 

muito já se tem investigado e muito mais ainda há por ser feito, sobretudo, no que se refere aos 

estudos contemporâneos. Nesse campo em particular, destacamos o período que corresponde ao 

governo de Getúlio Vargas. Marcada pela instituição de um regime autoritário e centralizador, bem 

como pelo desejo de construir uma nova identidade nacional, a ditadura varguista, entre os anos de 

1930 e 1945, valeu-se da imprensa e principalmente da escola como instrumentos de disseminação 

de sua ideologia, compondo assim um vasto acervo imagético, capaz de nos revelar muito sobre o 

que se desejava transmitir e o que se desejava ocultar sobre o passado e o presente do Brasil. 

Ao observarmos os manuais escolares brasileiros do início do governo de Getúlio Vargas e do 

Estado Novo, é notório o desejo de construção, a partir de texto e imagem, de um discurso 

nacionalista e ufanista, no qual a pobreza, a desigualdade e os conflitos sociais não tinham espaço, 

somente as imagens que valorizavam a representação de um Brasil em franco desenvolvimento, 

moderno, harmônico e a industrializar-se eram dadas ao público estudantil. Mas, seria essa 

construção, apenas objeto da propaganda governista dentro do país, ou estaria sendo compartilhada 

e multiplicada igualmente em outros meios, em outros espaços discursivos?   

Em nossa busca por referenciais imagéticos do Brasil em fontes do estrangeiro, a escolha dos 

acervos portugueses deu-se por questões lógicas e objetivas: a influência dos manuais portugueses 
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na elaboração dos primeiros manuais escolares brasileiros, que, no caso particular da disciplina de 

História, mantiveram estrutura e organização de imagens muito semelhantes à dos manuais 

portugueses; a necessária presença do Brasil como tema didático nos manuais portugueses de 

História e o contexto político português, dos anos de 1930 e 1940, quando, tal qual o Brasil, 

encontrava-se Portugal sob uma ditadura. 

O manual como fonte 

Conquanto esta seja uma pesquisa sobre as representações do Brasil e não uma investigação 

sobre a história dos manuais escolares, sabemos que ambos os caminhos encontram-se conectados, 

pois, como explica Magalhães (2008, p.6), embora a história do manual escolar não seja confundida 

com a utilização do manual como fonte historiográfica, na verdade, as duas investigações têm estado 

cruzadas. Por associar conteúdo, teoria e conceito; e também, por estar associado às práticas de ler 

e dar a ler, os manuais escolares se constituem em uma fonte preciosa para o estudo da história 

cultural.  

Ainda segundo Magalhães (2008), o manual escolar deve ser entendido como um produto que 

repercute em diferentes aspectos da ordem social – do conhecimento, da cultura - e mesmo como 

meio para a divulgação de um projeto político e ideológico.  

Dessa forma, ao trabalharmos com os manuais, devemos atentar para duas principais 

perspectivas: o que é veiculado e o que é, de fato, aprendido; é nessa relação que encontramos seu 

contributo à história da cultura. Ao contrário do livro, que possui uma maior abertura em sua relação 

com o leitor, pois permite que a interpretação e reinterpretação da mensagem sejam feitas mais 

livremente, o manual escolar, por sua vez, constitui-se num produto realizado a partir de um plano 

objetivo de abordagem didática e conteudística, no qual texto, formato e imagem irão compor uma 

mensagem a ser transmitida com mínimo grau de liberdade. Todavia, embora o manual seja 

produzido a partir de objetivos e princípios muito bem definidos, a recepção das ideias nele 

impressas, será sempre permeada por diferentes condições. A uma estética da produção e da 

representação subjaz uma estética da recepção (Magalhães, 2006, p. 11), que embora seja muito 

difícil de ser quantificada e delimitada, pode ser compreendida de uma forma mais segura, a partir do 

estudo das fontes e a observação das permanências e transformações de determinados modelos e 

padrões. 

Os manuais brasileiros e sua relação com a imagem 

Ao final do século XIX, o modelo brasileiro de manual escolar de Geografia, passaria a diferenciar-

se do modelo português no tocante ao uso das imagens. Na década de 1880, encontramos 

exemplares de manuais brasileiros de Geografia fartamente ilustrados, versando não apenas sobre a 

descrição física e quantitativa do território brasileiro e do mundo, mas também trazendo algumas 

abordagens sobre tipos humanos e costumes. Esse formato permaneceria presente até a primeira 

metade dos anos de 1970, pois no Brasil, a Geografia deixaria de existir como disciplina autônoma 

com a reforma do programa curricular, em 1971, durante o período da ditadura militar – 1964-1985 – 

quando as disciplinas de História e Geografia foram substituídas pelos Estudos Sociais. E só teria 

correspondência no modelo português a partir dos anos de 1920.  

No tocante às representações do próprio Brasil e dos brasileiros, o que se observa em nossos 

manuais, nas décadas de 1930 e 1940, é que, embora nossa diversidade humana se fizesse 

presente nas ilustrações e descrições da vida cotidiana, os grupos humanos apareciam 
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descontextualizados em relação ao meio. Recortes de enquadramento que privilegiavam os traços 

fisionômicos expostos em posição de frontalidade, destacavam somente as particularidades 

fenotípicas dos retratados que, mesmo quando representados em atividade, não estavam associados 

nem a um tempo específico e nem a um espaço definido da região. Além disso, as imagens 

escolhidas para representar as paisagens brasileiras eram, via de regra, as imagens urbanas, como 

os recortes com enquadramentos que privilegiavam os perfis de avenidas ou praças de capitais 

brasileiras; ou de áreas em processo de urbanização, como as fotorreproduções de povoados em 

incipiente estado de ocupação, localizados estrategicamente ao longo de rios, o que lhes facilitava o 

transporte e o acesso. As imagens, em plano diagonal, conferiam profundidade ao cenário, 

prolongando-o para além do enquadramento da fotografia. Os edifícios retratados obedeciam sempre 

a um mesmo estilo neoclássico, criando uma estética que, embora associada ao Brasil republicano, 

era, contudo, atemporal. Compunha-se assim, um Brasil homogêneo, urbanizado, que seguia 

basicamente o roteiro arquitetônico das metrópoles europeias, constituindo-se assim um conjunto de 

imagens-ícone que associavam o Brasil a um novo mundo civilizado. 

Embora não faltassem, nos manuais, referências à natureza, essa aparecia padronizada tal qual o 

eram os recortes urbanos. Privilegiam-se imagens de jardins e hortos, formas e enquadramentos que 

também encontravam referência em imagens canônicas da fotografia europeia. 

Quanto aos manuais brasileiros de História, temos que, durante o final do século XIX e a primeira 

metade do século XX, praticamente não havia um trabalho voltado para o uso de imagens. A grande 

maioria dos manuais sequer as trazia impressas e, naqueles em que encontramos imagens, estas se 

limitavam a uma função de redundância e não de colaboração. Segundo Van der Linden (2011, pp. 

120-121), na relação de redundância seria como um grau na relação texto e imagem pois não haveria 

nenhum sentido suplementar. A imagem repete a mensagem do texto, porém pode haver um volume 

maior ou menor de informação em um dos dois, uma vez que seria impossível que tivessem 

conteúdos idênticos. Já na relação de colaboração ou complementaridade, o significado não se 

encontra totalmente em nenhum dos dois – texto ou imagem – mas sim na relação entre ambos.  

Seguindo a perspectiva de uma história dos heróis, os manuais brasileiros de História, eram 

organizados a partir de uma narrativa marcadamente factual e, quanto às imagens, limitavam-se, 

basicamente às efígies dos heróis da história exatamente como os manuais portugueses. No caso 

brasileiro, eram apresentadas as efígies dos mártires da formação da nação – jesuítas e bandeirantes 

– e também fotorreproduções de retratos dos heróis da luta pela independência do Brasil durante o 

período colonial e as imagens dos governantes brasileiros dos períodos monárquico e do republicano.  

Os manuais portugueses e sua relação com a imagem. 

Os manuais analisados nesta pesquisa correspondem àqueles produzidos durante os últimos anos 

da Ditadura Militar e os primeiros doze anos do regime do Estado Novo português, estes manuais, 

por serem anteriores ao programa do livro-único, sofreram, até o ano de 1947, mudanças 

significativas.  

Para os conteúdos de Geografia, por exemplo, a primeira delas ocorrera em 1927, quando foi 

definido para a 3
a 

classe da instrução primária, trabalhos com noções gerais de Geografia e alguns 

aspectos físicos de Portugal, sendo a classe seguinte dedicada à Corografia de Portugal e Colônias 

(Claudino, 2005, p.196). Na reforma de 1929, o estudo do Brasil, surge como item obrigatório para os 

conteúdos da 3ª classe – formato que perdurou até a supressão oficial da Geografia em 1937 – sendo 

que antes, os estudos sobre o Brasil, eram realizados somente na 4ª classe. 



Suplemento Exedra de 2013 

Temas e Reflexões de História da Educação: perspetivas portuguesas e brasileiras 

 

105 

 

Para a 3ª classe, a relevância do Brasil como tema para o governo português fica clara com a 

inclusão do item: a importância do Brasil para Portugal. Temos no quinto parágrafo do item Geografia 

para a 3ª classe, do Decreto de número 16.730 de abril de 1929, a seguinte determinação: Indicação 

no mapa dos seguintes estados e suas capitais: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, 

Inglaterra e Brasil. Situação do Brasil. Sua área e população comparadas a área e população de 

Portugal à vista de gráficos. Importância do Brasil para Portugal.  (Ministério da Instrução Pública, 

1929). 

Conforme o Decreto 16.077 de outubro de 1928, fariam parte do conteúdo de Geografia para a 4ª 

classe, os temas: rios e portos da península Ibérica; Portugal – limites, áreas, rios, montanhas, vales, 

costas e portos. Condições climatéricas de Portugal. – população de Portugal – Cidades. – 

Instituições políticas e organização administrativa. – Vias de comunicação. – Principais produtos 

agrícolas e minerais. – Importação e exportação. – Indústrias principais e locais onde predominam. – 

Principais centros comerciais. – Influência do relevo, dos rios e dos mares, na produção, na indústria 

e no comércio. – Ilhas adjacentes e Portugal Ultramarino. – Noções gerais sobre a sua situação, 

extensão e produções. – Principais rios e portos. – Indicação dos principais Estados da Europa e das 

capitais. – Situação, área e população do Brasil. – Indicação no mapa de seus principais estados e 

capitais (Ministério da Instrução Pública, 1928). 

Vale à pena ressaltar que, embora a partir de 1937 o governo português tenha imposto uma 

política de livros únicos para as três primeiras séries, definindo a suspensão da disciplina de 

Geografia da 3
a
 classe, e seu início somente a partir da 4

a
 classe, tanto escolas quando autores 

prosseguiam trabalhando da mesma forma, segundo Claudino: 

Apesar de só existir autorização para se ensinar o programa da 4a classe em 1937/38 
(que compreende o ensino desta disciplina), ele é leccionado até ao começo dos anos 
60. O ensino de Geografia e de outros saberes disciplinares subsiste, em ilegalidade 
formal, até ao começo dos anos 60. (Claudino, 2005, p. 198)  

Quanto ao formato desses manuais, a partir dos anos 1920, em Portugal, no caso da Geografia, 

passaríamos a ter a publicação dos primeiros manuais modernos (Fernandes, 2008). Utilizando a 

imagem como ferramenta para auxiliar a ciência - como previra William Ivins Jr ao analisar a 

importância das fotografias para o conhecimento. Para Ivins, a imagem impressa foi a responsável 

um enorme efeito sobre o pensamento, as ciências e a tecnologia; áreas como a botânica e a 

geografia não poderiam ter se desenvolvido de maneira ampla, sem a imagem impressa. Os manuais 

de Geografia, dos anos de 1920, até a implantação do livro-único, trariam uma grande diversidade de 

imagens, fotorreproduções, gravuras, mapas, descrições da flora e esquemas matemáticos que 

procuravam ilustrar os cálculos para o estudo das coordenadas geográficas. A presença da imagem 

era uma das exigências dos concursos abertos para a escolha de uma obra que pudesse ser adotada 

oficialmente pelo Estado português para as turmas de Geografia (Claudino, 2005). Nesses modernos 

manuais, a imagem não teria somente função ilustrativa ou de repetição, mas também uma função 

complementar, tornando-se elemento fundamental para a compreensão dos objetivos do texto, e é 

justamente nos manuais de Geografia em que encontramos um conjunto mais complexo de ideias e 

imagens sobre o Brasil. 

No caso dos manuais de História, impunha-se o caráter enciclopédico, o predomínio da história 

factual, do discurso cronológico e de glorificação da história dos reis e dos grandes acontecimentos 

da história nacional, num modelo em que a imagem era utilizada raramente. 
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O Brasil nos manuais portugueses. 

No caso dos manuais escolares portugueses de História, quando há o uso de imagens, observa-

se a preferência pelo trabalho com as gravuras em detrimento das fotorreproduções. Mesmo ao 

serem representados cenários da arquitetura portuguesa, a presença das gravuras era freqüente, 

legando à ilustração um caráter menos científico e menos fidedigno – vale lembrar que, nos anos de 

1930 e 1940, a fotografia há muito gozava do privilégio de ser considerada um testemunho da 

verdade - nota-se, contudo, a ausência de cuidado com a precisão das imagens e um interesse 

voltado unicamente para o texto. Esses manuais eram compostos a partir de numa estrutura 

cronológica e factual que, no caso português, limitava a presença do Brasil como um mero 

coadjuvante, personagem de aparição esporádica, contracenando com a ação dos grandes heróis ou 

dos grandes eventos da história portuguesa. Não há menção às gentes ou à cultura brasileira, mas 

tão somente à sua condição de palco para os episódios da história política e econômica de Portugal. 

Quanto à presença de imagens do Brasil, estas se limitavam aos mapas. 

Mas é o currículo de Geografia que nos traria mais pistas sobre as representações do Brasil, uma 

vez que cabia à essa disciplina apresentar aos jovens portugueses o Brasil e sua importância para 

Portugal, como definia o tópico obrigatório dos manuais da 3ª classe. 

Num período em que a propaganda nacionalista de Salazar era imposta pelo Estado e se fazia 

presente por toda parte, e que mesmo a Europa era representada nos manuais portugueses de forma 

esvaziada, como uma somatória de países sem identidade, a referência positiva ao Brasil, com a 

presença de imagens que remetiam tanto à sua exuberância natural quanto ao seu desenvolvimento 

urbano – como as fotorreproduções do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar seguido da vista 

panorâmica da cidade do Rio de Janeiro em segundo plano, ou os arranha-céus de São Paulo - 

acompanhadas por palavras elogiosas, com destaque ao seu progresso, desenvolvimento e relação 

de amizade mútua, deveriam, necessariamente, associar-se a um objetivo maior. 

Vemos como uma das possíveis justificativas para a presença de um discurso positivo em relação 

ao Brasil, o interesse português no estreitamento dos vínculos comerciais entre as duas nações, pois, 

há muito o vínculo diplomático e comercial entre Portugal e Brasil se encontrava em processo de 

reconstrução. 

Podemos recuar, na contextualização dessa necessidade de recomposição das relações entre os 

dois países, ao ano de 1889, quando da proclamação da república brasileira e à decisão do novo 

Estado republicano em realizar a grande naturalização, que resolvia o problema brasileiro, de impedir 

uma evasão de estrangeiros, mas desagradava enormemente às nações europeias que tinham no 

Brasil grandes colônias de emigrados, dentre elas, Portugal. Na intenção de não perder os laços com 

os portugueses emigrados, a política diplomática portuguesa, passa então a priorizar três princípios 

em relação ao Brasil: 1 – coesão de laços familiares dos cidadãos de nacionalidade portuguesa 

(residentes no Brasil); 2 – a não ingerência nos assuntos internos do Brasil; 3- o fortalecimento da 

comunidade lusa enquanto patrimônio nacional. (Ribeiro, 2006, p. 148) 

Somemos ao desejo de manter-se aceso o sentimento pátrio dos portugueses emigrados, a 

importância das remessas de capitais dos portugueses residentes no Brasil, para suas famílias em 

Portugal; e também a importância do Brasil como parceiro comercial.  Segundo Ribeiro (2006) àquela 

época 43,13% do vinho exportado por Portugal, tinha o Brasil por comprador e, 82% da matéria-prima 

importada por Portugal era oriunda do Brasil. Tentou-se assim, um tratado comercial em 1892 e outro 

em 1922; o primeiro não chegou a ser firmado e, o segundo, teve aprovação de apenas algumas de 

suas propostas. O tratado de 1922, em comemoração ao primeiro centenário da independência do 

Brasil, nasceu fortemente marcado pelo discurso das Duas Pátrias. Aos portugueses interessava uma 
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aproximação para garantir, fundamentalmente: 1– os direitos de cidadania dos portugueses 

residentes no Brasil, com a concessão da dupla nacionalidade; 2- a legalização dos direitos de 

propriedade literária e artística, pois o mercado brasileiro era importante para o mercado livreiro 

português; 3- a setorização das áreas de exportação do café e outros gêneros tropicais produzidos 

tanto pelo Brasil quanto pelas colônias portuguesas em África.  

A tentativa de acordo foi marcada pela visita do presidente português ao Brasil para as 

festividades do centenário da independência, e que em discurso fez questão de destacar que: 

Brasil e Portugal são duas Pátrias irmãs, cada uma vivendo em sua casa, tendo um 
passado até há cem anos comum e um futuro, em muitos pontos diverso, mas em 
todos outros, equivalente. Os brasileiros sentem-se em Portugal como na sua pátria. Os 
portugueses, em vastos núcleos de trabalhadores, sentem-se no Brasil como na sua 
própria terra. (Mendes & Miranda, 2006, p.183)  

Nesse cenário, embora o presidente português, em visita ao Brasil, falasse em identidade luso-

brasileira, entre alguns grupos populares, o antilusitanismo era forte e acentuado, em parte, pela crise 

econômica vivida ao término da Primeira Grande Guerra. Para o bem ou para o mal, as opiniões 

eram várias e divergentes: na visão do Estado brasileiro, o imigrante tornara-se muito importante para 

a produção; para os paulistas de famílias tradicionais, o imigrante era apenas mais uma engrenagem 

da locomotiva; para os intelectuais que observavam o fervilhar do modernismo, o imigrante era peça 

fundamental na construção da miscigenada cultura brasileira; e para os radicais de esquerda, o 

imigrante era um intruso, não era nem irmão e nem brasileiro, como mostra o artigo do jornal carioca 

Às Armas, em sua edição de setembro de 1932:  

Nós desejamos uma revolução mais radical. Por que não seguimos o exemplo que as 
próprias pátrias desses estrangeiros nos oferecem? Lá estrangeiros podem gozar de 
todas as regalias, menos, porém, a do desempenho em função pública. Entre nós tem 
sido o contrário: enquanto brasileiros competentes e chefes de família passam fome, a 
mãe pátria prodigaliza toda a proteção e carinho a estranhos pançudos filhos do além-
mar. (Almeida, 1999, p. 92) 

Todavia, se por um lado existia quem visse com maus olhos a aproximação entre os dois países, 

havia também, conforme Santos, aqueles que a defendiam:  

Deste novo espírito de aproximação, realçamos ainda o surgimento de diversos autores 
e até de diplomatas e políticos, como Coelho de Carvalho, Zófimo Consiglieri Pedroso, 
António Maria de Bettencourt Rodrigues, entre outros que defendiam a luso-
brasilidade e o reforço da comunicada identidade luso-brasileira. (2006, p.6)  

Ao lado desses intelectuais, teremos durante a vigência do Estado Novo português e também do 

brasileiro, a presença de Gilberto Freyre na defesa da formação de uma comunidade luso-brasileira, 

refletindo sobre o tema em sua obra de 1940 O mundo que o português criou (2010), sendo o 

responsável pela consolidação do conceito de luso-brasilidade. 

Seria, contudo em 1933, que a aproximação entre Portugal e Brasil ganharia um novo e 

importante impulso. 

Os anos de 1930 trouxeram outros contextos que promoveriam a aproximação entre as duas 

nações, como a consolidação, tanto em Portugal quanto no Brasil, de regimes com objetivos 

ideológicos similares, pois tanto Oliveira Salazar, quanto Getúlio Vargas definem como objetivo 
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implementar um novo projeto de regeneração nacional e uma nova concepção da postura do seu país 

perante a ordem mundial e os restantes actores (Santos, 2006, p. 7). 

A década de 1930 foi, para a maioria das nações, uma década de crise econômica e, no caso 

brasileiro, a saída encontrada pelo governo de Getúlio Vargas para equilibrar a economia, foi investir 

na industrialização; uma vez que a crise reduzira os lucros no mercado exportador de gêneros 

tropicais, restava aos investidores apostarem no mercado interno, e dessa forma, o Estado também 

passaria a investir na indústria. Todavia, decisão oposta seria tomada pelo governo português.  

Desde sua ascensão ao poder, assumindo a pasta das Finanças e dos negócios Estrangeiros, em 

1926, Oliveira Salazar adotara uma postura em prol das alianças tradicionais. Diante do recuo das 

exportações de gêneros tropicais das colônias, o Estado Novo português decide adotar uma postura 

conservadora, voltada para uma economia majoritariamente rural. Desejando construir uma situação 

de segurança, o governo português desejava ver-se autossuficiente e livre da dependência em 

relação ao mercado europeu. Interessava a Portugal a manutenção da histórica parceria com a 

Inglaterra e a formalização da aproximação com o Brasil, tanto por sua posição geopolítica, quanto 

pelo desejo de formação de uma comunidade luso-brasileira. Segundo Santos: 

Oliveira Salazar considerava crucial o reforço do laço bilateral transatlântico, para 
salvaguardar os elos culturais e históricos existentes face a outras influências no 
território brasileiro, mas também para permitir que a voz da lusofonia ganhasse maior 
poder reivindicativo inter pares no sistema mundial, tornando-se num parceiro 
internacional com uma posição geopolítica privilegiada ao nível transatlântico mundial. 
(2006, p. 8) 

Para o Brasil, a aproximação também traria benefícios, uma vez que os produtos da recente 

industrialização poderiam ter como mercado consumidor, não somente Portugal, mas todo o território 

colonial português. A dificuldade de expansão do mercado exportador brasileiro iria encontrar 

situação mais adversa ainda com o início da Segunda Grande Guerra, quando, segundo Schiavon, 

chega-se a uma situação em que em 1940, dos 67 países com os quais o Brasil mantinha relações 

comerciais – pelo menos na teoria – apenas 08 perfaziam um total de 92,36% das exportações 

brasileiras no momento citado (2010, p. 93). O resultado dos esforços para essa aproximação é a 

aprovação da importação de frutas vindas das colônias portuguesas, isentas de sobretaxas de 

alfândega – benefício que o Brasil já concedia à Argentina e aos Estados Unidos. Durante a Segunda 

Grande Guerra, as relações estreitar-se-iam ainda mais, quando a cooperação portuguesa foi 

decisiva para as relações internacionais brasileiras, pois, a partir da entrada do Brasil na guerra, e 

com o fechamento das embaixadas brasileiras nos países do Eixo, Portugal assumiria a 

responsabilidade pelos brasileiros residentes em Itália e Alemanha. 

Considerações finais. 

Embora as escolhas dos autores e editores dos manuais, ao definirem texto e imagem, não 

possam ser compreendidas de forma absolutamente mecânicas, ressaltamos que o manual tem por 

característica, limitar as possibilidades de inclusão ou expansão de diferentes pontos de vista; no 

caso específico dos anos de 1930 a 1945, os decretos foram definindo os tópicos a serem 

trabalhados em cada classe e estreitaram ainda mais a possibilidade de apresentação de diferentes 

perspectivas. Dessa forma, muito do que se pode perceber em relação às representações do Brasil, 

estaria associado a um contexto de construção e definição de políticas econômicas e diplomáticas, 

todavia, acreditamos que, outros tantos indícios, princípios e interesses, subjazem a estas imagens.  
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