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RESUMO 
�

 
 
 
O presente estudo procura compreender as relações de poder que permearam a Escola 
Normal Pedro II, do município de Blumenau (SC), sobretudo, entre o corpo docente e 
discente que a ela estiveram vinculados entre as décadas de 1940 e/ou 1950. De maneira 
mais especial, buscamos investigar como os professores no citado período procuraram 
“educar” seus alunos, e os mecanismos e as estratégias por eles utilizadas para alcançar tal 
objetivo. Ademais, por se tratar de uma escola normal, buscamos examinar, em alguns de 
seus manuais didáticos, recomendações de como se poderia conquistar e manter a 
disciplina em sala de aula e, de maneira geral, no próprio educandário. Vimo-nos forçados 
a tomar documentos não só do período temporal que abrange esta pesquisa, como também 
do anterior. Tal medida se justifica pela necessidade de compreender os processos em 
curso na história da educação brasileira na época, de modo a conhecer a conjuntura em que 
as estratégias disciplinares identificadas pelo estudo foram concebidas e adotadas. Além 
dos manuais didáticos, relatórios anuais, atas de exames de admissão, atas de provas, etc., 
fizemos uso, também, de documentos contendo a legislação sobre a disciplina em vigor no 
período considerado como fonte para o estudo do tema proposto. Ademais, a investigação 
também fez uso de quinze entrevistas das quais participaram ex-professores e ex-alunos da 
instituição investigada. Desses, dez do sexo masculino e cinco do feminino. Assim, a 
impressão que tivemos é de que, nessas relações de poder, o corpo foi-se transformando 
em uma espécie de “peça” dentro de um emaranhado jogo de dominações e de submissões, 
presente em todo o universo escolar, que o tornou depositário de marcas e de sinais que 
nele se inscreveram, de acordo com as efetividades desses embates que, por sua vez, têm 
na corporeidade seu maior “campo de prova”. Numa perspectiva foucaultiana, se 
tomarmos o corpo como expressão e sustentáculo das forças de poder e de saber, vimos 
incidindo sobre ele inúmeras conformações discursivas produtoras de “verdades” que tanto 
puderam reafirmar como recriar o sentido daquele corpo. Desse modo, pudemos constatar 
o surgimento de sujeitos dóceis e disciplinados, frutos da pressão exercida pelos 
professores autoritários e paternalistas que acabaram criando uma relação de dependência e 
passividade de seu alunado.  
 
Palavras-chave: Poder.  Autoridade.  Disciplina.  Punição. 

 

 

 
 

 

 

 
 



    

  

ABSTRACT 
 
 
 
 

This research aims to understand the relationship of power that had place in the Pedagogic 
Course at the Pedro II School in Blumenau (SC), above all those between students and 
docents in the decades of 1940 and 1950. More specially, it intents to investigate how the 
teachers in this period tried “to educate” their students and the mechanisms and strategies 
used by them so far to reach such an objective. Being a Pedagogic Course we tried to 
investigate in their handbooks advises how to establish and maintain discipline in the 
classroom and in general in the entire school. To understand the processes in the History of 
Brazilian Education and the conjunctures in which the disciplinarian strategies were 
conceived and adopted, those identified by this research, we had to search documents prior 
than 1940. Further than handbooks we researched annual reports, entrance examination 
acts, tests acts, and so on, we used documents on legislation of discipline in that period as 
well. This research used also fifteen interviews with ex-teachers and alumni of the school. 
In these interviews ten were male and five female ones. The impression we had in these 
relations of power is that the body became an “object” in a puzzle play of dominations and 
submissions present in the scholar universe that made it a reservoir of marks and sights 
inscribed in it accordingly to the reality of these collisions which have in the embodiment 
its major “test field”.  In a foucaultian perspective, if we take the body as an expression and 
support of power and knowledge forces we see falling upon it a lot of discursive 
configurations productive of “truths” which can as well reaffirm or recreate the meaning of 
that body. In this way we could recognize the coming forth of meek and disciplined 
subjects, result of the pressure performed by authoritarian and paternalist teachers that 
finally created a relationship of dependency and passivity among their students.  
 
Key-words: Power. Authority. Discipline. Punishment.  
 
 



    

  

LISTA DE FOTOS  
 
 
 
 

FOTO 01 - Neue Deutsche Schule ..........................…………………………………….37 

FOTO 02 - Prédio principal da escola inaugurado em 1924  ..........................….............43 

FOTO 03 - O movimento “Por Blumenau Unido” ..........................…………………… 49 

FOTO 04 - Passagem do “Graf Zeppelin” em Blumenau no ano de 1934....….………... 52 

FOTO 05 - Gabinete do diretor geral...................……………………………………..... 60 

FOTO 06 - Sala de aula..........................……………………………………................ 60 

FOTO 07 - Gabinete da diretora do curso primário ..........................…………………. 63 

FOTO 08 - Biblioteca da escola ..........................…………………………………….... 63 

FOTO 09 - Sala de aula..........................……………………………………................ 64 

FOTO 10 - Vista lateral da Escola Normal de Blumenau……………………………….73 

FOTO 11 - Ginásio da Escola Normal Pedro II ..........................……………………… 94 

FOTO 12 - Professora Marie Marthe Liechty acompanhada da primeira turma de  

formandos do curso ginasial da Escola Normal Pedro II (1947-1950)........ 

 

108 

FOTO 13 - Primeira turma de formandos do ginásio da Escola Normal Pedro II 

(1947-1950).................................................................................................. 

 

113 

FOTO 14 - Entrega solene de certificados – 1947. ..........................……………………113 

FOTO 15 - Entrega solene de certificados – 1947..................……………………..........114 

FOTO 16 - Convite de formatura do Curso Normal....................................................... 124 

FOTO 17 - Hebe Schwölk de Azambuja e Doris Gropp, formandos do Curso Normal 

de 1950..........................................................................................................

 

125 

FOTO 18 - Orla Kilian em homenagem ao busto de Olavo Bilac.................................. 127 

FOTO 19 - Solenidades externas............................……………………………………. 128 

FOTO 20 - Desfile dos alunos da Escola Normal Pedro II em comemoração ao 

centenário da cidade de Blumenau.................................................................

 

131 

FOTO 21 - Desfile do centenário de Blumenau......…………………………………….132 

FOTO 22 - Entrega da Bandeira Nacional….........……………………………………. 133 

FOTO 23 - Normalistas representando o educandário na solenidade de entrega da 
bandeira nacional..........................……………………………………........ 

 
133 

FOTO 24 - Gertrud Sierich e Gerda Jacobi visitando a Escola Normal Pedro II........... 134 



    

  

FOTO 25 - Inauguração do monumento de D. Pedro II.................................................. 135 

FOTO 26 - Visita do Governador do Estado, Irineu Bornhausen................................... 137 

FOTO 27 - Governador Irineu Bornhausen sendo homenageado nas dependências 
da Escola Normal Pedro II.............................................................................

 
138 

FOTO 28 - Alunos prestando homenagem ao marco da fundação de Blumenau ........... 139 

FOTO 29 - Desfile de sete de setembro............................…………………………….. 139 

FOTO 30 - Visão geral do edifício escolar..................................................................... 144 

FOTO 31 - Vista do pátio central da escola.................................................................... 147 

FOTO 32 - Vista das varandas cobertas da escola............................................................148 

FOTO 33 - Salão Nobre da escola....................................................................................151 

FOTO 34 - Sala de Ciências.............................................................................................152 

FOTO 35 - Biblioteca...................................................................................................... 153 

FOTO 36 - Aula de Educação Física no Ginásio da Escola Normal Pedro II...................169 

FOTO 37 - Secretaria da escola....................................................................................... 176 

FOTO 38 - Aula de Educação Física ministrada pelo professor Edgar Arruda Salomé. 179 

FOTO 39 - Gabinete médico-biométrico........................................................................ 180 

FOTO 40 - Professora Nair Daminelli juntamente com as alunas do Grêmio 
Esportivo Professor Trindade......................................................................  
 

 
182 

 



    

  

LISTA DE TABELAS E QUADROS 
 
 
 

TABELA 01 Matrículas curso ginasial - 1947 .............................................................. 106 

 
 

 
QUADRO 01 - Relatórios Anuais........................................................................................21 

 
QUADRO 02 - Entrevistados............................................................................................ 26 

 
QUADRO 03 - Docentes do curso primário.................................................................................95 

 
QUADRO 04 - Grade Curricular – curso primário elementar e complementar...........................96 

 
QUADRO 05 - Modelo do livro de penas.................................................................................. 208 

 
 
 
 



    

  

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................11 

1.1  OS PRIMEIROS PASSOS DA INVESTIGAÇÃO.......................................................................... 18 

 

2  A GÊNESE DA E.E.B. PEDRO II....................................................................................... 

 

28 

2.1  A FUNDAÇÃO DE BLUMENAU: ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES........................... 28 

2.2  A NEUE DEUTSCHE SCHULE.................................................................................................... 31 

2.3  A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918): UM ENTRAVE NA EDUCAÇÃO 

BLUMENAUENSE................................................................................................................................ 

 

38 

2.4  A DÉCADA DE 1930 EM SANTA CATARINA: PERÍODO TURBULENTO, TEMPOS 

INCERTOS..............................................................................................................................................

 

43 

2.5  O ESTADO NOVO (1937-1945) E A NEUE DEUTSCHE SCHULE............................................ 54 

2.6  A ESCOLA PARTICULAR DOM PEDRO II..................................................................................64 

 

3  ESCOLA NORMAL PEDRO II......................................................................................... 

 

74 

3.1  INICIA-SE UMA NOVA HISTÓRIA............................................................................................ 74 

3.2  OS CURSOS, CORPO DOCENTE E CURRÍCULOS ESCOLARES............................................ 94 

3.3  O CENTENÁRIO DE BLUMENAU: UMA DATA ESPECIAL......................................................125 

 

4   O DISCIPLINAMENTO E A PUNIÇÃO ESCOLAR.......................................................

 

141 

4.1  O ESPAÇO ESCOLAR .................................................................................................................. 141 

4.2  O DISCIPLINAMENTO E CONTROLE DO SUJEITO.........................................................155 

4.3  A PUNIÇÃO ESCOLAR........................................................................................................ 191 

 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 

 
227 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................

 
231 

 
APÊNDICE.................................................................................................................................

 
239 

 
ANEXOS...................................................................................................................................

 
244 

 



  
  

11 

1 INTRODUÇÃO 

Na conjunção da nascente República brasileira, o início do século XX foi marcado 

por uma proliferação de instituições escolares laicas como, também, de cunho religioso, 

acreditando-se que, por meio destas, seria possível reduzir boa parte dos problemas 

educacionais que vinham assolando o país. Ademais, apregoava-se a necessidade de civilizar 

a massa de analfabetos, incutindo-lhes valores morais e éticos, contribuindo para que os 

mesmos alcançassem um grau de “civilidade” semelhante ou ao menos próximo ao de outros 

países, notadamente, os europeus. 

Um maior investimento na expansão de instituições escolares nas capitais, bem 

como nas maiores cidades de cada estado responderia também ao interesse por parte do 

governo em contribuir para a construção de uma identidade brasileira que, sob os auspícios 

de uma educação mais nacionalizadora, seria significativamente reforçada com a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder, em 1930. Ademais, os quinze anos consecutivos em que este 

permaneceu à frente do comando geral da nação influenciaram consideravelmente a 

educação escolar em nosso país.  

Getúlio Vargas costumava enfatizar a necessidade de se incutir no povo brasileiro 

sentimentos cívicos e patrióticos que acabassem com qualquer marca que os reportasse à 

ignorância. Mas para que esse objetivo fosse alcançado se fazia necessário investir em 

projetos amplos de educação, por meio dos quais as instituições de ensino tivessem, entre 

outras finalidades, a de transformar o povo em sujeitos ordeiros, obedientes e trabalhadores, 

que pudessem efetivamente contribuir para o progresso e desenvolvimento do Brasil.  

Desse modo, é possível percebermos que a escola foi eleita, dentro dos interesses 

políticos de Getúlio Vargas, como uma das peças centrais de reordenamento da sociedade 

brasileira. A escola foi transformada, enquanto instituição disciplinar, em um espaço 

fundamentalmente privilegiado para normalizar, controlar e disciplinar sujeitos. Conforme 

nos menciona Lenharo (1986), o projeto educacional varguista tinha, como uma de suas 

finalidades, neutralizar possíveis focos de conflitos sociais que poderiam vir a ocorrer.  

Entretanto, o sucesso desse projeto estaria pautado sobre o investimento de uma pedagogia 

detalhada no corpo dos sujeitos. Corpo este que se desejava ver também militarizado (dócil, 

submisso) e cada vez mais apto para o trabalho (produtivo, útil). Acrescenta-se a isso que, 

mesmo após o desligamento de Getúlio Vargas do governo, a força de seu projeto 
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educacional se fez sentir nos anos que se sucederam, uma vez que quase toda uma geração 

tinha sido educada sob a tutela de uma mesma ideologia e de um mesmo Chefe de Estado. 

Tomando como base essa discussão, desenvolvemos nossa pesquisa, selecionando, 

como lócus investigativo, a Escola de Educação Básica Pedro II, do município de Blumenau, 

Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2000). Este estudo começou a ser formulado, ainda 

que não de um modo explícito, no início do curso de Mestrado, quando ingressamos e 

passamos a freqüentar o Grupo de Pesquisa “Ateliê Sociológico: Educação e Cultura”. Foi 

nesse período que definitivamente nos despertou o interesse em pesquisarmos e 

conhecermos um pouco mais sobre a história de algumas instituições educacionais ou, em 

outras palavras, alguns estudos realizados em torno de instituições de ensino. Nessas nossas 

reflexões tivemos acesso a trabalhos de Camargo (2000); Dallabrida (2001); Gaertner 

(2004); Luna (2000), entre outros pesquisadores.  

No caso, a escolha da Escola de Educação Básica Pedro II se justificou, entre 

outras razões, pelo fato de a mesma ser uma das mais antigas instituições de ensino do 

município de Blumenau, além da sua reconhecida importância e vinculação com a memória 

escolar da região. Além disso, acrescentamos que fomos instigados de alguma maneira a 

pesquisá-la também por termos passado em dado momento de nossa vida por aqueles bancos 

escolares, bem como pelo fato de termos lecionado nesta instituição, despertando-nos ainda 

mais a curiosidade pela mesma. 

Todavia, a centenária idade desse educandário acabou nos obrigando a delimitar o 

período temporal. Inicialmente, tínhamos em mente pesquisar a escola durante o período em 

que Getúlio Vargas esteve interruptamente a frente do governo brasileiro, ou seja, entre 

1930-1945. Contudo, ao nos deparar com a escassa quantidade de material empírico que se 

encontra sobre a instituição investigada, sobretudo, se tomarmos como referência a década 

de 1930 e o período que a antecede, optamos por lançar nosso olhar para as décadas de 1940 

e 1950. Este recorte se justificou, além do motivo supracitado, entre outras razões, pelo fato 

de a década de 1940 ter sido ainda contemplada em parte pelo primeiro governo de Getúlio 

Vargas, somada a significativa influência deste na política educacional do país, juntamente 

com a destacada atuação de Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Cultura, entre os 

anos de 1934 a 1945. Coube, inclusive, a este último a tarefa de revigorar a educação 

brasileira, instituindo toda uma reforma com base numa educação nacionalista exacerbada, 

sobretudo no governo do Estado Novo (1937-1945). Ademais, esta época foi compreendida 

por um discurso oficial que, declaradamente, negou a neutralidade da educação e apontou 

para um ensino partidário, reprodutor da ideologia que vigorava naquele momento. Getúlio 
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Vargas e Gustavo Capanema passaram decididamente a se preocupar em reificar a educação 

sob uma nova roupagem, metamorfoseada por um nacionalismo que atingia patamares quase 

que fanatizados. Dessa forma, a ordem, a tradição e o patriotismo do povo brasileiro eram 

idéias e noções, sentimentos e princípios que se difundiram sutilmente nos programas de 

ensino no país, conforme se pode constatar na própria educação do Estado de Santa Catarina, 

que não só ratificou, como ao mesmo tempo consolidou essa nova ordem política, conforme 

já discutido por autores como Moreira (1954), Campos (1998), Fiori (2001) dentre outros.  

Em razão do curto prazo de tempo que dispomos para a realização da pesquisa, 

somado a dificuldade em conciliá-la com nossa profissão (durante todo o desenvolvimento 

de nossa investigação e produção textual não conseguimos nos afastar da docência), o 

período temporal estendeu-se até a década de 1950, conforme já frisado. No entanto, o 

período se justifica por entendermos que o mesmo se mostrou de grande relevância e 

significado para a história da instituição. Apenas para destacarmos algumas razões que nos 

levaram a selecionar esse último período, a citada década é inaugurada com o cerimonial de 

formatura do primeiro grupo de alunos do curso ginasial da escola, consagrando o 

estabelecimento e seu corpo docente perante as autoridades competentes e demais 

instituições educacionais da região em relação ao seu ensino secundário. Do mesmo modo, 

não poderíamos deixar de mencionar as comemorações do centenário do município ocorrido 

em 1950. Acontecimento singular na história da cidade, o educandário pesquisado teve 

grande envolvimento e participação destacada nos preparativos para as festividades, bem 

como nas comemorações que se seguiram. E ainda, no final da mesma década, mais 

precisamente em 1957, a instituição acabou implantando o curso científico, após ter 

enfrentado alguns embates políticos com grupos oposicionistas no município. Essa vitória 

conquistada pelo educandário foi deveras celebrada pela comunidade escolar da cidade e, de 

uma maneira geral, por toda a região, consolidando ainda mais o ensino da escola 

investigada, sobretudo, quando a instituição formou em uma pomposa cerimônia sua 

primeira turma logo no início da década seguinte.   

Desse modo, ultrapassada a fase de escolha do local de pesquisa e o respectivo 

período temporal a ser investigado, lançamo-nos o desafio de selecionar uma problemática 

que nos guiaria por todo o estudo. Assim, após a realização de um apurado levantamento 

documental, passamos a nos envolver, juntamente com nosso grupo de pesquisas e com o 

acompanhamento de nossa orientadora, num período de reflexões, leituras e discussões que 

nos possibilitaram a condição de elegermos como foco principal de nosso trabalho a 

desafiante tarefa de decifrarmos as “relações de poder” que se produziam no interior da 
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escola investigada. Poder que, na perspectiva foucaultiana, não se encontra preso a alguém 

ou a alguma coisa como, por exemplo, ao Estado. O poder ao qual nos referimos é produzido 

em todo momento, em todos os lugares, disseminando-se por todo o corpo social e, neste 

caso, mais especificamente, procurávamos compreender como isso se traduziu 

fundamentalmente na relação entre professores e alunos. Buscávamos verificar também o 

poder se constituindo na escola, expresso na sua própria organização interna, na hierarquia, 

nas normas disciplinares. Procurávamos compreender como essas “redes de poder” se teciam 

e davam vida à organização disciplinar da escola acabando por muitas vezes dominar, 

controlar e oprimir seus educandos, resultando, desse processo, a formação (ou poderíamos 

chamar fabricação?) dos próprios sujeitos que se encontravam nela inseridos. Buscamos 

verificar na escola investigada a maneira que foi se instituindo mecanismos de poder 

aparentemente “ocultos” que criavam formas de adaptação entre seus integrantes, que 

inseridos naquele contexto conviviam, de maneira freqüente, com formas veladas de 

autoridade, procurando apresentá-los como elementos necessários de uma convivência que 

se propunha organizada, democrática e transformadora. Procuramos, também, investigar se 

no decorrer desse processo de disciplinamento ocorreram alguns indícios que demonstravam 

possíveis subversões à ordem que foi sendo estabelecida na escola.  

Em decorrência dessas questões, analisadas freqüentemente com o auxílio teórico 

fornecido por nossas leituras, passaram a surgir outras perguntas em torno do foco central 

deste estudo. Afinal, como se educavam os alunos nessa instituição de ensino nas décadas de 

1940 e 1950? Quais os mecanismos de disciplinamento utilizados pela direção e, 

principalmente, pelos docentes para que esse fim fosse alcançado? No período que 

contempla este estudo, ainda se recorria a punições corporais para que os educandos 

conseguissem atingir uma disciplina considerada ideal pela escola? Enfim, essas foram 

algumas perguntas que acabaram nos orientando e, ao mesmo tempo, nos impulsionando em 

busca de maior compreensão das relações de poder que ocorriam no interior da escola, 

sobretudo, na estreita relação entre os professores e seus alunos que lá estiveram vinculados 

entre as décadas de 1940 e 1950. 

Ao buscarmos cada vez mais instrumentos que nos proporcionassem suporte para 

tentarmos compreender as questões que nos foram surgindo no decorrer dessa trajetória 

investigativa, sentimo-nos também desafiados a mergulhar num período temporal 

relativamente distante daquele em que vivíamos. Isso fez com que tivéssemos que exercer 

nosso ofício de historiador, analisando material documental e bibliográfico, além da 
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realização de entrevistas, consideradas por nós de grande riqueza e valia para a feitura deste 

estudo1. 

Dessa maneira, conforme nos fomos inserindo nas investigações, pudemos observar 

um conjunto de orientações e ações muito intensas que foram sendo promovidas pela escola 

e destinadas a submeter o corpo discente a uma ordem imposta. Além disso, também foi 

possível constatarmos que a postura, muitas vezes, autoritária e disciplinadora adotada pelo 

corpo docente da escola não era uma exclusividade inventada por eles, mas sim, que já vinha 

imposta de cima, ou seja, a própria legislação, fosse ela federal ou estadual, tratava de 

regular as relações e práticas pedagógicas, disciplinares e administrativas no interior do 

sistema escolar. Todavia, é preciso salientar que isso não significa dizer que os mesmos 

regulamentos não foram, de algum modo, reforçados, modificados e adaptados pelo corpo 

dirigente/docente no decorrer desses anos na própria instituição escolar. Assim, não tivemos 

maiores dificuldades em localizar medidas disciplinadoras e repressivas adotadas pela escola 

em busca de um controle irrestrito do corpo alheio, recorrendo, inclusive, inúmeras vezes, à 

punição.  

Ao verificarmos a adoção de práticas punitivas na escola, vimo-nos obrigados a 

conhecer quais eram as pessoas que, no interior desse “aparelho disciplinar”, vigilante e 

punitivo, possuíam uma autoridade legitimada e reconhecida pelos agentes que compõem o 

universo escolar para exercer o poder de aplicar os castigos. Desse modo, no mesmo instante 

em que buscávamos respostas, a legislação que regia a escola, a própria estrutura burocrática 

do sistema escolar, bem como sua estrutura hierárquica passaram também a nos ser 

devidamente apresentadas. 

Todavia, é deveras importante ressaltarmos que, apesar de a nossa pesquisa 

compreender as décadas de 1940 e 1950, no decorrer de nossas investigações, vimo-nos 

forçados a visitar períodos anteriores em busca de informações que nos proporcionassem 

condições para uma melhor compreensão de algumas questões que nos foram surgindo. Cabe 

destacarmos que a estratégia por nós escolhida é também reforçada e justificada por 

reconhecermos que a escola é uma construção social e, como tal, é produto de uma 

                                                           
 
1 As fontes utilizadas nesta investigação são lidas na perspectiva de Jacques Le Goff como “documentos-
monumentos”, ou seja, devem ser desmontados para detectar as suas condições de produção (Cf. LE GOFF, 
1990). Seguindo este raciocínio, Michel Foucault nos afirma que “o historiador [...] não interpreta mais o 
documento para apreender por trás dele uma espécie de realidade social ou espiritual que nele se esconderia; 
seu trabalho consiste em manipular e tratar uma série de documentos homogêneos concernindo a um objeto 
particular e a uma época determinadas, e são as relações internas ou externas desse corpus de documentos que 
constituem o resultado do trabalho do historiador. Graças a esse método, [...] o historiador pode fazer emergir 
acontecimentos que, de outra forma, não teriam aparecido” (FOUCAULT, 2005, p. 291). 
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determinada época. Desse modo, ao adotarmos a historiografia como um dos nossos 

referenciais, assumimos que temos como objetivo não só descrever mas também explicar 

parte da trajetória desse estabelecimento de ensino que nos propusemos pesquisar. 

Justificou-se, assim, a necessidade de reconstruirmos o contexto sobre o qual se apóia o 

nosso objeto de estudo, contexto, aliás, formado por uma rede, não só de fatores de ordem 

política, mas também, econômica, cultural e educacional.  

Entretanto, gostaríamos de sublinhar que esta pesquisa não pretende realizar uma 

“história” desse educandário. Optamos, sim, por recorrer à estratégia de visitar décadas 

anteriores ao período temporal que abrange este estudo para transformar algumas das 

informações lá encontradas em uma espécie de “ferramenta de trabalho”. Ademais, 

certamente sem essas “ferramentas” nossa pesquisa seria um tanto quanto prejudicada, pois 

limitaria nosso olhar, impedindo-nos de realizar uma análise mais apurada do processo 

educacional que decorreria nas décadas de 1940 e 1950.  

Contudo, o estudo não se atribui à finalidade de trazer respostas prontas ao leitor. 

Pretendemos, sim, desvelar, nas “relações de poder” que ocorriam no interior do 

educandário, alguns mecanismos disciplinares que foram sendo utilizados, sobretudo pelos 

docentes, para disciplinar o alunado que lá esteve vinculado no período que abrange esta 

pesquisa. Desse modo, procuramos fundamentalmente trazer nessa investigação fragmentos 

que possam de algum modo ajudar a compreender melhor a maneira pela qual se procurou 

“educar” os sujeitos em um período não tão distante dos dias atuais.  

Para isso, resolvemos dividir o presente estudo em quatro capítulos. O próximo se 

restringe a uma apresentação daquilo que chamamos de “Os primeiros passos da 

investigação”. Trata-se de uma breve exposição do percurso investigativo por nós realizado, 

com a apresentação dos principais materiais utilizados para a elaboração deste estudo, assim 

como dos informantes, que se transformaram em uma imprescindível referência deste 

trabalho.  

Já o segundo capítulo, denominado de “A Gênese da E.E.B. Pedro II”, assim como 

o próprio nome já diz, fez-nos lançar um olhar para um período longínquo, no qual 

realizamos uma breve incursão sobre a história do município de Blumenau para 

compreendermos algumas razões que resultaram na emergência da escola investigada nesta 

localidade, e que foram motivadas, sobretudo, pelo descaso do ensino público na região pelo 

governo brasileiro e pelos constantes desentendimentos entre católicos e luteranos em 

Blumenau. Posteriormente, fomos instigados a percorrer as imposições jurídicas do governo 

estadual que já no começo do século XX vinham se abatendo sobre a zona imigrante por 
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meio de sucessivas leis que visavam nacionalizar a população. Entretanto, pudemos perceber 

que, sobretudo, as escolas particulares se transformaram nos principais alvos para esse tipo 

de campanha e, em relação ao educandário pesquisado, não seria diferente. A repressiva 

legislação foi ainda mais reforçada com o advento das duas guerras mundiais, irrompendo, 

sobremaneira, no governo do Estado Novo, uma campanha nacionalizadora do ensino como 

jamais se havia visto antes. Procuramos identificar as dificuldades que foram sendo impostas 

à escola pesquisada tendo em vista a política altamente repressora de vigilância e controle 

absoluto do Estado. Tal política tem como uma de suas conseqüências a transformação desse 

educandário particular em escola pública estadual.   

No terceiro capítulo apresentamos um dos momentos mais marcantes da história do 

educandário pesquisado: a instalação da Escola Normal Pedro II. A partir desse capítulo, 

efetivamente, mergulhamos nas décadas de 1940 e 1950, foco temporal central de nosso 

estudo, iniciando a análise mais aprofundada dos documentos oficiais produzidos pelo 

educandário, bem como dos enunciados de nossos informantes. Salientamos que a memória 

escolar nesse momento se transforma em uma das principais e mais significativas 

“ferramentas de trabalho” desta pesquisa. Compõem essa parte do trabalho o 

acompanhamento dos primeiros passos dessa nova fase do educandário; a formação de seus 

grupos docentes e, respectivamente a estruturação e ordenação das “disciplinas-saber”; as 

operações de distribuição e avaliação do conhecimento dos discentes da Escola Normal 

Pedro II, nos três cursos que passaram a ser oferecidos pela instituição: primário, ginasial e 

normal. Ainda nessa parte, procuramos analisar alguns planos de ensino e manuais 

pedagógicos em torno dos saberes escolares objetivados na escola, além das falas dos nossos 

entrevistados que, por meio das suas experiências como alunos e/ou professores da 

instituição, enriqueceram ainda mais a investigação ao nos proporcionarem condições para 

compreender determinadas práticas disciplinares utilizadas nesse estabelecimento. 

Concluindo nosso quarto e último capítulo, procuramos tratar, fundamentalmente, 

da disciplina e punição escolar. Especificamente nesse capítulo lançamos nosso olhar para 

compreender as práticas disciplinares que foram utilizadas pela escola sobre o corpo dos 

educandos. Nesse sentido, o citado capítulo analisou o espaço escolar enquanto um 

mecanismo de controle e vigilância dos sujeitos, reforçado por uma das características mais 

peculiares da sociedade disciplinar: o panoptismo. Este, por sua vez, foi utilizado não só nos 

limites espaciais da escola como, até mesmo, fora dela. Ademais, procuramos investigar, 

minuciosamente, as engrenagens da maquinaria disciplinadora escolar, que era acionada na 

instituição, para os fins a que se propunha, e criou sua técnica documentária de 
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assujeitamento dos indivíduos, os saberes constituídos sobre cada aluno, sua classificação, o 

controle do tempo, as premiações, enfim, a utilização constante das tecnologias de 

disciplinamento enquanto mecanismos de comparação, normalização e homogeneização. E, 

finalmente, fomos instigados a procurar compreender as práticas punitivas que ocorriam na 

escola investigada.  

1.1 OS PRIMEIROS PASSOS DA INVESTIGAÇÃO 

Iniciamos nosso percurso investigativo procurando documentos que pudessem, de 

alguma maneira, trazer-nos subsídios para uma maior compreensão de como era e o que 

representava a escola “Pedro II” para a comunidade blumenauense, no período proposto. Em 

uma pesquisa preliminar, fomos instigados a buscar em jornais, revistas e livros uma série de 

informações sobre o educandário. Muitas dessas eram sedimentadas em memórias e crônicas 

da cidade de Blumenau, principalmente no que dizia respeito à expectativa que foi sendo 

criada em torno da instrução e da educação no município. Esperávamos com isso reconstituir 

o processo que antecedeu e permeou a institucionalização “oficial” do Pedro II, ou seja, 

compreender a fase da transição de uma escola particular para, posteriormente, vir a se 

transformar em uma escola pública.  

Iniciamos nossa investigação na secretaria do educandário, que comporta a maior 

parte dos documentos produzidos pelo estabelecimento. Foi nesse mesmo local que nos 

deparamos, pela primeira vez, com os materiais que se tornariam uma das principais fontes 

de pesquisa deste trabalho. Localizamos vários relatórios anuais, atas de exames de 

admissão, atas de provas parciais e exames finais, livros de diplomas, além de numerosas 

fotografias e outros registros institucionais.  

Ao encontrarmos tais documentos, transformamo-los no corpus de nossa 

investigação e, por meio deles, procuramos iniciar uma pesquisa para tentarmos 

compreender, conforme já mencionamos na introdução deste trabalho, as “relações de 

poder” que permearam o universo escolar, sobretudo, a relação entre o corpo docente e 

discente nas décadas de 1940 e 1950. Ademais, procurávamos jamais perder de vista 

possíveis indícios que pudessem nos apontar os mecanismo e estratégias disciplinares de que 

a escola se utilizou para educar os sujeitos que por ela passaram no citado período. 
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Contudo, desde o início, procuramos assumir uma postura cautelosa ao 

trabalharmos com essas ferramentas, sem jamais nos esquecermos de que as mesmas foram 

produzidas por sujeitos com autoridade reconhecida e legitimada pelo Estado e pela 

instituição à qual estavam vinculados. Desse modo, tivemos que levar em conta que as 

pessoas que vieram a elaborar esses documentos eram orientadas e fiscalizadas pela direção 

do educandário, bem como pelo Departamento de Educação do Estado e até mesmo pelo 

próprio Ministério de Educação e Saúde/Diretoria do Ensino Secundário, para produzirem 

materiais que passariam a ser considerados como “documentos oficiais” da escola2.  

Assim, de posse desse material, resolvemos organizá-lo cronologicamente para 

facilitar sua análise e, logo que iniciamos essa tarefa, demo-nos conta de que o mesmo se 

encontrava incompleto, especialmente no que diz respeito aos seus relatórios anuais. 

Segundo nos informaram alguns professores e funcionários mais antigos do estabelecimento, 

a ausência desses documentos da instituição pode ser justificada de várias maneiras. Dos 

motivos que foram alegados, sobressaem-se as enchentes que ocorreram nas décadas de 

1950, 1960 e 1980, que acabaram ocasionando problemas sérios ao município, sobretudo as 

de 1983 e 1984, que poderiam ter resultado na perda de parte do material mais antigo da 

escola. Uma segunda justificativa poderia ser o incêndio, ocorrido em 25 de novembro de 

1989, no velho prédio da instituição onde justamente se localizava a secretaria da escola 

naquele momento e, eventualmente, algum material pode ter sido consumido pelas chamas. 

E a terceira justificativa, e mais ressaltada para o desaparecimento de alguns dos 

documentos, seria o simples fato do descaso com a memória escolar por parte dos diretores, 

professores e alunos que passaram por esta instituição de ensino, bem como da própria 

comunidade de uma maneira geral.  

Mas quanto aos documentos de que a escola dispõe, especialmente, aqueles que 

dizem respeito aos relatórios anuais, talvez seja oportuno neste momento realizarmos 

algumas considerações sobre a maneira como foram divididos e organizados para a 

elaboração desta pesquisa. O educandário dispõe de dois tipos de relatórios anuais: aqueles 

que foram produzidos pela escola e outros elaborados pela Inspetoria Federal do Ensino 

Secundário. Contudo, constatamos que os relatórios desenvolvidos pela instituição escolar 

possuem duas fontes de origem: a da direção geral da Escola Normal Pedro II (responsável 

                                                           
2 O leitor poderá observar que muitas das imagens fotográficas utilizadas nesta investigação não apresentam 
pessoas, apontando uma espécie de “silêncio”. Afinal, aonde estão os sujeitos? Trata-se de imagens extraídas 
de “documentos oficiais”, cujo objetivo maior era dar mostras às autoridades competentes de que a escola 
estava apta a oferecer os cursos de ginásio e o normal preenchendo os requisitos mínimos exigidos por lei, 
conforme poderá se conferir adiante.  
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direta também pelo curso ginasial), e a da direção do Grupo Escolar. Desse modo, 

resolvemos subdividir esse material em dois cursos: o primeiro, com os documentos 

versando sobre o curso primário do Grupo Escolar Modelo Pedro II e o Complementar; e o 

segundo, da Escola Normal Pedro II, que abrange informações dos três cursos que a 

instituição oferecia: (primário, ginasial e normal3). Porém, com maior ênfase aos dois 

últimos cursos.  

Os relatórios anuais assinados pela instituição traziam, em sua grande maioria, 

informações referentes ao patrimônio do educandário, corpo docente, discente, contas a 

pagar e a receber, informações gerais, curiosidades, críticas, sugestões, além de geralmente 

virem acompanhados de algumas imagens fotográficas.  

No que se refere aos relatórios anuais organizados pela Inspetoria Federal, também 

localizamos documentos que versavam sobre questões distintas. Especificamente dois 

relatórios foram elaborados no sentido de trazer “legitimidade funcional”, se assim 

poderíamos dizer, ao estabelecimento de ensino. O primeiro e mais antigo relatório da 

escola, datado de 1947, foi produzido a título de “verificação prévia” do curso ginasial da 

escola. Já o de 1952 foi elaborado especialmente com o intuito de “equiparar”, de maneira 

definitiva, o curso, perante a Diretoria do Ensino Secundário, sediada no Rio de Janeiro. 

Porém, os demais relatórios elaborados pela inspetoria respondiam às ordens denominadas 

mais “técnicas” de condução do ano letivo, versando sobre número de matrículas, atas de 

exame de admissão, atas de promoção, relação do corpo docente, estatísticas de 

aproveitamento, relação nominal dos alunos, entre outras informações.4  

Os relatórios redigidos pela escola eram enviados anualmente ao Departamento de 

Educação no intuito de fornecer informações minuciosas quanto ao desenvolvimento de seus 

trabalhos durante todo ano letivo.5 Já os relatórios elaborados pela Inspetoria Federal 

deveriam ser encaminhados à Diretoria do Ensino Secundário no decorrer do mês de abril de 

cada ano, dando conta de informações técnicas detalhadas do desenvolvimento dos trabalhos 

escolares. Ressaltamos que a obrigatoriedade prevista em lei da produção e do envio desses 

documentos, tanto para o Departamento Estadual de Educação, quanto para a Diretoria do 

                                                           
3 Conforme mencionamos na introdução, no final da década de 1950, a escola passou a oferecer mais um curso, 
o científico. Mais adiante será retomada essa discussão. Todavia, salientamos que esta pesquisa privilegiou a 
análise dos primeiros cursos oferecidos com a instalação da Escola Normal Pedro II, ou seja, o primário, o 
ginásio e o normal. 
4 Para mais detalhes, conferir artigo 15 e 16 da Portaria n° 156, de 28 de abril de 1949. In: LIMA FILHO 
(1950, p. 60-61). 
5 O envio desses documentos estava previsto em lei, conforme se pode verificar no artigo 123, do Decreto-lei 
n° 3.674 de 23 de novembro de 1946, que expede regulamento para os estabelecimentos de ensino normal. 
(SANTA CATARINA, 1946c) 
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Ensino Secundário, foi uma das fórmulas encontradas pelas autoridades para fiscalizar e 

controlar se as normas e imposições pedagógicas transmitidas estavam sendo cumpridas nos 

estabelecimentos de ensino.  

Apresentamos em seguida a listagem dos relatórios anuais que se encontram na 

escola investigada. 

ORGANIZADOR TÍTULO ANO 
Escola Normal 

Pedro II 
Relatório apresentado pelo Inspetor Arão Rebelo para a 
classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II, de 

Blumenau. 

1947 

Escola Normal 
Pedro II 

Relatório Anual 1950 

Escola Normal 
Pedro II 

Relatório Anual 1951 

Escola Normal 
Pedro II / Ginásio 
Estadual Pedro II 

Relatório apresentado pelos Inspetores Arão Rebelo, Rafael 
Cruz Lima e Antenor Morais para fins de equiparação do 
Ginásio Estadual Pedro II, da cidade de Blumenau, no 
Estado de Santa Catarina. 

1952 

Escola Normal 
Pedro II 

Relatório Anual 1952 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual do Ginásio Estadual Pedro II 1952 

Escola Normal 
Pedro II 

Relatório Anual 1953 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual do Ginásio Estadual Pedro II 1953 

Escola Normal 
Pedro II 

Relatório Anual 1954 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual do Ginásio Estadual Pedro II 1954 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual 1955 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual 1956 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual 1957 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual 1958 

Ginásio Estadual 
Pedro II / Inspetor 

Arão Rebelo 

Relatório Anual 1959 

Quadro 01: Relatórios Anuais  

No mais, conforme já foi mencionado, localizamos, na escola, um volume 

significativo de outros materiais empíricos que se mostraram de grande valia para o 
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acréscimo em nossa pesquisa. Documentos que se somavam e contemplavam outras 

informações que acabaram surgindo no decorrer de nossas investigações. Tratava-se de 

livros contendo as Atas de Exames de Admissão, de Provas Orais e de Exames Finais (1947 

a 1960), Diplomas Escolares (1949 a 1955) e Matrículas do Curso Normal (1948-49).  

Nosso passo seguinte foi iniciar uma verificação no Arquivo Histórico “José 

Ferreira da Silva”, de Blumenau. Constatamos que o citado arquivo já dispõe de uma coleção 

específica sobre a escola investigada, incluindo-se o período em que o educandário ainda se 

chamava Neue Deutsche Schule, e que será tratado mais à frente. Isso facilitou muito nosso 

trabalho para que pudéssemos realizar uma busca mais rápida e precisa de informações. 

Além disso, ainda foi possível localizarmos nesse arquivo três relatórios anuais de que não 

se encontram similares na secretaria da E.E.B. Pedro II. O primeiro é denominado “Relatório 

Anual de 1947-48”, elaborado pela direção geral da Escola Normal Pedro II; o segundo 

denomina-se “Relatório do Grupo Escolar Modelo ‘Pedro II’ e Curso Primário 

Complementar - 1951”; e o terceiro, “Relatório do Grupo Escolar Modelo ‘Pedro II’ – 

1957”; estes dois últimos, redigidos pela direção do curso primário da escola. Somados a 

esses materiais, encontramos inúmeros recortes de jornais tratando sobre a escola, bem como 

leis, decretos, portarias, convites de formatura, jornais produzidos por discentes da escola, 

além de algumas atas de exames finais do curso primário. Ademais, é no arquivo histórico 

que encontramos o “Cidade de Blumenau”6, jornal que selecionamos para fazer uso no 

desenvolvimento deste trabalho. A escolha se deve à variação de alusões referentes à escola, 

como notas de visitas ao educandário, anúncio de festas, passeios realizados com alunos, 

cumprimentos a aniversariantes, felicitações a casamentos de professores e/ou funcionários, 

bem como referências e convites de formaturas do alunado. Acreditamos que se possa tornar 

possível, por meio dessas alusões jornalísticas, perceber os resíduos originários da 

construção da memória, em relação ao que se projeta como articulação que define um espaço 

cultural, no caso, o da escola.  

                                                           
6 Este jornal nasceu em 21 de setembro de 1924, com o nome de “A Cidade”, sendo um dos primeiros 
periódicos em língua portuguesa. Foi fundado por iniciativa de José Ferreira da Silva que, juntamente com o 
escritor João Octaviano Ramos, dirigiu-o até agosto de 1930. Nesse ano, transferem a propriedade do jornal a 
um consórcio, tendo à frente Conrado Balsini. Logo depois o redator do jornal passa a ser Achilles Balsini, 
advogado e filho de Conrado. Em 1932, assumiu a direção do jornal, Tito Carvalho. Porém, em março do ano 
seguinte, deixou a redação, retirando-se para a capital do Estado, onde passou a dirigir um outro órgão de 
imprensa. Entretanto, Achilles Balsini continuou à frente da direção do jornal. Nesse meio tempo, José Ferreira 
da Silva fundara o “Correio de Blumenau”, juntamente com Geysa Boscoli. Como surgiram dificuldades para a 
continuação da publicação desse jornal, a “A Cidade” e o “Correio de Blumenau” resolveram fundir-se num só 
denominado “Cidade de Blumenau” que continuaria a numeração do primeiro daqueles periódicos. O jornal 
“Cidade de Blumenau” cessou a sua publicação em dezembro de 1962 (SILVA, 1977, p. 78-84). 
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Posteriormente, a falta de algumas informações e dados, sentida no decorrer do 

desenvolvimento da nossa pesquisa, e que não conseguimos encontrar no Arquivo Histórico 

do município de Blumenau, levou-nos a ter que recorrer ao Arquivo Público do Estado de 

Santa Catarina, em Florianópolis. Nesse caso, sua contribuição foi deveras significativa, 

sobretudo para o fornecimento de leis estaduais e decretos.  

Todavia, gostaríamos de ressaltar que nosso trabalho não se esgotou nessas fontes 

escritas. Fizemos uso também de entrevistas com alguns ex-professores e ex-alunos que, nas 

décadas de 1940 e/ou 1950, freqüentaram a instituição pesquisada e que resultaram num 

copioso material sobre representações da vida escolar. Os depoimentos desses informantes 

foram de grande valia para este estudo na medida em que serviram, entre outros, para 

ratificar conclusões e dirimir dúvidas dos dados extraídos das fontes publicadas.  

Os nomes foram sendo encontrados nos próprios documentos escolares, como nos 

relatórios anuais, nas atas de exames de admissão e de exames finais, nos livros de matrícula 

e diplomas. Entretanto, mesmo com a disponibilidade desses nomes, no decorrer desse 

processo encontramos certas dificuldades, a começar pelos critérios que julgamos serem 

importantes para que os sujeitos participassem dessa pesquisa, ou seja, que nossos 

entrevistados, especialmente os ex-alunos, deveriam ter estudado na escola em diferentes 

anos letivos, dentro do período temporal que abrange esta pesquisa.  

A primeira etapa a ser vencida era conseguirmos localizar os sujeitos que elegemos 

como possíveis informantes, para podermos, então, entrevistá-los. Inicialmente, realizamos 

uma série de contatos telefônicos. Algumas pessoas não se dispuseram a conversar; outras 

moravam em localidades distantes de Blumenau; outras, ainda, simplesmente não foram 

localizadas ou já são falecidas. Dessa forma, nossa vasta lista de nomes previamente 

selecionados foi diminuindo. Muitas pessoas com as quais conseguimos manter contato se 

negavam a conceder uma entrevista, sob a justificativa de que achavam que não se 

lembrariam muito bem de seu tempo de escola ou, ainda, que não estavam gozando de boa 

saúde para nos receber. Percebemos com isso que muitos se sentiam extremante 

constrangidos e inseguros para falarem sobre seu tempo escolar, enquanto outros ainda 

demonstravam visivelmente uma desconfiança quanto às nossas intenções.  

Passamos, então, a usar uma nova estratégia que se mostrou bastante eficiente. 

Antes de entrarmos em contato com determinados sujeitos que estiveram vinculados ao 

educandário naquele período, criamos uma espécie de “banco de dados”, um verdadeiro 

histórico sobre cada um que gostaríamos de entrevistar. Com isso, realizávamos uma 

listagem contendo os nomes de seus ex-colegas de aula, citávamos dados pessoais referentes 
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ao mesmo como, por exemplo, os nomes dos seus pais, local e ano de seu nascimento, o ano 

de ingresso na escola, o ano de sua eventual formatura, nomes de seus ex-professores, enfim, 

apresentávamos uma espécie de “comprovação” de que, de fato, estávamos ansiosos em 

apenas realizar uma entrevista com aquela pessoa e para isso não seria necessário que ela 

tivesse de se “lembrar de todos os detalhes”, como muitos nos diziam.  

Ao adotarmos essa postura, ou seja, cativar nossos entrevistados, passando-lhes 

confiança e tranqüilidade, mostrando-lhes que nossa “futura conversa” não seria uma espécie 

de interrogatório, como muitos inicialmente temiam, mas sim, um breve relembrar do 

passado, não demorou para que os mesmos aceitassem nosso convite para a realização da 

entrevista.  

Com todos os percalços que uma pesquisa nos proporciona, realizamos um total de 

15 entrevistas, conforme havíamos programado. Dessas, 11 foram com ex-alunos e 4 com 

ex-professores da escola. Inclusive, um dos professores informantes contribuiu de maneira 

muito peculiar, pois pôde nos relatar experiências como ex-aluno e, também, como ex-

professor, já que o mesmo esteve vinculado a estas duas funções no período temporal 

abordado neste estudo.  

O número de entrevistas realizadas se justifica, entre outras razões, pelo fato de se 

tornar difícil uma análise mais minuciosa de uma quantidade muito superior a esta e, além 

disso, “mais entrevistas não melhoram necessariamente a qualidade, ou levam a uma 

compreensão mais detalhada” (GASKELL, 2002, p. 70–71). Ademais, não existe um 

consenso entre os pesquisadores de um número exato de entrevistas que devemos realizar 

para fazer um bom estudo de campo. George Gaskell, por exemplo, afirma que há um limite 

máximo ao número de entrevistas que é necessário se fazer e que seja possível se analisar. 

Segundo o mesmo autor, “para cada pesquisador, este limite é algo entre 15 e 25 entrevistas 

individuais” (GASKELL, 2002, p. 71).  Acrescente-se a isso que devemos levar em conta 

que existe uma quantidade limitada de versões ou interpelações da realidade.   

Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as representações de 
tais experiências não surgem das mentes individuais; em alguma medida, elas são 
o resultado de processos sociais. Neste ponto, representações de um tema de 
interesse comum, ou de pessoas em um meio social específico são, em parte, 
compartilhadas. Isto pode ser visto em uma série de entrevistas. (GASKELL, 
2002, p. 71). 

Em relação aos ex-professores, conseguimos realizar apenas quatro entrevistas, 

pois muitos docentes que se encontram registrados nos documentos e que atuaram na escola 
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nas décadas de 1940 e 1950, não foram localizados ou já são falecidos. Destacamos também 

que, do total de 15 entrevistas, apenas quatro (realizadas com ex-alunos) não foram feitas nas 

respectivas residências dos informantes, mas, sim, em seus locais de trabalho. Esse é um 

fator relevante para muitos pesquisadores, pois como nos diz Zago (2003, p. 298-299):  

O local é uma condição importante na produção dos dados, podendo facilitar ou 
produzir constrangimentos. Os efeitos dessa escolha serão certamente distintos se 
o encontro ocorrer na casa do informante, na escola ou no seu local de trabalho. 
Assim, uma das vantagens de a entrevista se realizar nas residências dos 
informantes é reduzir as interferências exteriores na produção do discurso e, ao 
mesmo tempo, facilitar a conversação para que esta possa ocorrer mais 
livremente.  

No que diz respeito ao corpo docente, conseguimos entrevistar dois professores e 

duas professoras. Reportando-nos ao corpo discente, tivemos a oportunidade de entrevistar 

nove informantes do sexo masculino (somado também com o ex-professor) e três do sexo 

feminino. Realizadas as entrevistas e posteriormente transcritas, anotamos os pontos de 

maior ligação com o propósito do nosso trabalho. Aqui se faz necessário destacar a 

significativa importância que concedemos a estas entrevistas, pois, como buscávamos 

compreender as relações de poder entre o corpo docente e discente da instituição, 

percebemos que nos documentos oficiais talvez não fossem aparecer registros visíveis dessas 

relações. Entretanto, na memória escolar, nos processos vividos pelos professores e 

educandos, talvez se pudessem evidenciar essas experiências. Buscávamos captar, nesses 

discursos, não só o conjunto das disposições normatizadoras das relações entre os docentes e 

discentes, mas também os efeitos dessas disposições sobre tais relações, ou seja, interessava-

nos conhecer como esses sujeitos interpretavam as normas e que sentido lhes atribuíam. 

Assim, procuramos focar nossa análise exclusivamente no período em que os entrevistados 

estiveram atuando na escola, ou seja, as décadas de 1940 e 1950, pois, conforme se poderá 

constatar, especialmente por parte dos docentes, alguns mantiveram vínculos com a escola 

que ultrapassam o recorte temporal da pesquisa.  

Segue a lista completa dos entrevistados, com suas respectivas funções no 

educandário, cursos realizados, bem como o período em que estiveram vinculados ao 

estabelecimento. 
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ENTREVISTADO 

FUNÇÃO E CURSOS 
REALIZADOS NA E.E.B. PEDRO 

II 

PERÍODO EM QUE 
ESTEVE 

VINCULADO À 
ESCOLA 

DATA DE 
REALIZAÇÃO DA 

ENTREVISTA 

Professor 1 Docência / Administração 1946 – 1981 17/10/2005 
Professor 2 Discente / Docência / 

Administrativo 
1948 – 1993 19/10/2005 

Professora 3 Docência 1950 – 1955 13/11/2005 
Professora 4 Discente / Docente 1938 – 1942 

1953 – 1973 
21/10/2005 

Aluno 1 Primário / Ginasial 1942 – 1950 04/11/2005 
Aluna 2 Primário / Ginasial / Normal 1942 – 1953 21/10/2005 
Aluno 3 Primário / Ginasial / Normal 1944 – 1955 25/11/2005 
Aluno 4 Primário / Ginasial 1945 – 1954 26/10/2005 
Aluno 5 Primário / Ginasial 1946 – 1954 31/10/2005 
Aluna 6 Primeiro ano do Ginasial 1947 – 1948 05/11/2005 
Aluno 7 Ginasial 1947 – 1950 09/11/2005 
Aluno 8 Primeiro ano do Ginasial 1951 20/10/2005 
Aluna 9 Normal 1951 – 1953 04/11/2005 
Aluno 10 Primário / Ginasial 1951 – 1954 06/11/2005 
Aluno 11 Primário e os três primeiros 

anos do Ginasial 
1958 – 1965 27/10/2005 

Quadro 02: Entrevistados  

A maneira como realizamos as entrevistas foi bastante informal. Todavia, uma vez 

marcada, antes de iniciá-la, procuramos sempre esclarecer a(o) entrevistado(a) o objetivo da 

pesquisa, para evitar que seu depoimento se desviasse muito do foco de nossa investigação. 

Solicitamos aos informantes que discorressem sobre seu tempo de escola, e que, 

principalmente, comentassem suas lembranças de como era a relação dos professores com 

seus alunos no cotidiano escolar. No momento de realização de nossas entrevistas, não nos 

preocupamos em saber se o entrevistado falava ou não a “verdade”, mas nos perguntávamos 

por que esses sujeitos lembravam determinadas experiências e não outras, e quais eram os 

significados dessas experiências no seu viver.  

Quanto ao desenvolvimento da entrevista, procuramos dirigir objetivamente o foco 

da discussão com relação aos nossos informantes buscando realmente atingir o que nos 

interessava saber, ou seja, resgatar no discurso7 possíveis indícios do imaginário do 

entrevistado(a) que remetessem à cultura escolar da época. Assim, buscamos perceber, nos 

discursos produzidos, as relações de poder que estavam presentes nas diversas vivências dos 

sujeitos, permeando os espaços de seu viver, de seu cotidiano no educandário, enfim, as 

relações de poder que ocorriam entre os agentes que compunham o chamado universo 

escolar e, sobretudo, sua relação com os professores. Por meio de seu discurso, procuramos 

                                                           
7 Cabe aqui esclarecer que este estudo não tem por objetivo realizar um estudo de Análise de Discurso. O termo 
discurso está sendo aqui compreendido como um sinônimo de fala, como um conjunto de enunciados.  
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deslocar nosso olhar para tentarmos compreender os mecanismos e estratégias que foram 

sendo utilizadas pela escola para a disciplinarização daqueles sujeitos.  

Gostaríamos de ressaltar, ainda, que não fizemos uso de um roteiro fechado de 

questões. Contudo, procuramos levar alguns tópicos previamente elaborados e considerados 

como relevantes para nossa pesquisa e, se porventura ocorresse algum imprevisto, algum 

esquecimento de nossa parte, achávamos que seria conveniente estarmos munidos de um 

registro que “conduziria” nossas entrevistas. Estas, por sua vez, de uma maneira geral, 

tiveram uma duração que variou de 40 a 50 minutos cada.   

Foi nas representações encontradas em artigos de jornais, revistas, livros e nas 

próprias entrevistas que buscamos, para o presente trabalho, os resíduos originários da 

construção da memória, em relação ao que se projeta e se define como um espaço cultural, o 

da escola. Sem pretendermos, em hipótese alguma, esgotar a discussão, propusemo-nos a 

tarefa de examinar os diversos documentos que fomos encontrando no percurso de nossa 

investigação, além das entrevistas que realizamos com ex-professores e alunos da instituição 

com o intuito de compreender, ainda que fragmentariamente, as relações de poder que 

permearam e se configuraram a E.B.B.“Pedro II” nas décadas de 1940 e 1950. 
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2 A GÊNESE DA E.E.B. PEDRO II 

2.1 A FUNDAÇÃO DE BLUMENAU: ALGUMAS BREVES CONSIDERAÇÕES 

O Estado de Santa Catarina está inserido no contexto das grandes emigrações 

européias ocorridas no período logo após as guerras napoleônicas (1815) e o início da 

Primeira Guerra Mundial (1914). Nesse cenário, a emigração alemã também se faz presente. 

Motivos econômicos, sociais, políticos e religiosos incitaram homens e mulheres a deixarem 

suas moradas e lançarem-se em busca de um futuro melhor, porém, sem nenhuma garantia.  

Contudo, o quadro geográfico de Santa Catarina, no início do século XIX, 

apresentava-nos uma província pouco povoada. Existia, sim, uma concentração populacional 

na faixa litorânea entre os eixos São Francisco - Desterro8 - Laguna e alguns focos 

populacionais isolados no planalto (KLUG, 1994, p. 10). Em contrapartida, havia um vazio 

demográfico da chamada população “branca” nas regiões entre o planalto e o litoral, bem 

como na zona Nordeste do Estado. Além disso, outra característica dessa região era de que 

“em Santa Catarina não se verificava, como nas demais províncias, uma economia 

fundamentada no latifúndio, o que favoreceu posteriormente a imigração baseada em 

pequenas propriedades rurais” (KLUG, 1994, p. 29). 

Com a crise que se abateu na década de 1840 sobre os estados alemães, juntamente 

com os expressivos problemas políticos9 que assolaram a Europa como a fome, o 

desemprego e a miséria, criou-se um forte motivo que os impulsionou a deixar a Europa e 

partir rumo à América, onde se encontrava um estado monárquico que havia recém-

alcançado sua independência (1822) e que necessitava, de maneira mais breve possível, 

ocupar determinadas regiões que considerava estar muito vazias. Nesse sentido, coube ao 

governo provincial criar mecanismos e “se empenhar no sentido de encorajar e favorecer a 

emigração. Dentro desse quadro, teve início em 1847, a corrente imigratória alemã para 

Santa Catarina” (KLUG, 1994, p. 33)10. 

                                                           
8 Atual município de Florianópolis. 
9 Além do fato de estarem sofrendo com uma série de movimentos revolucionários, era precária a situação 
econômica em que o regime feudal ainda predominava. Com o passar dos anos, gradativamente dar-se-á o 
início de uma industrialização e a liberalização econômica que, acompanhada por um “aumento populacional e 
por más colheitas, levaram a um empobrecimento que se alastrou pelas diversas camadas sociais, numa 
proporção antes jamais vista” (FERREIRA e PETRY, 1999, p. 29).  
10 Convém ressaltarmos que a partir de 1847 passou a existir um esforço mais incisivo por parte do governo 
para ocupar essa região com uma população “branca”, sobretudo, de origem alemã e italiana. Conforme poderá 
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Iniciada a vinda gradativa de imigrantes alemães para o Brasil, começaram a correr 

rumores na Europa de que estes, logo após sua chegada, vinham passando por dificuldades, 

inclusive recebendo maus tratos e sendo vítimas de preconceito por parte de brasileiros que 

aqui residiam. Ademais, algumas autoridades alemãs, bem como companhias responsáveis 

pelo transporte dos imigrantes, sabiam que os colonos, em sua grande maioria, vinham para 

o Brasil para trabalhar na lavoura e que neste período ainda vigorava o trabalho escravo. 

Procurando contornar possíveis dificuldades que poderiam vir a surgir com os estrangeiros, 

foi criada na Alemanha uma “Sociedade de Proteção aos Emigrantes Alemães”. Esta 

sociedade tinha por finalidade observar a maneira como viviam os emigrantes e verificar 

onde as pessoas que desejassem migrar para o Brasil poderiam vir a se instalar com maior 

sucesso. 

Uma vez organizada, a citada sociedade contratou Hermann Bruno Otto 

Blumenau11, que foi incumbido de verificar as condições de vida e os melhores locais para as 

futuras instalações dos egressos. No ano de 1846, Hermann Blumenau embarcou para o 

Brasil pela primeira vez, passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, posteriormente 

dirigiu-se ao Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1847. Um ano depois, voltou para a 

província catarinense, mas então acompanhado do comerciante Ferdinand Hackradt, que lhe 

propôs formar uma companhia colonizadora particular. Encontrando-se nesta província, 

visitou a região do rio Itajaí-Açu, onde acabou se deparando com inúmeras pessoas que 

haviam abandonado a antiga colônia alemã de São Pedro de Alcântara12. Impressionado com 

                                                                                                                                                                                     
ser visto logo adiante, Dom Pedro I autorizou a vinda de imigrantes alemães para Santa Catarina onde, 
inclusive, fundaram uma colônia, porém, sem muito sucesso. 
11 Hermann Bruno Otto Blumenau nasceu em Hasselfelde, cidade do Ducado de Brunsvique, Alemanha, no dia 
26 de dezembro de 1819. Era o sétimo filho de Carlos Frederico Blumenau e Cristina Sofia Kegel. Seu pai era 
engenheiro florestal e de minas e sua mãe, dona de casa. Estudou até os dez anos de idade na Escola Primária 
Comunal, em Hasselfeld e logo depois no pensionato do pastor Götting, em Winnigsteldt, onde se preparou 
para o ginásio. Posteriormente foi estudar no Ginásio Martino Katarineum, em Brunsvique. Por determinação 
de seu pai, abandonou os estudos e iniciou estágio na farmácia de Hampe em Blankenburg e mais tarde foi 
trabalhar como aprendiz de farmacêutico, em Erfurt. Em setembro de 1841 iniciou o Curso de Química da 
Faculdade de Filosofia de Erlangen, e em 23 de março de 1846, obteve o grau de doutor. Faleceu em 30 de 
outubro de 1899, em Braunschweig, Alemanha (FOUQUET, 1950, p. 52-115). 
12 Iniciou sua história em novembro de 1828, quando chegaram a Florianópolis veleiros com 635 imigrantes 
alemães, que foram autorizados pelo Imperador Dom Pedro I a se instalarem em terras catarinenses. 
Procurando assentar os colonos, o Major de Milícias Silvestre José dos Passos, por determinação do Presidente 
da Província, Francisco de Albuquerque Mello, fundou, em 1o de março de 1829, a "Colônia dos Alemães" que, 
posteriormente foi chamada de São Pedro de Alcântara, em homenagem à Família Imperial reinante. A partir 
de 1829 a Colônia de São Pedro de Alcântara passou a receber sucessivas levas de imigrantes. Essas famílias 
que lá se instalaram eram, em sua grande maioria, camponeses empobrecidos oriundos de uma estrutura ainda 
senhorial. Ignorados pelo governo brasileiro após 1830, muitos deixaram aquela localidade e rumaram em 
direção à região litorânea de Santa Catarina. Mais tarde, São Pedro de Alcântara foi elevada à Freguesia e à 
Paróquia, sendo sua autonomia político-admininstrativa reconhecida e consagrada pela Lei Estadual n° 9.534 
de 16 de Abril de 1994, colocando a primeira colônia alemã fundada no Estado de Santa Catarina na categoria 
de Município. Em 2004, sua população era de 3.781 habitantes. Localiza-se a cerca de 31 Km de Florianópolis. 
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a fertilidade, a mata nativa, os animais silvestres, bem como a água em abundância da 

localidade, Hermann Blumenau propôs criar uma colônia alemã às margens do rio Itajaí-

Açu. Assim, no ano de 1848, ainda na qualidade de procurador da “Sociedade de Proteção 

aos Emigrantes Alemães”, oficializou sua proposta à Presidência da Província de Santa 

Catarina, solicitando a posse de terras para dar início à sua empreitada. Pouco tempo depois, 

a Assembléia Provincial deu parecer favorável ao projeto colonizador. Contudo, lembra-nos 

Piazza (1982, p. 115):  

[...] o presidente Antero de Brito, face às reações que se sucederam, não 
sancionou o projeto aprovado pela Assembléia Provincial, e entrementes foi 
dissolvida, em Hamburgo, a “Sociedade de Proteção aos Emigrantes Alemães”. 
Face a este fato, sob a razão de Blumenau & Hackradt, adquiriram uma gleba no 
local ambicionado. Desta maneira pôde o Dr. Blumenau dirigir-se à Alemanha, a 
fim de iniciar o aliciamento de colonos. 

Voltando à Alemanha, Hermann Blumenau iniciou procura por pessoas que 

pudessem estar interessadas em buscar uma nova realidade de vida na América. Ele parecia 

estar seguro de seu projeto colonizador, conforme podemos verificar em seu próprio 

relatório (BLUMENAU, 2002, p. 22): 

A doação de terras para Igrejas, fins comunitários e para os primeiros colonos que 
se apresentassem, bem como a garantia de trabalho para pessoas sem posses 
parecia favorável para mobilizar emigrantes a aderirem à Colônia em formação, 
conseguindo, gradativamente, mais habitantes para a mesma. 

Todavia, enfrentando diversos percalços, Hermann Blumenau conseguiu juntar 

apenas 17 imigrantes que, em 02 de setembro de 1850, chegaram à sua colônia. 

Apresentando grandes dificuldades, o desenvolvimento do seu projeto em terras catarinenses 

foi lento, somado a uma série de problemas de ordem econômica, política e inclusive, a 

catástrofes naturais13 que somaram dificuldades enormes ao seu intento como, por exemplo, 

o ano de 1855, quando “Blumenau sofreu grande enchente, que destruiu grande parte das 

lavouras constituídas e perturbando sobremaneira a vida da colônia” (MATTOS, 1917 Apud 

KLUG, 1994, p. 46). 

A situação tornou-se mais dificultosa pelos desentendimentos que passaram a 

ocorrer entre os sócios e que acabaram resultando na dissolução da sociedade entre Hermann 

Blumenau e Ferdinand Hackradt. Salientamos ainda que o agravamento do não recebimento 

                                                           
13 Para mais informações sobre enchentes no Vale do Itajaí, especialmente em Blumenau, ver Barreto e 
Niemeyer (2000). 
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de ajuda financeira, tanto por parte do governo provincial, quanto do governo alemão, quase 

acarretou o fim de sua colônia. Isso somente não aconteceu porque o governo imperial 

brasileiro interveio na questão. O Imperador Dom Pedro II concedeu o financiamento, além 

de tê-lo nomeado Diretor da Colônia, permanecendo Hermann Blumenau por mais de 30 

anos à frente da mesma. A partir do momento em que a colônia foi-se estabilizando política 

e economicamente, a chegada constante de imigrantes foi aumentando a população local.14 O 

gradativo desenvolvimento econômico que foi sendo alcançado pela Colônia Blumenau 

acabou proporcionando uma visibilidade cada vez mais expressiva perante as demais regiões 

da Província de Santa Catarina. Por essa razão, não demorou que o Governo Provincial, em 

04 de fevereiro de 1880, por meio da Lei n° 860, elevasse a Colônia à categoria de 

Município.15 Aponta-nos José Ferreira da Silva que, “por essa lei, as freguesias de São Pedro 

Apóstolo, de Gaspar e de São Paulo, de Blumenau, foram desmembradas do território de 

Itajaí para formarem um novo município, sob a denominação de Município de Blumenau” 

(SILVA, 1988, p. 105). 

Conseqüentemente, não haveria mais razões para que Hermann Blumenau 

continuasse exercendo sua função de Diretor, resultando, pouco tempo depois, na dispensa 

de seus serviços. No ano de 1884, acompanhado de seus familiares, retornou à Alemanha, 

mais precisamente a Braunschweig, local onde, em 30 de outubro de 1899, viria a falecer. 

2.2 A NEUE DEUTSCHE SCHULE 

Desde a chegada dos primeiros alemães à Colônia Blumenau, havia por parte de 

seu Diretor, Hermann Blumenau, uma preocupação no que se refere à educação nessa região, 

principalmente voltada à instrução dos filhos de imigrantes. Para tanto, entendia que se faria 

necessário implantar escolas públicas na colônia, o mais breve possível, pois, de maneira 

geral, das regiões de onde provinham esses imigrantes, a preocupação com a educação do 

povo era considerada um dever do Estado.  

Contudo, as ações políticas dirigidas à instrução pública da Província de Santa 

Catarina, nesse período, eram consideradas fracas e inoperantes. Não davam conta de suprir 

                                                           
14 São inúmeros os trabalhos que trazem informações sobre o número de imigrantes, seus respectivos locais de 
origens, os anos que aqui aportaram etc. Apenas, a título de informações nesse sentido, sugerimos trabalhos 
como o de Klug (1994), Silva (1988), Piazza (1982), Deeke (1995), Centenário de Blumenau (BLUMENAU, 
1950a), entre outros.  
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as carências da população, notadamente, no Vale do Itajaí. Em relação aos professores que 

gradativamente foram chegando a Santa Catarina, em sua grande maioria eram de origem 

estrangeira. Pelo elevado número de educadores estrangeiros, o governo resolveu elaborar a 

Lei n° 447 de 29 de março de 1858 que, em seu Artigo 4o exigia, entre outras questões, que o 

profissional que, porventura, tivesse o objetivo de lecionar em Blumenau ou Joinville16, 

deveria ter nascido no Brasil ou, ao menos, ser naturalizado, possuir mais de 21 anos, ter 

“bons costumes e saúde”. 

No que tange propriamente à escola pública na Colônia Blumenau, desde o ano de 

1854, já se haviam iniciado as atividades escolares dirigidas pelo professor Ferdinand 

Ostermann, que coordenou os estudos de um público composto somente de meninos. Por 

outro lado, respondendo a uma série de pedidos, no ano de 1863, Hermann Blumenau 

solicitou verbas ao governo provincial para a construção de uma escola que comportaria um 

público especificamente feminino. Depois de muita espera, finalmente sua solicitação foi 

atendida. Assim, a colônia passou a ter duas escolas: uma exclusivamente para os meninos e 

outra para as meninas. Todavia, o funcionamento de apenas dois estabelecimentos escolares 

foi dando mostras de que seria insuficiente para suportar a demanda estudantil, pois era 

visível o crescimento demográfico da colônia. Prevendo a difícil situação que se instalaria, 

por diversas vezes Hermann Blumenau enviou correspondências à capital solicitando ao 

governo provincial que disponibilizasse verbas para expansão do ensino em sua colônia. 

Porém, seus pedidos não foram atendidos. Cansados de esperar por uma ação política 

concreta, os colonos se mobilizaram e formaram o que foi chamado de “Comunidades 

Escolares”. Essas comunidades eram compostas por colonos que se organizavam e, por conta 

própria, construíam casas que serviam provisoriamente como educandários em localidades 

onde se encontrasse um significativo número de famílias, cuja idade dos filhos permitisse 

freqüentar a escola elementar e aprender as primeiras letras. Além disso, as próprias 

“Comunidades Escolares” contratavam seus professores e pagavam seus ordenados. Muitas 

vezes, inclusive, os professores passavam a morar no próprio prédio da escola e tinham à sua 

disposição algum terreno próximo do educandário, que poderiam cultivar com sua família. 

Assim, verificamos que essas escolas foram se constituindo em uma espécie de “quebra-

                                                                                                                                                                                     
15 Esta pesquisa faz referência a diversas leis. Desse modo, o autor organizou no final deste trabalho um 
Apêndice com maiores informações sobre as mesmas. 
16 Naquele período a cidade de Joinville era conhecida como Colônia Dona Francisca. Esta, por sua vez, 
provinha de um dote pertencente à Princesa Dona Francisca, filha de D. Pedro I, por ocasião de seu casamento 
com o Príncipe de Joinville, filho de Luiz Felipe, rei da França, em 1843. Os primeiros colonos que lá 
chegaram, em 1851, eram provenientes da Alemanha. Contudo, com o progressivo aumento imigratório àquela 
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galhos”, na medida em que atendiam uma necessidade não suprida pelo governo que 

literalmente marginalizava os habitantes que moravam nesta região. Como as famílias 

desejavam que seus filhos ao menos aprendessem as primeiras letras e que a instrução 

deveria suprir as necessidades do pequeno comércio rural, entendiam que um ensino básico 

ministrado pelos professores contratados já seria considerado suficiente.  

Analisando esse contexto, percebemos que houve um crescimento significativo das 

chamadas “Escolas Comunitárias”17 nos anos que se seguiram. Contudo, se por um lado 

aumentava o número dessas escolas na região de Blumenau18, em contrapartida, a educação 

pública em Santa Catarina continuava numa situação muito aquém das necessidades da 

população. Entretanto, ressaltamos que o quadro educacional da região blumenauense já no 

final do século XIX e começo do século XX posicionava-se num patamar destacado se 

comparado com o restante de Santa Catarina. A título de exemplificação, utilizando-nos de 

Emmendoerfer (1950, p. 289-290), no município de Blumenau, em 1907, “dos habitantes 

maiores de 10 anos sabiam ler e escrever 72,9%”. E acrescenta: “Isto em 1907, quando havia 

apenas duas escolas públicas em Blumenau (e duas em Gaspar19). Nenhum outro município 

de Santa Catarina jamais apresentou índices tão favoráveis. Os números têm uma linguagem 

eloqüente!”. Ainda sobre isto, cremos que mereça também ser destacado o papel exercido 

pelas comunidades religiosas no que diz respeito à fundação de suas escolas nessa região, 

contribuindo para que os percentuais de instrução da população do município blumenauense 

fossem ainda mais significativos. Somente em Rodeio20, chegaram a existir 26 escolas 

paroquiais, com mais de 1.000 alunos.  

Sobre a presença do catolicismo na educação brasileira e, de maneira especial em 

Santa Catarina, Norberto Dallabrida assevera que,  

 

o investimento sistemático da Igreja Católica em instituições escolares fora 
articulado especialmente após a laicização republicana do Estado brasileiro, 
quando o catolicismo passou por um “rearmamento institucional”. A partir da 

                                                                                                                                                                                     
colônia, aos alemães que lá estavam foram se juntando suíços, noruegueses, dinamarqueses, entre outros. 
Somente em 1866 constitui-se município de Joinville. 
17 Entendam-se “escolas comunitárias” como sinônimo de “escolas particulares”. Vale destacarmos a título de 
curiosidade que, no ano de 1883, Blumenau já contava com 90 escolas de ensino privado (LUNA, 2000, p. 
117). Para dados mais minuciosos, ver Emmendoerfer (1950, p. 283-297). 
18 Em Blumenau o número de escolas particulares crescia rapidamente, destacando-se, assim, das demais 
regiões do Vale do Itajaí. Este fato dava a Blumenau uma posição privilegiada no que se refere ao índice de 
alfabetismo no Estado de Santa Catarina. Blumenau nesse período era dividido em três distritos que, somados, 
totalizavam um universo composto por 45.089 habitantes.  
19 Gaspar é um município vizinho de Blumenau, fundado em 18 de março de 1934 e que hoje detém uma 
população estimada em 48.000 habitantes (2005). 
20 Atualmente, Rodeio é um município com cerca de 10.000 habitantes (2005). Está localizado a cerca de 35 
km de Blumenau. A data de sua fundação remonta a 14 de março de 1937.   
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perda da condição de religião oficial e da supressão do ensino religioso nas escolas 
públicas, a Igreja Católica passou a reinventar a sua ação pastoral, procurando 
disseminar a ortodoxia romana. Para conquistar seu rebanho espiritual, o clero 
católico priorizou o investimento na infância, por meio da implantação do 
catecismo regular às crianças e do estabelecimento de instituições escolares 
católicas (DALLABRIDA, 2001, p. 19). 

Ao observarmos de um modo geral a educação pública de Santa Catarina no final 

do século XIX e início do século XX, constatamos que a maior parte dos professores que 

vinham oferecer seus serviços nesse período não possuía a habilitação necessária para prover 

seus alunos de um ensino de maior qualidade. Além disso, salientamos que o próprio serviço 

de inspeção das escolas era bastante deficiente, sobretudo no interior de Santa Catarina. Da 

parte dos educadores, um dos pontos de maior reclamação era o baixo salário, além da falta 

de amparo mais significativo por parte do governo da província. Tal situação motivou a 

Assembléia Provincial a autorizar o Executivo para que este promovesse uma reforma 

educacional. Segundo nos afirma José Marcelo Freitas de Luna, “a expectativa do Governo, 

com a chamada reforma de 1881, era imprimir no Sistema Escolar das Províncias as ‘idéias’ 

em discussão e prática na época ‘nos países mais adiantados’” (LUNA, 2000, p. 35).21  

Ocorreu, assim, uma tentativa de “modernizar” a educação da província por parte 

do poder público, realizando-se inúmeras reuniões e assembléias para tentar um avanço na 

melhoria da educação catarinense que se apresentava decadente. Contudo, mesmo com os 

esforços empreendidos pelo governo, promovendo debates e discutindo a instrução pública, 

o quadro educacional apresentado no final do período monárquico brasileiro praticamente 

ficou inalterado se comparado ao início do século XIX22. 

Atendo-nos propriamente ao ensino na Colônia Blumenau, no ano de 1877, o Padre 

José Maria Jacobs criou o Colégio São Paulo23, de cunho confessional católico, que 

proporcionou uma “profunda influência no desenvolvimento educacional de toda a região” 

(SILVA, 1988, p. 248). Contando com o amparo financeiro do Governo Imperial e mais com 

o valor das mensalidades dos alunos, a escola dava mostras de um ensino solidamente mais 

completo se comparado com a instrução das chamadas “Escolas Comunitárias”. Ao mesmo 

tempo, Hermann Blumenau continuava insistindo com suas correspondências ao presidente 

da província, solicitando que o mesmo enviasse verbas para abertura de novas escolas 

públicas. Entretanto, por mais apelos que tenham sido direcionados ao governo, não houve 

                                                           
21 Sobre maiores detalhes em relação às mudanças desencadeadas pela reforma educacional de 1881 (LUNA , 
2000, p. 35 a 38). 
22 Em 1890, a população catarinense era composta por 283.769 habitantes. Destes, 80,4% eram analfabetos.  
(PIACENTINI, 1984, Apud GAERTNER, 2004, p. 18). 
23 Hoje esta instituição é chamada de Colégio Bom-Jesus/Santo Antônio. 
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retorno. Dessa forma, já que o poder público não fazia sua parte, a população local procurava 

sanar suas dificuldades educacionais construindo novas escolas particulares em diversos 

pontos da cidade. No final do século XIX, já se podia comprovar a existência de mais de 100 

escolas espalhadas pela região (SILVA, 1988, p. 251). 

Apesar de toda boa repercussão de que o Colégio São Paulo gozava perante a 

comunidade e seus serviços prestados à educação local, eram “freqüentes os incidentes por 

motivos de crença entre alunos e pais com o vigário e diretor” (SILVA, 1988, p. 249).  Vale 

lembrarmos que nesse período a Colônia contava com uma população em sua grande maioria 

composta por luteranos24. Todavia, desavenças, atritos, concorrência entre quem ministraria 

aulas particulares às famílias, também ocorriam pelo lado dos luteranos. Mas, 

fundamentalmente, as diferenças religiosas e seus respectivos conflitos começaram a trazer 

prejuízos ao desenvolvimento da educação local, comprometendo inclusive sua melhor 

qualidade. Para contornar a desconfortável situação que se criou, cerca de cinqüenta 

moradores da Colônia Blumenau, entre luteranos e católicos, resolveram organizar uma 

reunião na Sociedade de Atiradores e elegeram um grupo de pessoas que, a partir daquele 

instante, passariam a representar uma “Sociedade Escolar”. Essa sociedade se incumbiu de 

fundar uma escola e a proposta dos participantes é de que esta deveria possuir uma 

perspectiva de educação diferente das demais que se encontravam em funcionamento na 

Colônia. Além disso, um dos pontos que mais foram destacados na fundação dessa sociedade 

é que a escola que viria a ser criada satisfizesse, sobretudo, aos anseios educacionais tanto 

das famílias luteranas, como das famílias católicas do local. Assim, a Sociedade Escolar 

passaria a se encarregar da contratação dos professores, pagamentos de seus salários, 

organização das festividades escolares, entre outras tarefas. Além disso, ficou estabelecido 

na reunião que caberia aos sócios eleger “em Assembléia Geral, uma diretoria, pelo prazo de 

três anos, e que esta prestaria contas à Sociedade Escolar de todos os seus atos” 

(KORMANN, 1994, p. 134). Pessoas de reconhecido prestígio e credibilidade na cidade, 

como Friedrich Blohm, Wilhelm Schaefer e Heinrich Probst foram designados pelo grupo 

para elaborar os estatutos da nova escola. Uma vez acordadas todas as questões propostas, 

chegava a hora de se dar um nome a esse novo estabelecimento educacional. Após diversas 

sugestões, finalmente entraram em um consenso. O educandário passaria a ser chamado de 

“Neue Deutsche Schule” (Escola Nova Alemã). Estabelecidas todas as normas de 

funcionamento, seus trabalhos foram iniciados em 1º de maio de 1889. 

                                                           
24 Em 1869, cerca de 83% da população era composta por luteranos (WILLEMS, 1980 Apud LUNA, 2000,     
p. 117).    
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Apesar de todas as dificuldades financeiras inicialmente apresentadas, além da falta 

de professores na região, o estabelecimento foi se mantendo. No decorrer dos anos, a 

“Escola Nova Alemã” passou a receber verbas do governo da Alemanha que tinha interesse 

em preservar a germanidade na região, bem como do governo do Estado de Santa Catarina 

que, em troca, exigia do estabelecimento escolar o oferecimento do ensino da Língua 

Portuguesa, além da promoção de 53% do ensino gratuito aos seus educandos (LUNA, 2000, 

p. 118). Acrescente-se, também, que em troca do subsídio enviado pelo governo da 

Alemanha, o Consulado daquele país (localizado nesse período em Florianópolis) 

comprometeu-se em enviar relatórios a Berlim para prestar contas de como a verba estava 

sendo aplicada e distribuída nessa região. Além disso, encarregou-se de levantar constantes 

informações referentes ao funcionamento das escolas, bem como da situação em que viviam 

os imigrantes alemães e seus descendentes no sul do Brasil. Porém, mesmo com essa ajuda 

financeira, o capital ainda não era suficiente para manter o estabelecimento educacional. 

Fazia-se necessário criar outros mecanismos para angariar fundos.  

Uma alternativa encontrada era a de cobrar mensalidades de parte do seu 

alunado; e a outra, foi criar um evento anual denominado de “festa escolar” ou também, 

como era chamada, “festa das crianças”. Nessa atividade, além da integração entre a escola e 

as famílias, as crianças apresentavam números de canto, declamações de poesias, 

participavam de jogos, brincadeiras, entre outros. Como a festa era aberta também à 

comunidade em geral e, normalmente, recebida com grande expectativa e entusiasmo, 

transformava-se no principal meio para se conseguir angariar fundos para a instituição. 

Assim, no decorrer dos anos é possível verificarmos que, mesmo com todas as dificuldades 

com que a Sociedade Escolar se deparou, a “Escola Nova Alemã” passou a gozar de uma 

condição econômica muito mais estável, se comparada aos demais educandários da época 

que se encontravam em funcionamento nesta região.  

Com o passar do tempo, a velha casa, cedida pelo próprio Hermann Blumenau para 

ser a sede da escola, não suportava mais o crescente número de alunos que a procuravam. No 

ano de 1891, mesmo se encontrando já na Alemanha, mais uma vez, Hermann Blumenau 

ofereceu um terreno de sua propriedade particular para que lá fosse construído um novo 

prédio, mais adequado para a prática educacional, pelo menos para a demanda do alunado 

naquele instante. Fez, porém, uma solicitação aos dirigentes da Sociedade Escolar de que a 

escola não poderia ser de natureza confessional. E em tom de advertência afirmou que se 

isso viesse a ocorrer, a escola passaria a pertencer à Câmara Municipal (cf. 

EMMENDOERFER, 1950, p. 287).  
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Foto 01 - Neue Deutsche Schule. Este prédio de alvenaria com dois pavimentos foi 
construído para substituir a velha casa de madeira da Neue Deutsche Schule. Devido 
ao crescente número de alunos, Hermann Blumenau cede um terreno de sua 
propriedade particular e lá é construído um novo educandário. Este prédio foi 
construído entre os anos de 1891 e 1893. Localizava-se onde hoje se encontra o 
Arquivo Histórico “José Ferreira da Silva”. 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva – Blumenau. 

O número de alunos matriculados na escola foi aumentando cada vez mais, dando 

mostras à Sociedade Escolar de que seu projeto estava no rumo certo. Emmendoerfer (1950, 

p. 287) afirma que em 1o de abril de 1899, ou seja, passados quase dez anos da sua fundação, 

freqüentavam a escola cerca de 124 alunos. Em 1910, encontravam-se matriculados na 

instituição 186 alunos. Já em 1912, o número de alunos já havia ultrapassado a casa dos 200, 

obrigando muitas vezes os docentes a solicitar aos moradores das redondezas do educandário 

o aluguel de alguma residência para que os mesmos pudessem ministrar suas aulas. 

Dessa maneira, é possível constatarmos que a educação em Blumenau, sendo ela 

confessional ou não, pública ou particular, foi eficaz no que diz respeito à instrução da 

população. Essa afirmação se confirma através das inúmeras visitas de autoridades que 

chegavam a Blumenau e ficavam impressionadas com o desenvolvimento vertiginoso que 
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vinha ocorrendo, principalmente, no que tange à expansão das escolas (em sua grande 

maioria particulares) para todas as regiões do município (EMMENDOERFER, 1950,           

p. 290). Todavia, o início do século XX preparava significativas transformações para a 

população blumenauense. Novos tempos estavam por vir.  

2.3 A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918): UM ENTRAVE NA EDUCAÇÃO 

BLUMENAUENSE 

Ao levantarmos dados quanto ao ensino oferecido no Estado de Santa Catarina no 

início do século XX, Luna (2000, p. 20) verificou, em relatórios oficiais do ano de 1916, que 

cerca de 40% das escolas implantadas ofereciam ensino privado. Porém, alerta que esse 

número poderia ser bem maior, haja vista que só em Blumenau, nesse mesmo período, 

existiam 113 instituições privadas, sendo que, destas, 80% eram administradas por famílias 

de origem alemã e que o ensino oferecido, nestas escolas, era em idioma alemão. O restante 

das escolas particulares existentes na região se dividiam entre italianas e outras, poucas, 

polonesas. Todavia, a Primeira Guerra Mundial refletia-se nas discussões políticas e gerava 

desconforto na população imigrante e em seus descendentes. Tanto por parte do governo 

federal, como do Estadual, foi usada, como bandeira de luta contra as possíveis formas de se 

“expandir” uma mentalidade européia (entenda-se, principalmente, mentalidade germânica), 

uma política que fortalecesse o ensino público na região. Em outras palavras, a escola 

pública foi definitivamente escolhida como agente da primeira Campanha de Nacionalização 

do Ensino25, levada a efeito nas áreas de colonização estrangeira.  

Entretanto, antes mesmo de começar a Primeira Guerra Mundial, o governo 

catarinense, sob ordem de Vidal Ramos26, no ano de 1911, já iniciou uma Campanha de 

Nacionalização do Ensino. Três anos depois, a eclosão da guerra contribuiu ainda mais para 

intensificar esse projeto nacionalizador. Para dar início à campanha, o governo catarinense 

                                                           
25 Essa primeira “Campanha de Nacionalização” nos fez levantar a hipótese de que talvez tenha ocorrido já 
nessa época o desaparecimento dos documentos mais antigos da instituição estudada. É provável que tenha 
ocorrido alguma apreensão de materiais em escolas blumenauenses, pela visibilidade política que a cidade 
possuía no Estado, bem como sua expressiva população germânica. Esses fatores contribuíram para que o 
governo se voltasse mais atenciosamente para esta região, principalmente, com a citada campanha 
nacionalizadora.  
26 Vidal José de Oliveira Ramos Júnior (Lages, 1866-1954), foi prefeito, vereador, deputado provincial, 
estadual, federal, senador, vice-governador, governador. Gerou, em torno de si e dentro da sua própria família, 
entre irmãos, filhos, sobrinhos e netos, outros quatro interventores federais, três governadores, três deputados 
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solicitou ao governo de São Paulo a disposição do professor Orestes de Oliveira Guimarães 

para exercer o cargo de Inspetor Geral da Instrução. Essa escolha se deveu, entre outros 

motivos, ao fato de o mesmo ter colaborado para que a educação da cidade de São Paulo 

atingisse patamares dignos de referência nacional. Aliás, convém ressaltarmos que, com o 

advento da República, alguns centros brasileiros, passaram a ser copiados, destacando-se, 

entre outros, São Paulo. 

A educação paulista, por exemplo, estaria, em muitos pontos, avançada e 
aperfeiçoada em relação ao caos educacional catarinense, de onde surgiu a prática 
governamental de enviar professores para aquele Estado e lá se atualizarem e 
aprenderem novas técnicas de ensino. (FIORI, 1991, Apud CORRÊA, 1997,         
p. 105). 

No caso de Santa Catarina, a grande tarefa de Orestes Guimarães seria reduzir ao 

máximo o índice de analfabetismo do Estado, criar um programa assimilacionista27 que 

resultasse em uma homogeneização cultural e lingüística das minorias étnicas que aqui 

viviam, além de introduzir um novo e inédito sistema educacional no Estado.  

Vidal Ramos mostrava-se entusiasmado e convencido de que havia escolhido a 

pessoa certa para promover essa transição educacional na história catarinense e que a 

proposta estava mais do que clara, conforme podemos verificar no discurso proferido pelo 

próprio governador no Congresso Representativo do Estado em 23 de julho de 1911 

(CORRÊA, 1997, p. 108),  

[...] fundar um novo tipo de escola, dar à sociedade um professorado cheio de 
emulação e estabelecer uma fiscalização técnica e administrativa real e constante, 
foi o escopo da reforma que empreendi, convencido de que nisso reside todo o 
segredo do êxito futuro. 

Logo após sua chegada, o professor Orestes Guimarães criou aquilo que chamou de 

“Regulamento Geral da Instrução Pública” e o “Regimento Interno dos Grupos Escolares”. 

Tratava-se de normas, regras e modelos que deveriam ser seguidos rigorosamente pelos 

professores, nas suas tarefas cotidianas da vida escolar, tais como: escrituração de livros, 

formas de punição de alunos, organização e orientação de recreios, entrada e saída de classe, 

início e fim das aulas, entre outros. Assim, os programas foram elaborados com a rigidez 

necessária para se alcançar uma uniformidade da instrução em toda Santa Catarina, não 

                                                                                                                                                                                     
estaduais, três federais, dois senadores, um presidente da república e uma série de outros políticos com cargos 
municipais em Lages e Florianópolis (RAMOS FILHO, 2002, p. 128-135). 
27 Assimilação da língua, dos valores patrióticos republicanos, dos costumes, enfim, da cultura. 
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sendo permitida, em hipótese alguma, qualquer mudança em seu conteúdo ou mesmo no 

calendário. Para tanto, a fiscalização, a vigilância, passaram a ser constantes tanto sobre o 

corpo docente quanto sobre o discente das escolas. Salientamos que esse modelo criado pelo 

professor Orestes Guimarães foi tão marcante na educação pública do estado que chegou a 

influenciar em inúmeros pontos a lei que viria regular os estabelecimentos de ensino 

primário em meados da década de 1940, em Santa Catarina.  

Dentro dessa sua tarefa normativa e fiscalizadora, era praxe de Orestes Guimarães 

visitar as escolas da capital e do interior do Estado para ministrar aulas, corrigir professores e 

ensinar-lhes como deveriam proceder no cotidiano escolar. Assim, seu trabalho realizado foi 

significativo na medida em que suas ações atingiram diretamente as escolas e seus 

respectivos professores, como também as diretrizes e estratégias de ensino das disciplinas 

curriculares. Dessa forma, acreditou que, seguindo-se um programa educacional normativo, 

padronizado, cuja vigilância deveria ser eficaz para que ninguém fugisse àquela regra, 

conseguiria realizar-se a “assimilação” dos emigrantes de maneira lenta e gradual. Segundo 

Luna (2000, p. 40), esse processo de assimilação foi-se desenvolvendo junto aos municípios 

de origem colonial, impondo-lhes o ensino de português nos educandários freqüentados por 

imigrantes e, criando, nessas localidades, grupos escolares e de escolas complementares. 

Apenas para ilustrar, no ano de 1916, seguindo a meta do governo de levar o ensino público 

à região imigrante, funcionavam dez escolas públicas estaduais em Blumenau, com 520 

alunos matriculados (LUNA, 2000, p. 20). 

Entretanto, uma das maiores dificuldades enfrentadas por Orestes Guimarães nessa 

reforma educacional promovida em Santa Catarina foi a falta de professores que 

conhecessem as duas línguas: a do imigrante e, evidentemente, a competência lingüística 

para o ensino do português. Orestes Guimarães entendia ser fundamental o professor 

dominar a língua imigrante para conseguir, primeiramente, comunicar-se com os 

estrangeiros e se adaptar ao meio social no qual viria a trabalhar, pois acreditava que, uma 

vez que o docente conseguisse se ambientar ao meio e criasse laços de confiança com a 

comunidade, a língua portuguesa seria mais rapidamente assimilada pelos mesmos. Todavia, 

os baixos ordenados oferecidos pelo governo e a pouca disposição da maioria dos 

professores em permanecer nos distantes núcleos do interior do Estado, resultaram em 

enormes dificuldades na tarefa de nacionalizar os imigrantes.  



  
  

41 

Com o ingresso do Brasil na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice 

Entente28, em 1917, uma série de medidas legislativas foram sendo tomadas, vindo a atingir 

diretamente a educação na zona de imigração, principalmente, a alemã. Com a falácia do 

chamado “perigo alemão”29, justificaram-se as leis que foram sendo criadas para combater 

um possível avanço das escolas particulares e, acima de tudo, era a oportunidade que surgia 

para se implantar uma “cultura nacional”.  

No dia 05 de outubro de 1917, foi decretada a Lei Estadual nº 1.187, que obrigou as 

escolas particulares estrangeiras a promover o “ensino preliminar a crianças de 6 a 15 anos e 

a inclusão das disciplinas Linguagem, História e Geografia do Brasil, Cantos e Hinos 

Patrióticos, todas em língua portuguesa” (LUNA, 2000, p. 43). Além disso, num decreto que 

se seguiu, houve o fechamento de inúmeras escolas particulares por motivos considerados de 

“justa causa”30 por parte do governo catarinense, exigindo que nestes educandários só 

fossem utilizados livros de autores brasileiros (SANTA CATARINA, 1917b). E mais: se 

professores pretendessem continuar exercendo suas funções deveriam se sujeitar a exames 

para verificar se estavam aptos a exercer sua docência. Com tudo isso que vinha 

acontecendo, Silva (1988, p. 255) nos afirma que a Campanha de Nacionalização do Ensino, 

coordenada por Orestes Guimarães, parecia estar alcançando gradativamente seus objetivos:  

Os resultados dessa medida não se fizeram esperar. As escolas, uma após outras, 
foram sendo reabertas e os respectivos professores, adaptados ao novo estado de 
coisas, foram não apenas aperfeiçoando o estudo do vernáculo, mas dedicando 
maior zelo e empenho no ensino.  

Verificamos que outros decretos no decorrer do tempo foram sendo criados, cada 

vez mais preocupados com conceitos educacionais nativistas, dando atenção total ao ensino 

no idioma português. Essas medidas foram levadas à risca por parte do governo, resultando 

                                                           
28 Tríplice Entente: encabeçada por França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, entre outros. Estes tinham como 
adversários países vinculados à chamada Tríplice Aliança, sendo que, dessa, a maior potência era a Alemanha. 
29 Utilizaremos o termo “perigo alemão” em referência ao que aponta o autor Sílvio Romero em sua obra 
intitulada “O alemanismo no sul do Brasil”. Nesse seu trabalho, Romero anuncia determinados alertas ao 
governo, às autoridades e à opinião pública do país quanto a determinados riscos que o Brasil estaria correndo 
da maneira como vinha colonizando seus estados, principalmente na região sul. Entendia este autor que pelo 
número elevado de estrangeiros alocados em uma mesma região poderíamos vir a ter problemas e o pior é que 
estes imigrantes resistiam em não querer assimilar a cultura e a língua nacional. (FALCÃO, 2000, p. 63-105). 
Convém ressaltarmos também, como bem lembra Campos (1998, p. 162) que, “sempre que se tratava de perigo 
alemão, a temática da instrução pública vinha à tona como solução necessária para o problema”. 
30 Segundo Emmendoerfer  (1950, p. 292), uma vez declarada a guerra contra a Alemanha, em 26 de outubro de 
1917, quatro dias depois foram fechadas 113 escolas particulares, para uma verificação, por parte do governo.  
Essa averiguação era realizada pelo Inspetor Geral de Ensino para comprovar se, de fato, o professor falava 
corretamente a língua portuguesa.  Essa medida também se estendeu às escolas confessionais. 
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no fechamento de inúmeras escolas que supostamente violaram as leis31. Entretanto, os 

estabelecimentos de ensino que quisessem manter seu funcionamento eram obrigados a fazer 

as devidas adequações às regras impostas pelo órgão fiscalizador. Dessa maneira, o número 

de escolas particulares que foram cumprindo as exigências impostas pelo governo voltaram 

lentamente a oferecer seus serviços educacionais. Emmendoerfer (1950, p. 293) nos aponta 

que, em 1918, Blumenau apresentava 30 escolas particulares com 1300 alunos matriculados. 

Dois anos depois, já estavam em funcionamento 40 instituições privadas, encontrando-se 

matriculados, nestas, cerca de 3500 alunos. No ano de 1922, 32 escolas paroquiais ofereciam 

seus serviços educacionais, com um total de 1416 alunos e 77 escolas pertencentes a 

sociedades escolares com 3141 alunos matriculados. Já no ano de 1925, o município de 

Blumenau atingiu o expressivo número de 109 estabelecimentos de ensino.   

Dessa forma, podemos observar que ocorreu gradativamente um ajustamento das 

escolas às prescrições das leis federais e estaduais quanto ao ensino. Mas, é importante 

salientarmos que, mesmo com toda a vigilância empregada, bem como as coações e sanções 

que ocorreram na zona imigrante do estado no projeto governamental de educação, 

continuaram existindo focos de resistência. Logo após o término da Primeira Guerra 

Mundial, muitas escolas voltaram a oferecer seus serviços, clandestinamente, no idioma 

alemão, mesmo sabendo do risco que estavam correndo. Mas, nos anos que se seguiram, 

especialmente em meados da década de 1920 para o início da década de 1930 é que a 

situação se tornou aparentemente mais tranqüila no que dizia respeito ao funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino e ao exercício da profissão docente. É verdade que continuava 

existindo um órgão responsável pela fiscalização da educação. Todavia, a pressão de outrora, 

vigilante e agressiva, imposta pelo então governador Vidal Ramos, havia se minimizado 

significativamente, se comparada àquela época. 

Os problemas enfrentados com a Campanha Nacionalizadora, somados à eclosão da 

Primeira Guerra Mundial, fizeram com que a Neue Deutsche Schule permanecesse fechada 

de 30 de novembro de 1917 a 18 de fevereiro de 1920. Entretanto, passado esse período 

conturbado, parece que a escola voltou ainda mais fortalecida. Constatamos isto com a 

surpreendente procura de matrículas para as crianças da comunidade, porém, essa busca por 

vagas fez com que, em pouco tempo, o espaço físico do educandário fosse ficando cada vez 

mais acanhado, não havendo mais lugar suficiente para atender todos os alunos. Em 

decorrência dessa situação, a Sociedade Escolar se viu obrigada a adquirir uma nova área, 

                                                           
31 Estamos nos referindo, por exemplo, à Lei nº 1.283 de 15 de setembro de 1919, e o Decreto n° 1.322 de 29 
de janeiro de 1920 (SANTA CATARINA, 1919). 
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muito mais espaçosa e melhor localizada na cidade para facilitar o acesso tanto dos alunos 

como dos seus respectivos professores. Assim, no ano de 1915, foi adquirido um terreno no 

Bairro Bom Retiro, em uma região central, no alto de um morro, onde puderam dar início à 

construção de uma nova escola. Uma vez concluídas suas instalações, chegava a hora de sua 

inauguração, que finalmente ocorreu no ano de 192432.  

Com o passar dos anos, a área da escola foi sendo expandida, com a compra de 

terrenos anexos e outros que foram sendo adquiridos por doações. Além disso, como era 

praxe desde o início da fundação da escola, continuou ocorrendo uma significativa 

participação da comunidade nas atividades desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino, 

sendo elas de ordem esportiva, recreativa ou cultural, bem como nas promoções que 

objetivavam, principalmente, levantar fundos para manter a onerosa instituição.  

 

 

 
Foto 02 – Prédio principal da escola inaugurado em 1924. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

2.4 A DÉCADA DE 1930 EM SANTA CATARINA: PERÍODO TURBULENTO, 

TEMPOS INCERTOS 

O município de Blumenau viveu um quadro político delicado na década de 1930 e 

início da década de 1940, cujas dificuldades eram reflexo do que se vivenciava no restante 

                                                           
32 Vale ressaltar que o educandário atual continua localizado nessa área, fazendo uso do mesmo prédio. Porém, 
a estrutura física da instituição está bastante ampliada, ocupando diversos terrenos ao lado do prédio. 
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do país. Essas dificuldades já vinham sendo constatadas em anos anteriores com os 

sucessivos governos oligárquicos que dominavam o comando do executivo nacional, 

proporcionando amostras da fragilidade política e econômica que o país atravessava. Já no 

ano de 1915, ocorreu uma revolta de sargentos no Rio de Janeiro, cuja razão principal se 

explica pelo descontentamento do grupo com a denominada Política do Café-com-Leite33. 

Na década posterior, outros levantes revelariam novas insatisfações contra o governo como, 

por exemplo, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, e a Revolução Paulista em 

1924. Contudo, entre todos os movimentos ocorridos nesse período, aquele que talvez  

alcançou maior notoriedade foi a Coluna Prestes, comandada pelo major Miguel Costa e pelo 

tenente Luís Carlos Prestes, que chegou a cruzar o país entre 1924 e 1927.  

Grande parte dessas revoltas ocorridas no Brasil foram comandadas pelos 

“tenentistas”34 que se engajaram numa espécie de plano de libertação nacional. No entanto, 

esses oficiais reformadores passaram a atuar politicamente fora das vias institucionais, 

colocando na ordem do dia o golpe militar como um meio de transformar a sociedade.  

Mas, se o panorama político nacional já não era dos melhores, o setor econômico 

também ficou seriamente comprometido após a Queda da Bolsa de Valores de Nova Yorque, 

em 1929. A defasagem entre a produção e a exportação cresceu tanto e a crise externa era tão 

grande, que o governo federal não conseguia mais dar continuidade à prática de proteção ao 

setor cafeeiro, por meio de empréstimos facilitados e da compra de excedentes. No Rio 

Grande do Sul, os pecuaristas do charque e os fazendeiros do arroz queixavam-se do descaso 

do governo federal para com os seus produtos. No Norte e Nordeste, os plantadores de 

algodão, fumo e cacau faziam idênticas reclamações. 

As forças oligárquicas inquietavam-se com a agitação popular que crescia 

rapidamente. Encabeçados pelos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, iniciam-se 

movimentos de protestos contra o governo do presidente Washington Luís. Entretanto, o 

verdadeiro estopim para uma possível reviravolta na política nacional surgiu após o 

assassinato do candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa. 

                                                           
33 No governo do presidente Manuel Ferraz de Campos Sales (1898-1902) foi criado um acordo firmado entre 
os dois Estados mais importantes da República Velha. Se Minas Gerais tinha o maior contingente eleitoral, São 
Paulo tinha o poder econômico. Convencionou-se que a Presidência devia ser de paulistas ou mineiros. 
Batizou-se esse esquema de “café-com-leite” – referência a ser São Paulo o grande produtor de café e Minas 
Gerais o de leite (IGLESIAS, 1993, p. 208). 
34 Em sua maioria formados por jovens tenentes e capitães do exército. No plano político, os jovens oficiais 
reivindicavam a consolidação de verdadeiras instituições republicanas, a centralização do poder, a redução de 
privilégios das oligarquias, o fim da corrupção que envolvia os políticos civis, a representação das minorias e o 
voto secreto. Além disso, defendiam o ensino fundamental e profissional gratuitos, a reforma da Justiça, 
diminuição dos gastos públicos, proteção das riquezas nacionais contra o capital estrangeiro e o estímulo ao 
desenvolvimento industrial. 
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Estava montado o cenário para um golpe de Estado.   

Em Santa Catarina, o período que antecedeu o golpe varguista foi marcado por 

acirradas disputadas político-partidárias entre as duas maiores e mais fortes oligarquias 

estaduais daquele momento: a família teuto-brasileira Konder, da região do Vale do Itajaí e a 

família Ramos, do planalto catarinense (BARRETO, 1997). Com a chegada ao poder de 

Getúlio Vargas e a conseqüente derrubada da Constituição de 1891, a família Ramos, que até 

então o apoiava no período pré-“revolucionário”, acabou conseguindo mais visibilidade e 

poder, passando a exercer o seu domínio ainda mais forte sobre a política catarinense. 

Getúlio Vargas havia prometido que após a instalação de um breve governo provisório o país 

retornaria às vias constitucionais. Mas não foi bem isso que acabou acontecendo. Passados 

cerca de dois anos e descumprindo o que havia prometido, iniciou-se uma significativa 

pressão sobre seu governo, resultando na eclosão de uma revolta em São Paulo. Entretanto, 

para Gomes (2000, p. 513),  

é a partir daí que sua liderança começa a ganhar relevo, embora enfrentando muitos 
e poderosos questionamentos. Entre eles, uma guerra civil travada contra o ‘estado-
locomotiva’ da nação, São Paulo. Vencida militarmente mas nem tanto 
politicamente, à Revolução de 1932 segue-se um processo de 
reconstitucionalização que envolveu a convocação de eleições para uma 
Assembléia Nacional Constituinte, em 1933, e a promulgação de uma nova 
Constituição, em 1934. 

Como pudemos verificar, pelo menos momentaneamente, após a revolução paulista 

o governo se viu obrigado a abrir as portas da liberdade política e da vida partidária no país. 

Esse fato aumentou ainda mais o acirramento político em Santa Catarina. Dessa maneira, 

surgiu no Estado uma série de partidos e outros trataram de se reestruturar internamente, 

procurando assim se fortalecer. Entre aqueles de maior relevância e de reconhecida 

expressão poderíamos destacar, como exemplo, o Partido Republicano, liderado pelos 

Boiteux, Fúlvio Aducci, Adolfo Konder, Henrique Fontes, Carlos Corrêa e Antônio Mâncio 

da Costa. O citado partido, por sua vez, possuía como maior adversário o Partido Liberal, 

comandado por Nereu Ramos, Aristiliano Ramos, Gustavo Neves, Ivo D’Aquino, Renato 

Barbosa, Antonieta de Barros e Barreiros Filho. Existiam ainda outros partidos políticos, 

porém, menos expressivos e sem a força e a visibilidade características dos dois citados 

anteriormente. Mencionamos, a título de exemplo, a Ação Integralista Brasileira, fundada em 

Santa Catarina por Othon Gama D’Eça; a Liga Eleitoral Católica, criada por José de Diniz; 

já o presbiteriano Laércio Caldeira de Andrada e outros espíritas e maçons fundaram a Liga 

Catarinense Pró-Estado Leigo; e Osvaldo Melo integrou o Partido Social Evolucionista 
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(CORRÊA, 1997, p. 201).  

Em princípio o Partido Liberal estava se dirigindo a uma reorganização partidária, 

liderada por Aristiliano Ramos35 que, por sua vez, foi nomeado Interventor Federal de Santa 

Catarina, em 19 de abril de 1933. Do mesmo modo que os Liberais, o Partido Republicano 

não perdeu tempo e também tratou de se reorganizar. Para isso passaram a realizar uma série 

de convenções nos principais municípios do Estado, liderados por Adolfo Konder, para 

divulgar suas idéias e conquistar o maior número possível de simpatizantes.  

Conforme se aproximava o pleito nacional, em terras catarinenses, também, eram 

realizadas eleições para a representação federal com a finalidade de dar ao país uma nova 

Constituição. Após acirrada disputa política, com críticas e acusações de ambos os lados, 

elegeram-se Nereu Ramos, Carlos Gomes de Oliveira e Arão Rebelo pelo Partido Liberal, 

enquanto que o Partido Republicano e a Legião Republicana resolveram formar uma 

coligação denominada “Por Santa Catarina” que, desse modo, conseguiu eleger Adolfo 

Konder para ocupar assento na Assembléia Nacional.  

Entretanto, com a realização das eleições para preenchimento de cargos 

constituintes, em Blumenau e região - reduto eleitoral da família Konder – somados a 

algumas críticas severas aos dirigentes do Partido Liberal, emitidas por parte de alguns 

órgãos da imprensa, entre eles o jornal Cidade de Blumenau (amplamente favorável ao 

Partido Republicano), levantaram-se suspeitas de que a região poderia vir a sofrer represálias 

por parte do governo de Aristiliano Ramos. Ademais, a situação se tornaria ainda mais tensa 

devido ao desagrado dos liberais em relação ao resultado do pleito nessa região do Estado.  

Parece que a suspeita de represália por parte do governo não tardaria para se 

confirmar, pois, no dia 03 de janeiro de 1934 foi publicado um artigo no jornal Cidade de 

Blumenau que acabou trazendo certa apreensão ao povo blumenauense. Tratava-se de uma 

suposta divisão de terras que poderia vir a ocorrer no município. Notícias davam conta de 

que alguns moradores da região de Indaial36 pretendiam se emancipar da cidade de 

Blumenau. A apreensão se justificava, pois alguns anos antes, ou seja, 1930, a cidade 

                                                           
35 Aristiliano Laureano Ramos (Lages, 1888-1978) iniciou carreira política, elegendo-se vereador com apenas 
18 anos. Em 1916, concorreu como Deputado à Assembléia Legislativa e conseguiu se eleger, permanecendo 
no posto até 1922. Teve participação importante na Revolução de 1930, chegando ao posto de Coronel da 
antiga Guarda Nacional. Em 1933, foi designado para assumir o cargo de Interventor do Estado, posto ocupado 
até o ano de 1935. Abandonou a política em 1951, passando a dedicar-se às atividades particulares. Faleceu no 
município catarinense de Lages, com 88 anos, em 17 de julho de 1978 (RAMOS FILHO, 2002, p. 169-172).  
36 Da palmeira indaiá surgiu Indayal, e depois, o nome e a grafia definitiva - INDAIAL. Indaiá é a palmeira, 
espécie de coqueiro, cuja abundância tanto impressionou os colonizadores da região, a ponto de darem seu 
nome ao povoado que se formou às margens do rio Itajaí-Açu a partir de 1860. Indaial foi colonizada por 
alemães. Está localizada a cerca de 19 quilômetros do município de Blumenau. Foi fundada em 28 de fevereiro 
de 1934. Sua população estimada em 2004 era de 45.343 habitantes.  
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blumenauense havia perdido uma expressiva extensão territorial que resultou na criação do 

município de Rio do Sul (SALES, 1954, p. 19).37  

Tomando conhecimento das notícias vindas da capital do Estado, imediatamente a 

Associação Comercial e Industrial de Blumenau tratou de redigir um telegrama em nome das 

autoridades políticas do município solicitando ao Interventor Federal de Santa Catarina 

maiores esclarecimentos quanto à possibilidade do desmembramento. Aristiliano Ramos não 

tardou em se manifestar:  

Em resposta ao vosso telegrama, cumpre-me dizer que esta interventoria, fiel aos 
postulados revolucionários procurará sempre obedecer a vontade do Povo. Assim, 
sendo, espera ela que se manifestem às populações dos distritos em foco para 
decidir o que fará.  (BALSINI, 1934a, p. 04). 

O jornal “Cidade de Blumenau”, em seus números seguintes, não deixou de 

mencionar as últimas notícias referentes à divisão que se anunciava e literalmente convocava 

os demais órgãos de imprensa do Estado a protestarem contra essa atitude de represália 

ditatorial do governo, dando início, inclusive, a uma campanha que passou a se chamar “Por 

Blumenau Unido”. O redator-chefe do jornal blumenauense, Achilles Balsini, explicita sua 

indignação com um artigo que intitulou de “A ação condenável”. Nele escreveu:  

É necessário repetir que Blumenau está sofrendo atentados contra a sua autonomia 
territorial e política [...] Quer se destruir Blumenau como se eliminaria um político 
qualquer cujo prestígio e força estivesse incomodando a implantação de uma 
corrente de autoritarismo ou de um reinado de família [...].  (BALSINI, 1934b,     
p. 01). 

Convém destacarmos que o grande objetivo de Aristiliano Ramos com essa ação era 

fragmentar o município blumenauense, criando, a partir deste, novas cidades. Esse projeto de 

dissolução das fronteiras, se assim podemos chamar, implicava variadas formas de 

intervenção na esfera pública, no sentido de controlá-la e de enfraquecer os poderes 

regionais, bem como criar novas lideranças políticas que se subjugassem aos seus 

respectivos domínios.  

A situação causou tamanha polêmica que chegou a repercutir inclusive na Capital 

                                                           
37 Localiza-se na região do Alto Vale do Itajaí. Rio do Sul começa a surgir com a tentativa de integração das 
povoações do litoral com os núcleos populacionais da região serrana. O núcleo populacional que se formou às 
margens do rio Itajaí-Açu chamava-se "Suedarm" ou seja, Braço do Sul. Em 1912, o local passou a chamar-se  
Bella Alliança. Pela Lei Estadual n° 1708 de 10 de setembro de 1930, foi desmembrado das terras 
blumenauenses uma área inicial de 3.883 km2 que viria a se denominar oficialmente a 15 de abril de 1931 de 
Rio do Sul. Durante muito tempo, permaneceu com características rurais, desenvolvendo uma agricultura de 
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da República. As proporções do citado movimento resultaram na formação de uma 

comissão, liderada pelo Dr. Rupp Júnior que se dirigiu à capital federal e entregou 

pessoalmente ao Ministro da Justiça um abaixo-assinado no intuito de procurar cancelar uma 

possível retaliação do território municipal. Após a audiência com a comissão blumenauense 

o ministro acabou se comprometendo a encaminhar o relatório pessoalmente a Getúlio 

Vargas.  

Diversos órgãos da imprensa catarinense abraçaram essa luta para impedir o 

desmembramento, entretanto, passaram a sofrer forte pressão governamental. O redator e 

proprietário de jornal Cidade de Blumenau, Achilles Balsini, desafiou o Interventor Federal 

Aristiliano Ramos, noticiando em capa no dia 21 de Fevereiro de 1934:  

[...] tal tem sido a violência e a pressão contra nossa folha, que resolvemos, 
assumindo todas as responsabilidades que possam advir, quebrar a censura que nos 
era imposta. Lançamos esta folha sem dar satisfação a ninguém. Estamos na defesa 
de um direito sagrado, incerseável, indiscutível. Portanto, iremos para frente. 
Façam conosco o que quiserem. Aqui estamos à disposição da Interventoria. Viva 
Blumenau!. (BALSINI, 1934c, p. 01).38 

O comportamento político da interventoria estadual provocou no município 

blumenauense grande indignação e revolta popular que, em certos momentos, foi difícil de 

ser controlada. Segundo Silva (1988, p. 167), “o povo saiu às ruas, em passeatas de 

protestos, portando cartazes alusivos; oradores se faziam ouvir, exaltados. [...] Houve 

preparativos para ação armada. Controlaram-se os estoques de combustíveis e de 

mantimentos; puseram-se guardas nas entradas da cidade”. Por dias o comércio da cidade 

permaneceu fechado. Líderes políticos, industriais, advogados, comerciantes e cidadãos 

comuns foram às ruas nesse movimento que entrou para a história do município. O prefeito 

naquela ocasião, Jacob Schmidt39, nada podia fazer e simplesmente desapareceu da cidade. 

Por essa demonstração de incapacidade de controlar a situação que havia se criado foi 

exonerado e, em seu lugar, foi empossado pela interventoria, o Capitão da Força Estadual, 

Antônio Martins dos Santos, com a função de restabelecer a paz no município 

blumenauense. O militar governaria até 28 de agosto de 1934, quando assumiu o prefeito 

interino, João Gomes da Nóbrega. Acalmados os ânimos no município e região, o saldo 

                                                                                                                                                                                     
subsistência nos lotes dos colonos de origem alemã e italiana nas várzeas do Itajaí-Açu e seus afluentes. 
Atualmente possui uma população em torno de 50.000 habitantes.  
38 “Achilles Balsini sofreu perseguições e até mesmo prisão pelo desassombro de suas atitudes” (SILVA, 1977, 
p. 84). 
39 Com a posse de Aristiliano Ramos em 19 de Abril de 1933, divergências antigas fizeram com que o prefeito 
de Blumenau, Antônio Cândido Figueiredo, pedisse sua demissão. Em seu lugar foi empossado Jacob 
Alexandre Schmidt. 



  
  

49 

obtido foi de que a “cidade mais populosa do estado em 1920 teve sua população diminuída 

em 36%, conforme o censo de 1940” (FROTSCHER, 1998, p. 31).  

Por maiores que fossem os apelos realizados por autoridades municipais para 

sensibilizar o governo, já era tarde demais. Apesar do apoio de outros jornais, bem como de 

autoridades que se solidarizaram contra essa queda de braço entre o município e o governo 

estadual, venceu o último. Por meio de uma série de decretos, o Interventor Federal iniciou 

uma repartição do município blumenauense.40 

 

 

 
Foto 03 – O movimento “Por Blumenau Unido” levou muitos blumenauenses às 
ruas para protestar contra os desmembramentos do município. 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva – Blumenau. 

 

Todavia, mais dificuldades para a população estariam ainda por vir. Ao 

pesquisarmos o jornal “Cidade de Blumenau”, verificamos que já se reconhecia, no ano de 

1934, a possibilidade de vir a ocorrer uma nova guerra mundial, pois era evidente a maneira 

como as relações políticas entre as nações mais poderosas da Europa estavam fragilizadas. 

Além disso, com a ascensão política dos regimes nazi-fascistas europeus, ressentimentos 

que, porventura, permaneceram relativos à guerra que aconteceu entre 1914-1918, poderiam 

motivar um novo conflito entre as nações. Os tratados acordados apresentavam-se 

                                                           
40 Pelo Decreto Estadual n° 498 de 17 de fevereiro de 1934, foi desmembrado o município de Hamônia, hoje 
Ibirama, com 1.807 Km2. (Pelo Decreto Estadual n° 499 de 17 de fevereiro de 1934, foi desmembrado o 
município de Gaspar, com 430 Km2. Pelo Decreto Estadual n° 526 de 28 de fevereiro de 1934, foi 
desmembrado o município de Indaial, com 1.080 Km2. Pelo Decreto Estadual n° 527 de 28 de fevereiro de 
1934, foi desligado o município de Timbó, com 1.514 Km2, do qual, depois, foi tirado o município de Rodeio, 
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desvantajosos para alguns países, e extremamente vantajosos para outros, como era o caso 

do Tratado de Versalhes41.  

Enquanto isso, no município de Blumenau e região, era possível verificar um certo 

clima de histeria e surpresa com as notícias que vinham da Europa dando conta da situação 

política e econômica em que se encontravam a Itália e a Alemanha, berço de grande parte da 

população ou de seus antepassados. Constatamos, no jornal “Cidade de Blumenau”, várias 

edições que trazem uma série de reportagens sobre a Alemanha, principalmente, após a 

ascensão de Adolf Hitler (1933) ao cargo de chanceler, dando ênfase ao crescimento 

econômico, à queda acentuada de desemprego, aos benefícios concedidos aos trabalhadores, 

às pesquisas científicas, aos destaques esportivos, entre outros. E também não era diferente 

em relação à Itália que, com seu significativo crescimento econômico, conquistado sob a 

liderança política de Benito Mussolini, merecia destacado espaço nas páginas do mesmo 

jornal.42 

O momento vivido especialmente pelas duas nações européias fez com que 

ocorresse, nesta região, uma espécie de “euforia coletiva” motivando, inclusive, inúmeras 

pessoas a verificarem a possibilidade de retornar a seus países de origem, sendo seus 

objetivos reforçados pelas notícias que poderiam ser acompanhadas por revistas, jornais ou 

pelo rádio.  

Aliás, é importante frisarmos que o rádio surgiu, nesse momento, como um 

instrumento de comunicação extremamente eficaz, cujo uso o tornou capaz de alcançar um 

“clima e teor simbólico” entre emissores e ouvintes como jamais se havia visto antes. 

Segundo nos afirma Alcir Lenharo, “o importante do rádio não era exatamente o que era 

passado e sim como era passado, permitindo a exploração de sensações e emoções propícias 

para o envolvimento político dos ouvintes [...]” (LENHARO, 1986, p. 40-41). Apenas para 

ilustrarmos como esse veículo de comunicação foi utilizado pelo governo nazista para 

                                                                                                                                                                                     
943 Km2 (SALES, 1954, p. 19). Assim, o território blumenauense que chegou a possuir 10.610 km2 até o ano 
de 1934, após o seu esfacelamento, por ordem do interventor, ficou reduzido a 1.160 km2. 
41 “Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável 
pela guerra e todas as suas conseqüências (a cláusula da ‘culpa de guerra’), para mantê-la permanentemente 
enfraquecida. Isso foi conseguido não tanto por perdas territoriais, embora a Alsácia-Lorena voltasse à França e 
uma substancial região no Leste à Polônia restaurada (o ‘Corredor Polonês’), além de alguns ajustes menores 
nas fronteiras alemãs; essa paz punitiva foi, na realidade, assegurada privando-se a Alemanha de uma marinha 
e uma força aérea efetivas; limitando-se seu exército a 100 mil homens; impondo-se “reparações” (pagamentos 
dos custos da guerra incorridos pelos vitoriosos) teoricamente infinitas; pela ocupação militar da Alemanha 
Ocidental; e, não menos, privando-se a Alemanha de todas as sua antigas colônias no ultramar [...]” 
(HOBSBAWM, 2001. p. 41). 
42 Segundo Falcão (2000, p. 132), a exaltação da Alemanha hitlerista e da Itália fascista era quase que unânime 
na imprensa de Santa Catarina dos anos trinta, independentemente de sua filiação partidária, da sua área de 
circulação ou mesmo da língua em que estava sendo redigida. 



  
  

51 

cativar alemães e seus descendentes no exterior, fazendo com que muitos passassem a 

difundir a ideologia do citado regime ditatorial, destacamos uma ocasião em que o próprio 

Adolf Hitler chegou a felicitar, “por rádio, o casal Otto Pfeutzenrer, de Joinville, por suas 

bodas de diamante” (FALCÃO, 2000, p. 134). Utilizando-se da mesma estratégia, a própria 

“Emissora Alemã de Ondas Curtas”, situada na cidade de Berlim, “costumava enviar 

permanentemente para o Brasil, por escrito, a sua programação, acompanhada de saudações 

pelas datas comemorativas, como os aniversários dos ouvintes, e de recortes de jornais, 

livros ou material de propaganda nazista, como os discursos do Führer” (PY, 1942, Apud 

CAMPOS, 1998, p. 262).   

Entretanto, essa maneira de procurar conglomerar uma gama cada vez maior de 

simpatizantes em nosso Estado não se limitou somente ao rádio, jornal e/ou revista. O 

dispêndio de esforços era muito maior, considerando os investimentos financeiro e simbólico 

realizados por seus governos para alcançar tal objetivo. A título de exemplificação, 

poderíamos citar as visitas do dirigível Graf Zeppelin43, bem como a chegada do cruzador 

Karlsruhe aos portos de São Francisco e Itajaí, sendo recepcionada sua tripulação, 

posteriormente, em Blumenau e em outros municípios da região.  

                                                           
43 “Desde sábado, quando era do conhecimento de todos que o Zeppelin passaria domingo de manhã sobre a 
nossa cidade, grande era o entusiasmo que este acontecimento despertava na população. Às quatro da 
madrugada de domingo, já era enorme o movimento de curiosos que procuravam ocupar os lugares 
‘estratégicos’ de onde melhor poderiam presenciar a aeronave alemã. Às seis e meia o morro dos Padres, a 
colina onde está situada a Igreja, outros morros da cidade estavam cheios de curiosos. As janelas de numerosas 
casas estavam ocupadas por populares que empunhavam bandeirinhas. Faltando 15 minutos para as sete ouviu-
se um ronco surdo vindo na direção de Gaspar e três minutos depois do lado do morro do Aipim, por sobre o 
rio Itajaí, surgiu a figura majestosa e imponente do Graf Zeppelin, saudado por gritos de entusiasmo. A grande 
aeronave alemã voou vagarosamente até em cima do centro da cidade, onde permaneceu em quase completa 
imobilidade por vários minutos. Sobre ele pousavam os olhares curiosos de toda a nossa população que não se 
cansava de contemplá-lo avidamente. Ao vê-lo, bem de perto de nós, vieram-nos à mente as numerosas viagens 
que já havia feito em todos os continentes. Verdadeiramente aquele gigante do ar, que tem de comprimento 235 
metros e de diâmetro 30 metros, visitou todos os continentes do universo, já tendo carregado cerca de 20 mil 
passageiros. Alimentado a gás hidrogênio e possuindo cinco motores Mayback de 550 P.S. cada um, era capaz 
de desenvolver uma velocidade média de 117 Km/h.[...] Enquanto recordamos tudo isso, nossos olhos 
acompanhavam curiosamente a potência aérea que impulsionada por um único motor descrevia uma graciosa 
curva, rumando em seguida para Itoupava e para as zonas coloniais alemãs, até desaparecer no horizonte da 
manhã nevoenta. Todos os habitantes permaneciam em suas posições, esperando que o LZ 127 voltasse a fazer 
evoluções sobre a cidade. Os minutos porém passaram-se e o Zeppelin não voltava... Pouco a pouco, 
recomeçou o movimento urbano, paralisado pela passagem do gigante aéreo. O autos, caminhões e as carroças 
dos padeiros começaram a circular novamente, cobrindo ronco surdo e longínquo que ainda se fazia ouvir. As 
posições foram sendo abandonadas e a cidade voltou a normalidade, permanecendo, porém, em todos a 
impressão de que o Zeppelin ainda voltaria. Justamente às 8:05 horas, o ronco inconfundível dos motores 
Mayback, anunciou a volta da aeronave, fazendo a população vibrar de entusiasmo novamente. O Graf 
Zeppelin passou velozmente sobre a cidade rumando para Itajaí, onde chegou às 8:30 horas. Durante cerca de 
dez minutos, tendo já a sua silhueta desaparecido por entre as brumas, fez-se ouvir o ronco do LZ 127. A 
passagem do dirigível alemão sobre Blumenau marcou um acontecimento inesquecível que ficará gravado em 
nossa história devido à sua grande significação” (BALSINI, 1934d, p. 01). 
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Blumenau recebeu condignamente a marujada do ‘Karlsruhe’. Os visitantes, 
recebidos em Itajaí pelo comitê dos festejos, foram transportados para esta cidade 
em autos particulares e ônibus, postos à sua disposição, desembarcando às 19:00 
horas, na praça Victor Konder, onde grande massa popular os aguardava [...] Logo 
após iniciou-se a marcha puxada pela banda de música do ‘Karlsruhe’, em 
demanda ao Teatro Frohsinn. À noite do dia da chegada, às 21:00 horas realizou-se 
na Sociedade dos Atiradores a festa de saudação. Falaram vários oradores. Victor 
Konder, em nome da população da cidade e Horst Ditter em nome do Partido 
Nacional-Socialista desta cidade, de que é chefe [...] Às 3 horas da madrugada, 
perante grande número de blumenauenses que se aglomeravam em frente ao Hotel 
Boa Vista, para trazer aos bravos marinheiros da nação amiga seus cumprimentos 
de boa viagem, despediram-se os ilustres visitantes regressando em caminhões, 
escoltados por automóveis particulares para Itajaí [...]. (BALSINI, 1934e, p. 01).   

Já no dia 1o de dezembro de 1936, Blumenau e cidades vizinhas tiveram a 

oportunidade de receber a visita de um outro dirigível, o Hindenburg, que realizou evoluções 

sobre a região, levando a população ao delírio. 

 

 

 
Foto 04 – Passagem do “Graf Zeppelin” em Blumenau – 01/07/1934, criado pelo 
Conde Von Zeppelin, com o intuito de transmitir ao mundo a ideologia nazista e a 
capacidade tecnológica da Alemanha. 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva – Blumenau. 

Existiam, porém, outras maneiras de se difundir no imaginário popular aquilo que 

ocorria no outro lado do Atlântico. O Diretor da “Neue Deutsche Schule”, Dr. Ludwig 

Sroka, por exemplo, tinha o hábito de conduzir os alunos para assistirem, no Teatro 

Frohsinn, a alguns “slides” e filmes sobre a Alemanha. Citamos alguns filmes que eram 

apresentados na época: “Com o Graf Zeppelin no Ártico”; “O Bremen, rainha dos mares”; 

“O Reno Alemão”; “Hindenburg nas manobras de outono de 1930”; “Com Graf Zeppelin no 
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Aretis”; “A classe atlética européia”, “O dia do reino – Nuerenberg – 1933”, entre outros. 

(KORMANN, 1994, p. 146). Aliás, vale ressaltarmos que o Diretor do educandário era chefe 

da Organização Nacional Socialista dos Professores das Escolas Alemãs de Santa Catarina 

desde o ano de 1934. 

Esse nacionalismo exacerbado pelos países europeus, sobretudo, pela Itália e a 

Alemanha, foi usado como um forte argumento pelo governo estadual para reiniciar uma 

campanha nacionalizadora. Apesar de não mais contar com Orestes Guimarães à frente da 

nova Campanha de Nacionalização, o sistema escolar do Estado mais uma vez passou a ser 

dirigido por decretos que, no tocante às instituições privadas, afirmava que as disciplinas 

escolares deveriam seguir rigidamente o programa das escolas públicas do Estado. Iniciava-

se, assim, novamente um projeto homogenenizador. Mais uma vez, o pluralismo cultural do 

Estado catarinense era visto como ameaçador e indesejável. 

Apesar de o município de Blumenau ter atingido, em 1937, o expressivo número de 

41 unidades escolares particulares, com 2.956 alunos, o governo não poupou esforços para 

controlar ao máximo possível estes educandários (EMMENDOERFER, 1950, p. 293).44 

Sanções contra educadores, exonerações e aposentadorias compulsórias foram estratégias 

utilizadas pelo governo contra aqueles que representavam uma ameaça ou que fossem 

simpatizantes de uma “pedagogia de desordem”. Desse modo, o estado encontrava uma 

maneira de manter sua autoridade e diluir seu comando infiltrando-se nas escolas de todo o 

estado.  

No dia 1o de maio de 1935, Nereu Ramos45 (primo de ex-Interventor Federal 

Aristiliano Ramos) assumiu as rédeas políticas do Estado de Santa Catarina, após ser eleito 

pela Assembléia Legislativa. Agora, com Nereu Ramos, a zona de imigração sentiria, de 

fato, a “força nacionalizadora”. 

 

 

                                                           
44 A título de curiosidade, o autor chama a atenção que, conforme já foi dito, o ano de 1934 marca a 
emancipação de uma série de municípios por ordem do Interventor Federal do Estado. Assim, se fôssemos 
somar todas as unidades escolares particulares que se localizavam nos municípios que anteriormente faziam 
parte da cidade de Blumenau, chegaríamos a 173 unidades (EMMENDOERFER, 1950, p. 293). 
45 Nereu de Oliveira Ramos (Lages, 1888-1958), era filho de Vidal Ramos. Bacharel em Direito e jornalista, 
elegeu-se aos cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador do Estado e Senador. Com a nova 
Constituição (1946), Nereu foi eleito Vice-Presidente da República. Presidiu a República de 13 a 30 de maio de 
1949, quando Eurico Gaspar Dutra viajou aos Estados Unidos. Com o suicídio de Vargas e a posse do vice-
presidente Café Filho, assumiria pela segunda vez, interinamente, a Presidência da República. Com o problema 
de saúde de Café Filho, além da crise política que atingira Carlos Luz, o Congresso dá posse a Nereu Ramos à 
Presidência da República em 11 de novembro de 1955. Caberia a ele passar o cargo ao seu sucessor, Juscelino 
Kubitscheck. Nereu Ramos faleceu a 16 de junho de 1958, vítima de um acidente aéreo (RAMOS FILHO, 
2002, p. 237-242). 
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2.5 O ESTADO NOVO (1937-1945) E A NEUE DEUTSCHE SCHULE 

No âmbito nacional, Getúlio Vargas dava mostras de que não gostaria de deixar o 

comando executivo do país e, cinicamente, armou um quadro de terror e ameaças para 

justificar um golpe de Estado em 1937. O golpe de Getúlio Vargas foi denominado de Plano 

Cohen. Segundo se afirmava, “uma potência estrangeira estaria pronta para invadir o país, 

com a colaboração de brasileiros traidores, os inimigos internos e invisíveis” (LENHARO, 

1986, p. 38).  Sob este pretexto, Getúlio Vargas outorgou uma nova Constituição e iniciou 

um período político austero e ditatorial.  

Com a implantação do Estado Novo, a máquina de propaganda mostrou-se 

extremamente eficaz no que diz respeito à construção simbólica da imagem de Getúlio 

Vargas. Morte e ressurreição, velho e novo, fim e começo são metáforas que emergem na 

retórica estadonovista, como trajetórias que levam à construção de um novo país. Explorava-

se por meio da propaganda um ufanismo nacionalista, exacerbado, cuja intenção era incutir 

no imaginário do povo as grandezas e conquistas que poderiam (ou deveriam) ser atingidas 

pela nação. Como nos afirma Campos (1998, p. 154), 

a propaganda totalitária acabou emitindo imagens, usando metáforas, figuras de 
linguagem que criaram mitos em torno da unidade, do todo harmônico, do líder 
superior e carismático. [...] O mito faz retornar à origem, rememorar o passado, 
presentificando o que parece ser o caminho do acerto ou fazendo esquecer. [...] 
Nesse sentido é que a temática da unidade, do destino comum dos povos, pode ser 
pensada num plano de construção mítica, constituída numa rede de imagens e 
símbolos, de uma vontade de unir, fundir a sociedade, num plano de 
homogeneidade e coerência, da condenação ao particularismo, e à dissidência. [...] 
Estas formulações possibilitam a compreensão da brasilidade, enquanto projeção 
da população direcionada para a integridade do Estado-Nacional, para a criação do 
Estado-Nação. É uma visão mítica da unidade a ser conquistada, enquanto parte da 
formação cultural brasileira. 

 Getúlio Vargas se apresentou como protetor dos trabalhadores e prometeu 

conduzir a nação rumo ao progresso econômico e ao bem-estar social. Utilizando-se 

incansavelmente da propaganda, procurou espalhar por todo território nacional sua imagem 

benevolente e caridosa. Evidenciou, repetidas vezes, a figura do Chefe de Estado como 

protetor, e o povo, como protegido. Recebeu contornos morais perfilados a se reproduzirem 

nas relações entre ele e o povo, conduzindo a massa a imitar o caráter, a disciplina, a ordem 

e a dignidade do líder. A propaganda governamental procurou disseminar a imagem do 

regime por intermédio de moedas, fotos, selos, placas comemorativas, cartazes, bustos, além 

de emprestar o nome do Chefe de Estado a grandes instituições, logradouros públicos e a 
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eventos esportivos. Nas suas aparições públicas, Getúlio Vargas era apresentado como um 

trabalhador incansável que com o seu esforço contribuía para o engrandecimento da nação, 

tornando-se, assim, um exemplo vivo para a sociedade e um modelo ímpar do homem que se 

pretendia criar para o Brasil.  

Conforme já citado anteriormente, o rádio era uma das formas mais eficazes de 

atingir as massas, pois permitia “uma encenação de caráter simbólico e envolvente, 

estratagemas de ilusão participativa e de criação de um imaginário homogêneo de 

comunidade nacional” (LENHARO, 1986, p. 40-41). Getúlio Vargas reconhecia que fazer 

uso desse veículo de comunicação era uma das maneiras mais vantajosas e significativas de 

realizar uma educação cívica e informadora das diretrizes de seu governo. Era através do 

rádio que o poder do Estado invadia as casas, inserindo-se na intimidade de cada ouvinte, 

possibilitando-lhe criar expectativas e sonhos, persuadindo, reorientando projetos de vida, 

docilizando mentes e corpos e redefinindo relações pessoais no cotidiano dos sujeitos46.  

Apregoava-se, constantemente, a necessidade de construir um novo homem 

brasileiro e, conseqüentemente, um novo país. Para que tal objetivo fosse alcançado, o 

Estado pretendia reestruturar a educação brasileira, pois entendia que esta poderia servir 

como um dos instrumentos mais eficazes e diretivos para a “regeneração” do povo 

brasileiro.47 Desse modo, caberia aos educadores a responsabilidade de construir um saber 

positivo, ordeiro e disciplinado. Contudo, havia uma preocupação, por parte do governo, de 

que determinadas correntes pedagógicas estrangeiras dominassem a educação nacional48. 

Assim, preocupado em fazer uso da educação como estratégia de legitimação da política 

autoritária do governo Vargas, em 1936, o Ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

formulou um Plano Nacional de Educação, dirigido para uma instrução nacionalizadora e 

averso às influências pedagógicas estrangeiras. Definitivamente, a educação passou a atuar 

como forjadora de uma nova mentalidade, transformando a escola em palco onde os 

princípios ideológicos do Estado passariam a ser trabalhados. E este mesmo Estado 

incumbiu-se de imprimir à instrução pública um cunho intelectual e disciplinador, 

                                                           
46 Na perspectiva foucaultiana, “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 
transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1977, p. 77). 
47 “Essa crença no poder da educação como instrumento regenerador do indivíduo e da sociedade era anunciada 
pelo menos desde a década de 1920. Nesse período, a preocupação em promover a alfabetização em massa 
passou a ser duramente criticada, pois temia-se que a mera instrução se tornasse perigosa, quando adquirida por 
indivíduos sem uma formação mais ampla, sobretudo sem a educação do caráter” (LIMA, 1999, p. 92-93). 
48 Havia receio por parte de algumas pessoas vinculadas ao governo de que determinadas correntes pedagógicas 
consideradas “corrompedoras” pudessem conduzir o povo a uma educação desnacionalizadora e revolucionária. 
Uma dessas correntes foi a Escola Nova, considerada por muitos como uma proposta “esquerdista”, 
fomentadora da desordem, estratégia de que eram acusados os bolchevistas. Segundo o ideário varguista, tal 
modelo trazia em seu bojo o verdadeiro “caos da nação”.  
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sobretudo, controlando os “saberes”, tanto da elite dominante, quanto da massa dominada. 

Defendia que era na construção do “saber” das elites que residia a segurança do regime 

arbitrado pelo Estado, sobretudo com o objetivo de conseguir incutir-lhes a necessidade do 

apoio ao governo; já no controle do “saber” das massas, havia a certeza de formar um 

contingente subjugado, obediente e fiel para com o poder do Estado. Objetivava-se, assim, 

acima de tudo, criar um homem de bem e útil à Pátria. Aliás, não foram poucas as vezes em 

que o próprio Ministro da Educação Gustavo Capanema reconheceu a necessidade da 

guarda e o controle absoluto da educação por parte do Estado, elegendo-a partidária e 

reprodutora do regime vigente. Na verdade o que Gustavo Capanema acabou fazendo foi 

repetir um discurso que seu antecessor, Francisco Campos, considerado pelo primeiro como 

uma espécie de “mentor político”, já fizera anteriormente. Ou seja,  

o projeto fascista, idealizado por Francisco Campos [...] apresentava os 
fundamentos de uma proposta baseada na substituição do Estado liberal 
democrático pelo Estado totalitário. Campos requisitava o fim da neutralidade, 
defendendo um Estado de ideais com competência para integrar as massas. A 
construção da nacionalidade constituiu ainda uma outra linha de pensamento das 
questões educacionais, a qual já vinha aparecendo como uma preocupação desde 
o início do século. Foi durante o Estado Novo, contudo, que essa tendência 
adquiriu força para instituir medidas mais enérgicas contra a influência 
estrangeira. Isso porque o Estado forte, centralizado, não poderia admitir a 
coexistência com a diversidade de culturas. (LIMA, 1999, p. 76). 

Com o golpe de Vargas e a implantação do Estado Novo em 1937, conforme já 

mencionado, Nereu Ramos foi nomeado Interventor Federal do Estado de Santa Catarina. 

Aproveitando-se do período ditatorial em que o país se encontrava, e respondendo aos 

interesses do Plano Nacional de Educação, Nereu Ramos iniciou uma rigorosa campanha 

nacionalizadora, principalmente a partir de 1938, dando seqüência ao projeto iniciado por 

seu pai, Vidal Ramos, ex-Governador do Estado (1910-1914). O que podemos observar é 

que mesmo com todas as leis até então sancionadas que procuraram realizar o 

“abrasileiramento”49 da população, continuavam prevalecendo focos de resistência contra 

a implementação da língua portuguesa. Frotscher (1998, p. 29) afirma que,  

à medida que as relações de poder dominante viram-se crescentemente ameaçadas 
pela afirmação de práticas autônomas dos teuto-brasileiros (alemães), a imigração 
tornou-se incômoda. Quando o que estava em causa era a brasilidade, os 
imigrantes e seus descendentes nascidos no Brasil tornaram-se um problema. 

                                                           
49 “Processo pelo qual os costumes sociais, idéias políticas geralmente aceitas, assim como os sentimentos da 
lealdade a uma comunidade ou a um país são transmitidos a um cidadão adotivo” (WILLEMS, 1946, Apud 
FIORI, 2001, p. 40). 
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Uma das formas de resistência se dava com o permanente uso da língua alemã na 

comunidade e nas próprias escolas. Nestas, a maioria das aulas eram ministradas no idioma 

alemão, sobretudo, com o conteúdo programático preferencialmente relacionado à 

Alemanha. Aliás, a maioria das escolas particulares utilizava-se de material didático oriundo 

do país germânico como mapas, tabelas, livros-textos, entre outros. Alguns estabelecimentos 

de ensino possuíam pequenas bibliotecas contendo um acervo, na sua maioria, em língua 

alemã. Este material poderia geralmente ser “encomendado por um professor junto a uma 

sociedade alemã, como a ‘Sociedade Colonizadora Blumenau’, que recolhia fundos em 

Berlim para enviar o material ao Brasil” (CAMPOS, 1998, p. 243). Diga-se de passagem que 

eram essas mesmas sociedades que se encarregavam, nos primeiros tempos, de contratar 

professores na Alemanha para virem ao Brasil a fim de prestarem seus serviços 

educacionais, bem como de pagar seus vencimentos. Tal situação justifica o porquê de 

muitas escolas fazerem uso irrestrito do currículo de ensino alemão, pois, conforme o 

supracitado, os educadores que para cá vieram estavam acostumados a trabalhar com ele em 

seu país de origem. De acordo com o exposto, João Roberto Moreira afirma que “a falta de 

conhecimento do idioma nacional por parte de gente nascida no Brasil tornou-se fato 

comentado pela imprensa de todo o país. Por isso, tanto o Governo Federal como o Estadual 

se preocuparam mais intensamente com o problema” (MOREIRA, 1954, p. 23).  

Apesar de realizar um trabalho marcante no que diz respeito à nacionalização do 

ensino de Santa Catarina, o professor Orestes Guimarães, no período em que esteve à frente 

do primeiro projeto nacionalizador, entendia que se poderia vir a alcançar êxito nesse intento 

se ocorresse uma assimilação cultural progressiva na zona de imigração. Entretanto, pelo que 

se pôde perceber, mesmo com todos os esforços empreendidos pelo governo, o resultado não 

foi o esperado.  

Desse modo, o Interventor Federal Nereu Ramos empreendeu uma agressiva 

campanha nacionalizadora, objetivando realizar uma assimilação cultural coercitiva nas 

regiões de colonização estrangeira. Amparado pelo Estado Novo, deu início a uma série de 

imposições jurídicas que se fizeram sentir de imediato. Assim, ficava proibido o uso de 

nomes estrangeiros em sedes, núcleos, estabelecimentos escolares, ou outros, que 

recebessem auxílio ou favores do Estado ou do Município. Se de alguma forma a escola 

exibisse uma denominação que não fosse em língua nacional, o decreto previa a pena de 

fechamento da mesma (SANTA CATARINA, 1938a).  Jornais e periódicos em língua 

alemã, sociedades esportivas e recreativas, clubes e escolas sofreram sérias restrições que, 

em muitos casos, resultaram em seu fechamento. No caso de Santa Catarina o impacto 
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sentido foi deveras significativo, pois, até o ano de 1937, “havia no estado 661 escolas 

particulares, com 25.300 alunos, a maioria situada nas zonas de colonização alemã” 

(GAERTNER, 2004, p. 102). Logradouros e praças públicas que receberam denominação no 

idioma alemão tiveram que ser obrigatoriamente renomeados (BLUMENAU, 1942). 

Qualquer veiculação da germanidade passou a ser proibida. 

Com o propósito de estabelecer um controle e uma maior vigilância na região 

imigrante, por solicitação do próprio Interventor Federal, foi transferido da cidade de 

Valença (Rio de Janeiro) o 32o Batalhão de Caçadores, que daria início à construção do 

quartel que ainda hoje continua em funcionamento no município de Blumenau, porém, 

atualmente denominado de 23o Batalhão de Infantaria. A base do corpo da tropa estava 

“composta por elementos heterogêneos selecionados pela 1a Região Militar, com sede no Rio 

de Janeiro, a partir de critérios especiais para a situação: luta contra possíveis inimigos 

localizados no Sul” (FIORI, 2001, p. 52). Constituído de pessoas inteiramente estranhas à 

região, esse agrupamento militar chegou a Blumenau em 11 de abril de 1939 e, para 

recepcioná-los, encontravam-se presentes “autoridades, escoteiros, delegações das principais 

indústrias da região, além de dois aviões militares que sobrevoavam o local do evento 

soltando confetes com cores da bandeira brasileira” (FALCÃO, 2000, p. 200). Por maior que 

tenha sido a expectativa criada quanto a uma possível reação da população local em protesto 

à instalação de um Batalhão de Caçadores e sua atuação na região, não foi constatada 

necessidade de uma intervenção armada. Uma vez instalados na cidade de Blumenau, coube 

ainda, ao Batalhão de Caçadores, a proteção da região de uma suposta “ameaça estrangeira”, 

além de dar início a uma convocação dos primeiros cidadãos do Vale do Itajaí a prestarem o 

serviço militar neste município. Aliás, convém ressaltarmos, que a prestação de serviço 

militar obrigatório proporcionou-lhes a condição de incutir a língua vernácula e o “espírito 

nacional” nos novos soldados da pátria. 

Reportando-nos novamente ao ensino, firmou-se um convênio entre os governos 

Estadual e Federal para a construção de escolas públicas nas zonas de colonização 

estrangeira, além da criação de uma Inspetoria de Nacionalização do Ensino. Essa inspetoria 

foi criada com o intuito de controlar e fiscalizar as escolas particulares na área de imigração. 

Dessa forma, passou a existir uma permanente vigilância nas escolas, principalmente no que 

compete às atividades culturais, característica marcante nos educandários da região. Assim, 

qualquer atividade cívico-cultural que fosse realizada na escola e/ou associações deveria ter 

seu programa comemorativo apresentado antecipadamente ao Inspetor Escolar da 
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Circunscrição50, que poderia reprová-lo, ou não, de acordo com as exigências do 

Departamento de Educação.51 Outro ponto que trouxe grandes dificuldades para algumas 

escolas foi a obrigatoriedade do ensino em língua portuguesa, salvo quando se tratasse do 

ensino de idioma estrangeiro (SANTA CATARINA, 1938c).52 Além disso, esse decreto 

exigia que a escola particular, caso fosse considerada “estrangeira” pelo Estado, tirasse uma 

licença do mesmo para que pudesse prestar seus serviços educacionais. O Decreto-lei n° 88 

de 31 de março de 1938, em seu artigo 8o e parágrafo único, estabelecia que os mapas, 

estampas, emblemas, tanto nas salas de aula, como em qualquer outra parte do prédio 

escolar, não poderiam perder o característico de brasilidade, além da obrigatoriedade de 

colocar a Bandeira Nacional em lugar de destaque em todas as salas do estabelecimento.  

 

 

 

 

                                                           
50 Circunscrição escolar compreende uma área, cujo coeficiente era determinado pela população escolar e 
unidades de ensino. Ao Inspetor Escolar cabia a função de orientar e fiscalizar as unidades escolares sediadas 
na sua circunscrição, realizando visitas, reuniões pedagógicas com diretores e professores (mínimo duas vezes 
por ano) e ministrar aulas-modelo, bem como propor ao Departamento de Educação medidas administrativas, 
como criação, conversão, transferência e desdobramento de escolas (MOREIRA, 1954, p. 29). Já a partir de 
1935, foram aumentadas em número as inspetorias escolares, com a exigência de que os inspetores visitassem 
todas as escolas de sua região periodicamente. Para isso os inspetores ganharam ajuda de custeio nas viagens. 
51 Depois de ano de 1933, o professor Luís Sanches Bezerra da Trindade, até então chefe da Diretoria de 
Instrução Pública, procurou reorganizar o sistema administrativo do ensino catarinense. Surge o Departamento 
de Educação em substituição ao da Diretoria de Instrução Pública. De acordo com o Decreto-lei n° 76 de 04 de 
março de 1938, o Departamento de Educação era um órgão administrador, cuja função principal era orientar os 
serviços de educação. Este Departamento estava subordinado à Secretaria da Justiça, Educação e Saúde.  
Entretanto, depois de 1940, a “reforma Trindade”, como ficou conhecida, foi sendo derrubada aos poucos, por 
meio de leis e decretos que foram sendo promulgados. 
52 O citado decreto-lei reza, principalmente, sobre o Ensino Primário das escolas particulares do Estado de 
Santa Catarina. Este decreto estadual foi ainda mais reforçado quando foi criada, dentro do Ministério de 
Educação, a Comissão Nacional de Ensino Primário, que tinha como um dos principais objetivos definir ações 
de nacionalização integral do ensino primário onde houvesse núcleos de populações estrangeiras (BRASIL, 
1938a). 
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Foto 05: Gabinete do Diretor Geral 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

 
 
 
 

 

 
Foto 06 – Sala de Aula 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

A fiscalização, o controle, as sanções atingiram até mesmo o livro didático das 

crianças, pois, com um novo decreto, foi normatizado o material que seria utilizado no 

ensino primário. Aliás, essa preocupação com livros didáticos utilizados nas escolas já de 

longa data encabeçava as pautas de reuniões do Ministério da Educação do Estado Novo. 

Inclusive nesse período foi criado o Instituto Nacional do Livro, cujo objetivo principal era o 
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de garantir e incentivar o uso da língua portuguesa, organizando e publicando a Enciclopédia 

Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional. Ressaltamos, também, que o citado instituto 

tinha por objetivo baratear e, ao mesmo tempo, aumentar a edição de livros no país, 

incentivando a organização e auxiliando a manutenção de bibliotecas públicas em todo o 

território nacional.  

Não foram poucas as oportunidades em que o Ministro da Educação Gustavo 

Capanema expôs sua posição quanto a esse assunto através de artigos em jornais ou mesmo 

em discursos políticos. Criticava e fazia denúncias com o intuito de manter em alerta as 

demais autoridades políticas ligadas à educação dos seus respectivos Estados, apontando os 

livros didáticos como “ferramentas” aparentemente inofensivas, mas que poderiam vir a ser 

utilizados como elementos de desagregação nacional e corrompedores da juventude, caso 

fossem considerados impróprios pelas autoridades competentes. Para isso se deveria atentar 

para que os autores que viessem a redigi-los tomassem um cuidado todo especial na maneira 

como os conteúdos seriam abordados nesses materiais. Dessa forma, as publicações que 

fossem, porventura, utilizadas nas escolas, deveriam previamente ser analisadas e aprovadas 

pelo governo estadual e/ou federal (BRASIL, 1938b). A própria ortografia do idioma, 

utilizada nas escolas e nas repartições públicas, foi simplificada e uniformizada em acordo 

feito com Portugal, com o objetivo de adotar um vocabulário oficial definitivo, fundado no 

“Vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Língua Portuguesa” (CAMPOS, 1998, p. 116).  

As inúmeras exigências que foram recaindo sobre os estabelecimentos de ensino, 

resultaram no fechamento de vários deles, que não conseguiram se adequar às normas 

impostas pelo governo. Muitas escolas nunca mais conseguiram voltar a oferecer seus 

serviços, motivadas, sobretudo, pela impossibilidade de cumprirem todas as exigências da 

lei. Ernesto Emmendoerfer chega a afirmar que naquele momento cerca de 200 

estabelecimentos educacionais foram obrigados a cessar suas atividades específicas 

(EMMENDOERFER, 1950, p. 295).  

Com a criação da Superintendência Geral do Ensino53 e da Inspetoria Geral de 

Escolas Particulares e Nacionalização do Ensino54, a fiscalização se intensificou mais ainda. 

                                                           
53 Caberia ao Superintendente Geral do Ensino a direção suprema do Departamento de Educação. Competia ao 
Superintendente: nomeação de funcionários do departamento; determinar sindicâncias e processos 
administrativos, aplicar as penalidades em que incorressem funcionários subordinados ao departamento; 
escolha de livros didáticos a serem adotados pelas escolas públicas; presidir concursos, remoções, nomeações 
de bancas examinadoras de concursos a cargos subordinados ao Departamento de Educação; entre outros 
(SANTA CATARINA, 1938d). 
54 A Inspetoria Geral estava subordinada à Superintendência Geral do Ensino. Caberia à Inspetoria: organizar 
concursos para o ingresso de inspetores escolares no quadro; velar pelo cumprimento das leis estaduais quanto 
à adoção dos programas, normas de ensino primário privado no Estado; aplicar penalidades regulares aos 
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Vetou-se o uso da língua italiana e, sobretudo, da alemã, proibindo-se a denominação de 

escolas, ruas, praças, estabelecimentos comerciais e industriais naqueles idiomas. Ademais, 

as autoridades exerceram, também, um controle austero sobre a entrada e circulação de 

jornais, livros, revistas e impressos que, porventura, fossem publicados no idioma alemão. 

Bastava estar escrito neste idioma para ser considerado perigoso e, logo depois, apreendido. 

Em regiões de imigração alemã, chegou-se ao ponto de exercer um controle sobre as 

correspondências. A vigilância definitivamente se estendeu para a vida privada da 

população.  

No caso do município de Blumenau, a permanente fiscalização acabou resultando 

no fechamento gradativo da grande maioria das escolas particulares. Convém ressaltarmos 

que o governo estadual assumiu a responsabilidade com o povo catarinense de transformar 

as chamadas escolas “estrangeiras” em escolas públicas, bem como de construir novas 

instituições educacionais para suprir a grande demanda estudantil, oriunda das diversas 

pequenas escolas da região. O Estado havia se comprometido a, no lugar de cada escola 

fechada, imediatamente, instalar outra, pública. Porém, pelo que se pôde observar, essa 

medida definitivamente não foi cumprida em sua totalidade.   

A “Neue Deutsche Schule”, que era considerada uma escola modelo na região, 

acabou também atingida pelas intolerantes normas do governo, sendo obrigada a se amoldar 

aos novos tempos. O Diretor da escola, Ludwig Sroka, foi demitido, bem como outros 

professores de nacionalidade alemã. Por esse motivo, no final do ano de 1938, respondendo 

às exigências da lei, a Sociedade Escolar (pais, professores, direção, autoridades da região) 

se reuniu e resolveu reformular os estatutos do educandário (BLUMENAU, 1938). O 

resultado dos encontros fez com que a escola deixasse de se chamar “Neue Deutsche Schule” 

e passasse a se denominar “Escola Particular Dom Pedro II”. Da mesma forma, o diretor que 

passaria a responder pela instituição educacional, a partir daquele instante, seria o professor 

Rodolfo Gerlach. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
funcionários que lhe fossem diretamente subordinados; apresentar anualmente à Superintendência Geral do 
Ensino relatório dos serviços desempenhados, entre outros (SANTA CATARINA, 1938e). 
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Foto 07 – Gabinete da Diretora do Curso Primário 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

 
 
 
 

 

 
Foto 08 – Biblioteca da escola 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 
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Foto 09 – Sala de aula 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

2.6  A ESCOLA PARTICULAR DOM PEDRO II  

A retórica empregada nos documentos oficiais coloca-nos diante de um Estado 

preocupado em promover um novo programa educacional em Santa Catarina. Buscava-se, 

com a implantação desse programa, entre outros objetivos, formar cidadãos 

“nacionalizados”. Para isso, procurou-se reorganizar os programas de ensino, instituindo-se a 

obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa em todas as escolas do Estado de Santa 

Catarina. Investiu-se deveras em discursos moralistas que pregavam a formação do caráter 

de um novo homem, de um cidadão trabalhador, ordeiro, responsável, pai de família, 

respeitoso às autoridades constituídas. Uma das justificativas para a produção desse tipo de 

discurso por parte do Estado era de contribuir decisivamente para uma manutenção da ordem 

social.  

No final da década de 1930 e início da década de 1940 vivia-se um momento ímpar 

na história política brasileira. Tratava-se, sobretudo, do impulso modernizador industrial que 

atingiu patamares nacionais jamais vistos até então. Com isso, acabou-se percebendo uma 

gradativa modificação do espaço urbano que resultou em uma espécie de “regeneração” dos 

hábitos e comportamentos da população. É um momento em que ocorrem significativos 

investimentos políticos que se fazem sentir tanto em nível nacional quanto estadual. No caso 

de Santa Catarina, por exemplo, investiu-se em amplas campanhas sanitárias com serviços 
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de saúde, higiene e reclusão. Respondendo a esse novo panorama que se desenhava em nível 

nacional, em que o Estado catarinense também se destaca como um importante centro fabril, 

sobretudo, na região do vale do Itajaí, é que o Estado (somado a um amplo segmento da elite 

catarinense) reconhece na instituição escolar um dos meios mais eficazes para “produzir” 

cidadãos úteis à pátria.  

A política desencadeada por Nereu Ramos quanto às questões referentes à 

educação e escolarização em Santa Catarina nas décadas de 1930 e 1940 buscou atingir 

diretamente a população, educando “seu corpo e sua mente, disciplinando hábitos e 

comportamentos” (CAMPOS, 2000, p. 149). Nesse sentido, convinha exigir que os 

professores estivessem integrados ao Estado Novo, manifestando, para tanto, um claro 

espírito de colaboração, pois, caso contrário, poderiam vir a sofrer penalidades. Nereu 

Ramos passou a investir sobre uma vigilância que se centrou na própria sala de aula, ou seja,  

passou-se a observar mais de perto a prática cotidiana do professor junto aos 
alunos no que se referia não só os conteúdos ministrados, mas também na forma 
como esses eram transmitidos, nas atividades desenvolvidas e na disciplina escolar 
(CAMPOS, 1998, p. 109).  

Desse modo se percebe o quão difícil se tornou a prática docente em Santa Catarina, 

pois foi necessário que se aprendesse a conviver com o medo e a desconfiança, 

características comuns desse período. O uso da polícia como meio de aterrorizar e calar as 

vozes dissidentes foi utilizado de forma ostensiva pela Interventoria. Não era raro policiais 

visitarem estabelecimentos educacionais ou mesmo assistirem às aulas de professores 

considerados “suspeitos”. Denúncias se tornaram corriqueiras e qualquer dúvida, por menor 

que fosse, sobretudo em área de colonização imigrante, era caso para se conduzir 

determinadas pessoas para serem interrogadas. 

No que diz respeito à escola pesquisada, já nesse momento com uma Diretoria 

renovada e obrigada a se mostrar disciplinada quanto às exigências nacionalizadoras do 

governo, deu-se início às atividades educacionais no ano de 1939, na agora já denominada 

Escola Particular Dom Pedro II. A direção do educandário procurou de imediato revisar todo 

o material de ensino como mapas, slides, painéis, revistas, deles retirando qualquer 

referência à língua alemã. Da mesma forma, a biblioteca passou por ampla reformulação 

quanto às obras existentes nesse idioma. A documentação escolar, que até então vinha ainda 

sendo redigida por muitos professores no idioma alemão, também passou a ser traduzida 

para o português, respondendo às exigências do Estado. Desse modo, inseriu-se um novo 
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panorama no cotidiano da escola. A língua portuguesa ou, como também se chamava, a 

língua nacional, passou a ser rigorosamente usada por todas as pessoas que compunham o 

universo escolar.  

Ao iniciar sua tarefa pedagógica, a escola possuía apenas a educação primária. 

Porém, segundo um jornal local, já em meados do ano de 1939 estava sendo oferecido, 

anexo ao educandário, um Jardim de Infância, construído por Adolph Poething 

(KORMANN, 1994, p. 152). A construção do Jardim de Infância tinha por objetivo “fazer 

das gerações novas, educando-as, convenientemente, desde a mais tenra idade, os alicerces 

sobre os quais repousará, a esperança da Pátria” (BLUMENAU, 1947/48, p. 6).  

Apesar das adequações às normas educacionais que a escola vinha realizando sob 

imposição dos sucessivos decretos emitidos pelo Estado, continuou-se vivendo um clima de 

tensão, na medida em que a vigilância dos inspetores da nacionalização persistia em atuar 

nesse local. Também é possível constatar nesse período certo retraimento na matrícula das 

escolas públicas. De acordo com Emmendoerfer (1950, p. 297), o número de alunos 

matriculados em todas as escolas do Estado, no ano de 1937, era de 117470. Já em 1938, 

esse número cairia para 107270. Mesmo que o governo tivesse realizado investimentos 

vultosos na educação elementar, construindo ou utilizando escolas que anteriormente foram 

estabelecimentos particulares, o que se pôde constatar na região de Blumenau foi uma 

espécie de “êxodo” do alunado das escolas públicas, ano após ano. Segundo Rosinéte 

Gaertner, muitas famílias, principalmente as de maior recurso e que andavam descontentes 

com o que vinha acontecendo com o educandário pesquisado, “retiraram seus filhos da ‘nova 

escola’, encaminhando-os para outros estados; outros optaram pelas escolas religiosas 

católicas: Colégio Santo Antônio (meninos) ou Colégio Sagrada Família (meninas)” 

(GAERTNER, 2004, p. 105).  

Incansável na busca da nacionalização do ensino catarinense, o governo resolveu 

baixar um novo decreto-lei (SANTA CATARINA, 1939). Por intermédio deste, exigia-se a 

obrigatoriedade do ingresso e freqüência das crianças que tinham entre 8 a 14 anos de idade 

e que morassem num raio de três quilômetros do estabelecimento escolar. Efetivava-se essa 

obrigatoriedade por meio de uma carteira de quitação escolar, sem a qual, mesmo os 

solteiros, não poderiam praticar nenhum ato em repartição pública estadual. Em outras 

palavras,  

a quitação escolar previa que a população catarinense, para ser admitida ou 
promovida em serviço público, para ter contrato com o Estado ou receber dinheiro 
público, deveria antes obter, junto à escola mais próxima de sua residência, um 
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atestado de que suas crianças freqüentavam a escola oficial” (D’AQUINO, 1942, 
Apud CAMPOS, 2000, p. 150). 

O Interventor Federal passou a obrigar os professores das escolas isoladas, bem 

como os Diretores de grupos escolares, a enviarem por escrito aos seus respectivos 

superiores (Inspetor Escolar), que respondessem pela região onde se localizasse o 

educandário, a lista completa com os nomes dos pais que, porventura, não tivessem 

procedido à matrícula de seus filhos. “Multas foram estabelecidas para aqueles que 

ministrassem ensino primário ou pré-primário individual ou a domicílio. Qualquer pessoa 

que cedesse sua residência para este fim ficaria sujeita à mesma penalidade” (CAMPOS, 

1998, p. 109). 

A intolerância chegou a tal ponto, que mesmo “as faltas às aulas, desde que não 

justificadas nas condições estabelecidas pelo decreto, eram punidas com multas em dinheiro. 

Igualmente punidos seriam os que, por atestados falsos ou por outros meios, contribuíssem 

para subtrair crianças à ação da escola”, observa Moreira (1954, p. 40). 

Salientamos que mesmo com toda pressão que vinha da capital do Estado, algumas 

famílias ainda continuavam resistindo à instrução pública, burlando a fiscalização e 

oferecendo aos seus filhos a chamada educação em domicílio, onde professores eram 

contratados clandestinamente para lhes ensinarem as primeiras letras.  

Nesse cenário que se instalou era possível perceber o mal-estar que a interventoria 

federal criou em Blumenau com as incisivas leis que atingiam diretamente essa região e que 

acabavam proporcionando uma forte aversão aos políticos ligados ao projeto nacionalizador. 

Sendo assim, não foram poucas as visitas de autoridades que ocorriam na cidade com o claro 

objetivo de aumentar ou recuperar sua popularidade. Das inúmeras visitas que Blumenau 

recebeu nesse período, destacamos a de Getúlio Vargas que, acompanhado do Interventor 

Federal do Estado, Nereu Ramos, em 1940, proferiu discursos e participou de cerimônias, 

desfiles e festas.  

As dificuldades em dar continuidade à administração da escola vão ficando cada 

vez mais visíveis. Problemas financeiros, perda de alunos, fiscalização intensiva do governo 

são alguns pontos que justificam o momento vivido pelo estabelecimento. Mesmo sabendo 

que nessa disputa travada entre as escolas particulares e o governo esse último estava 

levando ampla vantagem, o estado procurou não esmorecer e continuou atento em sua 

empreitada nacionalizadora. Um exemplo disso foi no ano de 1941, quando Getúlio Vargas 

ratificou sua posição quanto aos materiais utilizados pelas crianças nas escolas e baixou mais 
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um decreto-lei (BRASIL, 1941b) proibindo a importação de livros didáticos para uso no 

ensino primário, bem como a produção, no Brasil, de livros escritos, total ou parcialmente, 

em língua estrangeira.  

Já a partir de 1942, com o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com os 

países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), a campanha nacionalizadora de Nereu Ramos 

intensificou-se ainda mais, pois agora, de fato, tínhamos inimigos declarados oficialmente55. 

Para ilustrarmos o quadro político que se instalou, reportamo-nos a Fiori (2001, p. 42):  

Com a situação de guerra, cria-se uma nova posição para os imigrantes e seus 
descendentes (muitos deles já brasileiros natos); ou seja, os pertencentes a estas 
etnias – os alemães, os italianos e os japoneses – perderam a simples condição 
social de imigrantes e assumiram o status de inimigos em potencial. Como 
conseqüência, o viver dessas populações passa a ser analisado, pelas autoridades 
brasileiras, sob a ótica da segurança nacional. 

Neste momento, convém mencionarmos uma entrevista que tivemos a oportunidade 

de realizar com uma ex-professora que trabalhou no magistério blumenauense no início da 

década de 1940. Nascida em Florianópolis e tendo realizado o Curso Normal naquela cidade, 

a educadora foi designada a vir exercer sua docência em Blumenau, chegando a este 

município justamente no período de decurso da Segunda Guerra Mundial. Iniciou sua 

carreira no magistério lecionando no Curso Primário da E.E.B. Luiz Delfino56, no ano de 

1943, tendo permanecido no mesmo estabelecimento até o ano de 1950. Mais tarde a 

professora foi transferida para o “Pedro II”, onde trabalhou no mesmo curso entre os anos de 

1950 a 1955. Julgamos ser relevante o seu depoimento, sobretudo, as suas impressões sobre 

o período nacionalizador em questão.  

“Nós, professoras, viemos para Blumenau com a recomendação de nacionalizar, 

porque estávamos na época da guerra com a Alemanha e não podíamos deixar falar o 

alemão principalmente nas escolas. E era um trabalho, porque as crianças entravam com 

sete aninhos e quase só sabiam falar o alemão. Logo no começo, a gente já tinha que 

aplicar um teste para colocá-las no primeiro ano. Era um teste que agora não me lembro 

mais o nome, mas muito famoso na época. Para aplicá-lo, mostrávamos, por exemplo, a 

figura de uns rapazes, e elas só diziam aquilo em alemão, mostrávamos uma figura com uma 

maçã, e elas diziam em alemão. Era um trabalho... Olha, vou te dizer, foi duro. Entravam na 

escola, para o primeiro aninho e quase todos elas só falando alemão, alemão, alemão. E a 

                                                           
55 O Brasil declara-se em estado de guerra contra a Alemanha e a Itália em 31 de agosto de 1942. 
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gente tinha que levar aquilo para não deixar falar o alemão. Desbravando, desbravando, 

devagarzinho, depois de três, quatro, cinco meses eles já estavam falando o português [...] 

Tínhamos que fazer com que aprendessem o português, que falassem só o português. O 

Getúlio Vargas já tinha dado esse grito de nacionalização, foi ele que começou. Então nós 

não poderíamos deixar falar o alemão nas salas, em hipótese alguma. Tinha que ser tudo em 

português.[...] E fomos nós que contribuímos para estas mudanças em poucos anos. Aliás, 

na verdade, o Getúlio Vargas e o Nereu Ramos. Mas, se não tivesse sido feito isto, nós não 

teríamos nacionalidade, não teríamos conseguido. Eles foram direto,  eles começaram pelas 

escolas [...]” (Professora 3). 

Visto o quadro político de guerra em que o país se encontrava, a verdade era que se 

vivia um momento de lutas de identidade entre os chamados “brasileiros” e os “não-

brasileiros”. Nesse sentido, a questão idiomática tornou-se central, seja em sua forma falada, 

seja em sua forma escrita. Segundo Neide Almeida Fiori, observa-se que esses “tempos de 

guerra eram muito propícios aos delatores luso-brasileiros e, surpresa, os próprios 

integrantes da etnia perseguida, assumirem esse papel (de delatores) visando agradar às 

autoridades brasileiras e assim ‘subir na vida’” (FIORI, 2001, p. 55). Desse modo, as 

autoridades estabeleceram que a não utilização do idioma português passaria a ser 

considerada um ato de traição à nação brasileira. Além disso, dependendo do idioma 

estrangeiro que viesse a ser pronunciado, isso qualificaria o cidadão como nazista (se falasse 

o alemão) ou fascista (se o idioma fosse o italiano). As denúncias foram constantes. A vida 

pública, assim como a privada, passou a ser fiscalizada pelo poder do Estado. Residências, 

casas comerciais, igrejas, clubes, associações, festas populares, além das próprias escolas, 

passaram a conviver com o olhar vigilante e constante do Estado. Qualquer sinal suspeito 

poderia resultar em detenção da pessoa e na condução da mesma à delegacia local, onde se 

abria um inquérito, podendo este, inclusive, resultar num processo-crime.  

Desde a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, até o início da década de 

1940, a Escola Particular Pedro II, por mais que se esforçasse, não estava mais conseguindo 

se articular como outrora, enfrentando dificuldades cada vez maiores para se “alinhar” às 

exigências da nova legislação imposta pelo Departamento de Educação. A Sociedade Escolar 

procurou juntar forças para manter a instituição independente (particular), para que as 

diretrizes do estabelecimento pudessem continuar sendo tomadas e dirigidas pela 

                                                                                                                                                                                     
56 Essa escola foi criada pelo Decreto n° 614 de 12 de setembro de 1911. Porém, sua instalação se deu apenas 
em 31 de dezembro de 1913 (SANTA CATARINA, 1911). 



  
  

70 

comunidade. Porém, a situação da escola se mostrava cada vez mais insustentável. No intuito 

de conseguir encontrar uma alternativa para superar a crise que vinha se instalando, no dia 1o 

de maio de 1942, a Sociedade Escolar anunciou uma convocação aos seus associados. A 

título de ilustração, resolvemos reproduzi-la na íntegra (BLUMENAU, 1942a):  

Ficam convidados, pelo presente aviso de convocação, os sócios desta sociedade, para 

comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de maio, às 21 horas, 

na sala de reuniões da Escola Pedro II, a fim de se deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 

 

1) Discussão e votação sobre a proposta de cessão do patrimônio da sociedade. 

2) Dissolução da sociedade. 

 

Blumenau, 30 de abril de 1942. 

 

A diretoria 

Nessa primeira assembléia, o grande objetivo da diretoria era colocar seus sócios a 

par da real situação em que a escola se encontrava, sobretudo, as dificuldades em conviver 

com a nova legislação que então vigorava, além de todos os problemas de ordem 

administrativa e financeira que o estabelecimento estava atravessando. Em outras palavras, 

esse primeiro encontro serviu mais para esclarecer e procurar alternativas possíveis para sair 

da crise que havia se instalado no educandário e, sobretudo, para que o mesmo pudesse se 

manter em funcionamento de maneira independente. Ao término do encontro, ficou 

resolvido que se faria uma nova assembléia no dia 8 de junho para, então, decidir de maneira 

definitiva o futuro do educandário.57 Desse modo, conforme o combinado, chegou o dia da 

decisão sobre o futuro da instituição escolar. Todos deveriam estar cientes de que o que fosse 

decidido nessa nova assembléia seria irrevogável e definitivo. Assim, após sucessivas 

discussões, finalmente se chegou a um acordo: para que o educandário continuasse 

oferecendo seus serviços, dever-se-ia entregá-lo à tutela do Estado. Desse modo, a partir do 

dia 13 de junho de 1942, quem passou a responder oficialmente pela escola foi o Interventor 

Federal do Estado de Santa Catarina 58 (SANTA CATARINA, 1942a). 

Todavia, a entrega desse patrimônio causou grande comoção e protestos por parte 

da comunidade escolar. Sabendo da repercussão que esse fato causou na cidade e, sobretudo, 

                                                           
57 O jornal Cidade de Blumenau publicaria os anúncios de convocação da assembléia nos dias 30 de maio, 
repetindo-os nos dias 03 e 06 de junho de 1942. 
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considerado o maior culpado pelo desenrolar dos acontecimentos, Nereu Ramos procurou 

amenizar a situação prometendo transformar o estabelecimento de ensino num moderno e 

amplo Grupo Escolar59.  

Resultado de alto investimento, os Grupos Escolares eram considerados instituições 

inovadoras no sentido de agrupar diversas classes de alunos com diferentes níveis de 

adiantamento sob uma única direção. Eram interpretados como estabelecimentos de ensino 

capazes de permitir que se aumentasse substancialmente a matrícula nas escolas públicas. A 

partir desse modelo, foram-se encontrando cada vez menos escolas com poucos alunos e um 

só professor. Pelo menos esta era a realidade nos centros urbanos mais expressivos de Santa 

Catarina. A construção desses prédios escolares era realizada com outros propósitos que 

extrapolavam a perspectiva estrita do funcionamento da escola. Não só Nereu Ramos, mas 

também outros governantes que o sucederam, costumavam tirar proveito político dessas 

inaugurações, produzindo farto material publicitário e procurando, com isso, levar mais 

longe suas ações administrativas. Esses materiais tinham suas edições coordenadas pelo 

Departamento Estadual de Estatística (SANTA CATARINA, 1936), ou pelo Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda (SANTA CATARINA, 1941). Vale também destacar 

que uma série de discursos de Nereu Ramos, do Secretariado e de pessoas ligadas ao Estado 

eram publicadas pela Imprensa Oficial com o intuito de difundir, além das suas 

“realizações”, a ideologia estadonovista junto à população catarinense, com textos 

diversificados, ligados à temática nacional, da brasilidade e da unidade cultural. Aliás, diga-

se de passagem, “esses órgãos governamentais cresceram muito no início dos anos 40, e 

publicaram obras relacionadas a questões de saúde, infância, assistência e história” 

(CAMPOS, 1998, p. 141). 

Os Grupos Escolares foram instalados no perímetro urbano e também nas 

respectivas zonas suburbanas, distribuídos conforme as necessidades locais. No caso de 

Blumenau, Nereu Ramos prometeu na ocasião em que o educandário passou para tutela do 

                                                                                                                                                                                     
58 O jornal Cidade de Blumenau também publicou uma nota quanto à dissolução da sociedade e a transferência 
do educandário ao Estado no dia 17 de junho de 1942. 
59 O Decreto-lei n° 244 de 8 de dezembro de 1938, no seu Artigo 3o, reza que os Grupos Escolares são 
categorizados de acordo com o número de classes que a instituição possuía. No caso, a instituição estudada, 
naquele momento, enquadrava-se na 3a categoria, pois tinha sete classes. Convém ressaltar ainda que “no 
Brasil, este modelo, denominado de Grupo Escolar, foi implantado pela primeira vez no Estado de São Paulo, 
em 1893. Este tipo de instituição previa uma organização administrativo-pedagógica que estabelecia 
modificações profundas e precisas na didática, no currículo e na distribuição espacial de seus edifícios. Foi 
notória, em particular no caso paulista, a importância da experiência da Escola-modelo que funcionava na 
Escola Normal. Tal experiência orientou não somente as determinações que levaram à criação dos grupos 
escolares daquele Estado, mas também, em pouco tempo, foram adotados por todo o país” (BENCOSTTA, 
2005, p. 69). 
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Estado que, temporariamente, o prédio do “Pedro II” continuaria oferecendo seus serviços 

educacionais, mas que não tardaria para que suas instalações fossem ampliadas, uma vez que 

existiam terrenos próximos suficientes para expandi-lo. Aliás, a dimensão mais expressiva 

do prédio, bem como da própria área que compõe o estabelecimento, era outra característica 

marcante dos Grupos Escolares.  

No que compete à direção do educandário, também ocorreram mudanças nesse 

período de transição de estabelecimento particular para o público. Rodolfo Gerlach, que até 

então respondera pela escola particular, veio a ser substituído pelo professor Orlando 

Ferreira de Melo (1945-1946). Mais tarde Zuleika Mansani (1946-1947) passou a dirigir a 

escola, porém, por um período bastante reduzido. Uma vez que o estabelecimento 

blumenauense de ensino foi incorporado pelo Estado, este passou a se denominar Grupo 

Escolar Pedro II (SANTA CATARINA, 1942a) e, anexo à instituição, foi criado o Curso 

Complementar  (SANTA CATARINA, 1942b).  

De acordo com a legislação, o Grupo Escolar exigia quatro anos de curso de seu 

alunado, com uma atenção especial para o último ano. No caso, o quarto ano era dividido em 

três seções: 1a) Leitura, Linguagem Oral, Linguagem Escrita e Desenho; 2a) Aritmética e 

Noções de Ciências; 3a) Geografia, História, Educação Cívica e Trabalhos Manuais. 

Ademais, os alunos da citada série deveriam freqüentar o orfeão e receber aulas de Educação 

Física. Contudo, vale ressaltarmos que o Departamento de Educação poderia intervir nessa 

ordem, caso fosse considerado necessário (SANTA CATARINA, 1938f).  

No que diz respeito à educação, um dos grandes problemas que o governo 

enfrentava era a falta de alfabetizadores da língua nacional. Aliás, essa foi a principal razão 

para que se criasse o Curso Complementar, ou seja, buscava-se “preparar futuros professores 

para lecionarem nas zonas de imigração” (MOREIRA, 1954, p. 38). Inclusive, por um bom 

tempo, esse curso foi considerado o equivalente ao Curso Normal. Verificamos que o Curso 

Complementar apresentava uma grade curricular abrangente e que contemplava as 

disciplinas que se seguem: Português, Francês, Matemática, Ciências Físicas e Naturais, 

Desenho, Geografia Geral e do Brasil, História da Civilização e do Brasil, Trabalhos 

Manuais, Educação Física e Música. Entretanto, novas mudanças estavam por vir. No ano de 

1946, um novo decreto-lei faria com que o estabelecimento se transformasse em uma Escola 

Normal (SANTA CATARINA, 1946d). Mesmo com essas mudanças e reviravoltas, o Grupo 

Escolar Pedro II e o Curso Complementar permaneceriam anexos ao prédio daquela nova 

escola.  
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Foto 10 – Vista da lateral da Escola Normal de Blumenau 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 
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3 ESCOLA NORMAL PEDRO II  

3.1 INICIA-SE UMA NOVA HISTÓRIA 

Em meados da década de 1940, mudanças significativas vinham acontecendo no 

Brasil e no mundo: encerrava-se a Segunda Guerra Mundial; criou-se a Organização das 

Nações Unidas (ONU); a Doutrina Trumam dava início à Guerra Fria; países atingidos pela 

segunda guerra mundial começam a se reconstruir; nasceu o Estado de Israel; entre outros 

tantos fatos marcantes de nossa história recente. Doravante, se nos focarmos apenas no 

Brasil, veremos que nesse mesmo período ocorreu uma transição do Estado Novo varguista 

para um período de redemocratização. Criou-se, assim, toda uma nova perspectiva em torno 

da vida política, econômica e social do país. Getúlio Vargas, que por quinze anos 

consecutivos dirigiu a nação, ora de maneira “democrática”, ora de maneira ditatorial, foi 

pressionado a deixar a presidência da república. Porém, antes de sua saída, marcou um pleito 

que foi vencido pelo General Eurico Gaspar Dutra. Este, por sua vez, comandou o país nos 

cinco anos que se seguiram, conforme rezava a nova Constituição brasileira, do ano de 1946, 

que ele mesmo ajudou a promulgar. E, se alterações se fizeram sentir no executivo nacional, 

em Santa Catarina não seria diferente. Conta-nos Oswaldo Rodrigues Cabral que, com a 

queda do Estado Novo, Nereu Ramos foi,  

substituído, a 6 de novembro de 1945 pelo interventor Dr. Luiz Gallotti, depois 
Ministro e Presidente do Supremo Tribunal Federal, que governou o Estado até 8 
de fevereiro de 1946, quando assumiu, como interventor, o Dr. Udo Deeke. A 19 
de janeiro de 1947, foi eleito Governador o Dr. Aderbal Ramos da Silva, tendo 
tomado posse a 26 de março de 1947. (CABRAL, 1994, p. 348). 

Nessa caminhada rumo a uma redemocratização nacional, na educação também 

ocorreram mudanças expressivas. No mesmo período em que o Brasil vivia a transição 

presidencial, foi sancionada a Lei Orgânica do Ensino Normal, por meio do Decreto-lei n° 

8.530 de 02 de janeiro de 1946 (Vide Anexo A). O município de Blumenau, que pleiteava 

junto ao governo do Estado a transformação do “Pedro II” em um Instituto de Educação1, vê 

                                                           
1 Segundo João Roberto Moreira, os Institutos de Educação eram “instituições de ensino pedagógico, mantidas 
pelo Governo do Estado, diretamente subordinadas ao Diretor do Departamento de Educação” (MOREIRA, 
1954, p. 30). Além disso, estes estabelecimentos de ensino eram deveras importante, pois eram centros 
formadores de especialistas do magistério e administradores escolares. Acreditava-se, antes da outorgação do 
novo decreto-lei que regeria a escola Normal no país, que seria possível descentralizar os cursos de 
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seu sonho desmoronar. Apesar de o estabelecimento dar mostras de possuir condições físico-

estruturais para reivindicar o posto de acordo com as exigências do Departamento de 

Educação, o governo estadual ignorou a solicitação do educandário.2  

“O ‘Pedro II’ era tão bem estruturado e organizado nessa época que era a única 

escola do Estado de Santa Catarina que possuía um ginásio coberto para a prática de 

Educação Física nos dias de chuva. Só aqui que existia isto. Nem o Instituto de Educação de 

Florianópolis possuía estrutura igual a Blumenau” (Aluno 11). 

Visando contemplar a realidade educacional de Santa Catarina, conforme previa a 

Lei Orgânica do Ensino Normal no Brasil, o governo estadual lançou o Decreto-lei n° 257 de 

21 de outubro de 1946, que passou a reger o Ensino Normal no Estado de Santa Catarina. 

Esse decreto viria ao encontro da preocupação do governo catarinense em dar continuidade à 

formação docente, bem como de proporcionar habilitação aos administradores escolares que 

trabalhariam, principalmente, com as escolas primárias do estado. Desse modo, o governo 

incumbiu-se da tarefa de investir alto para adaptar e proporcionar condições às escolas para 

que pudessem oferecer tais serviços educacionais.3 O jornal Cidade de Blumenau não deixou 

de acompanhar as movimentações políticas quanto à instalação da nova escola no município 

blumenauense: 

Esteve entre nós o senhor Luiz Sanches Bezerra da Trindade4, inspetor escolar 
com jurisdição em Florianópolis, que teve por missão ultimar os preparativos 
referentes à instalação de uma Escola Normal em Blumenau. Sabe-se que a futura 
Escola Normal iniciará suas atividades em 1947, funcionando no atual Grupo 
Escolar Pedro II, o qual passará antes por reformas julgadas necessárias e será 
devidamente aparelhado para o fim que se destina. Está, pois, de parabéns nossa 
juventude escolar, visto que contará dentro de pouco tempo com mais um 
estabelecimento de ensino realmente útil e que de há muito vinha se fazendo 
necessário nesta cidade. (BALSINI, 1946c, p. 01). 

 

                                                                                                                                                                                     
aperfeiçoamento e de administração escolar no Estado. Contudo, o novo decreto somente contribuiu ainda mais 
para a centralização do controle da educação na capital do Estado catarinense. 
2 Similar ao que aconteceu em Blumenau, no município catarinense de Mafra também ocorreram mobilizações 
no sentido de ver nascer um Instituto de Educação. Entretanto, a reivindicação não foi atendida. Dessa forma, 
em Santa Catarina continuou existindo oficialmente apenas um Instituto de Educação, o da capital (Cf. 
MOREIRA, 1954). 
3 Essa afirmação se dá no sentido de que o leitor perceba a quantidade de normas exigidas para que o 
estabelecimento pudesse oferecer o Ensino Normal. Para uma análise mais detalhada, confira (BRASIL, 1946b; 
SANTA CATARINA, 1946a). Assim, é possível concluir que tal rigorosidade exigia gastos elevados para se 
manter o educandário dentro do que rezava a respectiva lei.  
4 “Luiz Sanches Bezerra da Trindade começou sua carreira docente como professor de curso primário e, 
posteriormente, ocupou os cargos de diretor de grupo escolar, inspetor escolar e diretor do Departamento de 
Educação, quando foi o mentor intelectual da reforma do ensino público catarinense de 1935, que ficou 
conhecida pelo seu sobrenome” (DALLABRIDA, 2001, p. 250). 
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Tal acontecimento foi deveras significativo na história da educação de Blumenau, 

uma vez que o município passaria a ter um curso ginasial gratuito. Ademais, os estudantes 

poderiam dar prosseguimento aos seus estudos com a implementação do Curso Normal, que 

os habilitaria a se tornarem profissionais da educação, sem exigir-lhes qualquer ônus para 

freqüentarem o mesmo5.  

Por mais que o estado já viesse direcionando investimentos significativos na área 

de educação, ainda continuava insatisfatória e problemática a formação de professores para 

lecionarem no ensino primário. Essa é uma das razões que explica por que tantos docentes 

eram convidados para virem de outros municípios e estados da federação para aqui 

ministrarem suas aulas. No caso específico de Blumenau, a grande maioria dos professores 

eram egressos da Escola Normal Catarinense de Florianópolis.6  

O Decreto-lei n° 257 de 21 de outubro de 1946, em conformidade com a citada Lei 

Federal do Ensino Normal, previa a possibilidade de haver três tipos de estabelecimentos de 

ensino normal: o Curso Normal Regional, a Escola Normal e o Instituto de Educação. O 

Curso Normal Regional era destinado a ministrar tão somente o primeiro ciclo de ensino 

normal. Ou seja, o aluno formado neste curso, que tinha a duração de quatro anos, estaria 

apto a exercer a função de regente de ensino primário nas chamadas escolas rurais7 ou, 

                                                           
5 Destacamos a questão da gratuidade do ensino pelo fato de que, quando ocorreu a instalação da Escola 
Normal Pedro II, as duas importantes instituições educacionais privadas de Blumenau, no caso o Colégio Santo 
Antônio (16/01/1877), dos Padres Franciscanos, e o Colégio Sagrada Família, das Irmãs da Divina Providência 
(27/04/1895), já ofereciam a educação primária e ginasial, porém, não gratuita, dificultando o acesso a grande 
parcela da população regional a um ensino mais avançado. Acrescenta-se, ainda, que o Colégio Santo Antônio 
era a única instituição educacional da cidade que oferecia o Curso Científico e o Curso de Contabilidade, no 
mesmo período. 
6 Norberto Dallabrida destaca que “no início da década de 1880, fora criado um curso normal no Instituto 
Literário e Normal, que também proporcionava ensino secundário, mas, em 1892, sob o impacto da 
implantação do regime republicano, foi fundada a Escola Normal Catarinense, que seria reestruturada a partir 
da reforma do sistema escolar estadual de 1911. O Colégio Coração de Jesus, dirigido pelas Irmãs da Divina 
Providência, com regime de internato, passou a oferecer o curso normal após a Primeira Guerra Mundial. 
Assim, o curso normal, público ou privado, se constituiu em um espaço predominantemente feminino” 
(DALLABRIDA, 2001, p. 226).  
7 As escolas rurais eram também conhecidas como escolas isoladas. Cremos que seja oportuno apresentar ao 
leitor um relato de uma professora dando seu testemunho da dificuldade que muitos educadores enfrentavam 
para exercer seu ofício neste período. “A normalista recém formada [...] com cerca de 18 anos, tinha que sair da 
casa dos pais, às vezes para bem longe. [...] A primeira escola, a primeira sala de aula, era, de maneira geral, 
em uma escola isolada, geralmente rural. A denominação de escola isolada definia muito bem a realidade 
dessas unidades educacionais. Era comum a escola só existir nos papéis da Secretaria de Educação. Ao chegar 
ao seu local de trabalho, a professora tinha que providenciar até mesmo o próprio espaço físico para o 
funcionamento da escola. Os locais que eram ocupados para essa finalidade eram os mais variados e 
inacreditáveis: celeiros, porões, depósitos, enfim, tudo servia para instalar uma sala de aula. A jovem 
normalista tinha também de procurar os alunos e garantir que eles tivessem uma freqüência regular. [...] Cabia 
ainda à professora providenciar os demais equipamentos necessários ao funcionamento da escola [...] (algumas 
vezes, essas despesas eram custeadas pela própria professora)” (RIBEIRO, 1990 Apud PEREIRA, 2001, p. 36).  



  
  

77 

também, nas escolas reunidas.8 Já a Escola Normal era destinada a prestar o curso de 

segundo ciclo desse ensino, e o ciclo ginasial do ensino secundário9. No caso, o segundo 

ciclo era um curso de formação de professores que poderiam lecionar no primário, e que 

tinha uma duração de três anos, depois de cursados quatro anos ginasiais. E, finalmente, o 

Instituto de Educação, estabelecimento que, além dos cursos próprios da escola normal que 

possuía, ministrava cursos de especialização do magistério e de habilitação para 

administradores escolares de grau primário.  

Todas essas alterações que vinham ocorrendo em âmbito nacional, bem como no 

Estado de Santa Catarina, fizeram com que a instituição educacional, foco deste estudo, 

passasse a ser denominada de “Escola Normal Pedro II”.10 Esse estabelecimento passou a 

contar com três cursos seriados: o elementar11, o curso ginasial e o curso do segundo ciclo 

normal, em três séries anuais. As aulas eram oferecidas em dois períodos: matutino e 

vespertino. O regime de estudo oferecido pela escola era o externato, misto e gratuito.12 A 

administração do educandário ficou a cargo do professor Rodolfo Gerlach, funcionário 

efetivo do Quadro Único do Estado, lente da cadeira de Geografia Geral e Geografia do 

Brasil.13  

O corpo docente da escola foi gradativamente sendo organizado, em caráter 

provisório, sobretudo com alguns professores que já atuavam na própria instituição, como 

                                                           
8 O Artigo 28 do Decreto-lei n° 8.529 de 02 de janeiro de 1946 que regulamentava o Ensino Primário do país 
afirma que Escola Isolada era a denominação recebida para um estabelecimento de ensino que só possuísse 
uma turma de alunos, entregue a um só docente. Já as Escolas Reunidas eram assim denominadas quando o 
estabelecimento dispusesse de duas a quatro turmas de alunos e número correspondente de professores.  
9 Conforme a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 09 de abril de 1942, o mesmo era ministrado em dois 
ciclos. O primeiro destinava-se somente o curso ginasial. Já o segundo compreendia dois cursos paralelos: o 
clássico e o científico. Conforme podemos observar, inicialmente, o “Pedro II” só ofereceu o primeiro ciclo de 
ensino.  Para maiores informações, ver Anexo B, especialmente os artigos 2o, 3o e 4o da referida lei. 
10 Encontramos no Diário Oficial do Estado o Decreto-lei n° 316 de 04 de dezembro de 1946 estabelecendo a 
criação de uma Escola Normal em Blumenau, conforme reza seu artigo 1o. Já com o Decreto Estadual n° 3.781 
de 27 de janeiro de 1947, denomina de “Pedro II” a Escola Normal de Blumenau e, no seu artigo 2o, afirma ser 
extensiva essa denominação aos cursos seriados do Ginásio, bem como ao Grupo Escolar. Apenas para citar, a 
título de curiosidade, encontramos três referências quanto à criação da primeira Escola Normal no Brasil. 
Segundo Camargo (2000, p. 40), a primeira Escola Normal foi criada em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, 
em 1830. Já Gaertner (2004, p. 32) afirma que a primeira Escola Normal no Brasil surgiu durante o Império, na 
Província do Rio de Janeiro. Porém, há divergência quanto à questão de datas, afirmando ter surgido em 1835. 
Uma outra opinião é dada por Anísio (1955, p. 245) para quem “a primeira escola normal foi criada em Minas 
Gerais, pela Lei nº 13 de 28 de março de 1835. Em abril do mesmo ano, foi decretada a fundação de outra 
escola normal no Rio de Janeiro. A estas se seguiram a da Bahia em 1836 e a de São Paulo em 1846”. 
11 Para mais informações sobre o ensino elementar, ver Artigo 7o do Decreto-lei n° 8529 de 02 de janeiro de 
1946, que rege sobre o Ensino Primário do Brasil (ANEXO C), além do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 
1946, que regulamenta os estabelecimentos de ensino primário no Estado de Santa Catarina.  
12 A partir do dia 24 de janeiro de 1947, já é possível encontrar, em quase todos os números do Jornal Cidade 
de Blumenau, editais assinados pelo Diretor Rodolfo Gerlach, comunicando as realizações dos exames de 
admissão à primeira turma que pretendia ingressar no Curso Ginasial, bem como àqueles que pretendessem 
matricular-se no Curso Normal da escola.  
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era o caso do próprio diretor. Isso se deveu ao fato de que, enquanto não fosse ofertado o 

concurso público, o Governo do Estado se reservava o direito de prover as cadeiras mediante 

um contrato estabelecido com o docente, sendo que a indicação dos primeiros nomes 

normalmente partia da própria direção do educandário. Entretanto, por força da lei, 

posteriormente, os professores da instituição deveriam se submeter ao concurso público, com 

bancas estabelecidas em Florianópolis, caso desejassem continuar atuando no magistério, 

especialmente, na escola pública.14  

A aprovação no concurso proporcionava aos professores uma legitimidade do seu 

ofício, bem como uma visibilidade singular, um reconhecimento na sociedade, 

principalmente se comparados aos demais colegas que ofereciam seus serviços em escolas 

privadas, onde a maioria ingressava sem que necessariamente fosse preciso prestar um 

exame ou passar por uma “avaliação”. Desse modo, realizar o concurso e obter o êxito de 

uma aprovação trazia ao candidato-professor uma rentabilidade simbólica bastante 

significativa não só no campo educacional como, também, no campo social.15  

 “[...] Então eles [professores] tinham um padrão, um status muito elevado na 

sociedade. Eu diria, comparado na época ao gerente do Banco do Brasil, que era uma 

pessoa muito considerada, a um delegado de polícia, a um padre ou um pastor. Então, o 

professor, ele era cumprimentado na rua com certa reverência. As pessoas que naquela 

época usavam chapéu, tiravam-no, uma lisura até de respeito, porque ele era um destaque” 

(Aluno 3). Do mesmo modo que o enunciado desse informante, pudemos constatar nas 

demais entrevistas que realizamos que, de uma maneira geral, prevalece no imaginário 

popular o discurso de que a “fase de ouro da escola pública foram as décadas de 1940 e 

1950” (Aluno 4), referindo-se, principalmente, ao fato da excelência do ensino que no 

entendimento dos entrevistados era oferecido naquela época. Contudo, é interessante 

salientarmos que grande parte dos professores que lecionavam na Escola Normal Pedro II, 

sobretudo, no curso ginasial e no normal não havia cursado licenciaturas. Muitos conciliavam 

suas profissões em gabinetes e escritórios com as respectivas salas de aula. O quadro docente 

                                                                                                                                                                                     
13 Ainda no tempo em que o “Pedro II” era uma instituição particular, Rodolfo Gerlach já esteve à frente da 
direção, conforme pôde ser conferido no capítulo anterior desse trabalho.  
14 Sobre isto, ver Título V, do Decreto Estadual n° 3674 de 23 de novembro de 1946. 
15 O conceito de campo, na teoria de Pierre Bourdieu, pode ser compreendido como “um universo complexo de 
relações objetivas de interdependência entre subcampos ao mesmo tempo autônomos e unidos pela 
solidariedade orgânica de uma verdadeira divisão do trabalho de dominação. Diz respeito a uma população, ou 
seja, um conjunto de agentes suscetíveis de serem submetidos a participações reais e unidos por interações ou 
ligações reais e diretamente observáveis” (BOURDIEU, 1989, Apud CASTRO, 1995, p. 137). 



  
  

79 

da Escola Normal Pedro II era composto de médicos, advogados, engenheiros, contadores, 

ex-seminaristas e, também, normalistas.  

Vistos por muitos como uma espécie de “agentes da modernização”, principalmente 

aqueles que atuavam no interior do estado, a classe professoral era considerada portadora de 

símbolos do progresso, munidos de um capital cultural16, econômico17 e/ou simbólico18 

elevado. Inseridos em um mesmo campo de atuação, caracterizavam-se por um habitus19 que 

os distinguia socialmente em vários pontos, a começar pelo domínio da cultura escrita, sendo 

que muitos deles eram assinantes de jornais e revistas. Além disso, em muitos casos, seu 

capital econômico permitia que alguns professores viajassem para fora do estado catarinense 

e, em outras ocasiões, até mesmo do país, resultando notas destacadas no jornal Cidade de 

Blumenau; outros ainda possuíam automóvel, telefone, imóveis alugados etc., de modo que 

estes profissionais da educação acabavam se transformando numa espécie de “modelos” não 

só para os alunos como, de uma maneira geral, para a própria sociedade blumenauense. 

Gozavam de um status social elevado e, conforme nos aponta um dos entrevistados, “até o 

início da década de 1960, quase sempre o professor era proveniente das camadas média e 

alta da sociedade” (Aluno 4)20. 

                                                           
16 O conceito de capital cultural pode ser compreendido como sendo aquele que “se caracteriza como uma 
herança puramente social constituída por um conjunto de conhecimentos, informações, códigos lingüísticos e, 
também, por atitudes e posturas que vêm a ser responsáveis pela diferença de rendimento dos agentes frente à 
escola” (Cf. BOURDIEU, 2004, p. 72-79). 
17 O capital econômico pode ser definido, segundo Bourdieu, pelos bens econômicos acumulados pelo 
indivíduo e pela posse de diferentes fatores de produção. Ele pode se constituir em fonte para a acumulação das 
demais formas de capital. Mas aqui, especificamente, o conceito é considerado como um conjunto de bens 
econômicos (dinheiro, patrimônio, bens etc). 
18 Muitos professores participavam de clubes fechados, eram vinculados à Sociedade Dramático-Musical 
Carlos Gomes de Blumenau, portavam títulos e honrarias públicas, proporcionando-lhes uma condição 
diferenciada na sociedade. 
19 “O habitus é um conceito central da sociologia bourdieusiana. Ele garante a coerência entre a sua concepção 
da sociedade e a do agente social individual; fornece a articulação, a mediação entre o individual e o coletivo. 
Por meio desta noção, surge uma teoria específica da produção social dos agentes e de suas lógicas de ação. 
Segundo Bourdieu, a socialização, realizando a incorporação dos habitus de classe, produz a filiação de classe 
dos indivíduos, reproduzindo ao mesmo tempo a classe enquanto grupo que compartilha o mesmo habitus. Esse 
conceito está na base da reprodução da ordem social” (BONNEWITZ, 2003, p. 75). No caso dessa socialização 
a qual Bourdieu se refere, corresponde ao “conjunto dos mecanismos pelos quais os indivíduos realizam à 
aprendizagem das relações sociais entre os homens e assimilam as normas, os valores e as crenças de uma 
sociedade ou de uma coletividade. As normas designam as regras e usos socialmente prescritos, caracterizando 
as práticas de uma coletividade ou de um grupo específico: linguagem, regras de polidez, comportamentos 
corporais, etc.” (BONNEWITZ, 2003, p. 76). 
20 Alguns desses educadores, conforme pudemos conferir na fala do entrevistado, eram portadores também de 
um capital social que “é o conjunto de recursos atuais ou potenciais, que são ligados à posse de uma rede 
durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e inter-reconhecimento ou, em 
outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de 
propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas 
também são unidos por ligações permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de 
proximidade no espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas 
inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o re-conhecimento dessa 
proximidade” (BOURDIEU, 2004, p. 67).   
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De acordo com seu estilo de vida, resultante do habitus fundado na noção de 

distinção, a maioria dos professores procuravam de alguma maneira se vestir com elegância, 

utilizavam-se na maioria das vezes de um vocabulário mais rebuscado no seu cotidiano, 

costumavam tratar as pessoas com uma educação esmerada, contribuindo desse modo para 

personificar a imagem de um sujeito de bem, sério, organizado, competente, informado, 

enfim, qualidades estas que acabaram caracterizando no imaginário social o conceito de “bom 

professor”.  

[...] eles tinham, assim, uma postura que inspirava respeito. A começar pela própria 

maneira de se vestir. Nós tínhamos, por exemplo, o professor Diogo Vergara, que era um 

que vinha de terno e gravata. Ele era o professor de Química. Ele também tinha um terno 

branco. Aliás, quase todos eles vinham de terno e gravata como, por exemplo, o Joaquim de 

Sales, o Joaquim Floriani... Só de terno e gravata! As mulheres, as professoras, também 

vinham bem vestidas. Nada de sandalinhas abertas! Elas vinham com sapatos fechados, se 

possível, de meias, quando o clima permitisse. Mas eram assim, bem... realmente de uma 

postura e um comportamento rigoroso e a gente sabia que eles estavam levando sua missão 

a sério, sua profissão a sério. E isso exigia um comportamento similar de volta. A gente 

tinha que se portar como aluno também. (Aluna 9). 

No período que contempla o referido estudo, o profissional vinculado à educação 

possuía uma posição de destaque na sociedade traduzida numa forma eufemizada e 

sublinhada de poder, autoridade e carisma, que não se restringia somente ao universo 

propriamente dito da instituição escolar. Sobre isso é importante ressaltar que, de uma 

maneira geral, essa autoridade professoral raramente era colocada em questão quanto à sua 

legitimidade.  

Reportando-nos a Max Weber, perceberemos que nessa relação social ocorria uma 

“validação” da autoridade que, por sua vez, era legitimada, reconhecida e, por que não dizer, 

perpetuada. Ou seja, na relação professor/aluno ou professor/família, a autoridade do 

educador era considerada legítima, inquestionável, pelo fato de que o(s) outro(s) a 

reconhecia(m) como tal, constituía(m-na) como uma espécie de coisa desejada, validando-a 

e traduzindo-a como algo de bom para si. Assim, para que o sujeito tivesse essa “autoridade” 

de fato, fazia-se necessário que os outros a legitimassem e, com isso, ele pudesse adquirir 

consciência da própria existência, formando uma imagem de si como uma pessoa detentora 

dessa autoridade. Todavia, uma atitude de respeito à citada autoridade poderia estar 

associada à submissão, decorrente de sentimentos como o medo ou mesmo a inferioridade. É 
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o caso, por exemplo, de alunos que respeitavam seus professores por reconhecer que estes 

tinham mais poder. Weber (2003, p. 107) esclarece que por “poder” entende “a oportunidade 

existente dentro de uma relação social que permite a alguém impor a sua própria vontade 

mesmo contra a resistência e independentemente da base na qual esta oportunidade se 

fundamenta”.21 Desse modo se percebe que o respeito pelo poder está diretamente associado 

ao de “dominação”, entendido como “a oportunidade de ter um comando de um dado 

conteúdo específico, obedecido por um dado grupo de pessoas” (WEBER, 2003, p. 107). Em 

outras palavras, alguém comanda, institui normas e o outro cumpre ou acata-as. Assim, a 

atitude de obediência é essencial em toda relação autêntica de autoridade. 

Podemos constatar, através dos depoimentos colhidos, que muitas famílias da 

comunidade recorriam a “conselhos” dos professores em momentos em que necessitassem 

de alguma ajuda, pois, segundo um dos nossos entrevistados, “eles eram estudados e sabiam 

o que era melhor fazer para resolver uma determinada situação” (Aluno 1).  

Essa relação entre família/professor parece seguir ao encontro daquilo que Weber 

afirma quanto à questão da “validação da autoridade”, ou seja, que para a autoridade ser 

validada deveria significar “mais que a mera regularidade da ação social, determinada pelo 

costume ou interesse próprio” (WEBER, 2003, p. 55). Para ele, a “validade” seria adquirida 

a partir do momento em que os mandos ou orientações passassem a ser aceitos pelo grupo 

como axiomas, tornando o indivíduo ou a ação correspondente como um modelo digno de 

imitação.22  

Pelo que pudemos perceber em nossas entrevistas, parece predominar nessa 

chamada dominação legítima o “caráter racional” e o “caráter carismático” na validação da 

autoridade professoral na relação docente/discente no período em que estes alunos 

entrevistados estiveram vinculados à Escola Normal Pedro II. Ou seja, o educando se 

sujeitava ao comando, à ordem, à orientação, com raras exceções, segundo os informantes, 

                                                           
21 Não temos como objetivo neste trabalho estabelecer um embate teórico entre Weber e Foucault em torno do 
conceito de “poder”. Apenas gostaríamos de destacar que, em relação a este conceito, Foucault nos diz que 
“dispomos da afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, 
como também da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações 
econômicas, mas acima de tudo uma relação de força” (VEIGA-NETO, 2005, p. 148). Assim, ao 
estabelecermos uma “rápida analogia com o conceito físico de força [...] ela se manifesta como um agente (uma 
ação) capaz (que tem capacidade) de alterar o estado de um corpo. Pode-se entender tal capacidade como um 
poder da força, de modo que faz sentido chamarmos de poder a uma ação que se exerça sobre o estado de um 
corpo ou, mesmo, sobre a ação de um corpo. É isso que Foucault entende por poder: uma ação sobre ações” 
(VEIGA-NETO, 2005, p. 74). Desse modo é possível se afirmar que o “poder”, tal qual entendido por Foucault, 
manifesta-se como uma espécie de resultado do desejo do indivíduo de atuar sobre a ação alheia, “de modo a 
‘estruturar o campo possível da ação dos outros’, ou seja, governá-los. É essa vontade que ele denomina 
vontade de poder” (VEIGA-NETO, 2005, p. 147).  
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sem discutir, incutindo na “alma”23 a subserviência na relação professor/aluno, validando o 

poder de comando e de autoridade professoral e acreditando que essa relação sempre foi 

assim e que qualquer mudança substancial dessa ordem poderia vir a ser punida 

legitimamente pela reconhecida autoridade ou pelos demais membros do grupo no qual este 

sujeito se encontrava inserido. Ao mesmo tempo, nessa relação social o professor era visto 

pelo aluno (e pela própria comunidade) dotado de um poder carismático24, a ponto de se 

identificar em nossas entrevistas certa “veneração”, que motivava as famílias a elegerem os 

respectivos professores como referenciais exemplares de caráter, de modo que os comandos 

destes eram aceitos e obedecidos fundamentalmente baseados na confiança pessoal.25 Assim, 

acreditava-se que realmente o bom professor seria aquele profissional que conseguisse impor 

naturalmente a sua autoridade, de maneira que os alunos consentissem em obedecer a ele. 

No decorrer do ano de 1947, cumpridos todos os trâmites legais e realizado o 

devido concurso público, o corpo docente foi se formando, um a um, preenchendo as vagas 

das disciplinas de que a escola necessitava. Mas, apesar de o ano letivo ter sido iniciado em 

1o de março de 1947, a inauguração oficial do educandário somente ocorreu no dia 19 de 

novembro daquele ano. Essa cerimônia contou com a presença do então Governador do 

Estado, Dr. Aderbal Ramos da Silva26, juntamente com a assistência de autoridades civis, 

militares e eclesiásticas, cumprindo todo um programa previamente elaborado, que 

contemplou desfiles, homenagens, declamações de poesias, hinos pátrios, cantos, entre 

outras atividades.  

                                                                                                                                                                                     
22 Weber aponta que a chamada “validade da autoridade legítima” poderia ser garantida por uma base de caráter 
racional, tradicional e/ou carismática (WEBER, 2003, p. 67-70).    
23 “Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão, ou um efeito ideológico, mas afirmar que ela existe, que tem 
uma realidade, que é produzida permanentemente, em torno, na superfície, no interior do corpo pelo 
funcionamento de um poder que se exerce sobre os que são punidos – de uma maneira mais geral sobre os que 
são vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os colonizados, sobre os que são 
fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda a existência” (FOUCAULT, 1977, p. 31).  
24 “O carisma puro [...] constitui, onde existe, uma ‘vocação’, no sentido enfático da palavra: como ‘missão’ ou 
‘tarefa’ íntima. Despreza e condena, no tipo puro, o aproveitamento econômico dos dons abençoados como 
fonte de renda [...] Não é que o carisma renuncie à propriedade e à aquisição desta [...] o que [o carisma 
desdenha] é a economia cotidiana tradicional ou racional [...] Do ponto de vista da economia racional, é uma 
atitude tipicamente ‘antieconômica’, pois recusa todo entrelaçamento com o cotidiano” (WEBER, 1994 Apud 
PEREIRA, 2001, p. 58). 
25 “Para que o mestre possa obter a obediência da parte dos educandos, é de mister que ele faça respeitada a sua 
autoridade, mantendo-se sempre digno, elevado, superior aos interesses subalternos, recorrendo sempre às boas 
maneiras, de sorte que a todos inspire estima, confiança e respeito” (ANISIO, 1955, p. 230). 
26 Aderbal Ramos da Silva (Florianópolis, 1911-1985) era neto de Vidal Ramos. Formado em Direito no Rio de 
Janeiro, regressou a sua terra natal onde por um tempo exerceu a profissão de advogado. Posteriormente, foi 
nomeado Inspetor Escolar pelo Ministério da Educação e Cultura. No ano de 1934, foi eleito Deputado 
Estadual e participou ativamente na vitoriosa campanha de Nereu Ramos a Governador do Estado em 1935. 
Com o fim do Estado Novo, foi eleito Deputado Federal e Constituinte de 1946. No ano seguinte, concorreu e 
venceu as eleições estaduais, passando a ocupar o cargo de Governador do Estado. Em 1955, foi novamente 
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Atendo-nos ao ensino da escola propriamente dito, constatamos que o ingresso no 

Grupo Escolar ocorria sem maiores dificuldades burocráticas, bastando a criança residir em 

uma localidade próxima da área de abrangência do educandário, bem como possuir idade 

mínima para freqüentar a escola, conforme regia a lei.27 Já o ingresso no curso ginasial era 

mais difícil, na medida em que o candidato era obrigado a realizar um exame de admissão 

para que, se aprovado, pudesse efetuar sua matrícula. E, finalmente, o ingresso ao curso 

normal se dava mediante a comprovação do certificado de conclusão de primeiro ciclo, ou 

seja, a conclusão do curso de regentes de ensino primário, em quatro anos, ou a apresentação 

do certificado do curso ginasial, além de possuir a idade mínima de quinze anos.28 Uma vez 

concluído o curso normal, era assegurado ao aluno o direito de ingresso em cursos da 

faculdade de filosofia, ressalvadas, em cada caso, as exigências peculiares à matrícula.  

Quanto ao curso ginasial, especialmente no que diz respeito ao exame de admissão, 

verificamos que as disciplinas exigidas aos candidatos para a realização da avaliação seletiva 

eram Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências Físicas e Naturais (SANTA 

CATARINA, 1946a)29. Era através desse exame que já se podia criar uma espécie de 

“visibilidade obrigatória” do indivíduo, sobretudo quando se passou a diferenciá-lo, 

classificá-lo, compará-lo e sancioná-lo. Dadas essas circunstâncias, não nos surpreendeu o 

fato de o exame de admissão ser tomado por uma espécie de ritualização (com o mês, o dia e 

a hora divulgada na escola e no jornal Cidade de Blumenau para a realização da prova, salas 

de aula pré-estabelecidas, bancas examinadoras escaladas, “pontos” determinados para 

serem sorteados pelo aluno-candidato). Assim é possível percebermos que a disciplina 

procurava literalmente criar sua “cerimônia”. 

O decreto anteriormente citado recomendava ainda que o Diretor do 

estabelecimento sempre se fizesse presente na realização do exame, bem como os lentes das 

respectivas disciplinas que a avaliação contemplava, ou seja, aqueles que reconhecidamente 

                                                                                                                                                                                     
conduzido pelo eleitorado catarinense à Câmara Federal. Faleceu em 13 de fevereiro de 1985 em Florianópolis 
(RAMOS FILHO, 2002, p. 261-264). 
27 Vale ressaltarmos que, do mesmo modo que o ensino normal, o ensino primário, conforme já citamos, 
também passou por mudanças tanto em nível nacional (BRASIL, 1946a), como estadual (SANTA 
CATARINA, 1946b). 
28 Regentes de ensino primário eram formados nos cursos normais regionais. A vinda destes alunos para a 
Escola Normal Pedro II para darem seqüência aos estudos se tornou, com o passar dos anos, uma prática 
freqüente. 
29 Apesar de, no citado decreto-lei, em seu artigo 44, constarem as cinco disciplinas supracitadas, verificamos 
que as Ciências Físicas e Naturais não foi matéria exigida para a realização do primeiro exame de admissão da 
escola. 
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detinham os saberes30 escolarizados corporificados e, conseqüentemente, estavam 

pedagogicamente autorizados para realizar o processo seletivo, extraindo dos alunos (aqueles 

considerados desprovidos de saber) os conhecimentos mínimos necessários para poderem 

ingressar no curso ginasial. Mas, se porventura o titular da disciplina não pudesse estar 

presente, deveria o diretor indicar outro examinador, preferencialmente, do corpo docente do 

próprio estabelecimento. Era hora de se estabelecer um embate teórico, medir forças. 

Chegava a hora da verdade.31 

Desse modo, podemos constatar que fundamentalmente o que validava o processo 

seletivo era o ato de se efetivar o julgamento professoral sobre o que o outro sabia ou, pelo 

menos, esperava-se que soubesse. Contudo, é interessante destacar que não era qualquer 

saber do aluno que era aceito, mas sim, somente aquele que foi construído para ser uma 

verdade, que recebeu um estatuto de legitimação de verdade no âmbito dos chamados 

saberes modernos. Dito isso, percebe-se que o exame está ligado a certo tipo de formação de 

saber e a certo tipo de exercício de poder. Daí que, ao se fazer uso desse mecanismo 

disciplinar, permitiu-se também a formação de um sistema comparativo que dá lugar à 

descrição de grupo, caracterização de fatos coletivos, estimativa de desvios dos indivíduos 

entre si e entre outros.  

Ao se reconhecer que a escola se estrutura em função de uma quantidade de saber, 

podemos constatar que é através do exame que se sanciona uma apropriação do 

conhecimento do aluno. Do mesmo modo, é ele também que torna visível um mau 

desempenho ocasional, um certo “retardo” que por sua vez comprova a “incapacidade” do 

aluno de apropriar-se do saber. Assim, segundo Foucault (1977), os sujeitos modernos 

definitivamente passam a ser produzidos no interior dos próprios saberes.32   

                                                           
30 Michel Foucault usa o termo saberes “no sentido de teorias sistemáticas, que se manifestam por meio de 
discursos científicos tidos por verdadeiros, positivos e, por isso, aceitos e tomados em toda a sua positividade” 
(VEIGA-NETO, 2005, p. 52). 
31 “[...] vários estudos têm sido unânimes em mostrar que a escola foi a instituição moderna mais poderosa, 
ampla, disseminada e minuciosa a proceder uma íntima articulação entre o poder e o saber, de modo a fazer dos 
saberes a correia (ao mesmo tempo) transmissora e legitimadora dos poderes que estão ativos nas sociedades 
modernas e que instituíram e continuam instituindo o sujeito” (VEIGA-NETO, 2005, p. 139). Mas acrescenta-
se a isto que nesse contexto aluno/professor, poderíamos recorrer a Foucault quando este se utiliza da palavra 
“sujeito” compreendendo-a pelos “seus dois significados mais importantes: ‘sujeito (assujeitado) a alguém pelo 
controle e dependência, e preso a sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento’” 
(DREYFUS e RABINOW Apud VEIGA-NETO, 2005, p. 136). 
32 “O saber é propriedade pessoal do professor, só ele realiza a interpretação correta dos autores, conhece e 
censura as fontes, adequa conhecimentos e capacidades, e decide quem é o bom aluno. Mas que saberes detém 
tão onipotente especialista? Saberes ‘neutros’, ‘imateriais’, isto é, saberes separados da vida social e política 
que não só têm a virtude de converter em não saber os conhecimentos vulgares das classes populares, senão 
que, além disso, através de mecanismos de exclusão, censura, ritualização e canalização dos mesmos, imporão 
uma distância entre a verdade e o erro. Para as classes distinguidas, que são sempre as classes instruídas, cunha-
se a verdade do poder, verdade luminosa afastada das praças públicas e do contato contaminante das massas. 
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O exame permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transite seu saber, levantar 
um campo de conhecimentos sobre seus alunos. [...] o exame é na escola uma 
verdadeira e constante troca de saberes: garante a passagem dos conhecimentos do 
mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber destinado e reservado ao mestre. A 
escola torna-se o local de elaboração da pedagogia. (FOUCAULT, 1987, p. 166) 

Michel Foucault (1977) torna claro que o surgimento de um tipo de sociedade, por 

ele denominada como “sociedade disciplinar”33, produzirá no interior das instituições (entre 

elas, a escola) normas e práticas disciplinares que  

visam normalizar os indivíduos, no sentido de torná-los úteis e dóceis, 
estabelecem, então, uma microfísica do poder, uma preocupação com as pequenas 
coisas que tende a se estender por todo o corpo social, como uma fina rede, um 
controle minucioso sobre o espaço que os indivíduos devem ocupar bem como as 
atitudes, gestos e atitudes dos mesmos. Tudo isso perpassado por um conjunto de 
recursos, de instrumentos que põe em funcionamento tais técnicas de controle. 
(MEDEIROS, 1995, p. 22). 

A instituição escolar será tomada por toda essa técnica de informação e 

organização, na qual os alunos serão sujeitados à lógica do sistema educacional. Dentro desse 

modelo no qual Foucault (1977) denominou de “sociedade da ortopedia generalizada” 

desenvolveram-se as práticas sociais por meio de técnicas disciplinares que procuram 

ensinar, formar, controlar e reprimir os sujeitos que fazem parte da sociedade.  

Apoiando-nos na história da educação, verificamos que, principalmente do século 

XVII em diante, a escola passou a ser vista como uma substituta da aprendizagem como meio 

de educação. Com o passar do tempo a criança foi sendo cada vez mais afastada do contato 

constante e ininterrupto com os adultos e do aprendizado que isso lhe proporcionava, e 

passou gradativamente a ser conduzida a uma espécie de isolamento, colocada em um espaço 

confinado, um lugar absolutamente estranho para ela, o qual passou a ser chamado de escola. 

A partir desse momento “começou então um longo processo de enclausuramento das crianças 

(como dos loucos, dos pobres, dos bandidos e das prostitutas) que se estenderia até os nossos 

dias, e ao qual se dá o nome de escolarização” (ARIÉS, 1973, Apud VARELA e ALVAREZ-

URIA, 1992, p. 76). 

                                                                                                                                                                                     
[...] A partir de agora a memória dos povos, os saberes adquiridos no trabalho, suas produções culturais, suas 
lutas, ficarão arcadas com o estigma do erro e desterradas do campo da cultura, a única legítima porque está 
legitimada pelo mito da ‘neutralidade’ e da ‘objetividade’ da ciência. Esta relação entre o saber dominante e os 
saberes submetidos reproduz-se de algum modo na relação professor-aluno, que não é, estritamente falando, 
nem uma relação interpessoal nem uma relação com saberes que dêem conta das realidades circundantes, senão 
que é uma relação social, de caráter desigual, marcada pelo poder e avalizada pelo estatuto de verdade 
conferido aos novos saberes” (VARELA e ALVAREZ-URIA, 1992, p. 85-86). 
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Ingressando nessa instituição, os indivíduos passaram a ser alinhados por idade e 

distribuídos em classes (séries), onde receberão sucessivos ensinamentos que vão se tornando 

ordenada e propositalmente mais complexos.34 Nessa complexidade crescente que marca a 

aquisição progressiva do saber, cada ensinamento terá sua especificidade. Cada série terá um 

programa, um conjunto de saberes pedagógicos a serem ministrados durante uma fase da vida 

escolar, de acordo com aquilo que se convencionou como adequado para aquela capacidade 

de nível (série) e idade. Entretanto, o professor só deveria ensinar uma nova lição se a 

anterior estivesse absolutamente compreendida. Jamais se poderia passar todos os conteúdos 

de uma só vez. As lições deveriam vir regidas por uma seqüência, separadas e ajustadas. 

Realizada essa etapa, os educandos seriam submetidos à realização de tarefas e provas, em 

uma espécie de qualificação, e, posteriormente, receberiam conceitos e uma classificação do 

agente avaliador, aquele que legitimamente detém o saber e o poder na instituição escolar, o 

professor. Buscava-se com isso verificar se o aluno de fato aprendeu, analisá-lo e compará-lo 

com os demais colegas. Ao final do ano letivo, o aluno que melhor se adequasse ao programa 

previamente fixado pela instituição, de acordo com sua idade, desempenho e comportamento, 

estaria autorizado a seguir ao próximo estágio (série), no qual se iniciaria todo o 

procedimento novamente. Procurava-se alcançar dessa forma a capacidade de excelência do 

indivíduo. Convém salientarmos que esse processo examinatório acompanharia o aluno 

interruptamente durante toda a operação de ensino e, conseqüentemente, enquanto este 

tivesse vinculado à escola. Mas, aquele aluno que por alguma razão não correspondesse ao 

que a instituição esperava dele (bom comportamento, bom rendimento de notas ou conceitos) 

seria impedido pela mesma de seguir para uma próxima etapa, devendo repeti-la. Caso o 

educando se negasse a fazê-lo, estaria infringindo a regra e, desse modo, não lhe restaria 

outra alternativa a não ser deixar a escola. Caracteriza-se, assim, de maneira explícita, uma 

“hierarquia do saber ou das capacidades” (FOUCAULT, 1977, p. 134).  

                                                                                                                                                                                     
33 “O conceito de sociedade disciplinar é cunhado por Foucault para referir-se à sociedade contemporânea, que 
brotou entre fins do século XVIII e início do século XIX, de forma diferenciada nos diferentes países europeus” 
(DALLABRIDA, 2001, p. 207). 
34 A autora Cynthia Medeiros nos afirma que “ainda no século XVII, todas as idades estão confundidas num 
mesmo auditório, e somente nos séculos XVIII e XIX as classes passam a ser organizadas considerando-se a 
idade dos alunos” (MEDEIROS, 1995, p. 59). Já Varela e Alvarez-Uria (1992, p. 72) apontam que, no 
princípio, os colégios de jesuítas não funcionavam com a separação por idades. “A entrada podia se fazer desde 
os 6 até os 12 anos e era o nível de instrução, marcado, sobretudo, pelo nível de conhecimento do latim, que 
servia para agrupar pequenos e maiores. Mas, pouco a pouco, graduam-se mais os ensinamentos e separam-se 
os maiores dos pequenos fundamentalmente por razões morais e de disciplina. Somente após o século XVIII, 
com a generalização dos internatos que passam a ser vistos como a instituição mais apropriada para a educação 
dos sujeitos, com seus respectivos enclausuramentos individualizantes, é que começam as graduações por 
idade”. 
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Desse modo, é possível se constatar que a escola promove uma espécie de ruptura 

na vida cotidiana da criança no instante em que a insere em um esquema, em uma estrutura 

absolutamente diferente daquilo que ela está acostumada a viver, sujeitando-a a uma política 

de coerções que passam a recair sobre ela. O corpo passa a sofrer uma vigilância constante e 

ininterrupta no universo escolar. Na sala de aula o aluno é fiscalizado pelo mestre para que 

não adquira ou para que perca o hábito de curvar o corpo para frente ou que cruze as pernas, 

principalmente no momento em que escreve. O corpo passa a ser educado para evitar 

possíveis defeitos e/ou enfermidades que possa a vir sofrer em decorrência, por exemplo, de 

sentar-se de uma maneira considerada “imprópria”. Cabe ao mestre, portanto, o dever de 

vigiar e cobrar a postura considerada mais adequada aos alunos, além de se ater para que os 

mesmos “tenham os pés juntos e as mãos e os cotovelos sobre a carteira, sendo que esta deve 

ser proporcionada à estatura de cada aluno” (ANISIO, 1955, p. 287). Esta característica vem 

ao encontro daquilo que Foucault (1977, p. 138) já afirmava, de que “o controle disciplinar 

não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos; impõe a 

melhor relação entre o gesto e a atitude global do corpo, que é sua condição de eficácia e 

rapidez”.  

A escola, com o passar do tempo, transformou-se em uma máquina de ensinar. 

Agindo-se assim, tornou-se possível observar os movimentos dos indivíduos permitindo ao 

avaliador intervir, corrigir e castigar o aluno de imediato, impondo-lhe um controle mais 

detalhado e pontual a cada momento, resultando em um processo muito mais eficaz e 

rentável do mesmo. Assim, os exames e suas classificações contribuem de maneira decisiva 

nas escolas, para selar legitimamente os destinos educacionais dos alunos. 

Convém ainda sublinharmos que, desde os primeiros tempos dos colégios jesuíticos, 

na relação entre docente e discente, o aluno foi transformado em uma espécie de “cobaia” de 

experiências para os religiosos, na medida em que estes procuraram extrair todo um conjunto 

de saberes dos educandos. Sobre o aluno foi investida uma série de métodos e técnicas de 

aprendizagem com o objetivo de se obter uma melhor resposta, um resultado mais 

satisfatório possível dentro do que se esperava dele. Procurou-se extrair desse sujeito saberes 

da forma que melhor se poderia manter ordem e disciplina nas salas de aula35; níveis de 

                                                           
35 “[...] esses fins mais remotos da disciplina consistem apenas em se incorporarem definitivamente ao 
comportamento do educando aquelas atitudes, aquelas normas da vida escolar que, traduzidas em hábitos, 
deverão marcar o seu caráter pessoal e a sua conduta social. É pelo exercício que se formam e se consolidam os 
hábitos, que modificam o caráter do homem e lhes possibilitam novas modalidades de conduta. As práticas 
disciplinares deverão, por isso, ser consideradas como um exercício educativo, estimando-se o seu valor não 
apenas pelos resultados imediatos, produzidos, mas, principalmente, pelas suas conseqüências ulteriores, 
traduzidas na influência que venha a exercer na formação do caráter do educando. E deve ser notado que ao 
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conteúdo mais adequados e que poderiam vir a ser ensinados aos alunos de diferentes idades; 

criaram-se e se aprimoraram métodos e técnicas de ensino distintos, os quais mostraram 

resultados mais eficientes no aprendizado do aluno. Enfim, elaborou-se aquilo “que hoje se 

denomina de organização escolar, didática, técnicas de ensino e outras ciências de caráter 

pedagógico” (VARELA e ALVAREZ-URIA, 1992, p. 80).  

Buscava-se com isso obter sujeitos de formação esmerada, com hábitos de limpeza, 

disciplina, obediência, compostura, regularidade, diligência, respeito à autoridade e amor ao 

trabalho. Outro objetivo na instituição escolar era a homogeneização dos sujeitos, exercida 

através de mecanismos disciplinares atrelados ao esquadrinhamento do tempo, espaço, 

movimento, gestos e atitudes de todos aqueles que compunham o universo escolar. 

Entretanto, se o objetivo disciplinar da escola era esse, dever-se-ia reconhecer que forças 

opostas, de resistência, também existiam naquele espaço, resistindo uma submissão àquelas 

normas do dever-ser. Reconhecendo-se, assim, a escola como um ambiente que também 

expressa essa tensão da “ordem” contra a “desordem”, esse choque entre as forças 

antagônicas, é que surgia o que se denominou de um “sujeito indisciplinado”. Assim, o 

comportamento do aluno indisciplinado, aquele que não se sujeitava ou ao menos procurava 

resistir à regra padronizadora e normativa do jogo, era olhado com desconfiança e se 

transformava em um “problema” para o aparelho institucional, necessitando, assim, ser 

corrigido, normatizado. 36 

Conforme foi citado anteriormente, com o passar do tempo, a escola passou a 

distribuir, estruturar e selecionar conhecimentos escolares a partir de critérios culturais e 

históricos considerados por ela como legítimos e válidos37. Concomitantemente, os alunos, 

uma vez inseridos nesse processo de escolarização no qual as regras simplesmente lhes eram 

impostas, vêem-se em meio a essa “luta pelo saber” e passam a ser rigorosamente ordenados, 

classificados, hierarquizados e, dependendo do seu “enquadramento” ao sistema, poderiam 

vir a ser incluídos ou excluídos dessa chamada maquinaria escolar. 

                                                                                                                                                                                     
exercício verdadeiramente educativo é apenas aquele que interessa toda a pessoa humana, que tem repercussões 
mais ou menos profundas na consciência individual. Disso decorre que as exigências disciplinares, para 
poderem alcançar seus objetivos ulteriores, deverão atingir não apenas a conduta externa do educando, mas o 
íntimo de sua consciência” (BELLO, 1956, p. 272-273).  
36 Trataremos melhor essa questão de disciplinamento e punição escolar no capítulo seguinte. 
37 Considera-se que na escola foram sendo historicamente construídas normas e práticas definidoras dos 
conhecimentos que seriam ensinados e dos valores e comportamentos que seriam inculcados, gerando o que se 
pode chamar de cultura escolar. Conhecimentos, valores e comportamentos que, embora tenham assumido uma 
expressão peculiar na escola, e, principalmente, em cada disciplina escolar, são produtos e processos 
relacionados com as lutas e os embates da sociedade que os produziu e foi também produzida nessa e por essa 
escola (PESSANHA et al, 2006). 
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A escola cria as posições. Coloca a criança na condição de aluno, de aprendiz, e 
também dá uma posição para o professor. É aquele que detém o saber e que vai 
levar para o aluno o que ele sabe, é aquele que vai levar alguma coisa que o 
aprendiz precisa. Só que aprendiz é aprendente antes da escola. Ele não 
necessariamente precisaria estar na escola para ocorrer a aprendizagem. Mas, a 
partir da escola, as posições estão bem determinadas: quem ensina e quem aprende 
[...].  (PEY et al, 2004, p. 40-41). 

Ao analisarmos documentos oficiais da instituição, verificamos que no exame de 

admissão ao 1o ano do ginásio ocorrido na Escola Normal Pedro II, em conformidade com o 

Decreto-lei n° 4.244 de 09 de abril de 1942 (Ensino Secundário), fizeram-se presentes, nos 

dias 12, 13, 14 e 15 dias do mês de fevereiro de 1947, o diretor Rodolfo Gerlach, bem como 

os professores Joaquim de Sales, Joaquim Floriani, Betty Maud Clements, Paulo Malta 

Ferraz38, além da professora Frida Liesegang, que ocupou especialmente, neste ato, a função 

de secretária (BLUMENAU, 1947, p. 14). Para a realização do processo seletivo 

compareceram na escola 76 alunos. Destes, 47 candidatos do sexo masculino e 29 do 

feminino. Realizado o exame, foram aprovados 34 rapazes e 29 garotas, totalizando o 

ingresso de 63 alunos no primeiro ano de funcionamento do curso ginasial da Escola Normal 

Pedro II.  

Cremos que seja significativo ilustrarmos a fala de uma ex-aluna da instituição 

quanto às suas impressões sobre o exame de admissão: 

“Olha, nessa prova existia um rigor realmente grande. Havia um exame escrito e 

ainda havia o exame oral. Então era formada uma banca examinadora, onde se cobrava 

Matemática, Geografia, História e Português. Eu me lembro, por exemplo, que em 

Geografia, a gente tinha que saber, além dos Estados e capitais brasileiras, países e capitais 

do mundo inteiro. A gente tinha que saber de cor. O livro de admissão que a gente estudava 

para o exame era uma bíblia! [...] Era um livro onde estavam incluídos todas as disciplinas 

e o conteúdo exigido para o exame de admissão. Era muito rigoroso esse exame, muito 

rigoroso [...]” (Aluna 9). 

Conforme pudemos verificar em nossas entrevistas, a aplicação do exame envolvia 

todo um ritual desde a padronização de sua estética até a conduta disciplinar e temporal. As 

avaliações que ocorriam durante o ano letivo também se encontravam envolta de 

determinados “rituais” como, por exemplo, os alunos permanecerem enfileirados, com um 

                                                           
38 Este lecionou nos meses de fevereiro, março e abril de 1947 e, posteriormente, solicitou sua exoneração. 
Encontramos nos relatórios de 1950 e 1951 que o mesmo voltou a ocupar a cadeira de Sociologia em uma 
substituição temporária, desligando-se da escola no mês de outubro de 1951. 
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horário mínimo para o término da atividade, com a proibição de qualquer conversa ou gestos, 

que poderia ser considerado uma “cola”, entre outros. O exame deveria ser realizado de 

maneira sistemática e objetiva. Esse ritual renovava constantemente o poder, demonstrava a 

força que a disciplina possuía no cotidiano escolar. O exame não só de admissão, mas as 

avaliações escolares de uma maneira geral, permitiam à escola obter o conhecimento de cada 

aluno, tanto sobre suas chamadas “aptidões” quanto sobre suas “deficiências”. 

A esse respeito, é importante ressaltar o fato de que a realização dos exames atendia 
a um duplo objetivo: por um lado, esses procedimentos contribuíam para a produção 
de conhecimentos não apenas sobre os alunos, mas acerca dos professores e de todo 
o funcionamento da rede escolar. Por outro lado, esses conhecimentos obtidos pela 
realização dos exames eram empregados como justificativa das práticas de 
recuperação dos indivíduos que não estavam de acordo com a norma. (LIMA, 1999, 
p. 182). 

Segundo nos relatou a informante, o exame de admissão constituía-se de dois 

momentos distintos: o primeiro obrigava o candidato a passar por avaliações escritas e, num 

segundo momento, executava-se uma prova oral.39 Uma vez realizado este processo 

avaliativo, os professores calculavam uma média aritmética de todas as disciplinas em que o 

aluno havia realizado o exame para que, posteriormente, pudesse ser elaborada uma lista 

classificatória com os nomes dos candidatos, bem como sua nota e respectiva colocação 

geral. “O colégio fazia como a faculdade faz hoje, uma lista classificatória, com as médias 

que eles tinham tirado e tudo. Apenas eram notificados os alunos aprovados e depois era só 

fazer a matrícula”, contou-nos o ex-aluno e ex-professor da Escola Normal Pedro II 

(Professor 2). Como a procura para ingressar na escola era bastante grande e, por lei, o 

número máximo de alunos por sala era de 40, somente os “melhores” e mais “qualificados” 

candidatos eram aprovados na seleção.  

                                                           
39 Constatamos uma eliminação precoce de alguns candidatos que não chegaram sequer a realizar a prova oral, 
sob justificativa de não terem alcançado a nota mínima (5,0) na prova escrita das disciplinas de Português e 
Matemática. Foram, portanto, reprovados. (BLUMENAU, 1947, p. 14). Sobre isso, ainda destacamos, a título 
de curiosidade, que o regime de provas escritas, paralelas às orais, começou a ser adotado pelas escolas por 
volta de 1840. Segundo Mattos (1960, p. 443), sua introdução nas escolas foi “saudada com entusiasmo, 
porquanto passava-se a ter prova documentada da capacidade ou incapacidade do aluno; esta poderia ser 
examinada em qualquer tempo por qualquer pessoa; os reclamantes não poderiam negar a evidência do que 
nela estava escrito”. É que, já por essa época, eram freqüentes as reclamações e os recursos interpostos contra a 
arbitrariedade de julgamento dos professores nas provas orais. No que tange a averiguação oral, prática herdada 
ainda da Idade Média, constatamos que continuava prevalecendo ainda fortemente este tipo de avaliação nas 
décadas de 1940 e 1950. Além de ser uma prática utilizada com bastante freqüência no decorrer do ano letivo, 
transformava-se um mecanismo decisivo para o futuro do aluno não sendo chamado à toa, já de longa data, de 
“periculum”, pois “nessa meia hora de perigo decidia-se a sorte de cada aluno: promoção ou reprovação” 
(MATTOS, 1960, p. 439). Segundo o mesmo autor, essa forma de avaliação também recebia a denominação 
em tempos anteriores de “dies irae”, ou seja, “dia da ira”, porque o final de cada prova era seguido de 
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O exame de admissão era oferecido em dois períodos: um no mês de dezembro e o 

outro em fevereiro. A inscrição ao exame de admissão de segunda época poderia ser 

realizada pelo candidato que, em primeira época, não o havia prestado ou nele não tivesse 

sido aprovado. Se, eventualmente, o candidato não tivesse alcançado êxito em um 

estabelecimento de ensino, estaria impedido de repetir o exame em outro, na mesma época. 

Dessa forma, acabava o aluno assumindo a responsabilidade de obter sucesso nas 

oportunidades que a lei lhe concedia. Caso contrário, deveria aguardar uma próxima 

oportunidade.    

“Reprovar era um risco que se corria. Geralmente era constrangedor, era bastante 

desagradável e o aluno que reprovava ficava marcado. E aí dependia muito dos pais. Alguns 

pais eram muito rigorosos e deixavam o filho de castigo e outros já levavam de uma forma 

mais leve” (Aluna 9). 

O constrangimento a que a entrevistada se refere diz respeito, principalmente, à 

comunidade na qual a família do aluno estava inserida. A não aprovação no processo 

seletivo, bem como no próprio ano letivo, era considerada um insucesso que se tentava de 

todas as formas evitar40.  

“O número populacional reduzido naquela época contribuía para que a grande 

maioria das pessoas se conhecesse, principalmente no lugar onde morávamos, de modo que 

uma reprovação se transformava no comentário geral do lugar. Olha, o filho do seu João 

reprovou! Mas o da Dona Maria passou!” (Aluno 1).41  

 

Constatamos em vários depoimentos referências quanto às mais variadas formas de 

punição aplicadas na família em referência a supostas faltas que pudessem vir a ocorrer na 

escola. A punição poderia ser motivada por uma advertência por escrito que os filhos 

recebessem na escola, uma convocação para que os pais comparecessem ao educandário, 

uma suspensão, entre outras situações. Os castigos aplicados pela família, segundo nossos 

                                                                                                                                                                                     
merecidos elogios ou de severas e rancorosas reprimendas feitas pelo professor ao aluno deficiente. Era o seu 
veredicto final. 
40 “A escola, tal como o colégio de jesuítas, fará sua a concepção platônica dos dons e das aptidões: se o 
menino fracassa deve-se a que é incapaz de assimilar esses conhecimentos e hábitos tão distantes dos de seu 
redor, portanto a culpa é só sua, e o professor não duvidará em lembrá-lo [...]” (VARELA e ALVAREZ-URIA, 
1992, p. 87). 
41 A título de curiosidade, em 1950 a população blumenauense era estimada em 42.000 habitantes, sendo que 
destes, 19.000 encontravam-se na zona urbana do município (BLUMENAU, 1950a, p. 195). Segundo dados 
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informantes, poderiam variar desde uma advertência verbal, uma retenção de alguns dias ou 

até mesmo agressões físicas que resultavam em marcas explícitas no corpo.  

“Vivia-se um período onde na maior parte das famílias os pais exerciam o mando 

pela palavra e também por castigos, às vezes físicos e até agressões que hoje seriam 

inadmissíveis. As crianças costumavam receber tapas de chinelo, de cabo de vassoura e 

alguns pais mais agressivos, até bofetadas, o que também não era raro. No caso de uma 

reprovação escolar, a situação poderia se complicar mais ainda. Isto, de fato, causava 

traumas muito profundos [...] Mas era uma forma, assim, vamos dizer, até considerada 

normal na época (Aluno 3).  

É possível também se perceber, nos enunciados, que havia uma preocupação 

significativa da família quanto à questão de manter o “bom nome” na comunidade, motivo 

pelo qual a severidade era vista como um poderoso mecanismo disciplinar e gerador de uma 

“boa” conduta social.  

“Se um professor mandasse chamar um pai em casa para vir na escola por causa 

do comportamento de um filho... Meu Deus! Aquilo era uma vergonha para o pai. Ele fazia 

de tudo para isso não acontecer. Imagina se algum vizinho ou amigo dele ficasse sabendo? 

Naquele tempo, os professores tinham um suporte muito bom da família” (Professora 3).  

  Desse modo, para tentar escapar de um possível insucesso escolar, alguns 

estabelecimentos de ensino optavam por oferecer um curso preparatório para a realização do 

exame de admissão. Esses cursos poderiam durar todo um ano, com aulas oferecidas em 

apenas alguns dias da semana ou poderiam também ser oferecidos em regime intensivo 

durante o mês de janeiro. Todavia, algumas escolas entendiam não ser necessário oferecer 

esses cursos, pois acreditavam na qualidade de seu trabalho e consideravam os alunos aptos 

a prestarem o citado exame.  

“[...] A maioria das professoras de quarto ano primário tinham uma característica 

muito interessante. Elas eram extremamente rigorosas na cobrança de conteúdos. Porque o 

exame de admissão dava credibilidade, por exemplo, a uma escola que não tivesse o 

ginásio, mas cujos alunos para estudarem adiante tinham que procurar outras escolas. 

                                                                                                                                                                                     
estatísticos do IBGE, no ano de 2000, Blumenau já contava com uma população total de 261.808 habitantes e 
destes, 241.943 encontravam-se na zona urbana do município. 
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Então, dependendo de quantos alunos passassem, mais credibilidade a escola adquiria, 

entende?” (Aluna 9) 

É importante ressaltarmos que não era todo profissional que era escolhido para 

lecionar em um quarto ano do curso primário. Pudemos constatar em duas entrevistas 

realizadas que o discurso das informantes praticamente é o mesmo quanto à referência que 

fazem da competência que o docente deveria ter para lecionar naquela citada série. “Sabe 

por que eu era do quarto ano? Porque eu era rigorosa na disciplina. Eles não me tiravam 

do quarto ano porque os pais das crianças não deixavam. Porque eu tinha essa disciplina 

rigorosa e porque eu fazia com que eles aprendessem”, afirmou-nos a ex-professora. 

(Professora 3).42  

Pelo que pudemos apurar, parece que lecionar no último ano do curso primário era 

uma espécie de “status” entre os professores daquele curso, sobretudo, uma prova de 

competência, de capacidade reconhecida, que geralmente era confiada a um profissional 

mais experimentado na função do magistério. Prova disso é que, segundo as entrevistadas, 

muitos colegas se recusavam a aceitar este desafio por se tratar de uma “responsabilidade 

muito grande” (Professora 4), pois o insucesso do aluno no exame de admissão recairia 

sobre os ombros do docente. Por outro lado, caso os alunos obtivessem uma aprovação nesse 

processo seletivo, todos os elogios, as homenagens e cumprimentos também seriam 

destinados àquele profissional, proporcionando-lhe uma rentabilidade simbólica bastante 

relevante tanto no campo educacional quanto no social. “Quanto mais alunos passavam do 

quarto ano para o ginásio, mais o professor era homenageado. Ah, quantas homenagens... 

As mães se reuniam, traziam jóias para a professora, anel, pingente, faziam aquela festa” 

(Professora 3). Assim, uma vez que os alunos tivessem sido aprovados no “temeroso” exame 

de admissão, estariam autorizados a realizar sua matrícula no curso ginasial do educandário.  

O ano escolar era dividido em dois períodos letivos: o primeiro, de 1o de março a 

30 de junho, e o segundo, de 1o de agosto a 30 de novembro.43 Desse modo, no dia 1o de 

março de 1947, iniciaram-se as atividades pedagógicas em mais uma nova fase de desafios 

vividos pela escola que agora passara a se chamar Escola Normal Pedro II.  

 

 

                                                           
42 “A quebra da disciplina influi no grupo todo; a desobediência de um passa a outro e contagia a todos, gera a 
insubordinação da classe, o espírito de rebelião e anarquia. Daqui a necessidade de uma disciplina forte e 
rigorosa, que não abra jamais exceção” (ANISIO, 1955, p. 488).  
43 As datas de início, término e férias do ano letivo eram similares para os três cursos oferecidos pela escola. 
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Foto 11 – Ginásio da Escola Normal Pedro II. Este prédio pertenceu à Sociedade 
Ginástica da cidade e, posteriormente, foi adquirido pelo Governo do Estado. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

3.2 OS CURSOS, CORPO DOCENTE E CURRÍCULOS ESCOLARES 

Para que a Escola Normal Pedro II pudesse realizar suas atividades pedagógicas, 

fazia-se necessário cumprir com todas as exigências que as novas leis educacionais rezavam, 

desde a educação elementar até o curso normal. Como a escola já dispunha de uma estrutura 

física de excelência se comparada com as demais instituições de ensino, bastava adaptar-se, 

principalmente no que diz respeito às normas burocráticas, para que pudessem desenvolver 

seus trabalhos sem maiores dificuldades.  

Procuramos nos documentos informações que pudessem nos proporcionar uma 

maior compreensão de como era conduzido o ensino primário do Grupo Escolar Modelo 

Pedro II. Entretanto, não encontramos muitos documentos que tratassem sobre este curso. 

Acreditamos que uma explicação plausível para o desaparecimento desse material seja dada 

por uma ex-funcionária do educandário (na época Supervisora Escolar) chamada Conceição 

Nunes Tugeiro. Esta elaborou no ano de 1982 uma espécie de “histórico” do Pedro II44. 

Neste material, a professora menciona que grande parte dos documentos que tratavam da 

vida escolar do Pedro II foram perdidos em 1957, ano em que Blumenau foi assolada por 

                                                           
44 Documento localizado no Arquivo Histórico “José Ferreira da Silva” de Blumenau. 
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uma grande inundação (BARRETO e NIEMEYER, 2000, p. 28-30). Desse modo, é raro 

encontrar material empírico que aborde mais detalhadamente o período estudado, sobretudo 

informações referentes ao ensino primário. Porém, para tecermos algumas considerações 

sobre a vida escolar primária dessa escola, recorremos aos documentos oficiais como leis, 

decretos e portarias, além das fontes testemunhais que nos forneceram informações 

riquíssimas da memória escolar.  

A primeira vez que localizamos alguma informação referente ao ensino primário 

foi no Relatório Anual de 1948, desenvolvido pela Direção da Escola Normal Pedro II e 

assinado pelo professor Rodolfo Gerlach (BLUMENAU, 1947/1948). De acordo com esse 

relatório, verificamos que a direção do Grupo Escolar Modelo Pedro II estava a cargo da 

professora Zuleika Mansani. O mesmo material trazia uma listagem do corpo docente do 

Grupo Escolar Modelo Pedro II, no ano de 1948, e que apresentamos a seguir: 

 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES SÉRIES E DISCIPLINA 
Vidalvina Backes 1a série 
Marilena Vieira 2a série 

Therezinha Cascaes 3a série 
Ilúzia Rosa de Quadra 4a série 
Maria Emília da Silva Educação Física 

Quadro 03:  Docentes do curso primário 

Nos anos que se seguiram vimos outros nomes surgirem no Grupo Escolar. Porém, 

conforme foi apontado anteriormente, devido à escassez do material de pesquisa que trata 

sobre o ensino primário da escola, corremos o risco de talvez não mencionar um ou outro 

educador que possa ter vindo trabalhar na escola no período temporal que abrange este 

estudo. Constatamos, por exemplo, que a direção do Grupo Escolar passou a ser de 

responsabilidade da professora Jair Silva, que em 1950 substituiu de maneira interina a 

professora Íris Fádel, que se encontrava licenciada do cargo naquele momento. Assim sendo, 

seguem-se os nomes de outros docentes que se somam aos já citados: Miriam Santos 

Kaestner, Branca Flor de S. Thiago Melo, Maria da Graça B. Maestrina, Maria Leda Vaz 

Laux, Arlete Tereza Feminella, Wilson Alves Pessoa, Renato Benito (BLUMENAU, 1950, 

p. 23), Rosinete Carlos Negromonte, Marily Deeke, Alberto Cúrcio, Dulce Vargas, Clélia 

Censi, Astrogilda Cordeiro Guedes, Maria Ellen Blum, Mercedes Bértoli (BLUMENAU, 

1952b, p. 25), Maria de Lourdes Leite (BLUMENAU, 1953a, p. 26), Maria Eulália Chaves, 

Nadir Terezinha Hoeller, Maria Josefina Pereira Silveira (BLUMENAU, 1954a, p. 30), Zenir 

da Fonseca Koehler, Marília Schutel dos Santos, Rose Marie de Carvalho Nóbrega, 
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Margarida Buch, Dóris Therezinha Sanceverino e Léa Kopp Jaeckle (BLUMENAU, 1957b, 

p. 07-08).  

Constatamos que ainda na mesma instituição era oferecido o Curso Primário 

Complementar, com duração de um ano e mantinha articulação com o curso ginasial.45 Aliás, 

alguns pais matriculavam seus filhos nesse curso para “prepará-los melhor para o exame de 

admissão” (Aluno 5)46. Além dessa função de “preparar” para uma futura avaliação de 

ingresso no ginásio, o curso proporcionava a condição de o concluinte vir exercer a função 

de regente de ensino elementar. Segue, a título de comparação, a grade curricular de cada um 

dos cursos.47 

 

CURSO PRIMÁRIO ELEMENTAR CURSO PRIMÁRIO COMPLEMENTAR 
Leitura e linguagem oral e escrita Leitura e linguagem oral e escrita 

Iniciação matemática Aritmética e geometria 
Geografia e História do Brasil Ciências Naturais e Higiene  

Conhecimentos gerais e aplicados à vida 
social, à educação para a saúde e ao 

trabalho 

Geografia e História do Brasil, e noções de 
Geografia Geral e História da América 

Desenho e trabalhos manuais Desenho 
Canto Orfeônico Canto Orfeônico 
Educação Física Educação Física 

 Noções de Economia Doméstica e 
Puericultura  

 Conhecimentos das atividades econômicas 
da região 

 Trabalhos manuais e práticas educativas 
referentes às atividades econômicas da 

região. 
Quadro 04 : Grade Curricular – curso primário elementar e complementar 

 

Uma análise mais atenta nos relatórios nos mostrou que houve um aumento 

gradativo, no decorrer dos anos, na procura de vagas pelo curso primário da escola, exigindo 

que a direção disponibilizasse mais salas de aula e, respectivamente, a contratação de um 

número maior de professores. Uma das principais razões dessa crescente procura por 

matrículas no educandário se explica, sobretudo, pela “oferta de cursos subseqüentes e 

                                                           
45 O “Pedro II” oferecia um ano de Curso Complementar aos seus alunos. Contudo, o Decreto-lei n° 298 de 18 
de novembro de 1946, que expede a Lei Orgânica do Ensino Primário de Santa Catarina, em seu artigo 9o, 
previa que, onde se tornasse conveniente, poderia “o curso primário complementar ter a duração de dois anos, 
com a finalidade de intensificar e ampliar a cultura primária”. 
46 A mesma explicação nos foi fornecida pelo Aluno 8. 
47 A grade curricular dos respectivos cursos está de acordo com os artigos 7o e 8o, do Decreto-lei n° 8529 de 02 
de janeiro de 1946, que regia o Ensino Primário do país.   
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gratuitos que eram oferecidos na própria instituição, no caso o ginásio e o normal” (Aluno 

8).48  

Outra característica que nos chamou à atenção se refere às reuniões pedagógicas 

que ocorriam com certa freqüência no educandário. Nessas reuniões da direção com 

professores, o centro da discussão focava-se na elaboração dos meios ou mecanismos a 

serem utilizados para fazer com que os alunos estudassem de maneira disciplinar, buscando 

extrair dos mesmos o máximo do aproveitamento. Já dos professores era exigido de forma 

contundente o cumprimento e a execução de toda a programação anual, além de obrigá-los a 

exigir sempre o máximo de rendimento de seus alunos, adequando-os cada vez mais no 

ritmo da maquinaria escolar. Assim procurava-se garantir que as individualidades se 

integrassem a uma funcionalidade “orgânica”, ou seja, que funcionasse como um organismo 

com atividades controladas e codificadas. Como nos afirma Foucault (1977, p. 141), “[...] o 

corpo, do qual se requer que seja dócil até em suas mínimas operações, opõe e mostra as 

condições de funcionamento próprias a um organismo. O poder disciplinar tem por correlato 

uma individualidade não só analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica’”. 

Além disso, era justamente nessas reuniões que se socializavam as observações, as 

dificuldades pedagógicas, os “casos” considerados mais graves e problemáticos que 

prejudicavam a boa ordem escolar. Era nesses momentos que se procurava homogeneizar 

determinadas posturas dos docentes, procedimentos que não permitissem dar margens de 

dúvidas na condução disciplinar dos alunos, como: um determinado professor deixa sair da 

sala para beber água, o outro, não; outro deixa comer em sala, o outro, não. Essa questão de 

adotar um mesmo “comportamento professoral”, de “falarem uma mesma língua” era 

considerada um dos pontos positivos do sucesso disciplinar dos alunos da Escola Normal 

Pedro II. Por isso “esses encontros eram considerados de suma importância pelos 

professores para que prevalecesse o bom funcionamento pedagógico da instituição. Nós 

adotávamos uma postura similar, não dando margem a dúvidas para nossos alunos de como 

eles deveriam se comportar” (Professor 1). Assim, a escola se constituiu em um 

observatório político, um aparelho que permitia o conhecimento e controle perpétuo de sua 

população através da burocracia escolar, passando pela direção, secretaria, bedéis e dos 

professores. Sublinhamos, ainda, que, além da presença da direção do Grupo Escolar, grande 

parte desses encontros era coordenada pelo professor Orlando Ferreira de Melo, lente de 

Metodologia Geral e Metodologia do Ensino Primário da Escola Normal Pedro II. Além 

                                                           
48 Esta mesma opinião nos foi fornecida pelo Professor 1.  
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disso, era comum, também, ocorrerem outras reuniões quando da visita do Inspetor Escolar 

da Circunscrição, professor Alírio Luiz de Almeida.   

Seria de condenar que a ação de tais inspetores fosse rígida e uniforme. 
Realmente, muitas vezes, provocavam verdadeiro pânico entre os professores das 
escolas visitadas, em razão de suas exigências e meticulosidade burocrática. 
Porém, não pode ser tomado como um exemplo generalizado. Muitos tentavam 
ver na escola uma instituição para obter, além de certos objetivos comuns, outros 
determinados por aspectos do âmbito regional ou local. Faziam levantamentos da 
população em idade escolar, reuniam pais, revisavam horários tendo em vista 
condições locais de transporte e distâncias; davam aulas, procurando fornecer 
modelo aos professores; verificavam o índice de freqüência e o aproveitamento 
dos alunos. (MOREIRA, 1954, p. 68).27 

A reforma escolar iniciada no governo de Vidal Ramos e sedimentada na campanha 

nacionalizadora de Nereu Ramos só foi possível em virtude da perfeita estruturação das 

inspetorias escolares que, a todo o momento, controlavam e normatizavam a educação no 

estado. Dessa maneira, o Inspetor Geral de educação passou a ser cada vez mais auxiliado 

por inspetores escolares que gozavam de elevada posição nas comunidades e diante do 

professorado em geral. Assevera-nos Carlos Humberto Corrêa que inclusive muitos deles 

chegaram a atingir “destacada posição política e cultural no Estado, entre os quais Henrique 

da Silva Fontes, Antônio Mâncio da Costa, Altino Flores, João dos Santos e Luiz Bezerra 

Trindade” (CORRÊA, 1997, p. 110). 

Quanto ao ensino na instituição pesquisada, segundo nos afirmou uma ex-

professora do curso primário, ocorria uma cobrança rigorosa sobre o professor por parte da 

direção. De acordo com a informante, como o próprio nome do educandário já dizia (Grupo 

Escolar Modelo Pedro II), era necessário que o professor se transformasse em uma espécie 

de “modelo”, principalmente, pelo fato de estar anexo à Escola Normal. Assim, recaía sobre 

ele “uma série de normas e orientações para que pudessem torná-lo uma referência, um 

exemplo a ser seguido” (Professora 3).  

As aulas desses professores do Grupo Escolar eram fiscalizadas, anotadas 

minuciosamente, conferidas, tanto pela direção quanto pelo lente catedrático de Metodologia 

Geral e Metodologia do Ensino Primário, passando em determinados momentos até um certo 

desconforto e constrangimento para o exercício da função. A própria professora procurou 

nos justificar essa situação.  

                                                           
27 Para mais detalhes quanto à lei que expede regulamento para o serviço de inspeção escolar, ver (SANTA 
CATARINA, 1946e). 
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“Naquele tempo o Pedro II só pegava o professor que tinha uma metodologia, 

que sabia dar uma boa aula. Com tudo isso que a gente tinha que ensinar, ainda tinha os 

normalistas dentro da sala de aula pra aprenderem e praticarem suas aulas, pois, faziam 

seus estágios. Se nós não déssemos uma boa aula, o professor de metodologia, o Orlando, 

já falava pra gente mesmo e depois para o diretor: ‘olha, precisam melhorar a aula 

assim, assim e assim’. Porque não estava boa a aula modelo. Aula modelo! O professor 

Orlando estava sempre junto com os normalistas. Por exemplo, duas vezes na semana ele 

repartia os alunos nas salas. Nós deveríamos ministrar aulas modelos para os alunos 

aprenderem como tinham que lecionar. Então, ele fiscalizava mesmo nossas aulas. Ora, o 

professor tinha que ser modelo, para poder dar uma aula modelo. Tínhamos que ensinar 

bem. [...] Agora Modelo, eram só os quatro anos do primário. Era modelo para os 

normalistas praticarem, compreendeu? Só no Pedro II, porque o Curso Normal era no 

Pedro II. Os quatro anos primários serviam de modelo para os alunos do Curso Normal 

aprenderem a dar aula. Sairiam de lá professores formados. Então, para entrar neste 

grupo, tinha que saber dar aula. Por isso era chamado Grupo Escolar Modelo Pedro II” 

(Professora 3). 

Assim, parece-nos evidente o porquê de as Escolas Normais possuírem, em anexo, 

os Grupos Escolares. A finalidade desse estabelecimento se justifica, sobretudo, pelo fato de 

os futuros professores iniciarem, nestes locais, suas práticas pedagógicas. Sob a orientação 

de seus professores, os normalistas, como eram conhecidos, ministravam determinado 

número de aulas no curso elementar, que era considerado, para todos os efeitos, um campo 

de observação e de experiência educacional dos professores e dos alunos do segundo ciclo 

do ensino normal. Segundo os ex-professores entrevistados, era um hábito dos docentes do 

grupo escolar organizarem seus planos de aula em cadernos especialmente apropriados para 

essa tarefa. Alguns professores preparavam seus planos diariamente, outros, procuravam 

planejar suas atividades escolares para toda uma semana. Todavia, o planejamento semanal 

era mais raro, pois a Direção não o via com “bons olhos”.  

“Normalmente, fazia-se planos de aula, que eram escritos na véspera e, antes 

mesmo de começar a aula, levava-se à direção. O diretor revisava, orientava, e daí você 

podia ministrar a aula. E fazíamos planejamentos de todas as disciplinas: plano de História, 

de Geografia, de Matemática, tudo em um caderno especial” (Professora 3). 
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O plano de aula, de uma maneira geral, consistia em declarar como seria 

preenchido o horário da aula, o conteúdo a ser ministrado, a maneira que se conduziria a aula 

e, finalmente, os exercícios correlatos às atividades desenvolvidas. Contando-nos sobre as 

disciplinas Desenho e Trabalhos Manuais, a Professora 3 nos afirmou que os materiais 

freqüentemente usados pelos meninos era serragem, caixinhas de madeira fina, latas velhas, 

caixas de papelão, grãos, cascas de ovos, penas, barbantes, folhas, cartolinas, jornais, papel e 

tesoura. Os desenhos consistiam em elaborar, por exemplo, pequenos mapas, esboçar e 

sombrear sólidos geométricos e copiar gravuras. Havia, também, os dias destinados à 

elaboração dos desenhos livres, atividade aguardada com expectativa pelos alunos, e durante 

as quais eram produzidas figuras que variavam entre casas, animais, pessoas, flores, 

montanhas e até mesmo a bandeira do Brasil. Já nos Trabalhos Manuais, procurava-se criar 

coisas que pudessem ter alguma utilidade, tanto para a instituição de ensino como para a 

própria casa do educando. “Assim poderia ser criado na escola coisas úteis como cabides, 

caixas, cintos, porta-toalhas e porta-escovas” (Professora 3).49 

Do mesmo modo que os Trabalhos Manuais, a professora apregoa que se buscava 

ao máximo, no decorrer das aulas de Economia Doméstica, proporcionar às alunas 

aprendizados utilitários e práticos não só para a escola, mas, principalmente, com ênfase para 

tarefas do lar. Desse modo, constata-se que o intuito da disciplina era fundamentalmente 

preparar as meninas para os serviços domésticos. “Daí as aulas serem voltadas para os 

cuidados com a linguagem, higiene, etiqueta, enfim, deveríamos formar boas futuras mães 

de família” (Professora 3). 

Nessas aulas eram realizados trabalhos com agulha, como bordados, crochê e tricô. 

Confeccionavam-se tapetes ou toalhas com aplicações de lã, aprendia-se a cuidar dos jardins 

e hortas, limpeza da casa, receitas, entre outras atividades.50 E garante-nos a ex-professora 

                                                           
49 “Essas atividades eram propostas como forma de conferir ao ensino uma feição mais prática e de promover 
uma recuperação da dignidade dos ofícios manuais, que eram desprezados em relação às profissões de caráter 
intelectual. [...] Entendia-se que o aprendizado dessas atividades poderia proporcionar inclusive uma forma de 
sustento para aqueles alunos que precisassem abandonar os estudos antes da conclusão do curso. De fato, para 
grande parte dos alunos naquela época, a escolaridade terminava no curso primário. Uma vez que o ensino dos 
trabalhos manuais podia significar a aquisição de um ofício simples, esse era entendido também como um 
atrativo à permanência dos alunos na escola e, portanto, como um recurso contra a evasão” (LIMA, 1999,          
p. 109).   
50 “[...] a partir dos anos trinta, com a preocupação do Estado Novo em promover o ‘fortalecimento da 
instituição familiar’, considerada como ‘o elemento de ordem do Estado’, a educação doméstica feminina 
ganhou uma nova dimensão. Não se tratava mais de favorecer a inserção das meninas das camadas proletárias 
no mercado de trabalho, mas, principalmente, de trazer de volta a mulher para o âmbito doméstico, mediante a 
valorização do seu papel social de mãe e de esposa. Portanto, a ênfase na aprendizagem dos trabalhos manuais 
e da economia doméstica para as meninas nesse período provavelmente não estava relacionada à intenção de 
proporcionar-lhe um trabalho, mas, principalmente, à busca de orientá-las quanto à maneira mais racional, 
eficiente e econômica de cuidar da casa e da família” (LIMA, 1999, p. 110-111).  
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que “eles caprichavam, porque no final do ano tinha a exposição no Grupo Escolar e os 

alunos tinham que mostrar todos aqueles trabalhos produzidos durante o ano” 51 

(Professora 3).  

A escola dispunha de diversos mapas (geográficos e humanos) que eram usados 

pelos docentes dos três cursos, materiais de apoio pedagógico, além de ilustrações e gravuras 

que os professores do primário providenciavam. Sendo as aulas normalmente expositivas, 

uma vez encerrado um determinado conteúdo, a maneira mais freqüente de os professores 

verificarem o aprendizado dos discentes era realizando perguntas orais, cujas respostas eram 

prontamente corrigidas. Também era praxe no dia seguinte questionar determinado aluno 

para que “relembrasse” para a turma determinado “ponto”, podendo este fazer uso do 

material utilizado pelo professor na véspera. Sanadas as respectivas dúvidas que porventura 

pudessem surgir, os alunos realizavam tarefas e exercícios de fixação na sala ou em suas 

casas, de acordo com o comando do professor. No dia seguinte, deveriam levar seus 

cadernos de atividades para a escola, onde o docente, fora do período de aula, corrigia e 

emitia, posteriormente, um julgamento que se traduzia em um valor numérico, variando de 

zero a cem (mais tarde o conceito numérico passou de zero a dez).  

No ensino de cálculo, geralmente no primeiro e segundo ano, a criança já aprendia a 

tabuada, realizando exercícios escritos e orais, tomando o professor todo o cuidado para que 

os pequeninos procurassem resolvê-los mentalmente. Dever-se-ia coibir ao máximo a 

contagem nos dedos. No segundo e terceiro ano do primário, os alunos já recebiam algumas 

noções de fração e problemas matemáticos. Na quarta série, já apareciam exercícios um pouco 

mais complexos, como proporções e juros.  

No curso primário, a leitura, a interpretação e a análise léxica tinham por base um 

livro de texto que ajudava a orientar o professor. A aprendizagem da escrita consistia em 

cópias de letras, palavras e, finalmente, pequenas frases. As crianças escreviam as primeiras 

letras no próprio quadro negro, passando depois a utilizar o lápis e papel para que, no final 

do primeiro ano, passassem a escrever a tinta. Quando a criança dava mostras que de certo 

modo já dominava os primeiros passos da escrita, o professor passava a introduzir, 

gradativamente, pequenos ditados. Na terceira e quarta séries, os alunos já realizavam 

pequenas composições e descrições. Sobre isto, a ex-professora nos dá mais algumas 

informações. 

                                                           
51 O Art. 217 previa que “as exposições escolares terão por fim apresentar ao público o resultado dos trabalhos 
do ano letivo”. Para maiores informações sobre as exposições escolares do curso primário, ver Capítulo VIII – 
das Exposições Escolares (SANTA CATARINA, 1946f). 
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“Você pode ver que os meus quartos anos daquela época, se comparado com as 

crianças das 8as séries de hoje, as 4as séries sabiam mais Português, mais Matemática do 

que as crianças das 8as séries. Meu Deus! Se chegasse uma criança na 4a série que não 

estivesse alfabetizada, era a maior vergonha para o professor. Eles chegavam no 2o ano já 

bem alfabetizados. Não passava do primeiro ano para o segundo se não estivesse 

alfabetizada. Dava-se um livro e a criança deveria saber ler. Era ensino mesmo! Tinha que 

ver o quarto ano. Faziam composições, faziam cartas, faziam convites, faziam tudo, tudo. 

Interpretação de leitura. Matemática era uma alegria. Faziam de tudo!” (Professora 3).  

Recomendava-se aos professores do ensino primário que o aproveitamento do 

aluno fosse “verificado por meio de exercícios e exames”, e avaliado por conceito numérico. 

Porém, deveriam os docentes adotar “critérios e processos que assegurassem a objetividade 

na verificação do rendimento escolar”.52 Entretanto, convém afirmarmos que essas 

avaliações deveriam ser preferencialmente realizadas em forma de testes, orientadas pela 

direção da escola e julgadas pelo professor, que lhes atribuiria uma nota, graduada de cinco 

em cinco. Desse modo, as provas mensais serviriam de base para que os respectivos 

professores pudessem classificar os alunos em “fortes”, “médios” e “fracos”, permitindo 

também à direção do educandário acompanhar mais precisamente o ensino de classe.53 

Convém destacarmos que no campo das avaliações escolares (e isso vale para os 

três cursos oferecidos pela escola), o ideal que passou a orientar as discussões consistia na 

objetividade das medidas, na possibilidade de quantificar o aprendizado de maneira que não 

houvesse espaço para o arbítrio ou o equívoco. “Entendia-se que era preciso garantir total 

imparcialidade na correção das provas e os testes passavam a ser considerados, portanto, o 

tipo de exame mais indicado para avaliar os alunos” (LIMA, 1999, p. 161).  

Entre as recomendações dos exames finais previstos em lei54, constatamos que os 

alunos do 1a a 4a séries deveriam saber ler e interpretar pequenos trechos que estivessem no 

nível da classe correspondente e que não tivessem ainda sido estudados durante o ano letivo, 

ou seja, o texto deveria ser inédito para o aluno. Mas alertava-se que enquanto um aluno 

fosse examinado, outro deveria ler silenciosamente o trecho que lhe fosse indicado. Quanto à 

interpretação, esta era solicitada antes da leitura em voz alta. Afirma-nos a ex-professora que 

“a criança tinha que ler conscientemente o livro, qualquer livro. Dava-se um texto do livro, 

                                                           
52 Artigo 20 da Lei Orgânica do Ensino Primário, ver (BRASIL, 1946a). 
53 Para mais detalhes sobre o regime de aula e da promoção dos alunos, ver Capítulo V (SANTA CATARINA, 
1946f). 
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a criança deveria ler corretamente e depois ainda se pedia para que ela interpretasse um 

pouco” (Professora 3). 

No que se refere ao exame de aritmética, exigia-se que os alunos de 1o ano 

resolvessem três problemas de uma só operação; já os de 2o, 3o e 4o anos deveriam resolver 

quatro problemas de duas ou mais operações, constando nestes os respectivos enunciados, a 

resolução das contas e suas respectivas respostas. Quanto à linguagem escrita, os alunos do 

1o ano deveriam formar oito sentenças, com palavras de sílabas simples e complexas. 

Todavia, o exercício de formação de sentenças poderia, também, ficar a cargo do 

examinador que o preparava oralmente, pois, o que “se tem em vista é ver se o aluno sabe 

gravar palavras”.55 Os alunos dos 2o, 3o e 4o anos realizavam um dos últimos exercícios do 

programa ministrado no respectivo ano em que o mesmo se encontrava. Em relação à 

Geografia, História do Brasil e Conhecimentos Gerais, os professores elaboravam um 

questionário com perguntas que variavam entre quatro ou mais questões, sendo que as 

mesmas eram obrigadas a ser respondidas de forma escrita. Ressaltamos que tivemos a 

oportunidade de encontrar em alguns relatórios os conteúdos programáticos das disciplinas. 

Contudo, podemos comprovar as informações levantadas pelos ex-alunos entrevistados 

quando estes mencionam que os professores das disciplinas supracitadas costumavam 

realizar descrições orais de determinados fatos, cenários ou tramas, bem como as infindáveis 

biografias dos principais personagens históricos. Na História do Brasil, por exemplo, os 

professores realizavam uma abordagem numa perspectiva eurocêntrica. Buscavam mostrar a 

trajetória linear que unia o passado colonial (a ocupação do território, as guerras entre os 

nativos e os europeus, os ciclos econômicos, a independência, o período monárquico, a 

proclamação da república e a sucessão dos presidentes e seus atos administrativos) às 

representações de um presente glorioso, de um país agora já moderno e industrializado. 

Segundo alguns entrevistados, questões quanto ao extermínio e a aculturação ameríndia e 

temas como, por exemplo, a escravidão africana no Brasil eram tratadas de forma apressada. 

E, finalmente, quanto à parte cartográfica, os alunos de 2o ano, utilizando-se do 

mapa de Santa Catarina, deveriam localizar a capital, bem como as principais cidades, sede 

do município e limites do Estado; enquanto que os do 3o e 4o anos, utilizando-se do mapa do 

Brasil, tinham a tarefa de localizar o Estado de Santa Catarina e alguns acidentes 

geográficos. 

                                                                                                                                                                                     
54 Decreto Estadual n° 3735 de 17 de dezembro de 1946, em seu artigo n°156, trazia recomendações de como 
seriam realizados os exames finais nas escolas isoladas, escolas reunidas e nos grupos escolares. 
55 Artigo n°156, do Decreto Estadual n° 3735 de 17 de dezembro de 1946.  
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Ao término do ano letivo, ultrapassada a etapa dos exames finais, seriam 

considerados aprovados os alunos que tivessem obtido nota mínima de 50 em linguagem, 50 

em aritmética, 50 como média das notas nas demais disciplinas, e 50 em leitura comentada.56 

Contudo, salientamos que, após os julgamentos dos avaliadores, caberia ainda uma 

apreciação final do diretor da escola, podendo este concordar ou não com as notas atribuídas 

aos educandos57.  

Nas nossas entrevistas pudemos apurar que grande parte do corpo docente 

costumava preparar suas aulas baseadas nos livros didáticos e enciclopédias de que a própria 

biblioteca escolar dispunha. Segundo uma entrevistada, “era comum encontrarmos 

professores naquele recinto estudando, pesquisando ou solicitando empréstimo de algum 

material” (Aluna 9).  

Destacamos, também, a título de curiosidade, que o Grupo Escolar Modelo Pedro II 

produzia em nível do Curso Primário e Complementar, sob a responsabilidade do professor 

Wilson Alves Pessoa um pequeno número jornalístico denominado “Nosso Jornal”.58 Nele, 

além dos textos escritos pela direção, grande espaço era destinado aos alunos para exporem 

seus textos que, em sua grande maioria, reverenciavam vultos da história, como José 

Bonifácio, Duque de Caxias, D. Pedro I, Dr. Hermann Blumenau, D. Pedro II, Rui Barbosa e 

tantos outros; ou ainda realizavam menções a datas comemorativas dos meses próximos ao 

lançamento do jornal. No caso, como o número que analisamos havia sido lançado no mês 

de agosto/setembro de 1950, praticamente todas as mensagens diziam respeito à fundação do 

município de Blumenau, de maneira mais especial às comemorações de seu centenário, bem 

como da independência do Brasil. Além disso, o jornal escolar parecia ser utilizado como um 

meio de comunicação entre direção, professores e alunos, de modo que o mesmo permitia 

utilizar seu espaço para mencionar pequenos lembretes, felicitações aos aniversariantes, 

curiosidades, informações e poesias, sendo que estas últimas denotam grande referência ao 

civismo, orientação esta exigida pelo Estado em todas as atividades desenvolvidas nas 

                                                           
56 Artigo n°145, do Decreto Estadual n° 3735 de 17 de dezembro de 1946.  
57 Artigo n°146, do Decreto Estadual n° 3735 de 17 de dezembro de 1946.  
58 É possível se encontrar um único exemplar desse jornal no Arquivo Histórico “José Ferreira da Silva”, em 
Blumenau. Conforme já frisamos, o jornal estava sob responsabilidade do Professor Wilson Alves Pessoa. 
Entretanto, conseguimos apurar que o “Diretor” – Jan Rabe - e um dos “Repórteres” – Rui T. da Silva - eram 
alunos do 1º ano do Curso Primário Complementar. Tudo nos leva a crer que a segunda “repórter” e o 
“gerente” do jornal, respectivamente, Ingrid Hausmann e Orlaf Otte, também fossem alunos do educandário. O 
que pudemos localizar como “pista” quanto à história desse jornal é que em sua capa há o registro de que o 
mesmo se encontrava no sétimo ano de produção e que este, no caso que analisamos, era o oitavo número. 
Desse modo, infelizmente não foi possível encontrarmos maiores informações quanto à sua história e o tempo 
de sua permanência. 
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escolas. Apenas para ilustrarmos, então, apresentamos em seguida um poema que foi 

publicado neste número, cuja autoria é atribuída a Maurício B. Guimarães. 

 
O Momento Supremo 

 
No fundo azul do céu destaca-se a paisagem: 
o verde campo e o riacho a rolar mansamente; 
junto, o carro de bois, passa, tarde e rangente, 
e alvejam, mais além, os muros da estalagem. 
 
Diante dela susteve a andadura da viagem, 
a guarda de dragões do Príncipe Regente: 
devorando o caminho, atropeladamente, 
um correio alcançara a luzida equipagem. 
 
Traz urgente missão do Rio de Janeiro – 
o assunto é capital; são notícias da Corte, 
que afrontam uma vez mais o brio brasileiro. 
 
D. Pedro lê o despacho e, heróico no seu porte, 
Erguendo a espada ao céu, magnífico altaneiro, 
Solta o brado imortal: “Independência ou Morte!” 
 
 

Atendo-nos a partir de agora com mais atenção ao curso ginasial, perceberemos que 

os alunos, ao ingressarem no citado curso, tendem a estar muito mais presos, bem mais 

adaptados e, para usarmos um termo de Foucault, “adestrados” na lógica do poder 

disciplinar.59 Tal condição se justifica, principalmente, pelo fato de o mesmo já estar inserido 

na máquina escolar há pelo menos quatro anos de sua vida, de modo que já vinha se 

submetendo à aplicação dos regulamentos disciplinares, do controle intenso e contínuo. Mas, 

referindo-nos ao curso ginasial da instituição, conforme mencionamos anteriormente, existia 

a obrigatoriedade amparada na lei de que só se poderia ingressar no citado curso mediante a 

aprovação no exame de admissão. Desse modo, após todos os procedimentos avaliativos 

realizados no estabelecimento, a Escola Normal Pedro II passou a contar com quatro séries 

ginasiais, sendo a primeira com os alunos que foram submetidos aos exames de admissão e 

alunos transferidos de outros ginásios, já legalizados e com inspeção federal, e as 2a, 3a e 4a 

séries com alunos também transferidos de outro ginásio. Segue a tabela de matrícula do 

primeiro ano de funcionamento do curso ginasial da Escola Normal Pedro II. 
 

 

 

                                                           
59 “O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 
‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor” (FOUCAULT, 1977, p. 153). 
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Tabela 01 - Matrículas do curso ginasial – 194760 

CURSO GINASIAL 
Série N° de alunos 
1a A 36 

1a B 35 

2a 8 

3a 3 

4a 2 

Total 84 

Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado 
pelo Inspetor Arão Rebelo para a classificação do Ginásio da 
Escola Normal Pedro II de Blumenau. Blumenau, 1947. p. 13. 
Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Ainda neste mesmo ano, pela Portaria Ministerial n° 547, de 14 de novembro de 

1947, foi concedida equiparação, sob regime de inspeção preliminar, ao Ginásio da “Escola 

Normal Pedro II.”61 Cabia ao Ministério da Educação/Diretoria do Ensino Secundário 

designar funcionários federais para inspecionar os estabelecimentos de ensino secundário no 

Brasil. Aqueles, por sua vez, deveriam desenvolver relatórios minuciosos, detalhistas e 

criteriosos, dando pareceres quanto ao edifício escolar, sua localização, salas de aula, 

material escolar, entre outras informações, cabendo-lhe, ainda, atribuir, a cada item previsto, 

grau ou nota correspondente. Após o pronunciamento da Diretoria do Ensino Secundário 

sobre o relatório a ele remetido pelo inspetor, o estabelecimento ficava ou não autorizado a 

funcionar condicionalmente, como ginásio, durante o prazo de dois anos. Decorrido esse 

prazo, a Diretoria do Ensino Secundário ordenaria uma nova revisão das condições do 

estabelecimento para o fim da concessão de equiparação, designando, para isso, uma 

comissão especial composta de três inspetores federais. Somente após essas etapas é que a 

Diretoria do Ensino Secundário estabelecia uma equiparação definitiva do curso secundário 

no estabelecimento (LIMA FILHO, 1950, p. 15-16).  

Entretanto, a primeira etapa a ser realizada para dar início ao curso ginasial da 

Escola Normal Pedro II seria uma verificação prévia que, por sua vez, coube a Arão Rebelo, 

                                                           
60 Maiores informações quanto às matrículas no Pedro II, entre os anos de 1889 a 1982, ver Tugeiro (1982). 
61 De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Secundário, decreto-lei n° 4.244, em seu Artigo 72, parágrafo 1o, 
afirma que o estabelecimento de ensino secundário que viesse a ser equiparado passaria a ser mantido pelo 
governo estadual ou pelo distrito federal, uma vez que tivessem sido aprovados a funcionar pelo Ministério da 
Educação. No caso da Escola Normal “Pedro II”, o governo estadual assumiria todas as responsabilidades 
administrativas. 
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Inspetor Federal do Ensino Secundário nesta região. Nessa primeira etapa, eram observadas, 

com maior atenção, questões como a localização da escola, edifício, instalações, salas de 

aula, salas especiais e material didático. Após ser realizada a devida fiscalização e 

“preenchidas as condições legais”, concluiu em seu relatório o Inspetor Federal, Arão 

Rebelo: “sou de parecer de que ao Ginásio da Escola Normal Pedro II, de Blumenau, deve 

ser concedida inspeção preliminar” (BLUMENAU, 1947, p. 90). Ainda sobre as inspeções 

que eram realizadas, dizia a lei federal do Ensino Secundário que estas não só ocorriam do 

ponto de vista administrativo, mas também com o caráter de orientação pedagógica, bem 

como assegurar a ordem e a eficiência escolar.62 

Em 18 de dezembro de 1947, conforme ofício nº 8007 de 18 de dezembro de 1947, 

dirigido pela Divisão de Ensino Secundário à Escola Normal Pedro II, comunicou o diretor 

daquela Divisão que o Ministro da Educação autorizara a validação dos atos escolares 

relativos à 1ª série ginasial, realizados no curso ginasial da Escola Normal Pedro II, mediante 

aprovação dos estudantes matriculados na 1ª série, em exames de admissão processados sob 

fiscalização federal (BLUMENAU, 1947/1948, p. 02). Para a direção do educandário tal 

ofício trouxe uma grande tranqüilidade na medida em que o curso ginasial estava em 

conformidade com a lei, podendo assim dar seqüência aos seus serviços educacionais. 

Analisando o Relatório de 1947, encontramos os nomes do primeiro grupo de 

professores que lecionaram no então recém-criado curso ginasial da Escola Normal Pedro II. 

Segue o nome de cada docente e a respectiva disciplina ministrada (BLUMENAU, 1947, p. 

10-11): 

 

• Prof. Rodolfo Gerlach – Diretor – Lente de Geografia Geral, do Brasil e de Santa 

Catarina  

• Prof. Joaquim de Sales – Lente de Português, Língua e Literatura Vernáculas 

• Prof. Joaquim Floriani – Lente de Matemática 

• Profa. Betty Maud Clements – Lente de Inglês 

• Prof. Heriberto Joseph Müller – Lente de Latim 

• Profa. Marie Marthe Liechty – Lente de Francês 

• Prof. Dr. Paulo André de Carvalho – Lente de Ciências Naturais, Física e 

Química 

• Profa. Hieronides Vieira – Lente de História Geral e do Brasil 

                                                           
62 Artigo 75, parágrafo 2o, do Decreto-lei n° 4.244 de 09 de abril de 1942 que versa sobre o Ensino Secundário 
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• Prof. Ludwig Emmerich – Desenho 

• Prof. Heinz Geyer – Música e Canto Orfeônico  

• Prof. Frida Lueders Liesegang – Trabalhos Manuais 

• Profa. Ivane Charan – Regente de Educação Física (seção feminina)  

• Prof. Edgar Arruda Salomé – Regente de Educação Física (seção masculina).63  

 
 

�

Foto 12 -  Primeira turma formada e que cursou os quatro anos ginasiais na Escola 
Normal Pedro II (1947-1950). No centro da imagem se vê a professora Marie 
Marthe Liechty – Lente de Francês. 
Fonte: Fotografia cedida gentilmente pelo casal Ivo e Marlies Koffke. 

O ginásio da Escola Normal Pedro II, bem como seu corpo docente, “passou a ser 

visto num curto prazo de tempo como um dos melhores do Estado” (Aluno 1).  No que diz 

respeito à grade curricular do curso, de acordo com a exigência da lei que versava sobre o 

Ensino Secundário do país, seguem-se as disciplinas e as respectivas séries nas quais estas 

eram ministradas: 

 

Português (1a, 2a, 3a, 4a); Latim (1a, 2a, 3a, 4a); Francês (1a, 2a, 3a, 4a); Inglês (2a, 3a, 

4a); Matemática (1a, 2a, 3a, 4a); Ciências Naturais (3a, 4a); História Geral (1a, 2a); História do 

Brasil (3a, 4a); Geografia Geral (1a, 2a); Geografia do Brasil (3a, 4a); Trabalhos Manuais (1a, 

2a); Desenho (1a, 2a, 3a, 4a); Canto Orfeônico (1a, 2a, 3a, 4a).  

 

                                                                                                                                                                                     
do país.  
63 No mesmo relatório ainda é possível encontrar, na página 12, o registro dos professores, de acordo com a 
publicação do Diário Oficial da União de 17 de setembro de 1947.  
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Do mesmo modo que o ensino primário, as aulas no curso ginasial (assim como no 

curso normal) eram realizadas, geralmente, por meio de uma exposição oral do conteúdo, 

apoiado em livros didáticos e enciclopédias. Segundo um de nossos informantes, o ensino 

“se constituía em compartimento estanque e sem muita correlação com outras matérias, 

como se vê hoje em dia”. “Atualmente”, afirma-nos o ex-professor, “as aulas são muito mais 

dinâmicas, pois mudou a pedagogia e os métodos de ensino. Você tem mais liberdade para 

participar com os professores do que naquela época” (Professor 2). 

Quanto ao processo avaliativo dos alunos ginasianos, verificamos que era prevista 

por lei a obrigatoriedade da realização das chamadas provas parciais e dos exames finais, no 

decorrer do ano letivo�(SANTA CATARINA, 1946a).   

“[...] O ano letivo também era difícil. Quer ver a prova oral! Você tinha que saber 

mesmo. Porque uma prova escrita sempre tinha a possibilidade de você dar uma olhada na 

prova do lado ou pegar o livro, dar uma coladinha ou coisa assim (risos). Mas numa prova 

oral ou nos exames orais que se faziam no final de ano, olha, era fogo! Todos eram 

obrigados a fazer estas provas. Não tinha esse negócio de que você já tinha conseguido os 

pontos necessários para passar. Não tinha. Todos tinham que fazer as provas. Mesmo que a 

pessoa tivesse dez em tudo, tinha que fazer a prova. Todos!” (Aluno 9). 

As provas parciais poderiam ser escritas ou práticas, ocorrendo na segunda 

quinzena do mês de junho e o conteúdo exigido para a avaliação contemplava toda a matéria 

lecionada até aquele período. Já os exames finais constavam de provas escritas e orais ou 

escritas e práticas, além de contemplar toda a matéria ministrada durante o ano letivo. As 

provas escritas dos exames finais eram realizadas na segunda quinzena de novembro, e as 

provas orais e práticas, no mês de dezembro. A nota mínima de aprovação era cinco em cada 

disciplina. Tanto o exame parcial quanto o exame final versavam sobre um ponto sorteado 

de uma lista, devendo o mesmo ser apresentado previamente ao diretor do educandário. 

Salientamos, ainda, que as atividades desenvolvidas no ano contribuíam para a soma final do 

“aproveitamento” do aluno. Além das provas parciais e dos exames finais, o aluno era 

avaliado mensalmente com a realização de exercícios propostos pelos professores. Dessas 

avaliações era possível, portanto, extrair-se mais uma nota. Assim, a nota anual dos 

exercícios era a média aritmética das notas de aproveitamento dadas mensalmente, a partir 

de março (início do ano letivo), com exceção dos meses de junho, novembro e dezembro 

(período contemplado pelas provas parciais e pelos exames finais). O “veredicto” final de 

cada disciplina seria a média aritmética da nota anual dos exercícios, da nota da prova 
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parcial e das notas do exame final. Entretanto, se o aluno ainda assim não conseguisse atingir 

a nota mínima exigida por lei (cinco) e, eventualmente, ficasse na dependência de uma ou 

duas disciplinas, poderia recorrer a mais uma oportunidade denominada de exame de 

segunda época (mês de fevereiro). Dessa forma, o aluno estava autorizado a prestar mais 

uma prova para demonstrar “suficiência” para seguir adiante. A nota de exame de segunda 

época substituiria a do exame anterior, refazendo-se os cálculos descritos anteriormente. 

Feito isto, finalmente se chegaria a um resultado definitivo. Evidentemente, a não realização 

de alguma dessas etapas acarretaria uma provável reprovação, caso não fosse justificada. 

Porém, alerta-nos uma entrevistada que no final de ano “reprovava muita gente, 

principalmente do primeiro e segundo ano do ginásio” (Aluna 9).64  

A partir de 05 de janeiro de 1951, houve uma mudança no nome do curso ginasial 

da escola, passando este a se denominar Ginásio Estadual Pedro II (SANTA CATARINA, 

1951). Porém, neste ano ainda, o curso ginasial continuava não sendo definitivamente 

equiparado, pois, como já foi mencionado anteriormente, em 1947, a escola havia passado 

por uma verificação preliminar realizada pelo Inspetor Federal Arão Rebelo. Contudo, a 

necessidade da equiparação do curso ginasial foi sentida no momento em que foi baixada a 

Portaria n° 501 de 19 de maio de 1952 que, no seu artigo 129, obrigava que os 

estabelecimentos que realizassem exames de licença ginasial deveriam gozar de equiparação 

definitiva, o que nesse momento ainda não era o caso da Escola Normal Pedro II.65 

Procurando sanar essa inadequação, a Direção da escola solicitou à Diretoria do Ensino 

Secundário uma segunda inspeção a título de equiparação definitiva do curso ginasial. 

Assim, em 1952, após a elaboração de um minucioso relatório realizado pelos Inspetores 

Federais Arão Rebelo, Rafael Cruz Lima e Antenor Morais (BLUMENAU, 1952a) e, 

posteriormente, encaminhado à Diretoria do Ensino Secundário no Rio de Janeiro, 

acreditava-se ter sido sanado qualquer imprevisto quanto ao anseio da direção da escola. 

Entretanto, por ausência de alguns documentos exigidos pela Diretoria do Ensino 

Secundário, acabou o processo se arrastando por mais algum tempo. É possível constatar, 

nos relatórios anuais que se seguiram (BLUMENAU, 1953b; BLUMENAU, 1954b), o apelo 

da Direção do educandário quanto à equiparação definitiva do curso ginasial, pois, até aquele 

                                                           
64 De fato, é possível se perceber um alto índice de reprovação no curso ginasial, especialmente nas primeiras e 
segundas séries do ginásio. Para uma análise mais precisa e detalhada quanto aos índices percentuais de 
matrículas, freqüência, promoção, reprovação, exames, entre outras informações, ver (BLUMENAU, 1950; 
BLUMENAU, 1951a; BLUMENAU 1952c, BLUMENAU, 1953b; BLUMENAU, 1954b; BLUMENAU, 
1955; BLUMENAU, 1956; BLUMENAU, 1957a; BLUMENAU, 1958; BLUMENAU, 1959). Todos estes 
documentos fazem parte do acervo do “Pedro II”. 
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momento, ainda não havia sido alcançada, causando-lhes perante a comunidade um certo 

desconforto.66 

Passados alguns anos e respondendo a um desejo de longa data, sobretudo, com 

reivindicações que ocorreram por parte da comunidade e encabeçadas pela União 

Blumenauense dos Estudantes (UBE), a escola, finalmente, passou a oferecer o curso 

científico no período noturno. A instalação desse curso não havia sido uma tarefa muito 

fácil, resultando na época uma pressão muito forte sobre a direção da escola, pois, até então, 

esse curso “era monopólio dos padres” (Aluno 3). A instalação do curso científico se 

justificava, entre outras razões, pelo fato de que “os alunos que, porventura, concluíssem o 

ensino secundário, possuíam poucas opções de estudo, caso objetivassem permanecer na 

cidade de Blumenau. O único curso subseqüente e público que lhes era oferecido era o 

Normal do próprio Pedro II” (Aluno 3).  

Ademais, o colégio franciscano já vinha oferecendo há algum tempo o curso 

científico e, também, o de contabilidade. Contudo, conforme já mencionamos anteriormente, 

havia uma peculiaridade, que era a exigência do pagamento do curso por parte dos alunos 

para que pudessem freqüentá-los. 

 “Naturalmente que os padres ficaram possessos com nosso movimento e tentaram 

impedir de todas as formas que se implantasse o científico. Houve, inclusive, um debate 

público. Isso criou uma situação de animosidade que chegou a se refletir em eventos 

esportivos. Porque a UBE promovia torneios entre os colégios. A rivalidade chegou a tal 

ponto que quando se cruzavam Santo Antônio versus Pedro II, chegava a ocorrer, inclusive, 

confrontos físicos entre alunos” (Aluno 3).�

Mesmo com todos os percalços que foram surgindo no decorrer desse processo, o 

objetivo da UBE e de tantos outros foi alcançado com a instalação do Colégio Estadual 

Pedro II (SANTA CATARINA, 1957). O jornal Cidade de Blumenau reservou um espaço 

significativo para trazer para a comunidade blumenauense essa notícia tão aguardada 

(BALSINI, 1957). Houve uma verdadeira euforia da população local que, a partir desse 

momento, passou a ter uma nova alternativa para dar continuidade aos seus estudos, 

sobretudo, por se tratar de mais um curso gratuito e, além disso, oferecido no período 

noturno.   

                                                                                                                                                                                     
65 Ver Capítulo XV, intitulado “Dos Exames de Licença”, do Decreto-lei n° 4.244 de 09 de abril de 1942 que 
regia o Ensino Secundário no Brasil. 
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Desse modo, a partir do ano de 1957, o educandário passaria a oferecer os cursos 

primário, ginasial, normal e científico. Coube à direção da Escola Normal, bem como à sua 

respectiva secretaria, a tarefa de responder pelos trabalhos do Colégio Estadual.67 Muitos dos 

professores que já atuavam nos cursos ginasial e normal passaram a lecionar, também, no 

científico. Conforme as necessidades foram surgindo, novos professores foram sendo 

contratados pela escola (Cf. Anexo D).�Nesse mesmo ano, optou-se por oferecer somente a 

1a série do curso científico. Nos anos que se seguiram, as demais séries do curso foram 

sendo implantadas até que, finalmente, em 1960, formava-se a primeira turma. 

Concomitantemente, o curso ginasial também passou a ser oferecido no período noturno. 

Dessa forma, atendia-se uma antiga solicitação da comunidade, sobretudo, da classe 

operária, bem como outros trabalhadores de Blumenau e das cidades vizinhas que, por 

motivos profissionais, “não poderiam freqüentar o educandário em outros horários, que não 

fosse no período noturno” (Aluno 3).  

Na década de 1950, a escola acabou passando por alguns momentos difíceis como, 

por exemplo, a interrupção forçada das aulas em decorrência de duas enchentes que 

assolaram o município no ano de 1954 (uma no mês de maio e outra em outubro), alagando 

as ruas e causando grande transtorno para a comunidade. Aliás, diga-se de passagem que, no 

ano seguinte, ocorreu mais uma inundação, fato que, conforme já frisamos, veio a se repetir 

no ano de 1957, em proporções bem maiores e, inclusive, resultando na perda de grande 

parte da documentação escolar do estabelecimento. 

                                                                                                                                                                                     
66 Apesar de não termos encontrado uma data precisa quanto à equiparação definitiva do curso ginasial da 
escola, tudo leva a crer que no ano de 1955 a aspiração tenha sido alcançada. 
67 Artigo 3o, do Decreto n° 294 de 07 de janeiro de 1957. 
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Foto 13 – Primeira turma de formandos do ginásio da Escola Normal Pedro II. 
Turma Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade (1947-1950). Primeira 
fileira, em pé, da esquerda para a direita: Rubens Heusi, José Lindenberg Câmara, 
Carlos Passoni Júnior, Ailton Reinert, Ralf Egon Willecke, Augusto Paes Barreto 
Júnior, Osny Soares, Evaldo Rodrigues, Osvaldo Kraemer, Gil Françoi, Karl Frank 
Norbert Engel, João Gregório Pereira Gomes, Egon Rodolfo Peiter, Zani Cabral 
Rebelo, Waldomiro Celso Beduschi, Rodolfo Gerlach (Diretor), Acary Pacheco, 
Abelardo Guimarães, Mauro Sprot Mira, Antônio Maurício Campos, Horst Groh, 
Lepoldo Cruz Carvalho, Ivo Koffke, Ivo Olinger, Flávio Beduschi, Amauri 
Demétrio de Oliveira e Sandoval dos Santos. Sentadas, da esquerda para a direita: 
Anemarie Schlossmacher, Yolanda Maria Butzke, Yolanda Pamplona, Ivete 
Gerlach, Eleonora Krepski, Ivone Tereza Beduschi, Nelly Maria Hrohsek, Maria das 
Dores Pátria Nova, Ruth Edith Winkler e Ethel Hoffmann. (A identificação dos 
alunos foi realizada gentilmente pelo casal Ivo e Marlies Koffke) 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II.  

 

 

 
Foto 14 – Entrega solene de certificados para os alunos da primeira turma de 
formandos do ginásio da Escola Normal Pedro II. Turma Professor Luiz Sanches 
Bezerra da Trindade (1947-1950). 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 
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Foto 15 – Entrega solene de certificados. Aluna integrante da primeira turma de 
formandos do ginásio da Escola Normal Pedro II. Turma Professor Luiz Sanches 
Bezerra da Trindade (1947-1950). 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

Acreditamos que seja possível assegurar que um dos momentos mais incisivos da 

política estadual no que tange à educação se deu no período do Estado Novo, conforme 

pudemos verificar no capítulo anterior. Os catarinenses se viram obrigados a conviver com 

as sucessivas leis coercitivas que foram sendo elaboradas e que visavam solucionar, 

principalmente, a questão do analfabetismo e da assimilação, pela aprendizagem da língua 

nacional, das populações estrangeiras (sobretudo, alemãs) que se localizavam, em sua grande 

maioria, na região do Vale do Itajaí. Aliás, lembramos mais uma vez que esta “tarefa 

nacionalizadora” já havia sido iniciada por Vidal Ramos no início do século XX.  

Seguindo essa linha de pensamento, Moreira (1954) reconhece que, apesar da 

maneira abrupta com que esse projeto educacional foi imposto aos catarinenses, se não surtiu 

os efeitos desejados em sua totalidade, os resultados da campanha nacionalizadora foram 

mais que satisfatórios. A obrigatoriedade da escolarização (ao menos primária) apontou no 

recenseamento de 1940 que o Estado de Santa Catarina ficou “em 3o lugar, entre os demais 

Estados brasileiros, quanto ao índice de alfabetização, com perto de 60% de sua população, 

de 10 e mais anos de idade, alfabetizada” (MOREIRA, 1954, p. 90). Já no recenseamento 

realizado em 1950, “56,63% da população de Santa Catarina, de 5 e mais anos de idade, 

sabia ler e escrever. Apresentavam percentagens maiores naquela ocasião apenas o Distrito 

Federal com 79,89%, São Paulo com 59,35% e o Rio Grande do Sul com 58,61%” 

(MOREIRA, 1954, p. 90). 
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Entretanto, se houve esse salto na alfabetização da população, por outro lado, 

continuava existindo um problema crônico, que era a falta de profissionais especialmente 

formados para o magistério. A maior dificuldade do governo era encontrar docentes para 

trabalharem no ensino primário no interior do Estado, principalmente nas escolas rurais. 

Moreira (1954) procura nos mostrar a situação em que se encontrava o magistério estadual, 

sobretudo, no ensino elementar, afirmando-nos que em 1940, 2/3 do professorado primário 

não tinham formação pedagógica especializada para a função. Já em 1953, mais da metade 

dos 4.813 professores continuavam se mostrando despreparados para cumprirem de maneira 

satisfatória seu ofício de educador. Por fim, o mesmo autor faz uma crítica apontando que a 

maioria desses professores, que trabalhava nas escolas estaduais,  

não eram normalistas, nem regentes com curso normal regional, nem se quer 
complementaristas. Tratava-se de gente com o simples curso primário, na sua maior 
parte [...]. Além disso, informações colhidas revelaram que pelo que parece o 
critério de nomeação desses professores é, principalmente, político-partidário. 
(MOREIRA, 1954, p. 69). 

Entre os anos de 1948 a 1953, o Estado de Santa Catarina recebeu auxílios, por 

intermédio do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)68, para a construção de 288 

prédios para escolas isoladas e de 36 para grupos escolares (MOREIRA, 1954, p. 70). Desse 

modo, constata-se um esforço, por parte das autoridades, em fazer com que a educação 

pública fosse se tornando cada vez mais popular e acessível. Mas de que adiantava a 

construção de prédios escolares se faltavam professores, sobretudo, para o ensino primário? 

Essa é uma das principais justificativas para a criação de escolas normais no interior do 

                                                           
68 O INEP foi criado, por lei, no dia 13 de janeiro de 1937, sendo chamado inicialmente de Instituto Nacional 
de Pedagogia. No ano seguinte, o órgão iniciou seus trabalhos de fato, com a publicação do Decreto-lei nº 580, 
regulamentando a organização e a estrutura da instituição e modificando sua denominação para Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos. Foi nomeado para o cargo de diretor-geral do órgão o professor Lourenço 
Filho. Segundo o Decreto-Lei, cabia ao Inep “organizar a documentação relativa à história e ao estado atual das 
doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com instituições do país e do estrangeiro; promover 
inquéritos e pesquisas; prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e particulares de educação, 
ministrando-lhes, mediante consulta ou independentemente dela, esclarecimentos e soluções sobre problemas 
pedagógicos; divulgar os seus trabalhos”. [...] Nas décadas anteriores à sua criação, algumas tentativas de 
sistematizar os conhecimentos educacionais e propor melhorias ao ensino já haviam sido articuladas, sem 
conseguir, no entanto, ter a continuidade desejada. O Inep configurou-se, então, no primeiro órgão nacional a se 
estabelecer de forma duradoura como “fonte primária de documentação e investigação, com atividades de 
intercâmbio e assistência técnica” (Lourenço Filho, M. B. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 95, 
jul./set.1964), como dizia a lei. Nos anos seguintes à sua criação, o Inep tornou-se uma referência para a 
questão educacional no país. O ano de 1944 foi importante para o Inep, principalmente devido ao lançamento 
da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Todas as informações educacionais produzidas pela autarquia 
passaram a ser publicadas neste veículo, que até hoje atende aos gestores, pesquisadores e estudiosos da 
Educação. Em 1952, assumiu a direção do Instituto o professor Anísio Teixeira, que passou a dar maior ênfase 
ao trabalho de pesquisa. Seu objetivo era estabelecer centros de pesquisa como um meio de fundar em bases 
científicas a reconstrução educacional do Brasil [...] (BRASIL, 2006). 
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estado, uma vez que aquelas que existiam na capital não formavam professores suficientes 

para suprirem todas as necessidades do magistério público estadual.  

Entretanto, é importante frisarmos que em relação à Escola Normal, especialmente 

nas décadas de 1930 e 1940, segundo nos afirma Moreira (1954), ser um professor normalista, 

em Santa Catarina, não era possuir um título muito comum. Com exceção dos que residiam 

em Florianópolis, raros eram os jovens do interior do Estado que tinham possibilidade de 

obtê-lo. Nas décadas citadas, cursar o Normal em nosso estado, levando em conta as 

dificuldades e o tempo destinado para a realização do curso, garantia a muitos concluintes 

uma posição privilegiada em relação ao futuro.69  

Pelas duas escolas normais que funcionavam na capital, uma oficial (Escola Normal 
Catarinense) e outra particular (Colégio Coração de Jesus), esta dirigida pelas Irmãs 
da Divina Providência, passaram gerações que ocuparam os postos ‘chave’ do 
sistema educacional catarinense: inspetorias, diretorias de grupos, classes das 
maiores e mais importantes unidades escolares. (MOREIRA, 1954, p. 76).   

Atendo-nos agora, especialmente, ao Curso Normal oferecido pelo educandário 

pesquisado, constatamos que no primeiro ano de seu funcionamento, ou seja, em 1947, 

curiosamente, não houve matrículas. No ano seguinte, cinco alunos ingressaram na escola: 

dois na primeira, dois na segunda e um aluno na terceira série. Eram eles: Doris Gropp e 

Wanda Neves (1a série), Orla Kilian e Ursel Uta Helma Kilian (2a série) e Wilson Alves 

Pessoa (3a série). Não conseguimos localizar maiores informações quanto às alunas da 

primeira série como, por exemplo, onde teriam cursado o ginásio. Porém, no que diz respeito 

às irmãs Kilian, sabemos que estas concluíram sua primeira série do curso normal na Escola 

Normal “Coração de Jesus” de Florianópolis, vindo a solicitar suas transferências para 

Blumenau, onde deram continuidade aos seus estudos na instituição investigada. Já o aluno 

Wilson Alves Pessoa ingressou na 3a série do Curso Normal do Pedro II, no segundo 

semestre do ano de 1948, pois já havia iniciado a 3a série do Curso Normal no Instituto de 

Educação “Dias Velho”, também na cidade de Florianópolis (BLUMENAU, 1948/1949,      

p. 01-03). Entretanto, o aluno teve que interromper seus estudos naquela escola por motivos 

de força maior, vindo a solicitar sua transferência para a cidade de Blumenau. Apesar de ter 

efetuado sua matrícula ainda no mesmo ano letivo no educandário blumenauense e dando 

                                                           
69 Segundo Moreira (1954, p. 92) em números percentuais, tendo em vista a população do Estado de Santa 
Catarina que era de 1.560.502 habitantes em 1950, cerca de 0,77% tinha o curso médio completo e apenas 
0,12%, o superior completo. Ou seja, possuir o curso normal nas décadas de 1930, 1940 e 1950, certamente, era 
um diferencial na sociedade catarinense.  
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continuidade à sua vida escolar, acabou sendo reprovado naquela oportunidade 

(BLUMENAU, 1949).  

Apresentamos em seguida as disciplinas que compunham o curso normal e sua 

respectiva distribuição por séries e grupos (BRASIL, 1946b):  

Primeira série: 1° grupo: Português; Matemática; Física; Química; Anatomia e 

Fisiologia Humanas; Metodologia Geral. 

 2° grupo: Música e Canto; Desenho e Artes Aplicadas; Educação Física; Trabalhos 

Manuais. 

Segunda série: 1° grupo: Língua e Literatura Vernáculas; Matemática Aplicada; 

Sociologia Geral; Biologia Educacional; Psicologia Educacional; Higiene e Educação 

Sanitária; Metodologia do Ensino Primário. 

2° grupo: Desenho e Artes Aplicadas; Música e Canto; Educação Física; Trabalhos 

Manuais. 

Terceira série: 1° grupo: Língua e Literatura Vernáculas; Matemática Aplicada; 

Psicologia Educacional; Sociologia Educacional; História e Filosofia Educacional; Higiene e 

Puericultura; Metodologia do Ensino Primário; Prática do Ensino. 

2° grupo: Desenho e Artes Aplicadas; Música e Canto; Educação Física; Trabalhos 

Manuais.   

 

Os procedimentos avaliativos a que os alunos do curso normal eram submetidos 

eram similares aos do curso ginasial, ou seja, avaliações mensais, provas parciais e exames 

finais. Conforme já frisamos, os normalistas passavam pelas provas práticas de docência no 

Grupo Escolar Modelo Pedro II. Aliás, prática que se estendia nos três anos do curso por 

força de duas disciplinas específicas denominadas Metodologia Geral e do Ensino Primário. 

Sempre vigiados pelo olhar atento do professor Orlando Ferreira de Melo, os alunos 

deveriam mostrar desenvoltura e aptidão para o exercício do magistério, sobretudo, no 

estágio do Grupo Escolar Modelo Pedro II.  

Os discentes deveriam aprender todo um saber técnico-científico de como manter a 

autoridade, a boa ordem e a disciplina em sala de aula.70 Nesses momentos os manuais 

                                                           
70 Convém destacarmos que os alunos do curso normal possuíam manuais pedagógicos que os auxiliavam em 
suas aulas. Uma ex-professora da instituição acabou nos fornecendo quatro volumes em prol do 
desenvolvimento dessa pesquisa, a saber: D’ÁVILA (1947), ANISIO (1955), BELLO (1956) e MATTOS 
(1960). Salientamos que os manuais pedagógicos eram assim denominados por terem sido escritos “a fim de 
desenvolverem os temas previstos para o ensino de disciplinas profissionalizantes dos currículos de instituições 
de formação docente, no caso, aquelas diretamente relacionadas com questões educacionais, a saber, a 
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pedagógicos tinham uma importância fundamental, pois, reforçados pela explicação dos 

professores nas salas de aula, estes traziam escritos aparentemente claros e concisos, ora para 

tratar de questões ligadas à escola, ora para fundamentar recomendações a serem seguidas 

pelos professores em situação de aula.71 Ressaltamos que esses manuais dão uma 

significativa importância à questão da disciplina em sala de aula, além das condutas 

desejáveis a professor e alunos e, simultaneamente, das atitudes reprováveis. Assim, todas as 

práticas dos docentes e dos discentes passaram a ser guiadas, direta ou indiretamente, por 

tais fundamentos.72 Para que o processo demonstrasse o máximo de sua eficácia, caberia, ao 

professor-orientador, 

encorajar os alunos-mestres, ensinar-lhes a vencer as primeiras dificuldades e 
indicar-lhes todos os meios de que poderão valer-se para assegurar o êxito da 
educação; descerá até as minúcias, mostrando-lhes o que prescreve a prudência no 
modo de postar-se com os alunos, de falar, de expor ou interrogar, de dissimular ou 
corrigir os defeitos etc. (ANISIO, 1955, p. 249). 

Porém, no decorrer desse aprendizado acabam surgindo outras instâncias 

formativas, preocupadas não só com o desempenho didático do futuro mestre, mas também 

com o comportamento moral. Assim, exigia-se deste uma postura que identificasse a virtude, 

modéstia, paciência e bondade.   

A escola normal impõe-se em vista de sua finalidade. Trata-se, com efeito, de 
formar os futuros mestres, de fomentar-lhes a vocação, de inspirar-lhes o gosto e 
amor às funções que amanhã deverão exercer, de abandonar-lhes, enfim, o espírito 
com todos os dotes exigidos para a nobilíssima e árdua profissão de educar a 
juventude. A Escola Normal é uma espécie de noviciado, onde os alunos-mestres 
se aplicam à obra de sua perfeição, se esforçam por corrigir os defeitos de sua 
conduta e, com tempo e paciência, em progressões sucessivas, logram alcançar, 
com a perícia e a prática do ensino, maneiras polidas e corretas, porte nobre e 

                                                                                                                                                                                     
pedagogia, a didática, a metodologia e a prática de ensino. Trata-se de um tipo de texto elaborado a partir dos 
programas oficiais e que contém de forma mais detalhada do que essas prescrições os conhecimentos a serem 
efetivamente ensinados aos normalistas” (CORREIA, 2001 Apud SILVA, 2005). Assim, os próprios textos 
escolares incluídos nos manuais pedagógicos acabavam de algum modo ordenando o conjunto de saberes que 
deveriam ser transmitidos aos normalistas, além de estabelecerem dessa forma determinados modos de 
transmissão e apreensão desses conhecimentos. Ademais, esses manuais assumiam a tarefa de subsidiar a 
constituição da identidade de profissionais – professores primários – que deveriam atuar na formação de outros 
alunos. 
71 Vivian Batista da Silva destaca que os “manuais publicados entre os finais da década de 40 e durante os anos 
50 passam a versar predominantemente sobre a prática e metodologia do ensino, enfatizando ao longo dos 
capítulos aspectos relacionados ao planejamento do trabalho docente, desde a definição dos objetivos até as 
estratégias de transmissão de conhecimentos aos alunos e de avaliação” (SILVA, 2005). 
72 “Não se compreende, pois, magistério sem autoridade, educação sem disciplina. Os pais e os mestres devem 
intervir na obra educativa para regular e dirigir o desenvolvimento, para corrigir as inclinações desordenadas, 
exercitar e ordenar as boas [...]. A autoridade é necessária, não para destruir a natureza, mas para ajudá-la, 
confortá-la, robustecê-la, para formar a consciência moral, subordinar os instintos à razão e dar ao homem a 
verdadeira liberdade, levando-o ao senhorio de si mesmo. Assim, o princípio de autoridade é o fundamento da 
pedagogia, o primeiro e o principal caráter do ofício educativo” (ANISIO, 1955, p. 229). 
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digno, rosto benévolo e atraente que lhes granjearão mais tarde a simpatia dos seus 
discípulos (ANISIO, 1955, p. 245-246).  

Havia uma expectativa muito grande acerca do futuro mestre que estaria por se 

formar no Curso Normal. Os próprios discursos que partiam das famílias as quais 

futuramente lhes confiariam seus filhos acabavam criando uma responsabilidade enorme 

acerca do futuro dos normalistas. Estes eram vistos por muitos como uma espécie de 

“substitutos” dos pais, pelo menos durante boa parte do dia, não sendo raro encontrarmos 

nos próprios manuais didáticos estudados por eles enunciados73 do tipo: “Antes de tudo, 

tenha para seus alunos um coração de pai e pense que sucede ao posto daqueles que lhe 

confiam os filhos” (ANISIO, 1955, p. 230). Esse tipo de enunciado foi aos poucos 

disciplinando74, moldando, dando suporte, infiltrando-se no corpo e na alma dos estudantes, 

ensinando-lhes o que poderiam ou deveriam fazer, pensar, dizer ou agir no seu cotidiano.  

No período que abrange este estudo foi possível percebermos de modo significativo 

o ethos75 missionário do magistério que seguiam os docentes e discentes, traduzido “em 

expressões que indicam valores como abnegação, renúncia, obstinação, firmeza, espírito de 

sacrifício [...]” (PEREIRA, 2001, p. 69). Fundamentalmente, os discursos que se referem ao 

profissional da educação são caracterizados por uma série de conotações valorativas como 

idealismo, dedicação, moral, carisma, doação, entre outros, que denotam um sentido, 

sobretudo, vocacional do magistério. Não é raro encontrarmos inúmeros discursos que 

remetem a conteúdos de exaltação aos professores afirmando que o magistério é “uma 

vocação divina” (ANISIO, 1955, p. 246) e que os educadores são movidos pelo “desejo 

sempre de transmitir aos jovens seus conhecimentos e os frutos de sua experiência” 

(MATTOS, 1960, p. 32).  

Os alunos do Curso Normal passaram cada vez mais a ser vistos como uma espécie 

“salvadores da pátria”, “possuidores de caráter” e dignos “restauradores da juventude 

brasileira”. Entretanto, por detrás desses elogios e expectativas criadas em torno desses 

                                                           
73 Na perspectiva foucaultiana, “um enunciado não é qualquer coisa dita (ou mostrada); ele não é cotidiano. O 
enunciado é um tipo muito especial de um ato discursivo: ele se separa dos contextos locais e dos significados 
triviais do dia-a-dia, para constituir um campo mais ou menos autônomo e raro de sentidos que devem, em 
seguida, ser aceitos e sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem – seja em função do seu conteúdo 
de verdade, seja em função daquele que praticou a enunciação, seja em função de uma instituição que a acolhe” 
(VEIGA-NETO, 2005, p. 114). 
74 “Chamamos de disciplina a cada campo formado por um conjunto de enunciados que, ao mesmo tempo em 
que estatuem sobre um dado conteúdo, sinalizam os limites do próprio campo. É o conjunto dessas marcas e 
sinais que os levam, automaticamente, a mapear o campo do pensável e do dizível – aí apontando e separando 
para nós o que é verdadeiro daquilo que não o é - e a deixar nas áreas de sombra o impensável e o indizível” 
(VEIGA-NETO, 2005, p. 124-125). 
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alunos, deve-se alertar que permeia nesses discursos um poderoso dispositivo normalizador e 

disciplinador, pois,   

o que orienta as estratégias lingüísticas do locutor (tensão ou relaxamento, 
vigilância ou condescendência etc.) não são tanto (salvo exceção) as chances de ser 
ouvido ou mal ouvido (rendimento comunicativo ou chances de comunicação) mas 
as chances de ser compreendido, acreditado, obedecido [...]. (BOURDIEU, 1983, 
p. 169). 

Se criou toda essa “magia” em torno desses educandos, dado o aspecto 

carismático76 que se atrelou no perfil docente, transformando o magistério que muitos 

provavelmente iriam exercer numa espécie de “sacerdócio”, não é de se estranhar que estes 

passaram a tomar todo um cuidado especial da maneira como se comportariam socialmente, 

um verdadeiro autocontrole, fosse no ambiente escolar no qual conviviam ou mesmo fora 

dele. Fazia-se necessário, portanto, adotar e preservar um “bom comportamento”, uma 

conduta exemplar que deveria condizer com o que a futura profissão lhes exigiria. Mais do 

que necessário, era preciso buscar um contínuo aperfeiçoamento do caráter. Contudo, é 

possível encontrarmos em um dos manuais pedagógicos redigidos por Anísio (1955, p. 487) 

que faz a seguinte advertência sobre o exposto e assevera:  

Apesar de sua grande influência educativa, o exemplo, por si só, não basta para 
formar as faculdades do aluno, para desenvolver-lhe o espírito e elevá-lo à plena 
consciência de seus deveres. [...] Requer-se a intervenção do educador para 
estabelecer a ordem e a regularidade na alma infantil que nos primeiros anos 
semelha ao caos. [...] Assim, a pedagogia da obediência, isto é, a aquisição dos 
hábitos de ordem, de respeito, de acatamento à lei moral e de subordinação à 
autoridade é a primeira condição exigida para o preparo do caráter e o ascenso à 
virtude. [...] A obediência é, pois, a base de toda a educação individual e social. 
Para coordenar as tendências do aluno, para formar-lhe o caráter moral faz-se 
mister o poder vivificador e fortificante da disciplina. 

O discurso moralista ali edificado passou a integrar o dia-a-dia dos estudantes. O 

objetivo era fazer com que esses enunciados fossem por eles incorporados e naturalizados. E, 

se porventura eles ainda não se dessem conta dessa “verdade” ou não estivessem 

suficientemente conscientes das exigências que a posição lhes obrigava, as recorrentes 

palavras, expressões e correções dos professores do curso certamente lhes fariam lembrar. 

                                                                                                                                                                                     
75 Bourdieu chamou de ethos aquilo que “designa os princípios ou os valores em estado prático, a forma 
interiorizada e não-consciente da moral que regula a conduta cotidiana [...]” (BONNEWITZ, 2003, p. 77). 
76 “Como se sabe, na acepção de Weber carisma também designa uma qualidade extracotidiana (dons, virtudes, 
poderes), algo como o ‘magnetismo pessoal’ de certos líderes, profetas, feiticeiros. As profissões 
‘contaminadas’ pelo carisma são potencialmente inclinadas a apresentar uma moral ocupacional caracterizada 
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Segundo os ex-normalistas entrevistados, era bastante freqüente os docentes, durante suas 

aulas, recordá-los da responsabilidade que os mesmos teriam na formação do caráter das 

novas gerações, devendo dessa forma se transformar em verdadeiros exemplos de moral e 

cidadania. 

Tomando mais uma vez como referência os manuais pedagógicos de que dispomos 

para realizar esta pesquisa, encontramos alguns atributos que, segundo os autores, são 

considerados indispensáveis para que um sujeito pudesse ser apontado como um bom 

professor. São eles: “liderança, preparo esmerado e formação conscienciosa; vocação para o 

magistério, além de uma habilitação profissional; religioso, paciente, ativo, amigo e 

confidente do aluno” (ANISIO, 1955), “instigador, orientador e possuidor de um caráter 

irrepreensível” (BELLO, 1956). Todavia, nenhum dos manuais citados é tão direto, objetivo 

e trata com tanta clareza do assunto como Luiz Alves de Mattos. Em sua obra, o citado autor 

inclusive redigiu um subtítulo, ao qual denominou de “Aptidões específicas para o 

magistério”. Neste, destaca quais seriam os “atributos” necessários que, no seu entender, o 

bom professor deveria possuir para exercer de maneira satisfatória o seu exercício docente. 

Vejamos, então, o que o autor tem a nos apresentar:  

 

a) normalidade física e boa apresentação; b) saúde e equilíbrio mental; c) órgãos de 
fonação, visão e audição em boas condições; d) boa voz, firme, agradável, 
convincente; e) linguagem fluente, clara e simples; f) confiança em si mesmo e 
presença de espírito, com perfeito controle emocional; g) naturalidade e 
desembaraço; h) firmeza e perseverança; i) imaginação, iniciativa e liderança, além 
de necessitar o preparo especializado na matéria ou nas matérias de ensino 
(MATTOS, 1960, p. 33-34).  

Um pouco mais adiante, Luiz Alves de Mattos procura justificar uma das supostas 

causas que no seu entender poderiam fomentar a indisciplina entre os educandos. Mais uma 

vez, a questão central da discussão é a conduta do professor. Nesse contexto, afirma que  

professores inábeis, mal-humorados e arbitrários ou inseguros e instáveis, acabam 
irritando os alunos e provocando reações descontroladas de desabafo, de protesto 
ou de rebeldia. Basta haver dois ou três destes professores num educandário para 
envenenar a atitude dos alunos; esta indisciplina, uma vez envenenada, tende a 
irradiar-se, generalizando-se e atingindo aos demais professores. (MATTOS, 1960, 
p. 394). 

                                                                                                                                                                                     
pelo ‘espírito de doação’, sacrifício, devoção – professores, sacerdotes, enfermeiros [...]” (PEREIRA, 2001,    
p. 58).  
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O mesmo salienta a importância significativa que o docente possui não só no espaço 

restrito da sala de aula, mas, sobretudo, no ambiente conjunto da escola. Afirma que as 

atitudes boas ou más dos alunos seriam o reflexo da influência exercida pelo professor. 

Assim, se o docente for despreparado, a tendência é agravar ainda mais o quadro disciplinar 

na escola. O educador, adotando posturas do tipo “aberrativas”77, só estimula ainda mais um 

ambiente desconfortável para ele mesmo, seus colegas e alunos. Ainda quanto aos 

apontamentos realizados por Luiz Alves de Mattos, este destaca alguns “maus hábitos” que 

deveriam de imediato ser abolidos da conduta professoral, pois somente contribuem para 

criar ou manter um ambiente escolar indisciplinado. Citamos apenas alguns deles listados 

pelo autor: falta de pontualidade em iniciar e principalmente em terminar as aulas; atitudes 

de prepotência, arrogância, indiferença ou desprezo pelos alunos; voz metálica, gritante e 

desagradável, tiques, cacoetes e pigarreios nervosos; gesticulação nervosa, brusca ou 

excessiva (MATTOS, 1960, p. 408). Salienta ainda que a displicência e a rotina também 

conduzem os professores a realizarem um ensino cansativo e improfícuo. Assim, adverte 

conclusivamente o autor, “todos estes defeitos, e outros mais, cansam, impacientam e irritam 

os alunos, distraindo sua atenção ou provocando sua hilaridade e falta de respeito ao 

professor em aula” (MATTOS, 1960, p. 409) 

 Pelo que podemos perceber com o que foi exposto, quanto mais se buscava atingir a 

denominada “educação plena” dos alunos, coagindo, moldando, controlando e punindo esses 

alunos, mais os próprios professores deveriam se auto-disciplinar também, passando cada 

vez mais a controlar sua própria conduta, seu caráter, sua moral e obrigando-se cada vez 

mais a se adequar e se orientar de acordo com os princípios disciplinadores que permeavam 

toda a instituição escolar. Os chamados manuais didáticos que traziam em seu bojo sugestões 

aos docentes de como esses deveriam proceder pedagogicamente para controlar 

determinadas situações como, por exemplo, a própria disciplina dos discentes, acabavam de 

alguma forma também exercendo um efeito disciplinar na conduta do próprio professor, na 

medida em que estipulavam as regras a que esses deveriam obedecer para conduzir bem sua 

classe escolar. 

                                                           
77 Luiz Alves Mattos nomeia em sua obra um subtítulo de “Aberrações da Personalidade Docente”. Neste, o 
autor destaca uma lista de certos tipos de personalidade que poderiam caracterizar o professor no exercício de 
sua docência como, por exemplo, ser introvertido e hermético; nervoso e desconfiado; indeciso e confuso; 
irônico e mordaz; injusto e vingativo; casquilho e galanteador; sentimental e lamuriento. Segundo ele, o 
professor, possuindo alguns desses tipos de personalidade, “ao entrar em contato com a psicologia dos 
adolescentes, tende fatalmente a criar conflitos e reações desfavoráveis, dificultando e impedindo o necessário 
ajustamento entre os alunos e seu mestre” (MATTOS, 1960, p. 407). 
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Mas em se tratando especialmente desses professores, o grupo que atuava no curso 

normal era praticamente o mesmo que trabalhava no ginásio da escola, salvo um ou outro 

caso. Apresentamos em seguida a lista dos primeiros professores que lecionaram no curso 

normal da escola no ano de 1948 (BLUMENAU, 1947-1948): 

 
• Prof. Joaquim de Sales – Lente de Português, Língua e Literatura Vernáculas. 

• Prof. Joaquim Floriani – Lente de Matemática e Matemática Aplicada. 

• Prof. Diego Vergara – Lente de Ciências Naturais, Física e Química 

• Prof. Paulo André de Carvalho – Lente de Psicologia Geral e Educacional 

• Prof. Afonso Rabe – Lente de Higiene e Educação Sanitária e Puericultura 

• Prof. Armírio Tavares de Mello – Lente de Biologia Educacional, Anatomia e 

Fisiologia Humana 

• Prof. Orlando Ferreira de Mello – Lente de Metodologia Geral e do Ensino 

Primário 

• Profª. Déspina Nicolau Spyrides – Lente de Sociologia Geral, Sociologia 

Educacional e História da Filosofia 

• Prof. Maestro Heinz Geyer – Música e Canto Orfeônico 

• Prof. Ludwig Emmerich – Desenho e Artes Aplicadas 

• Prof. Frida L. Liesegang – Trabalhos Manuais 

• Prof. Libório da Silva – Educação Física 

• Prof. Renato Benito – Educação Física 

O ano de 1949 foi especial para a Escola Normal Pedro II, pois veio a se formar a 

primeira turma do Curso Normal da instituição. A esperada cerimônia de formatura se 

realizou no dia 15 de dezembro daquele ano, no salão nobre da escola, com a presença de 

inúmeros convidados. O Jornal Cidade de Blumenau não deixou passar esta ocasião 

despercebida e também resolveu abrir um espaço em suas páginas para comentar o evento:  

A Escola Normal Pedro II, dirigida pelo ilustre Prof. Rodolfo Gerlach, formou este 
ano sua primeira turma de professores, constituída pelas exmas. srtas. Orla Kilian e 
Ursel Uta Helma Kilian e o sr. Wilson Alves Pessoa, e da qual foi patrono o 
imperador Pedro II e paraninfo o sr. Udo Deeke.78 A solenidade da entrega dos 

                                                           
78 Nascido em Blumenau a 29 de dezembro de 1905, Udo era filho do agrimensor Caetano e Rosália Deeke. 
Iniciou seus estudos na cidade natal, passando mais tarde pela capital do estado, onde cursou o ginasial e 
graduou-se em 1928 em Engenharia Civil, na Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro. Ocupou 
diversas funções, entre as quais a diretoria de Obras Públicas dos governos Nereu Ramos e Aderbal Ramos da 
Silva, secretário de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas e Agricultura do interventor federal Luiz 
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diplomas dos primeiros magistrandos realizou-se dia 15, às 20 horas, no salão 
nobre da Escola, com a presença de grande número de figuras representativas em 
nosso meio social, havendo produzido a oração da turma o Sr. Wilson Alves 
Pessoa [...]. (BALSINI, 1949, p. 04). 

 
 

 
Foto 16 – Convite de formatura do Curso Normal, cedido gentilmente por Wilson 

Alves Pessoa. 

No ano seguinte, Doris Gropp e Hebe Schwölk de Azambuja representaram o 

segundo grupo que se formou no curso normal, em cerimônia realizada nos salões da 

Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, sendo o paraninfo Rodolfo Gerlach, diretor da 

Escola Normal Pedro II. Neste ato, foram homenageados pelas formandas do curso o então 

Governador do Estado, Aderbal Ramos da Silva, bem como Elpídio Barbosa, Diretor do 

                                                                                                                                                                                     
Gallotti, engenheiro chefe do Serviço Técnico da Diretoria de Terras e Colonização, engenheiro chefe da Seção 
Técnica da Inspetoria de Estradas de Rodagem, presidente da Comissão Estadual de Energia Elétrica e também 
interventor federal, no governo Eurico Gaspar Dutra, quando presidiu as primeiras eleições democráticas da 
Constituição de 1946, em Santa Catarina. Faleceu em 24 de setembro de 1985 (DEEKE, 1988. p. 299-301). 
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Departamento de Educação, Luiz Sanches Bezerra da Trindade, Inspetor Geral do Ensino, 

além dos professores que lecionaram no respectivo curso. (BLUMENAU, 1950, p. 11).  

 

�

Foto 17 – Hebe Schwölk de Azambuja e Doris Gropp, formandas do Curso Normal 
de 1950 no momento em que prestavam seu juramento. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 
 

Nos anos que se seguiram, o curso normal foi ganhando cada vez mais notoriedade 

no município de Blumenau e região, consolidando-se como um celeiro formador de 

docentes79. Grande parte daqueles que por lá passaram deram início às suas atividades 

educacionais no próprio município, lecionando tanto em escolas públicas como também em 

instituições privadas.   

3.3 O CENTENÁRIO DE BLUMENAU: UMA DATA ESPECIAL�

A primeira vez que encontramos referências quanto a uma “visita” que o 

educandário teria recebido foi no relatório anual de 1947-48 (BLUMENAU, 1947/1948). 

Naquela oportunidade, Aderbal Ramos da Silva, então Governador do Estado de Santa 

Catarina, em companhia de Armando Simone Pereira, Secretário da Justiça, Educação e 
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Saúde, fizeram-se presentes na inauguração da Escola Normal Pedro II, em 19 de novembro 

de 1947. Entretanto, o primeiro registro no “livro de visitas” se deu apenas em 04 de maio de 

1948, quando a escola recepcionou Osvaldo Trigueiro, Governador da Paraíba, que veio 

conhecer as instalações da Escola Normal Pedro II. O segundo registro que pudemos 

localizar ocorreu no dia 26 de junho do mesmo ano, na ocasião da visita do professor Robert 

King Hall, da Universidade de Columbia, o qual foi veio acompanhado naquela 

oportunidade pelo professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, Inspetor Geral do Ensino. 

No mês de outubro, a escola recebeu José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina. Em sua companhia estiveram também presentes Leoberto Leal e 

Domingos Trindade, respectivamente, Secretário de Estado e Diretor de Obras Públicas. 

Ainda no final do ano de 1948, as instalações da escola foram visitadas por Elpídio Barbosa, 

Diretor do Departamento da Educação, acompanhado do professor Abelardo Souza, 

Consultor Técnico do Departamento de Educação. A presença desses senhores se deveu, 

especialmente, à verificação das obras de ampliação do espaço físico da escola, que haviam 

sido recém-concluídas.  

Além das visitas de autoridades, ocorreram naquele ano algumas solenidades no 

estabelecimento com participação destacada da orquestra da escola, regida pelo maestro 

Heinz Geyer, professor de Música e Canto Orfeônico do educandário, somada ainda às 

apresentações do grupo de ginástica rítmica. Ao término dos trabalhos no primeiro semestre 

de 1948, os alunos do curso ginasial e do normal participaram de uma solenidade externa, 

desfilando até o monumento a Olavo Bilac, onde Orla Kilian, aluna do 2º ano do Curso 

Normal, realizou uma locução em sua homenagem. Vale destacarmos que a construção deste 

busto se realizou após uma campanha, promovida pelos escolares do município, que já havia 

se iniciado no segundo semestre do ano de 1946 e que, com o passar do tempo, acabou 

recebendo grande apoio de alguns órgãos de imprensa de Blumenau, fortalecendo ainda mais 

a reivindicação. Dentre os órgãos de imprensa, o jornal Cidade de Blumenau foi um dos que 

mais apoiou essa iniciativa e, sobre ela, destacava: 

As comissões organizadoras para coletarem fundos necessários estão encontrando 
por parte do comércio e indústrias desta cidade a melhor boa vontade, havendo 
mesmo grande interesse para que dentro em breve se concretize essa patriótica 
obra que além de vir embelezar nossa cidade, virá provar a muitos os verdadeiros 
sentimentos deste nobre povo que trabalha, luta pela grandeza da Pátria sem 

                                                                                                                                                                                     
79 Apenas a título de exemplificação, apresentamos números de ingresso de alunos no curso normal com os 
respectivos anos: 23, em 1951; 28, em 1952; 38, em 1953; 34, em 1954. Para maiores detalhes, ver 
(BLUMENAU, 1951a; BLUMENAU, 1952b; BLUMENAU, 1953a; BLUMENAU, 1954a). 
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esquecer dos grandes vultos que nos legaram sublimes poemas e que com suas 
rimas cantaram as belezas de nossa terra . (BALSINI, 1946a, p. 01). 

Os professores Rodolfo Gerlach, Abelardo Sousa e Wilson César Floriani foram 

incumbidos de se dirigirem ao município de Joinville, a fim de negociarem a feitura, em 

bronze, do busto de Olavo Bilac. Essa obra “seria executada pelo renomado artista Fritz Alt, 

daquela cidade” (BALSINI, 1946b, p. 01). Assim, a inauguração do citado busto, em grande 

cerimônia com a presença de inúmeros escolares, bem como de autoridades da região, 

aconteceu em 07 de setembro de 1947.  

 

 

 
Foto 18 – Orla Kilian em homenagem ao busto de 
Olavo Bilac em 30/06/48. Este monumento foi 
construído em 07 de setembro de 1947 no início da 
Alameda Duque de Caxias (conhecida antigamente 
como a Rua das Palmeiras). Hoje ele se encontra 
defronte à atual Prefeitura Municipal de Blumenau. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. 
Blumenau, 1950. Acervo da E.E.B. Pedro II. 



  
  

128 

Ainda quanto às atividades cívico-culturais desenvolvidas na Escola Normal Pedro 

II, no que diz respeito ao ano de 1948, pudemos verificar a participação dos educandos no 

desfile de 07 de setembro, comemorativo à Independência do Brasil. Ao solicitarmos a uma 

ex-aluna que tecesse algumas considerações quanto aos respectivos desfiles de que ela teve a 

oportunidade de participar, de imediato a entrevistada nos respondeu:  

“A Alameda Rio Branco e a Rua Sete de Setembro a gente quase afundava de tanto 

marchar! A gente já começava a ensaiar as marchas, normalmente, logo depois das férias 

do meio do ano. Aí já começava o ensaio para marchar o 07 de setembro e a Independência 

do Brasil. E naqueles dias tínhamos que estar com o uniforme impecável, tudo direitinho 

para poder participar da marcha” (Aluna 6). 

 

 
Foto 19 – Solenidades externas 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1952. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

Não encontramos documentação que nos trouxesse informações referentes a visitas 

recebidas pela Escola Normal Pedro II, bem como às atividades cívico-culturais 

desenvolvidas no educandário no ano de 1949, embora, acreditemos que seja bastante 

provável que tenham ocorrido. Todavia, no ano que se seguiu, a escola viveria um dos 

momentos mais especiais de sua história.  

O ano de 1950 foi atípico para Blumenau, pois se tratava do centenário do 

município. A euforia tomou conta, mexendo com o ânimo de todos os segmentos da 

população: a imprensa, o comércio, as indústrias, as escolas e as próprias instituições 
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religiosas se envolveram intensamente nas comemorações que já vinham sendo preparadas 

há longa data em função do aniversário mais que especial do município.80 Até então, jamais 

se havia presenciado tamanha mobilização popular na cidade como naquele ano. Inúmeras 

homenagens foram realizadas com um forte apelo nacionalista, procurando-se, também, criar 

para a história blumenauense os seus “heróis”, os seus “mártires” que de alguma forma 

pudessem afirmar nossa raiz. Isso pode ser constatado em artigos da época redigidos em sua 

grande maioria por representantes da elite econômica e cultural da cidade. As palavras e 

frases utilizadas pelos autores mostram-se saturadas de conotações simbólicas na medida em 

que procuram destacar o comportamento exemplar de determinados sujeitos – “entusiastas”, 

“patriotas”, de “ações exemplares”, impregnados “do idealismo de abnegação”. Já outras 

frases apregoavam o papel do imigrante (eleito como uma espécie de “herói”, considerado 

por muitos como o principal responsável pela origem e progresso da cidade) que “vencera as 

incertezas do além mar” e, ao chegar a Blumenau, obtiveram através do “trabalho”, do 

“suor”, do “sangue”, da “luta”, do “desejo”, da “ordem” e “da grandeza” a garantia de seu 

sucesso (BLUMENAU, 1950a).81  

Coube ao prefeito Frederico Guilherme Busch Júnior82 a tarefa de organizar as 

festividades que estavam por acontecer, juntamente com uma Comissão Central Executiva 

comandada por Hercílio Deeke83. Fazer parte dessa comissão organizadora exigiu grande 

esforço de todos os envolvidos, sendo de fundamental importância para o sucesso do evento 

a ajuda financeira recebida de grandes instituições privadas do município. Aliás, muitos 

empresários, comerciantes e autoridades estiveram diretamente vinculados ao projeto 

                                                           
80 Encontramos referências no jornal no ano de 1948, quanto a reuniões que já vinham sendo realizadas com 
empresários e comerciantes da cidade, bem como os primeiros contatos que se vinha mantendo com 
autoridades de outros municípios de Santa Catarina e de fora dele, em favor da organização do evento festivo a 
se realizar em Blumenau. Para mais detalhes, ver BALSINI (1948). 
81 Para mais informações vale conferir, também, a edição histórica e comemoração do primeiro centenário da 
fundação de nossa cidade. In: Jornal Cidade de Blumenau de 02 de setembro de 1950. 
82 Frederico Guilherme Busch Júnior nasceu em Blumenau no dia 21 de janeiro de 1899. Era filho do industrial 
Frederico Guilherme Busch e Clara Probst. Assumiu a prefeitura de Blumenau em 13 de novembro de 1945 e 
solicitou seu afastamento em 19 de fevereiro de 1946. Mais tarde se reelegeria nas eleições de 23 de novembro 
de 1947, permanecendo até o final de seu mandato em 1951. Por último, lançaria seu nome para mais um 
mandato em 1956, e, vitorioso, governou até o final de 1961. Faleceu no dia 27 de abril de 1971. Para mais 
informações, ver Silva (1961a). 
83 Hercílio Artur Oscar Deeke nasceu no dia 15 de julho de 1910, na Colônia de Hansa Hammônia, hoje 
município de Ibirama. Era filho de José e Emma. Exercendo o cargo de vereador do município blumenauense 
em 1948, prepara sua vitoriosa campanha à prefeitura assumindo o cargo em 31 de janeiro de 1951. 
Posteriormente renunciou ao cargo para tomar posse como deputado estadual em 26 de janeiro de 1955. Foi 
secretário da Fazenda entre 1956 e 1960, nos governos de Irineu Bornhausen, Jorge Lacerda e Heriberto Hülse. 
Em 1961 foi mais uma vez eleito prefeito de Blumenau, cargo que assumiu no dia 31 de janeiro e no qual 
permaneceu até o final do ano de 1966. Faleceu no dia 19 de setembro de 1977. Para mais informações, ver 
Silva (1961b). 
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festivo, conforme se pode conferir no livro comemorativo e especialmente desenvolvido para 

a festa.  

As comemorações do centenário de Blumenau tiveram início no dia 02 (data 

considerada oficialmente como o dia da fundação da cidade) e se estenderam até o dia 10 de 

setembro de 1950. A comissão organizadora criou um variado programa, procurando agradar 

a todos os gostos para que a grande maioria do público visitante pudesse de alguma maneira 

participar da festividade. Constavam no programa: exposições industriais, de artes e 

histórico-culturais; missas campais e cultos festivos nos templos; apresentação da ópera 

“Anita Garibaldi”, escrita por José Ferreira da Silva e regida pelo maestro Heinz Geyer; 

sessão comemorativa na Câmara Municipal, com inauguração de retratos de vultos da 

história de Blumenau; inaugurações de monumentos referentes à história da cidade; 

conferências sobre assuntos da história da cidade; lançamento do Livro Comemorativo do 

Centenário; concertos sinfônicos; show de fogos de artifício; competições esportivas; 

medalhas, distintivos e selos comemorativos; filmagens; além da parada militar com 

participação dos estabelecimentos de ensino, atletas e organizações de classe. Neste ano, 

também, foi produzido especialmente para as comemorações da cidade o Hino do Centenário 

de Blumenau, composição com versos de Eduardo Mário Tavares e música de Aldo Krieger.  

“Eu me lembro que foi muito difícil ele (maestro Heinz Geyer) ensaiar o hino do 

Centenário de Blumenau, em 1950. (Canta) ‘Há cem anos por estas paragens - terras férteis, 

imensas, sem dono...’. Você vê uma coisa, de tanto ele bater ali, de tanto ele bater, bater, 

bater, todo mundo saiu dali sabendo o hino do Centenário de Blumenau” (Aluno 10). 

Segundo nosso entrevistado, os ensaios executados pelos alunos sob coordenação 

do professor-maestro acabaram surtindo efeito. Ou seja, os alunos acabaram de alguma 

maneira decorando a letra daquela música. O maestro Heinz Geyer foi convidado pela 

comissão organizadora do centenário da cidade a organizar um grupo de alunos para que se 

apresentassem na festa comemorativa cantando o Hino do Centenário. Foi necessário um 

esforço muito grande por parte de todos para que a apresentação acontecesse da melhor 

forma possível: muitos ensaios, exercícios, repetições e mais repetições, intensivas e 

regulares, até que todos soubessem de cor a letra e o ritmo musical que, em sintonia total e 

absoluta com a orquestra da escola e sob o olhar atento do maestro Heinz Geyer, atingisse o 

desejado grau de segurança, rapidez e perfeição na sua execução. Segundo nosso informante, 

o “resultado final, a apresentação da nossa turma foi maravilhosa! Estávamos muito 

seguros. Nada poderia ter acontecido de errado. Foi inesquecível esse dia” (Aluno 10). 
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Assim, para que se obtivesse o efeito esperado, nada melhor do que se utilizar de uma 

técnica denominada de “lei do exercício” que tem “a seu favor a experiência dos séculos. 

Desde a mais alta antiguidade até os nossos dias, todos os educadores sabem que é pelo 

exercício, pela repetição dos atos, que se formam os hábitos, que se aprende e se educa de 

maneira efetiva” (ANISIO, 1955, p. 377-378).  

O ano do centenário do município foi também atípico para a Escola Normal Pedro 

II, que teve uma participação relevante nas comemorações. A própria direção cedeu, para 

sede da Comissão de Festejos, o prédio de Educação Física do estabelecimento escolar. 

Além disso, o mesmo se transformaria em um amplo espaço para exposição agro-pecuária 

(EMMENDOERFER, 1950). A escola também se encarregou de realizar um programa com 

inúmeras solenidades naquele ano, não só aquelas que eram recomendadas pelo 

Departamento de Educação e Diretoria do Ensino Secundário, mas, também, procurou de 

maneira intensa participar das atividades desenvolvidas pela comissão organizadora do 

Centenário de Blumenau, apresentando números musicais, peças teatrais e participando dos 

desfiles.  

 

 

 

 

 
Foto 20 – Desfile dos alunos da Escola Normal Pedro II nas comemorações do ano 
do Centenário de Blumenau 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 
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Foto 21 – Desfile do Centenário de Blumenau 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 

No ano do centenário do município, a Escola Normal Pedro II recebeu também 

inúmeras visitas nas suas dependências. Entre estas, encontramos registrada no Livro de 

Visitas a presença do professor Nóbrega da Cunha, ex-diretor de Ensino Primário, de Ensino 

Secundário e do Departamento Nacional de Educação e Vice-Diretor do Centro da ONU, 

além de Artur Feldmann, Vice-Cônsul Americano de São Paulo, que esteve presente na 

instituição no mês de maio daquele ano. No dia 28 de agosto de 1950, a Escola Normal 

Pedro II mais uma vez seria visitada pelo professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, 

Inspetor Geral do Ensino e Elpídio Barbosa, Diretor do Departamento de Educação. Porém, 

desta vez vieram acompanhados de Nazir Mansur, Inspetor Federal de Educação Física, que 

procurou realizar um breve acompanhamento “in loco” de como vinham sendo 

desenvolvidos os trabalhos referentes à disciplina de Educação Física na escola. De acordo 

com o relatório redigido pelos docentes e responsáveis pela disciplina na instituição, Libório 

da Silva e Nair Daminelli, e emitido em 15 de dezembro de 1950 à Inspetoria de Educação 

Física do Estado, as considerações do Inspetor Federal eram elogiosas, conforme podemos 

constatar no termo de inspeção realizado pelo mesmo: “Por tudo que me foi dado observar 

neste modelar estabelecimento de ensino, deixo aqui consignado a minha ótima impressão” 

(BLUMENAU, 1950, p. 28).  

Ainda neste mesmo mês, os alunos do ginásio e do curso normal participaram da 

solenidade de entrega da bandeira nacional à Escola Normal Pedro II no 23o Regimento de 

Infantaria de Blumenau. 
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Foto 22 – Entrega da bandeira nacional 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 
 
 
 

 

 

 
Foto 23 – Normalistas representando o educandário na solenidade de entrega da 
bandeira nacional. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II 

Já no mês de setembro, a escola foi agraciada com as presenças do Desembargador 

Alves Pedrosa e do Tenente Coronel Manoel Mendes Pereira, Comandante do 23o 

Regimento de Infantaria. Entretanto, naquele ano nenhuma visita havia sido tão significativa, 
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emocionante e comemorada pela escola como aquela que ocorreu no dia 12 de setembro de 

1950. Nesta ocasião, o educandário recebeu a visita de Gertrud Sierich e Gerda Jacobi, 

respectivamente filha e neta do fundador da cidade, Hermann Blumenau. A escola preparou 

uma série de homenagens que, realizadas pelos alunos do educandário, emocionaram não só 

as ilustres visitantes como todos aqueles que, de algum modo, estiveram presentes na 

oportunidade festiva.  

 

 

 
Foto 24 – Gertrud Sierich e Gerda Jacobi visitando a Escola Normal Pedro II 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
  

135 

 
Foto 25 – Inauguração do monumento de D. Pedro 
II, vendo-se a filha do fundador da cidade e duas 
alunas da Escola Normal. A herma do Imperador D. 
Pedro II, inaugurada por Gertrud Sierich, filha do 
fundador, encontra-se situada na praça D. Pedro II, 
no início da atual rua Hermann Hering. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. 
Blumenau, 1950. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Constatamos em nosso material de pesquisa que, em 1951, a Escola Normal Pedro 

II mais uma vez participou das atividades cívicas referentes à Semana da Pátria. No dia 06 

de setembro daquele ano, a Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes, com sede em 

Blumenau, foi palco de uma solenidade que pôde contar com a participação da professora 

Branca Flor de S. Thiago Melo, que nessa ocasião realizou a “Saudação à Bandeira 

Nacional”. A regência da orquestra sinfônica esteve a cargo do professor e maestro Heinz 

Geyer, além da participação de Maria Ellen Blum, aluna do 3o ano do Curso Normal, que 

interpretou a canção “Noite de Junho” de autoria de Oscar Lorenzo Fernandez. O evento 

contou ainda com as locuções de Oscar Leitão, Juiz de Direito da Comarca de Blumenau, e 
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Achilles Balsini84, além de discentes que representaram, respectivamente, o Colégio Santo 

Antônio e o Colégio Sagrada Família.  

Alguns dias depois, novamente a Sociedade Dramático-Musical Carlos Gomes 

emprestaria seu palco para a realização de um concerto em homenagem ao então governador 

do Estado, Irineu Bornhausen.85 Nesta ocasião, a Escola Normal Pedro II se fez representar 

por seu maestro Heinz Geyer, além do professor Orlando Ferreira de Melo que, em nome da 

diretoria da Sociedade Carlos Gomes e de seus respectivos sócios, realizou a “Saudação ao 

Governador”. Mais uma vez, também, Maria Ellen Blum se faria presente numa cerimônia e 

desta vez acompanhada pela orquestra, interpretou “Canção do berço”, de Letícia de 

Figueiredo. Para finalizar aquela noite de espetáculo, o orfeão da Escola Normal Pedro II, 

acompanhado pela orquestra, homenageou o Governador do Estado, interpretando o Hino de 

Santa Catarina.  

Em nossas pesquisas, só conseguimos localizar um novo registro de visitas no 

relatório anual de 1953. Nessa oportunidade, a escola recebeu o Governador do Estado, Irineu 

Bornhausen e sua grande comitiva (BALSINI, 1953). Sua presença foi registrada por 

inúmeras imagens fotográficas, sendo que grande parte delas se encontra no próprio relatório 

da escola. Não faltaram homenagens ao governador como declamações poéticas dos alunos, 

discursos da direção da escola, do prefeito municipal e de outras autoridades. O governador 

foi agraciado com pequenas lembranças do educandário, além de acompanhar as 

apresentações musicais realizadas pelos alunos que, ao que tudo indica, deixaram o 

governador como uma ótima impressão do educandário. O Secretário da Educação, Fernando 

Ferreira de Mello, que acompanhava a comitiva do governador, registrou suas impressões do 

breve período em que estiveram na Escola Normal Pedro II no “Livro de Visitas”:  

                                                           
84 Achilles Balsini nasceu em Blumenau, a 27 de setembro de 1911. Era filho de Conrado e de Frieda Deggau 
Balsini. Fez seus estudos primários no município catarinense de Tubarão. Posteriormente, iniciou o curso 
ginasial no Colégio “Pio Americano”, na cidade do Rio de Janeiro e concluiu o mesmo no Colégio Catarinense 
de Florianópolis. Bacharelou-se em Direito em 1935, realizando seu curso superior na Faculdade Nacional de 
Direito no Rio de Janeiro. Achilles Balsini foi proprietário e redator do jornal Cidade de Blumenau. Além 
disso, com apenas 18 anos, já iniciava sua vida na política. Eleito pela União Democrática Nacional, legislou 
como Deputado Estadual entre os anos de 1951 a 1954. Depois de ocupar vários cargos, retirou-se da vida 
política. Para maiores informações, ver Piazza (1985, p. 62).  
85 Irineu Bornhausen nasceu na cidade de Itajaí (SC) no dia 25 de março de 1896, filho de João e Guilhermina 
Bornhausen, família tradicional do município. Em sua terra natal, dedicou-se às tarefas comerciais e industriais. 
Ingressou no sistema bancário, nos anos 20, tornando-se um dos fundadores e maiores acionistas do Banco Inco 
(Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina), que hoje integra o Bradesco. Iniciou na política como 
vereador de Itajaí, foi presidente da Câmara Municipal e por três vezes prefeito. Em 1947, foi presidente da 
UDN (União Democrática Nacional) e candidato ao Governo do Estado. Nessa eleição perdeu para o candidato 
do PSD (Partido Social Democrática), Aderbal Ramos da Silva. Quatro anos depois, em 1951, tenta a eleição 
para o governo do estado e, desta vez, consegue se eleger. Governou o estado de 31 de janeiro de 1951 a 31 de 
janeiro de 1956. Mais tarde, seria eleito ao cargo de senador da república, permanecendo no cargo de 1959 a 
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Visitando este modelar estabelecimento de ensino, com a máxima satisfação – e 
imensa honra – em nome do excelentíssimo senhor governador Irineu Bornhausen, 
no que de sua distinta comitiva e em meu próprio, consigno aqui a magnífica 
impressão causada a todos nós, tanto pelo ilustrado e devotado corpo docente, assim, 
também, pelos alunos deste educandário, honra do magistério e do ensino em terras 
de Santa Catarina. (BLUMENAU, 1953a, p. 29). 

 
Foto 26 – Visita do Governador Irineu Bornhausen às dependências da Escola 
Normal Pedro II 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 

Destacamos, também, que nesse mesmo ano se formou a primeira turma de alunos 

do curso normal que, parte deles, havia iniciado seus estudos desde o curso primário da 

instituição. Os alunos formandos eram: Alberto Schmitt, Anemarie Schlossmacher, João 

Gregório Pereira Gomes, Liddy Barreto Puetter, Marília Dalva do Nascimento Heusi, 

Marlies Büchler, Nirma Leni Bachmann, Odail F. Claudino e Ruth Winkler, em cerimônia 

que se realizou em 05 de dezembro de 1953, no salão nobre da Sociedade Dramático-

Musical Carlos Gomes.  

 

                                                                                                                                                                                     
1966. Faleceu em Blumenau no dia 11 de agosto de 1974. Para mais informações, ver Corrêa (1983, p. 72); e 
Cabral (1994, p. 459). 
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Foto 27 – O Governador do Estado, Irineu Bornhausen, recebendo homenagens. 
Nesta foto também se pode observar o prefeito de Blumenau, Hercílio Deeke (o 
primeiro de frente, da esquerda para a direita, batendo palmas) 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 

Já o relatório anual de 1954 da Escola Normal Pedro II nos apontou um início de 

ano difícil em decorrência de uma enchente que aconteceu na região, causando sérios 

transtornos e, inclusive, interrompendo as aulas. Contudo, mesmo com essas 

inconveniências, o educandário se restabeleceu, voltando a oferecer seus serviços 

normalmente e, inclusive, recepcionando visitantes como Waldir Busch, Secretário da 

Educação, Saúde e Assistência Social, que nessa oportunidade veio acompanhado de 

Frederico Guilherme Busch Júnior e do professor Alírio Luiz de Almeida, Inspetor Escolar 

de Blumenau. A visita objetivava, principalmente, reconhecer as necessidades e, sobretudo, 

as dificuldades que a escola vinha passando no que dizia respeito ao seu patrimônio e que há 

algum tempo vinha motivando protestos por parte da direção da mesma.  

Como já era praxe da instituição, além das atividades cívico-culturais 

desenvolvidas na própria dependência da escola, os alunos foram convidados a participar das 

solenidades externas como a comemoração de fundação da cidade, em 02 de setembro, além 

do obrigatório desfile de 07 de setembro, conforme se pode conferir nas imagens. 
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Foto 28 – Alunos prestando homenagem ao marco de fundação de Blumenau 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1954. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 

 

 

 

 

 
Foto 29 – Desfile de Sete de Setembro 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1954. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

 
 

 

A partir do ano de 1955, constatamos que os relatórios anuais produzidos por Arão 

Rebelo, Inspetor Federal, passaram a fornecer informações absolutamente técnicas da vida 

escolar do Pedro II. Não que os relatórios anteriores não trouxessem esse tipo de 

informações. Mas, fundamentalmente, os documentos que antecedem os de 1955 vinham 
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munidos de informações sobre o histórico do educandário, sugestões à secretaria de 

educação quanto às melhorias do estabelecimento, visitações ocorridas no ano letivo, 

movimentação da biblioteca, atividades cívico-culturais desenvolvidas pela escola ou de que 

ela tenha participado, além de geralmente virem acompanhadas de registros fotográficos, por 

ocasiões especiais vividas em cada ano. Evidentemente que, somado a tudo isto, eram 

acrescidas as informações de ordem técnica como a planta baixa do patrimônio, corpo 

docente e pessoal administrativo, exames de admissão realizados no respectivo ano letivo, 

esquema de salas de aula, caixa escolar, pagamentos, inventário, exames escolares e seus 

respectivos pontos cobrados, entre outras informações. O relatório anual de 1955 e os 

subseqüentes apresentam apenas informações quanto aos exames de admissão, atas de 

resultados finais, quadro de matrícula, relação de corpo docente, estatísticas de 

aproveitamento do ano letivo anterior, além da relação nominal dos alunos matriculados. A 

partir de 1957, passou-se a acrescentar nos relatórios a distribuição das turmas nas diversas 

salas do estabelecimento, por turno, além do número de alunos e do quadro de distribuição 

de disciplinas para cada ano letivo.  
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4 O DISCIPLINAMENTO E A PUNIÇÃO ESCOLAR 

4.1 O ESPAÇO ESCOLAR 

O antigo prédio do “Pedro II” foi inaugurado em 19241, no alto do morro na rua 

Bom Retiro, transformando-se em um ponto de destaque na cena urbana blumenauense na 

medida em que passou a oferecer um espaço bem mais amplo, confortável e melhor 

localizado que aquele oferecido anteriormente pela Sociedade Escolar aos seus educandos. A 

inauguração das novas instalações causou grande repercussão na cidade, resultando, em um 

curto prazo de tempo, em uma procura significativa por matrículas no estabelecimento. 

Contudo, mesmo com uma dimensão espacial superior, passada cerca de uma década, a 

escola tornou-se acanhada e encontrou enorme dificuldade em acomodar todos os seus 

alunos em decorrência da grande procura de vagas, necessitando, assim, ampliar seu espaço 

para comportar todo o contingente. Este motivo exigiu dos responsáveis a elaboração de um 

novo plano de ampliação da estrutura física do educandário. A realização do projeto ficou a 

cargo do engenheiro civil e arquiteto Franz von Knoblauch, que veio a concluí-lo, 

finalmente, em 17 de outubro de 1935.2  

Conforme já foi frisado, em 1942, ano em que a escola foi incorporada ao 

patrimônio do Estado, Nereu Ramos, Interventor Federal, prometeu transformar o 

estabelecimento em um Grupo Escolar, fato que exigiria do Estado investimentos 

significativos na melhoria física do prédio. Assim, caberia ao poder público oferecer para 

este tipo de estabelecimento, um terreno suficientemente grande para comportar uma área 

livre, coberta, para atividades lúdicas em dias chuvosos e repouso nos dias excessivamente 

quentes, além de uma praça de educação física e áreas para jardim e horticultura. Entretanto, 

não foram todos os estabelecimentos que conseguiram essa estrutura de imediato, nem 

mesmo a própria escola pesquisada foi contemplada rapidamente com a construção da área 

coberta que servisse de abrigo para seus alunos. Todavia, de uma maneira geral, se 

observarmos a questão de investimentos em construções de prédios, sobretudo, nos 

                                                           
1 É importante frisar que no período temporal que abrange esta pesquisa, a E.E.B. Pedro II possuía apenas um 
prédio construído com salas de aula para desenvolver seus trabalhos. Atualmente, este local é conhecido como 
Prédio 1 ou, também, chamado de “Pedro II Velho”. Na década de 1960, a estrutura física da escola foi bastante 
ampliada, sendo construído o grande complexo de prédios ao longo da rua Pandiá Calógeras, respondendo a 
uma antiga solicitação da direção do estabelecimento. Assim, ressaltamos que todas as menções quanto à 
estrutura física feitas nesta pesquisa dizem respeito apenas ao primeiro prédio construído na escola. 
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chamados Grupos Escolares, estas ações antecedem o mandato de Nereu Ramos. Certamente 

o grande impulso nesse tipo de construção foi evidenciado em seu governo. Mas acrescente-

se que, além de fazer parte de um projeto educacional maior, conduzido pelo governo de 

Getúlio Vargas em que se destacou, entre outros, o ambicioso projeto nacionalizador, 

Bencostta (2005) nos aponta que a organização de grupos escolares transformou-se, também, 

em uma grande economia aos cofres públicos na medida em que se passou a reunir diversas 

escolas primárias de uma determinada área em um único prédio, em um mesmo espaço. Não 

que esta “reunião de escolas” fosse a realidade vivenciada pelo educandário investigado. 

Mas podemos constatar essa estratégia ocorrendo em diversas regiões de Santa Catarina, 

sobretudo, no interior do Estado, com aquelas pequenas escolas denominadas “isoladas” que 

gradativamente foram desaparecendo por meio desse tipo de ação governamental, 

desonerando o poder público de arcar com aluguéis das diversas casas em que estes 

educandários vinham se abrigando.   

Entretanto, pouco tempo depois, frente às mudanças de ensino que vinham 

ocorrendo em todo o território nacional, chegavam notícias de Florianópolis dando conta de 

que o estabelecimento educacional blumenauense viria a se transformar em uma Escola 

Normal. Evidentemente que tal informação levou a escola a sofrer novas mudanças na sua 

infraestrutura para poder se adequar às exigências que eram previstas em lei, obrigando mais 

uma vez o Estado a intervir realizando reformas no prédio, pois, a partir daquele momento, 

passariam a ser oferecidos três cursos na instituição (primário, ginasial e normal), fato que 

exigiria uma adaptação nas condições físicas da mesma que, a partir de agora, comportaria, 

também, um número ainda maior de alunos.  

Contudo, salientamos que a nova construção e adaptação do prédio escolar deveria 

seguir as recomendações da engenharia e arquitetura escolar moderna, ou seja, que se 

atendesse aos princípios de natureza moral, física ou higiênica, voltados para uma construção 

racional e eficiente, sóbria e funcional (BELLO, 1956, p. 206). 

Uma série de recomendações eram feitas pelos especialistas quanto à metragem 
das classes e às condições de ventilação e iluminação dos ambientes. Indicava-se 
ainda os materiais aconselháveis, segundo critérios de durabilidade, economia e 
facilidade de limpeza. Para que as necessidades dos alunos fossem integralmente 
atendidas, explicitava-se inclusive a proporção de banheiros e bebedouros, entre 

                                                                                                                                                                                     
2 O projeto encontra-se no acervo do Arquivo Histórico “José Ferreira da Silva” de Blumenau. 
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outras instalações e equipamentos, em relação a quantidade de alunos que à escola 
iria abrigar.  (LIMA, 1999, p. 115). 3 

Constatamos ainda que a última intervenção significativa do governo estadual 

quanto à estrutura física do antigo prédio do Pedro II, e que acabou transformando-o como 

ainda o encontramos no presente momento, foi com a construção de um galpão que ocorreu 

em 1948. Aliás, diga-se de passagem, essa obra já havia sido prometida no mandato de 

Nereu Ramos. Entretanto, somente veio a ser realizada dois anos após a grande reforma do 

educandário para a instalação da Escola Normal Pedro II, ou seja, já na ocasião em que José 

Boabaid4 respondia pelo executivo estadual. Nessa nova ala acabaram sendo instalados 

compartimentos sanitários e chuveiros; cozinha escolar; sala das Associações do Curso 

Elementar; depósito; bebedouros; além de uma ampla área livre para recreação dos 

educandos. Essa obra se tornava imperiosa, pois adequava-se às recomendações da 

arquitetura escolar vigente na época que exigiam, entre outras, que os “estabelecimentos que 

desejassem oferecer o curso ginasial, deveriam possuir uma área coberta, mínima, para 

recreio e abrigo” (LIMA FILHO, 1950, p. 14).   

                                                           
3 Ruy de Ayres Bello apresenta em sua obra as condições gerais que, no seu entender, deveriam presidir a 
edificação escolar. São oito pontos destacados e devidamente explicados pelo autor: Adaptação às necessidades 
educacionais; Segurança; Higiene; Conveniência; Expansão; Flexibilidade; Estética e Economia (BELLO, 
1956, p. 213-215). 
4 “Filho de Abraão Boabaid e Sada Boabaid. José Boabaid nasceu em Palhoça, Santa Catarina, em 07 de agosto 
de 1906. Iniciando-se profissionalmente no comércio, em 1932 matriculou-se na Faculdade de Direito de Santa 
Catarina, tendo se bacharelado em 1938. Em 1935 começou a exercer o magistério público, em sua terra natal, 
alcançando a função de Diretor de Grupo Escolar. Eleito Deputado Estadual por Palhoça e municípios 
adjacentes, em 1946, foi Presidente da Constituinte e da Assembléia durante toda a legislatura até 1950. Com o 
afastamento do Governador, Aderbal Ramos da Silva, coube ao Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado, José Boabaid, substituí-lo por dois períodos: de 20 de janeiro a 23 de fevereiro de 1948, e de 03 de 
junho daquele ano a 31 de dezembro de 1949. Aposentado como Assessor Técnico da Assembléia Legislativa, 
cargo para o qual havia sido nomeado em 1954, era casado com Déspina Nicolau Spyrides Boabaid, de quem 
teve duas filhas: Margareth e Lílian, vindo a falecer em Florianópolis a 26 de novembro de 1972” (CORRÊA, 
1983, p. 70). 
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Foto 30 – Visão geral do edifício escolar 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 

O Inspetor Federal do Ensino Secundário, Arão Rebelo, na oportunidade em que 

realizou o relatório de verificação preliminar do estabelecimento, afirmava que o patrimônio 

da Escola Normal Pedro II constituía-se de “um grupo de diversos edifícios, todos com um só 

pavimento, instalado na rua Bom Retiro, Pandiá Calógeras (ginásio-estádio) e Alameda Rio 

Branco” (BLUMENAU, 1947, p. 08). Nesta última rua se localizavam mais dois prédios. Um 

deles, ocupado naquela oportunidade pela Inspetoria Escolar da 2a Circunscrição, além de 

servir, também, de residência a professores e funcionários do estabelecimento. Já o outro 

prédio vinha sendo ocupado pelo Serviço Nacional da Malária, fato que causou sérios 

protestos por parte da direção que insistia na devolução do local para a escola e a imediata 

reativação do Jardim de Infância, pois, segundo eles, “este prédio havia sido construído 

essencialmente para esta finalidade” (BLUMENAU, 1947/1948, p. 06). Além dessa área 

construída, a escola ainda dispunha de um vasto terreno plano e desocupado, parcialmente 

utilizado para o desenvolvimento das atividades físicas dos educandos5.  

Arão Rebelo destacava também que os edifícios do estabelecimento eram muito 

apropriados para a prática educativa, além de serem “suficientemente arejados e iluminados, 

obedecendo, rigorosamente, os preceitos pedagógicos e higiênicos vigentes” (BLUMENAU, 

1947, p. 08)6. Na verdade, os apontamentos elogiosos salientados pelo Inspetor Federal 

                                                           
5 Atualmente, continua existindo a área livre utilizada para a prática das aulas de Educação Física, hoje 
transformada em um campo de futebol e pista de atletismo. Entretanto, conforme já foi citado, a outra parte se 
encontra hoje tomada por prédios escolares, construídos na década de 1960.  
6 “A aula deve resplandecer pela mais esmerada higiene; devem ser puros, limpos, asseados: o forro, as 
paredes, o pavimento, as carteiras escolares, os móveis e utensílios. Nenhuma poeira, nem teias de aranha, nem 
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respondem a uma, dentre as muitas condições consideradas mínimas pelo Ministério da 

Educação e Diretoria do Ensino Secundário para que um estabelecimento de ensino que 

almejasse oferecer um curso ginasial pudesse de fato funcionar. Caso não fosse atendida uma 

recomendação aparentemente simples como esta, a escola correria o risco de sequer obter 

uma inspeção federal7. 

Nesse mesmo relatório ainda surgiu uma informação sobre a disposição das salas de 

aula que, no seu entendimento eram “muito bem localizadas”, pois desse modo “evita que se 

perturbem os trabalhos escolares, com os ruídos da rua” (BLUMENAU, 1947,  p. 08). 

Destaca, ainda, em tom elogioso, que os edifícios eram “construídos em um quarteirão que é 

um dos menos movimentados da cidade” proporcionando condições para um bom 

aprendizado dos alunos (BLUMENAU, 1947, p. 08).  

A questão da localização do prédio escolar também se mostrava de grande relevância 

nesse período, pois, conforme assevera Lima Filho (1950, p. 18-19), “a vizinhança tem mais 

importância do que se poderia pensar a um exame superficial. Dentro do princípio de que 

deve ser cuidadosamente evitado tudo que possa desviar ou perturbar a atenção dos alunos”. 

Sugeria-se, assim, que fosse evitada a instalação de um educandário nas proximidades de 

oficinas, fábricas, serrarias ou qualquer outro lugar muito ruidoso, que pudesse vir a distrair 

ou incomodar os alunos. Além disso, não era recomendado que os prédios se encontrassem 

muito próximos da rua, sobretudo aqueles cujas janelas abrissem para fora, em direção à 

mesma, procurando dessa forma evitar a inconveniência da poeira vinda da estrada, além dos 

                                                                                                                                                                                     
sujidade; para isso deve a aula ser varrida e espanada freqüentemente. Não haja, tampouco, nas cercanias da 
escola águas encharcadas, nem montões de lixo. As salas do edifício escolar e todas as suas dependências, 
vestíbulo, escada, corredor, gabinetes, museus escolares, bibliotecas, etc., merecem especial vigilância do 
mestre ou da administração, para que não se acumulem as imundices e o pó, onde se oculta grande número de 
micro-organismos, danosos à saúde. Nunca é demais recomendar a desinfecção e o asseio das instalações 
sanitárias” (ANISIO, 1955, p. 285). 
7 Apenas para ilustrar, o estabelecimento que desejasse oferecer o ensino ginasial com “regalias da inspeção 
federal” deveria apresentar em um prazo mínimo de 90 dias antes do início do ano letivo uma série de 
documentos ao Ministério da Educação e Saúde/Diretoria do Ensino Secundário comprovando a idoneidade 
moral e social da pessoa física ou jurídica mantenedora do estabelecimento, indicação de um Diretor, corpo 
docente e demais funcionários regulamentados com o citado ministério, cópia do ato legal da criação da escola, 
sua planta baixa, entre outros tantos documentos. Vencida essa etapa, caberia ao Inspetor Federal verificar as 
instalações do educandário, atribuindo-lhes uma pontuação. Contudo, salientamos que após toda a apreciação 
do educandário, a soma geral dos números deveria atingir um valor mínimo, pois, caso contrário, o 
estabelecimento comprovaria uma deficiência de condições básicas, recebendo um conceito de reprovação do 
órgão fiscalizador, no caso, o Ministério da Educação e Saúde/Diretoria do Ensino Secundário. Citamos alguns 
exemplos das condições mínimas exigidas pelo órgão fiscalizador para que uma escola pudesse vir a obter uma 
inspeção federal: 1 - a escola não poderia possuir menos de quatro salas de aula, sendo que estas deveriam ter 
metragem mínima de 25 metros quadrados e piso revestido de madeira ou material equivalente dentro dos 
preceitos higiênicos exigidos por lei; 2 - a escola deveria possuir extintores de incêndio, ou instalação 
equivalente, para laboratórios, dormitórios e auditórios; 3 – instalações sanitárias em bom estado de 
conservação; 4 – bebedouros automáticos de jato contínuo e bom estado de conservação; 5 – boa localização do 
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“mil ruídos urbanos como conversas, buzinas, pregões, gritos etc., que perturbem a atenção, 

distraem os estudantes, quebram a disciplina” (LIMA FILHO, 1950, p. 18-19).  

Uma opinião semelhante a essa nos é apresentada na obra de Bello (1956) que 

inclusive destaca que não se atendendo a esse tipo de recomendações como as que se referem 

à construção dos prédios escolares e sua disposição se poderia estar comprometendo 

significativamente o bom andamento da disciplina discente. Em outras palavras, o autor 

salienta que a deficiência das instalações escolares, como reduzidas dimensões do edifício 

escolar em relação à quantidade de alunos, a inadequada disposição das salas de aula; o 

arejamento e iluminação inadequados do ambiente de trabalho escolar; corredores exíguos ou 

mal dispostos; falta ou insuficiência de campos para a prática de esporte e de recreação; ou 

ainda, vizinhanças perturbadoras, poderiam ser consideradas razões para incitar 

comportamentos reprováveis dos alunos (BELLO, 1956, p. 274). 

Focando-nos na questão que diz respeito aos prédios escolares, Sales (2000) 

observa que a arquitetura das escolas públicas foi inspirada nas edificações monumentais 

religiosas, buscando neste modelo idéias que transmitissem reverência e respeito. Entretanto, 

é interessante observarmos que na primeira metade do século XX a escola adotou um 

discurso que buscava, justamente por meio de reformas políticas ditas democráticas, 

distanciar-se da tradição religiosa, da Igreja e do seu vínculo com as estruturas de poder, 

porém, numa clara contradição, aproxima-se dela “em sua configuração arquitetônica, 

buscando inspiração em seus espaços consagrados para construir a sua imagem” (SALES, 

2000, p. 52). Entretanto, percebe-se que essa preocupação com a grandiosidade das 

construções escolares tende a perder sua força no decorrer dos anos, sobretudo, nas décadas 

de 1930 a 1950, pois, como assevera Bello (1956, p. 209),  

o prédio escolar deve ser, em geral, de proporções reduzidas, muito longe do 
monumental ou do grandioso, desde que seu destino não é abrigar uma multidão 
amorfa, mas servir de ambiente de estudo e de trabalho a uma pequena comunidade 
humana, que nunca deverá exceder, segundo os mais bem avisados tratadistas, de 
quinhentos indivíduos.  

Outro ponto destacado por Bello (1956) é que construções de tamanhos expressivos 

tornariam o empreendimento muito caro, onerando demasiadamente os cofres públicos, além 

de que a rápida evolução das idéias pedagógicas tornaria os prédios escolares inadequados 

                                                                                                                                                                                     
prédio escolar apresentando condições de segurança e higiene a todos que dele se utilizam; 6 – dispor de um 
local apropriado para a prática de educação física e recreação; entre outros (LIMA FILHO, 1950, p. 09-17). 
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para as necessidades a que se propõem. Desse modo, entendia o citado autor, o estilo 

arquitetônico deveria ser marcado pela beleza, simplicidade e eficiência. 

Educadores como Lima Filho (1950, p. 19-20) sugeriam ainda que os prédios 

escolares possuíssem um formato arquitetônico em T, E, U, H ou L, os quais, sendo assim 

construídos, permitiriam “uma boa insolação e ventilação” no educandário. Além disso, 

destaca o educador, dependendo de como se dispusessem os prédios, “mais fácil seria a 

fiscalização” (LIMA FILHO, 1950, p. 20). Evidentemente que isto era apenas uma 

recomendação, pois não eram todos que seguiam ou teriam condições mesmo econômicas 

para seguirem essa orientação quanto à construção dos prédios. O próprio estabelecimento 

de ensino pesquisado, por exemplo, inaugurado em 1924 e passando por diversas reformas, 

acréscimos e adaptações no decorrer dos anos, passou a se configurar geometricamente em 

um quadrado. Essa configuração, segundo nos afirma Luis Carlos Sales, esse modelo de 

construção (quadrado) das escolas foi tomado como inspiração nas casas e seminários dos 

padres jesuítas ainda no período colonial brasileiro. O projeto “distribuía as salas de aula em 

torno de um pátio central, circundado por galerias avarandadas, que faziam a circulação 

entre os ambientes” (OLIVEIRA, 1991 Apud SALES, 2000, p. 57). Segundo o mesmo autor, 

esse modelo arquitetônico contou com a aprovação tanto do Estado quanto dos educadores 

em todo país, prevalecendo fortemente até o final da década de 1930 e início da década de 

1940. 

   

 

 

 
Foto 31 – Vista do pátio central da escola 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1953. Acervo da 
E.E.B. Pedro II. 
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Foto 32 – Vista das varandas cobertas da escola 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. 
Blumenau, 1953. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

As salas de aula da Escola Normal Pedro II eram identificadas por meio de 

numerações e denominações, as quais remetiam a uma espécie de “galeria de heróis”, 

personagens ilustres da História, como: sala Vítor Meireles, Oswaldo Cruz, Rui Barbosa, 

Santos Dumont, Olavo Bilac, Duque de Caxias, Carlos Gomes, entre outros, perfazendo um 

total de dezessete repartições em todo o educandário. Dentre essas, encontravam-se a sala 

dos professores, a secretaria, os gabinetes do diretor geral e da diretora do curso elementar, a 

biblioteca, o salão nobre, as salas de desenho, de geografia, de ciências físicas, químicas e 

naturais, entre outras. Esses ambientes eram amplamente organizados, preenchidos por 

inúmeros livros, estantes, mesas, armários, objetos didáticos de apoio, bem como de 

materiais e instrumentos científicos importados dos Estados Unidos e da Alemanha. Era 

praxe se encontrar nas salas de aula pequenos armários e estantes, nos quais eram 

armazenados materiais didáticos da escola e dos professores, utilizados com maior 

freqüência no cotidiano escolar. Vale destacarmos que, para se conseguir maior eficácia no 
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controle disciplinar dos discentes, recomendava-se que no formato das salas de aula, a 

profundidade deveria prevalecer sobre a largura, “pois é mais difícil fiscalizar uma sala de 

aula em que os alunos se espalhem para os lados, fugindo ao olhar do professor” (LIMA 

FILHO, 1950, p. 24-25). Além disso, as carteiras eram distribuídas por toda a sala em forma 

de fileiras, podendo variar entre individuais ou duplas, numa perfeição impecável. Carteiras 

com maior número de assentos não eram recomendadas, “porque reunir mais de dois alunos 

em cada carteira é atentar contra a disciplina” (LIMA FILHO, 1950, p. 44). Do mesmo 

modo, cada sala possuía uma mesa específica para o professor, onde ele, então, poderia 

apoiar seu material, realizar suas tarefas, além de ter facilitada a fiscalização dos alunos. 

O que variava dessa regra acima citada era especialmente o mobiliário das 

chamadas salas especiais como, por exemplo, do auditório do salão nobre. Nesse ambiente se 

encontravam poltronas e cadeiras mais confortáveis, além de um palco onde estava um piano 

de cauda utilizado para as aulas de música e canto orfeônico, considerado pela direção como 

“instrumento fundamental e obrigatório” nas homenagens e cerimônias cívicas realizadas na 

escola.  

Aliás, quanto a isso, é importante destacarmos mais uma vez que o nacionalismo foi 

uma característica marcante, sobretudo, no período getulista, sendo a escola escolhida como 

um palco privilegiado para perpetuar e expandir seus efeitos. No caso da Escola Normal 

Pedro II, esta prática não seria diferente. Ao questionarmos nossos informantes quanto às 

cerimônias cívicas que ocorriam na escola, houve unanimidade por parte destes em afirmar 

que o sábado era o dia da semana reservado para a sua realização. “O nacionalismo era muito 

valorizado nesta época. Sábados de manhã, no meio do pátio onde até hoje existe a árvore do 

pau-brasil, as crianças se formavam, todo mundo esticava o braço e se cantava o hino. Isso 

era uma rotina para nós [...]” (Aluno 11). Segundo uma das ex-alunas, era obrigatória nesses 

dias a execução de alguns dos hinos patrióticos (hino nacional8, da bandeira, da república) que 

deveriam “ser conhecidos de cor por todos os alunos” (Aluna 2). Os ensaios para as 

respectivas homenagens também aconteciam com freqüência na escola, a começar pelo 

próprio curso primário, de maneira que “os alunos acabavam incutindo a letra e o ritmo das 

músicas. Sua execução posterior era quase que natural” (Aluna 2). “Grande parte desse 

mérito”, comenta-nos um ex-professor, “era do maestro Heinz Geyer, que com sua paciência 

e boa vontade freqüentemente ensinava aos alunos a cantarem os hinos nas aulas de Música 

e Canto Orfeônico” (Professor 1). Além disso, asseverou-nos um dos informantes que “os 

                                                           
8 O canto do Hino Nacional foi tornado obrigatório nos estabelecimentos de ensino, nas associações de fins 
educacionais, entre outras repartições. Para maiores detalhes, ver Brasil (1936). 
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professores eram previamente escolhidos pela direção para que em cada semana uma turma, 

sob sua responsabilidade, fosse organizada para prestar uma homenagem à bandeira 

nacional” (Professor 2). Normalmente o professor escolhia algum poema, um pequeno texto, 

enfim, algo que fizesse referência a temas de cunho patriótico9. Do mesmo modo, um aluno 

era escolhido pelo professor responsável pela organização da sessão cívica para hastear a 

bandeira.  

“Hasteava-se o pendão, começava-se com o ‘salve lindo pendão da esperança’, 

cantava-se (a entrevistada canta).‘Estudante do Brasil, tua missão é a maior missão. Batalhar 

pelas verdades, impor a tua geração’. Marchar, marchar para frente, lutar incessantemente. 

Idéias avançar, a vida iluminar e assim tornar bem maior o nosso imenso Brasil... Havia isto! 

Nós tínhamos amor. A gente declamava: ‘Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, 

criança não há, nenhum país melhor do que este!’ Não sei mais bem de cor... Mas, enfim, isto 

é de Olavo Bilac. Havia ainda as declamações de Fagundes Varela, que era belíssimo... De 

Castro Alves: ‘Auriverde pendão de minha terra, Que a brisa do Brasil beija e balança...’. 

Então havia amor à pátria, você amava a sua pátria [...]” (Professora 4).  

Apesar de reconhecer que o nacionalismo era “um tanto quanto exacerbado”, 

segundo as palavras de uma ex-aluna da Escola Normal Pedro II, principalmente no período 

getulista e nos primeiros anos após o término da Segunda Guerra Mundial, a entrevistada 

não se esquece dos “momentos em que as crianças recitavam as poesias de cor, sobretudo, 

aquelas relacionadas ao patriotismo”. Finaliza afirmando que “até hoje, quando escuto o 

hino nacional, eu me emociono. Tenho que me controlar para não ter lágrimas nos olhos. 

Emociono-me mesmo! Sabes por quê? Porque a gente foi acostumada a isto” (Aluna 9). 

Mas, voltando para a questão que diz respeito à estrutura física da escola 

pesquisada, pudemos constatar que a mesma dispunha também de ambientes que possuíam 

um piso de assoalho em diversos planos, na forma de anfiteatro, como era o caso da sala de 

geografia, de modo que os alunos poderiam observar melhor o professor e, também, serem 

por ele observados, pois algumas possuíam um estrado. Aliás, quanto a esta questão de 

existir em algumas salas de aulas pisos em diversos planos era inclusive recomendado por 

                                                           
9 Artigo 70 do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946 afirma que “o civismo será orientado no sentido de 
levantar e firmar no espírito do aluno o amor a si mesmo, à família, à pátria. Deverão ser aprendidas, para esse 
fim, também, as comemorações das datas nacionais, os cantos dos hinos patrióticos e de canções emotivas, 
cujas letras se refiram às coisas do país”. 
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alguns estudiosos da educação, entre eles o professor F. Gama de Lima Filho10 e Ruy de 

Ayres Bello. Vejamos o que nos diz este último: 

 

Advogamos o uso de estrado, não por motivos doutrinários, que não estão em 
causa, e sim por considerações de ordem prática. A colocação do professor num 
plano físico um pouco elevado (15 a 20 centímetros, que esta deve ser a altura do 
estrado) acima do nível em que os alunos se situam, permitindo ao educador e aos 
educandos uma visibilidade recíproca mais fácil e mais completa, contribuiu para 
facilitar, não apenas a vigilância do mestre sobre a classe, mas, igualmente, a 
intercomunicação constante e efetiva entre um e outro, o que é uma condição de 
êxito da atividade docente.  (BELLO, 1956, p. 221). 

 

 
Foto 33 – Salão Nobre da escola 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

 

 

 

                                                           
10 “São, porém, indispensáveis nas salas de aula: mesa para o professor e estrado para a mesma, a fim de 
facilitar a fiscalização” (LIMA FILHO, 1950, p. 45).  
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Foto 34 – Sala de Ciências 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

 

Outro espaço muito valorizado no educandário era sua biblioteca denominada 

“Virgílio Várzea”, onde se conservava o ambiente de intimidade e privacidade de pensar 

tanto dos alunos quanto dos professores. Respondia por este espaço a bibliotecária Dilma 

Sulamita Dutra.11 Consta que a biblioteca “Virgílio Várzea” era registrada no Instituto 

Nacional do Livro, sob o número 3030 e destinava-se a atender, preferencialmente, às 

necessidades dos docentes e discentes do educandário, embora fosse autorizada, nos 

primeiros anos de funcionamento da Escola Normal Pedro II, a atender também consulentes 

externos. Entretanto, alerta a bibliotecária que após algumas experiências desagradáveis “o 

empréstimo do acervo ficou limitado a livros didáticos de importância a professores e 

alunos” (BLUMENAU, 1950, p. 20). Essa medida foi justificada em decorrência da 

necessidade de conservação e proteção do acervo contra extravios que vinham ocorrendo e, 

posteriormente, levou ao cancelamento de consultas externas nos anos que se seguiram, 

salvo as que se realizaram em circunstâncias especiais, com a prévia autorização da direção 

do educandário. 

O relatório anual de 1947 apresenta os 1109 volumes que a biblioteca possuía, 

devidamente catalogados e fichados pelo assunto e por autor12. Fazia parte desse acervo todo 

                                                           
11 Dilma Sulamita Dutra permaneceu à frente da biblioteca de 1947 até o início do ano de 1951, quando se 
afastou da escola por ter sido nomeada Inspetora Municipal da cidade catarinense de Joinville. Desse modo, o 
cargo ficou vago por todo o primeiro semestre, vindo somente a ser preenchido no mês de setembro daquele 
ano por Elenilda Wiederkehr. 
12 Convém destacarmos que a escola pesquisada dispõe de um documento denominado Livro de Registros da 
Biblioteca “Virgílio Várzea” - 1947, onde se encontra catalogado todo o acervo da biblioteca daquele ano, bem 
como o número de consultas efetuadas, além de outras informações.  
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tipo de material, variando desde livros didáticos e científicos, até livros recreativos e de 

simples consulta. Analisando o acervo, constatamos que a maior parte do material era 

composto por livros de literatura, pedagogia, história, geografia e sociologia. Todo o acervo 

era distribuído em armários envidraçados que recebiam nomes de “vultos” da literatura 

nacional como Cruz e Sousa, Gonçalves Dias, Euclides da Cunha, Silvio Romero, entre 

outros. Além disso, as paredes da biblioteca eram tomadas por inúmeros quadros que 

representavam a fauna e a flora, a bandeira nacional, o retrato do patrono da biblioteca e uma 

grande variedade de personalidades da história brasileira. Ainda se tratando desse espaço, 

vale destacarmos que o Grupo Escolar Modelo Pedro II também possuía uma pequena 

biblioteca. Esta, por sua vez, era denominada “Machado de Assis”. 

 

 

 

Foto 35 – Biblioteca 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

 

Conforme fomos analisando outros relatórios, pudemos verificar que houve um 

acréscimo significativo do acervo da biblioteca nos anos que foram se seguindo à instalação 

da Escola Normal Pedro II, atingindo-se o número de 1332 obras, no ano de 1948; 1490, em 

1950; 1595, em 1951; 1624, em 1952; 1881, em 1953, último ano do qual conseguimos 

informações mais precisas quanto ao número do acervo. 

Atendo-nos novamente à estrutura física do estabelecimento, verificamos, no 

relatório anual de 1950, encaminhado ao Departamento de Educação, uma solicitação por 

parte da direção quanto à necessidade da realização de pequenos reparos no prédio escolar 
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que, apesar de tudo, continuava “apresentando um bom aspecto” (BLUMENAU, 1950, p. 03). 

O governo do Estado, que já havia atendido a um pedido de reforma do prédio de Educação 

Física, entregue “em ótimas condições à comunidade escolar” em 1950 em vista das 

comemorações do centenário da cidade, era agora também alertado quanto à necessidade 

urgente de se murar todo o terreno, pois, “assim aberta como se acha esta vasta área, fica a 

mesma exposta à invasão constante não só das pessoas estranhas ao estabelecimento, bem 

como de animais durante a noite” (BLUMENAU, 1950, p. 03). 

Outro fato que causou protestos veementes por parte da direção da escola foi um 

projeto encabeçado pela Diretoria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Blumenau 

para a abertura de duas ruas. Estas, por sua vez viriam cortar os terrenos pertencentes à 

escola. Inconformada, a direção resolveu apelar para o Departamento de Educação para que 

interviesse em tal decisão, pois, no entender da escola, a execução dessa obra causaria 

“grande prejuízo ao patrimônio escolar, inutilizando o campo de Educação Física” 

(BLUMENAU, 1950, p. 04). No entanto, os apelos não sensibilizaram as autoridades 

competentes. O patrimônio da escola acabou sofrendo uma baixa. Talvez o único fato que a 

direção da escola poderia comemorar naquele momento fosse a abertura de uma única rua: a 

atual Nereu Ramos. Desse modo, a área de terras que circundava os prédios ficou dividida 

em duas partes, permanecendo intactos o campo e o prédio de Educação Física, áreas que a 

escola temia ver desaparecer. 

Convém ainda destacarmos que na oportunidade da visita realizada pelo 

Governador Irineu Bornhausen ao educandário, no ano de 1953, contando ainda com a 

presença de Fernando Ferreira de Mello, Secretário da Educação, as autoridades puderam 

conferir “in loco” as necessidades que a escola vinha atravessando, principalmente no que 

dizia respeito à guarda do patrimônio que, no entender da direção escolar, necessitava 

urgentemente da construção do citado muro, obra que já vinha sendo pleiteada há alguns 

anos. Outra velha ambição do educandário era a construção de uma quadra esportiva para o 

desenvolvimento das aulas de Educação Física, pois em dias chuvosos o campo, com “sérios 

problemas de drenagem”, impossibilitava qualquer atividade. Acrescentava-se a isso o fato 

de que o ginásio já não suportava o elevado número de alunos, tornando a tarefa difícil para 

os professores de Educação Física. Assim, a visita do governador trouxe ânimo e esperança à 

direção escolar, dando mostras de que os apelos realizados seriam prontamente atendidos. 

Mas, na prática, a coisa foi bem diferente. Apesar das promessas quanto ao início dos 

trabalhos, as obras demorariam ainda alguns anos para serem realizadas, conforme se pôde 

conferir nos relatórios anuais do educandário.  
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Do mesmo modo, outra obra reivindicada pelo estabelecimento e que já vinha sendo 

mencionada desde o relatório anual de 1947, era a instalação de uma piscina na escola. Esta 

obra seria construída de “acordo com os preceitos higiênicos estabelecidos pelo 

Regulamento das Piscinas de Natação, elaborado pela Inspetoria de Engenharia Sanitária e 

aprovado pelo Ministério de Educação” (BLUMENAU, 1947, p. 82). O Departamento de 

Educação já havia inclusive escolhido uma área exata no terreno da escola para a instalação 

da mesma. Entretanto, mesmo com todas as promessas políticas, o projeto nunca saiu do 

papel. 

4.2 O DISCIPLINAMENTO E CONTROLE DOS SUJEITOS 

A disciplina, enquanto uma técnica de exercício de poder generalizou-se a partir do 

século XIX em diversas instituições sociais como nos quartéis, fábricas, prisões, hospitais, 

asilos e nas próprias escolas, dando mostras de que vivíamos os novos tempos de uma 

sociedade que Foucault (1977) denominou de disciplinar. Tomando como foco temporal o 

final do século XVIII e o início do século XIX, na transição do Antigo para o Novo Regime, 

Foucault passou a estudar as transformações de certas práticas institucionais que foram 

ocorrendo em diferentes países europeus. Essas transformações foram centradas no corpo 

dos indivíduos e implicaram resultados profundos e duradouros. Uma de suas constatações é 

que algumas dessas instituições como a prisão, que em períodos anteriores utilizava-se de 

suplícios, recorrendo à violência corporal e castigos exemplares, vão dando lugar à 

constituição de uma nova economia no que se refere aos processos disciplinares. Com o 

ajustamento do sistema judiciário, a penalidade foi transformada, na virada do século XVIII, 

em um mecanismo de vigilância e controle (FOUCAULT, 1997, p. 38). A atenção volta-se 

ao disciplinamento do corpo. Aquele corpo que outrora foi marcado pelos castigos físicos 

deixa de ser o alvo principal da maquinaria disciplinar para dar lugar a um sistema de 

obrigações, privações e interdições que passam a atuar sobre o coração, o intelecto, a moral 

do indivíduo, preocupando-se em controlar e sujeitar o corpo com o objetivo de torná-lo 

dócil e útil. Sobre o corpo alheio procurou-se investir de maneira que ele não só fizesse o 

que se queria mas também como se queria. Enquanto a ação violenta atuava apenas sobre o 

corpo, submetendo-o e destruindo sua força, o poder disciplinar “age de modo que aquele 

que se submete à sua ação o receba, aceite e tome como natural, necessário” (VEIGA-



  
  

156 

NETO, 2005, p. 143). Desse modo, salienta-nos Foucault, a disciplina, enquanto uma 

tecnologia do poder, tem a condição de aumentar as forças do corpo no que diz respeito à sua 

utilidade, à sua aptidão em termos econômicos e, ao mesmo tempo, consegue diminuir essas 

mesmas forças, fazendo com que ela acabe se sujeitando, em termos políticos de obediência.  

É possível se afirmar que a principal característica da sociedade disciplinar seja o 

panoptismo, um sistema criado por Jeremy Bentham13 no século XIX, cujo objetivo era 

adquirir uma total vigilância dos sujeitos, obtida por uma eficaz organização voltada ao 

controle do tempo e do espaço, reforçado por um detalhado esquema de registros, composto 

por anotações e transferências de informações para os pontos mais altos da hierarquia 

institucional. 

Basicamente, a lógica do dispositivo panóptico se baseia em três elementos 
arquitetônicos: um espaço fechado, de preferência circular, todo dividido em celas 
e com uma torre central. Da torre pode-se enxergar todas as celas que a cercam; 
mas a recíproca não é verdadeira, visto que de cada cela não se deve enxergar 
quem está na torre e nem mesmo as outras celas. [...] pouco importa se a vigilância 
que emana da torre seja mesmo constante, esteja sempre ali; o que importa é que 
aquele que é vigiado saiba que está sempre à mercê do olhar do vigilante, ainda 
que não saiba exatamente quando está sendo vigiado. (VEIGA-NETO, 2005,        
p. 79). 

Balen (1983, p. 71-72) ainda nos acrescenta que a estrutura do panóptico possibilita,  

reformar a moral, preservar a saúde, revigorar a indústria, difundir a instrução, 
aliviar as despesas dos cofres públicos, enfim estabelecer a economia, servindo 
assim para emendar o prisioneiro, curar doentes, instruir estudantes, guardar 
loucos, vigiar operários e fazer trabalhar mendigos e ociosos [...]. Pode ser 
utilizado como uma máquina de fazer experiências, modificar comportamentos, 
treinar ou retreinar, por meio de exercícios, os indivíduos. Tentar experiências 
pedagógicas, abordar o problema da educação e criar diversos tipos de crianças em 
vários sistemas de pensamento.  

Apesar de o panóptico ter sido idealizado para as prisões, ele acabou se 

transformando em uma imagem privilegiada para demonstrar como funciona a 

                                                           
13 “Quando Bentham iniciou seus estudos de direito em Londres, em 1766, começou a se rebelar contra o 
sistema penal existente, que formou um grande obstáculo para a economia livre. Sua paixão de reforma não se 
limitava somente a direito e legislação, mas também a educação, condições de saúde, habitação e trabalho. O 
sistema penal parecia a Bentham arcaico, sem código lógico, arbitrário, irracional e pesado para os cofres 
públicos, fazendo supor que, de cada dez indivíduos, nove estavam ‘fora da lei’. Parecia para ele um labirinto 
sem saída, até que descobre o Princípio da Utilidade, princípio que ia, conforme ele, assegurar a felicidade de 
toda população” (BALEN, 1983, p. 68-69). Segundo Bentham, o Princípio de Utilidade poderia ser 
compreendido como “aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a 
aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo ou, o que é a mesma coisa em outras 
palavras, segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o 
que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, como também de 
qualquer ato ou medida do governo” (BENTHAM, 1974 Apud BALEN, 1983, p. 69). 
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disciplinarização nas instituições modernas. Se o confronto do corpo do rei com o corpo do 

condenado era a metáfora do poder do soberano, o panóptico é a metáfora do poder 

disciplinar. Foucault (1977) assevera que a maior vantagem desse mecanismo de vigilância e 

disciplinamento é induzir o indivíduo a acreditar que permanentemente ele estaria ou poderia 

estar sendo vigiado, de maneira que a visibilidade à qual estivesse sendo submetido servisse 

como uma espécie de dispositivo a garantir o funcionamento automático do poder. Em outras 

palavras, através desse mecanismo disciplinar não se torna mais necessário recorrer à força 

para obrigar, por exemplo, um aluno a ser aplicado em uma sala de aula. Basta que o mesmo, 

assim como um detento em um sistema carcerário, saiba que é vigiado, e sabendo disso, 

retome “por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre si 

mesmo; inscreva em si a relação de poder [...]” (FOUCAULT, 1977, p. 179), tornando-se, 

assim, o princípio de sua própria sujeição. Desse modo, para que o poder se fizesse sentir 

mostrando sua eficácia enquanto mecanismo disciplinador, convinha que o educando jamais 

soubesse que estava sendo observado, mas deveria ter a certeza de que poderia sempre sê-

lo.14  

Surge a partir dali o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo, do detalhe, a 

minúcia dos regulamentos, o olhar atento das inspeções. Esta é a sociedade disciplinar que se 

impõe a partir do século XVIII, a sociedade que visa ao controle e à utilização dos homens e 

que terá, como uma das suas principais características, a visibilidade. Segundo Larrosa 

(2002, p. 60-61), a visibilidade é dentro da perspectiva foucaultina “qualquer forma de 

sensibilidade, qualquer dispositivo de percepção. O ouvido e o tato na medicina, o exame na 

pedagogia, a observação sistemática e sistematizada em qualquer aparato disciplinar, a 

disposição dos corpos nos rituais penais etc.” Seguindo-se essa lógica a instituição escolar 

pode ser chamada como uma “máquina de ver” na medida em que ela captura os sujeitos 

(alunos) e cria determinados mecanismos e dispositivos que os tornam “visíveis”, pois ela 

classifica, examina, seleciona, e os torna “eficazes”, qualificando, corrigindo, ensinando. 

                                                           
14 “Vale fazer aqui dois esclarecimentos. Em primeiro lugar, dizer que a disciplina fabrica corpos dóceis não 
significa dizer que ela fabrica corpos obedientes. Falar em corpos dóceis é falar em corpos maleáveis; mas não 
se trata, aí, de uma moldagem imposta, feita à força. Ao contrário, o que é notável no poder disciplinar é que 
ele ‘atua’ ao nível do corpo e dos saberes, do que resultam formas particulares tanto de estar no mundo – no 
eixo corporal -, quanto de cada um conhecer o mundo e nele se situar – no eixo dos saberes. Daí advêm duas 
conseqüências muito importantes e que se dão tanto no eixo corporal quanto no eixo dos saberes. A primeira 
conseqüência: pensando também disciplinarmente, cada um vê a disciplinaridade do e sobre o próprio corpo 
não apenas como algo necessário, mas como uma necessidade necessariamente natural. A segunda 
conseqüência: a disciplina funciona como uma matriz de fundo que permite a inteligibilidade, a comunicação e 
a convivência total na sociedade. Mesmo que não sejamos todos igualmente disciplinados, todos 
compreendemos – ou devemos compreender – o que é ser e como se deve ser disciplinado” (VEIGA-NETO, 
2005, p. 85-86). 
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Assim, podemos compreender que as chamadas “máquinas óticas”, que visibilizam os 

sujeitos, são dispositivos que tendem a fabricar sujeitos obedientes à lei, normalizados, 

atentos a si mesmos. 

O Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus 
mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no 
comportamento dos homens; um aumento de saber vem se implantar em todas as 
frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as 
superfícies onde se exerça. (FOUCAULT, 1977, p. 180). 

A escola, enquanto uma “máquina de ver”, configurou-se como um ambiente 

parecido com a prisão em diversas características. Entre elas poderíamos destacar a sua 

disposição física, seus mecanismos de disciplinarização, sua organização hierárquica, sua 

vigilância constante. Ao traçarmos uma análise paralela ao sistema carcerário, poderemos 

perceber que, da mesma forma que em uma prisão, para que se consiga uma maior eficiência 

no disciplinamento dos sujeitos, a instituição escolar também organiza um espaço analítico, 

recorrendo a um delineamento minucioso de seus espaços, divide, separa, organiza e reparte-

os de acordo com o número de indivíduos que lá se encontram, evitando o coletivo, a 

aglomeração, a desordem, objetivando neutralizar os efeitos de um possível “contra-poder” 

que eventualmente dela possa nascer e que formam resistência ao poder que quer dominá-la, 

como agitações, revoltas, conluios, de maneira que cada indivíduo, seja ele aluno, professor 

ou qualquer outro funcionário, através dessa distribuição espacial soubesse o local exato que 

deveria ocupar e a função que deveria exercer.  

Procurava-se com isso anular qualquer condição de descontrole, como o eventual 

desaparecimento de um aluno de um ambiente escolar. Dever-se-ia organizar o múltiplo, 

individualizar e tratar de lhe impor uma ordem. Fazia-se necessário criar um mecanismo para 

localizá-lo de imediato, vigiar seu comportamento, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as 

qualidades ou os méritos dos educandos. Adotando-se esse procedimento se poderia 

conhecer, hierarquizar, dominar e utilizar aqueles corpos.  

É possível observar essa operação disciplinar se instalando por meio da própria 

repartição que ocorre nas dependências escolares, destacando-se as salas de aula e a 

conseqüente distribuição dos alunos naquele espaço. Constroem-se paredes, distribuem-se 

espaços, organizam-se corredores, dividem-se compartimentos, espalham-se degraus, 

destacam-se “observatórios” de tal maneira que o menor movimento pode ser registrado ou 

percebido. Com esse tipo de dispositivos vigilantes, todos ficam sob o controle do olhar 

observador, todos vêem e ao mesmo tempo podem ser vistos, passam a controlar uns aos 
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outros através de uma “rede dos olhares”. Pouco a pouco um espaço administrativo e político 

se articula em espaço pedagógico que tende a individualizar os corpos, os saberes, as 

anormalidades, as indisciplinas. Essa nascente máquina de ensinar passará a funcionar 

também “como um dispositivo que afixa e quadricula, realizando uma apropriação sobre a 

mobilidade humana, homogeneizando os comportamentos dos alunos, ao mesmo tempo em 

que articula um espaço educacional que tende e individualizá-los e classificá-los” 

(MEDEIROS, 1995, p. 68). 

É justamente nesse ambiente de clausura que se busca garantir a obediência e 

também uma melhor economia do tempo e dos gestos sob o olhar hierárquico e vigilante do 

professor, olhar treinado e ensinado nos próprios cursos de formação docente, destacando-se 

nesse período o próprio Curso Normal das instituições.  

Aprender a olhar é racionalizar e estabilizar tanto o olhar quanto o espaço. É 
acostumar o olho a deslocar-se ordenadamente, a focalizar de forma conveniente, a 
capturar os detalhes significativos. É também converter o espaço, uma simples 
cintilação, em uma série de contornos, de formas reconhecíveis, de fundos e 
figuras, de continuidades e transformações. Um olhar educado é um olhar que sabe 
onde e o que deve olhar. E que sabe, em todo momento, que é que vê. Um olhar 
que já não deixa enganar nem seduzir. Aprender a olhar é, portanto, reduzir a 
indeterminação e a fluidez das formas: uma arte da espacialização ordenada, da 
constituição de singularidades especializadas, a criação de ‘quadros’ (LARROSA, 
2002, p. 80).  

O formato arquitetônico da Escola Normal Pedro II permitia, a todos os sujeitos que 

nele estivessem inseridos, a condição de facilmente serem vigiados. As próprias dimensões 

relativamente reduzidas do educandário contribuíam para que quem percorresse um dos seus 

corredores pudesse realizar a vigilância de uma sala de aula como, também, ao mesmo 

tempo, possuir uma visão de todas as demais repartições da escola. Ou seja, em qualquer 

lugar que o sujeito se posicionasse era possível ter uma visão geral do espaço.  

Acrescenta-se ainda que o espaço escolar, inspirado no esquema panóptico de 

Bentham, permitia uma vigilância e controle bastante econômico, pois necessitava de pouco 

pessoal, material e tempo, além de se mostrar deveras eficiente no quesito disciplinar, por 

seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos15. 

Vimos essa física do poder instalada por todo o espaço escolar, a começar pela sala 

da direção geral da escola e da diretora do curso elementar, que foram posicionadas 

                                                           
15 “Já o olhar vai exigir muito pouca despesa. Sem armas, violências físicas, coações materiais. Apenas um 
olhar. Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de 
observar a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo. Fórmula 
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estrategicamente em um dos cantos do prédio. Através das janelas voltadas em direção ao 

pátio central do educandário, os dirigentes escolares tinham condições de vigiar 

constantemente qualquer “anormalidade” que porventura pudesse vir a ocorrer no 

estabelecimento16. De suas respectivas repartições era possível constatar se algum aluno era 

expulso de sala, se se dirigia ao banheiro ou fazia bagunça. Da mesma maneira era possível 

vigiar uma classe “indisciplinada” ou mesmo o corpo docente, como eventuais atrasos na 

sala de aula, a falta de “controle” da classe, se porventura estivesse “matando” aula, entre 

outros mais.  

Gradativamente foi se instalando um sistema de poder sobre o corpo alheio, 

integrado por redes verticais de relações de controle, exercidas por 

dispositivos/observatórios que obrigam pelo olhar, pelos quais técnicas de ver, operantes 

sobre a completa visibilidade dos submetidos, produzem efeitos de poder, semelhante ao que 

ocorre nas fábricas, permitindo, assim, o controle contínuo dos processos de produção. 

Porém, devemos ressaltar que, curiosamente, os efeitos desse poder disciplinar são 

predominantemente positivos/produtivos. Esse poder não se apropria de nada, nem retira. O 

que ele faz é adestrar. Utilizando diversos e tão sutis recursos do “bom adestramento”, ele 

acaba criando comportamentos desejáveis ou, em outras palavras, ele “fabrica sujeitos”. Esse 

poder age de maneira silenciosa, distribui-se universal e capilarmente, atua nas diversas 

relações sociais, de modo contínuo e discreto, sem aparecer. Exerce sua função mutuamente, 

de maneira automática e anônima. Não procura reter as forças, mas sim interligá-las, 

multiplicá-las e utilizá-las. Assim, convém destacarmos que, nas palavras de Michel 

Foucault, o panóptico visa “aumentar a produção, desenvolver a economia, espalhar a 

instrução, elevar o nível da moral pública; fazer crescer e multiplicar” (FOUCAULT, 1977, 

p. 183). 

Dito isto, torna-se oportuno salientarmos também que Foucault não compreende 

que o citado poder “emane de um centro – instituições ou Estado - , como algo que se possua 

e que tenha uma natureza ou substância própria, unitária e localizável” (VEIGA-NETO, 

2005, p. 145). Para ele, o poder vem de baixo, “no sentido das grandes estruturas 

institucionais poderem captar, capturar o poder e submeter as pessoas. Mas essa submissão é 

praticada, exercitada no nível das pequenas relações” (PEY et al, 2004, p. 154), no dia-a-dia, 

na vida cotidiana das pessoas, o qual ele denominou de “micro-poderes”. Para Foucault, “são 

                                                                                                                                                                                     
maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas irrisório” (FOUCAULT, 1996 Apud LIMA, 1999, 
p. 135-136). 
16“Do gabinete do professor se tinha visão de tudo. Dali eu olhava todo o quadrado que era o formato da 
escola, tinha-se a visão de tudo” (Professora 3). 
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essas micro-relações que garantem a eficácia das macro-relações; sem elas não ocorre os 

efeitos de poder, no sentido da docilidade e da utilidade” (PEY et al, 2004, p. 155). Desse 

modo, o poder é composto por relações dispersas em toda sociedade, todos são sujeitos e 

objetos de poder. Assim, o poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como 

algo que funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de 

alguns, nunca é apropriado como uma espécie de riqueza ou um bem.  

O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 
circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer a sua ação; 
nunca são alvo inerte e consentido do poder, são sempre centros de sua 
transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos: passa por 
eles. (FOUCAULT, 1992 Apud VEIGA-NETO, 2005, p. 151).  

É por meio dessas relações de poder que “as instituições, fechadas ou não, detêm 

poder; assim como o Estado, elas capturam e fixam. E aí produzem efeitos de poder sobre os 

grupos, sobre os indivíduos, as grandes massas” (PEY et al, 2004, p. 155). Desse modo é 

possível se localizar o poder disciplinar se exercendo na escola através da sua configuração 

arquitetônica, criando uma vigilância hierárquica impecável: a diretoria fiscaliza se o 

professor está cumprindo suas tarefas, se está utilizando o tempo de maneira proveitosa; já o 

professor fiscaliza o aluno e o vigia para que cumpra com suas obrigações, realize seus 

exercícios, suas tarefas. E esses últimos acabam também controlando a si próprios, bem 

como seus colegas. Diluído dessa maneira, o poder se faz sentir em todas as relações. 

[...] se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um ‘chefe’, é o aparelho 
inteiro que produz ‘poder’ e distribui os indivíduos nesse campo permanente e 
contínuo. O que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois 
está em toda parte e sempre alerta, pois em princípio não deixa nenhuma parte às 
escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar; 
e absolutamente ‘discreto’, pois funciona permanentemente e em grande parte em 
silêncio. (FOUCAULT, 1977, p. 158). 

Nesse dispositivo disciplinar, os corpos passam a ser ordenados, classificados, 

divididos, analisados, vigiados e, ao mesmo tempo corrigidos, punidos e recompensados. É 

em instituições como a escola que as técnicas de vigilância e disciplinamento procuram 

formar, ensinar, controlar e reprimir os indivíduos. Os exames aos quais os alunos são 

submetidos passam a ocupar também uma função significativa no universo escolar na 

medida em que essas classificações e objetivações passam a expressar para os mesmos sua 

própria identidade, o seu verdadeiro “eu”, produto das ações que o indivíduo efetua sobre si 

mesmo com vistas à sua transformação. A verdade não está no sujeito, no caso o aluno, mas 
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sim naquele ou naquilo que exerce o domínio sobre ele, o professor, a instituição 

educacional.  

[...] Fazer obedecer e obedecer; dizer aquilo que se é e confessar, assumindo uma 
construção de verdade que, na maioria das vezes – ou pelo menos no âmbito de 
nossa sociedade, desde o advento do cristianismo -, é uma verdade que está no 
outro, e não em si próprio. É uma verdade que nos é comunicada sobre nós 
mesmos, e a partir disso se constrói um tipo de subjetividade. Isso vai se chamar 
subjetivação. (PEY et al, 2004, p. 163). 

Larrosa (2002, p. 79) assevera que “essas ações, por sua vez, dependem de todo um 

campo de visibilidade, de enunciabilidade e de juízo em relação ao sujeito”. Essas 

“tecnologias de dominação” agem essencialmente sobre o corpo e, como resultado dos 

exames, acabam criando maior eficácia nessa classificação e objetivação na medida em que 

estes passem a ser adotados e aceitos como legítimos pelos próprios alunos. Assim, podemos 

afirmar que o campo pedagógico propiciou a inauguração de todo um conjunto intensamente 

documentário de saberes sobre o aluno, ligado aos traços, às medidas, aos desvios, às notas 

que o caracterizam e o transformam, de qualquer modo, num “caso”. Para que se obtivesse 

um efeito positivo no disciplinamento escolar, implantaram-se rotinas que acabaram se 

transformando em métodos extremamente eficientes para se estudar cada indivíduo. Passou-

se a controlar os sujeitos pelas chamadas, atrasos, licenças para sair, prazos de entregas de 

tarefas e de exercícios, processos de publicação de graus obtidos, inspeção dos cadernos, 

interrogatórios, argüições e provas periódicas (MATTOS, 1960, p. 379-380). 

Aliás, “os registros correspondem a uma das mais fecundas inovações do 

movimento reformatório da Pedagogia” (ANÍSIO, 1955, p. 555). Nesse caso, a burocracia 

escolar foi organizada por livros de matrículas, de chamada, de concursos, de visitas, de 

“ocorrências”, diários, notas, entre outros. Através desses materiais é possível se descrever 

minuciosamente, mês a mês, dia-a-dia, tudo que acontece na vida escolar do educando. Os 

indivíduos são lançados à luz de toda uma rede de anotações escritas como, por exemplo, o 

livro de matrículas, material este utilizado para estabelecer um rigoroso controle do 

movimento dos alunos que compõem a escola. Nele são registrados, por ordem alfabética, 

todos os educandos. Além disso, contém inúmeras colunas destinadas a assinalar o nome e 

sobrenome, a idade, a naturalidade, a filiação, sua procedência escolar, respectiva data de 

ingresso e saída da instituição escolar, entre outras informações.17 Com o passar do tempo, 

                                                           
17 “É exatamente a identidade individual a maior fabricação das disciplinas: um nome, uma classe, um sexo, 
uma idade, uma peculiaridade, um talento, uma profissão, um lugar de morar, um pertencimento afetivo – são 
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as escolas acabaram criando as chamadas “fichas sanitárias individuais”, dada a relevância 

das inspeções médicas e dos estudos somáticos que foram sendo desenvolvidos.18   

Já o livro de chamada e de notas era utilizado pelo professor como um mecanismo 

disciplinar que permitia o controle de um saber permanente do aluno, o registro do 

comparecimento ou da falta à escola e ainda a verificação do progresso de cada um nas 

diversas matérias, do mesmo modo que permitia assinalar sua boa ou má conduta, asseio, 

ordem, além dos pontos considerados “especiais”, como memória, imaginação, inteligência, 

educação, etc. Além do mais, o registro das notas fornece ao professor o meio de regular os 

direitos dos alunos e atribuir-lhes as recompensas que merecem, como também o de apreciar 

devidamente o valor dos métodos e procedimentos de ensino. Em outras palavras, 

poderíamos, então, afirmar que o controle que se criou sobre os sujeitos por meio do “poder 

da escrita” permitiu ao professor acurar seu “campo de observação”, a fim de examinar as 

aptidões do aluno, as correlações, os progressos que faz, o interesse que mostra para com as 

diversas disciplinas e as diferentes maneiras como reage ao ensinamento. Criando essa 

técnica documentária, tornou-se possível ao professor indagar posteriormente o aluno do 

porquê da sua ausência na aula, de sua apatia, desinteresse e atraso, dos motivos que 

influíram na mudança de seu procedimento para que, mais tarde, juntamente com a direção 

do educandário, pudessem ser tomadas as devidas providências educacionais.  

Os registros, além de assegurar o conhecimento das informações padronizadas 

sobre cada um, permitiam que se estabelecessem comparações entre os sujeitos e que se 

instituísse um padrão de normalidade, segundo o qual todos poderiam ser julgados e 

classificados de acordo com a sua posição no âmbito da normalidade ou do ajustamento, 

tornando possível ainda verificar os diferentes graus de adaptação ou inaptidão dos 

indivíduos às normas. Assim, o aluno se transformou ao mesmo tempo em um objeto para o 

conhecimento e uma tomada para o poder. Poder fabricado por essa tecnologia que Foucault 

chamou de “disciplina”. Mas pensar o poder no sentido restrito de dominação o conota como 

algo perverso e negativo. Nesse sentido, assevera-nos o citado autor acerca dessa 

problemática, que deveríamos, 

                                                                                                                                                                                     
esses os materiais de que o poder se serve para sujeitar, isto é, para fazer, de cada um, um sujeito” (BELTRÃO, 
2000, p. 44). 
18 “A Modernidade é um período em que o cuidado com as endemias, por exemplo, é muito grande. Surge uma 
preocupação com a higiene, com uma série de hábitos que perseguem a manutenção da vida, em última análise. 
Isso implica uma ruptura em relação à sociedade de soberania. Essa ruptura consiste em direito disciplinar de 
fazer viver e/ou deixar morrer, constituindo uma série de tecnologias que vão assegurar a vida, ou manter a 
vida de alguns ou de muitos. Passa por toda uma organização da limpeza, da saúde, da higiene, das condições 
de vida, de forma a evitar mortes prematuras, as epidemias, que eram casos muito comuns no século XVII [...] 
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[...] deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele 
‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, ‘censura’, ‘abstrai’, ‘mascara’, ‘esconde’. Na verdade 
o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos e rituais da 
verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa 
produção. (FOUCAULT, 1977, p. 172). 

Desse modo, docilizar os corpos tornou-se muito mais econômico do que lhes 

aplicar as técnicas do terror como se fez outrora. Aplicando-lhe o terror, o corpo 

gradativamente acabaria sendo aniquilado, suas forças iriam sendo extraídas, diminuídas, e 

muitas vezes resultavam no fim daquele próprio sujeito. Mas se o terror destrói, o autor nos 

revela que a disciplina é capaz de produzir, ela é positiva, em termos de efeito. O corpo 

passou a ser visto como uma espécie de máquina, podendo ser transformado em um produtor 

e gerador de riquezas. O corpo deveria ser detalhadamente trabalhado e sobre ele exercida 

uma coerção sem folga, mantendo-o em funcionamento como uma força de trabalho. Para 

isso, deveria exercer-se um controle sobre o corpo, sobre seus movimentos, gestos, atitudes, 

rapidez e eficiência. Objetivava-se, assim, a economia, a eficácia dos movimentos, a 

rentabilidade, a docilidade-utilidade do sujeito19.  

Partindo-se do que foi exposto acima, torna-se possível afirmar que uma vez que a 

criança se insere na instituição escolar ou de “seqüestro”20, como Foucault costumava 

chamar, sobre o seu corpo passa a atuar uma série de regras, de sanções e punições que vão 

gradativamente moldando e procurando fazer com que a mesma passe a responder aos 

comandos da forma mais adequada que a escola espera. A criança passa por uma série de 

exercícios físicos e morais que a conduzirão a manter uma postura mais “civilizada” na 

sociedade, técnicas sempre minuciosas, sutis, muitas vezes íntimas, porém, que surtem um 

grande efeito como o de fazê-la falar baixo; falar alto e claro quando solicitada; andar com 

uma postura ereta; sentar-se à mesa adequadamente; portar-se com modos; ficar em 

silêncio21; permanecer imóvel; evitar correrias; ser gentil e educada; levantar-se e sair 

                                                                                                                                                                                     
Então a preocupação com a vida da população é uma preocupação muito diferenciada da situação anterior 
(PEY et al, 2004, p. 164). 
19 “As disciplinas substituem o velho princípio ‘retirada-violência’ que regia a economia do poder pelo 
princípio ‘suavidade-produção-lucro’ ”. As disciplinas devem “ser tomadas como técnicas que permitem 
ajustar, segundo esse princípio, a multiplicidade dos homens e a multiplicação dos aparelhos de produção [...]” 
(FOUCAULT, 1977, p. 192). 
20 As “instituições de seqüestro”, no entender de Alfredo Veiga-Neto, poderiam ser compreendidas como 
“instituições capazes de capturar nossos corpos por tempos variáveis e submetê-los a variadas tecnologias de 
poder” (VEIGA-NETO, 2005, p. 91). 
21 O silêncio e a tranqüilidade meramente exterior não constituem, por si só, a disciplina, mas constituem uma 
condição e, ao mesmo tempo, uma expressão de disciplina. O trabalho escolar exige, invariavelmente, relativa 
tranqüilidade, ao que não se poderá chegar sem a ação disciplinadora, que venha coibir a natural tendência para 
o tumulto e o excesso de rumor das aglomerações infantis. Além dessa tranqüilidade compete, também, à 
disciplina escolar estabelecer uma certa uniformidade nos movimentos da classe, como tal, para se conseguir 
aquela ordem exterior, que representa a disciplina social (BELLO, 1956, p. 271). 
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ordenadamente; cumprimentar uma autoridade ou uma pessoa mais velha com deferência 

etc. 

Segundo um dos nossos entrevistados, já desde pequenos os alunos eram ensinados 

e treinados pelos professores para responderem a determinados comandos (sinos, gestos, 

palmas, olhar do mestre) na escola. Deveriam aprender o código dos sinais e responder a eles 

prontamente.22 Contudo, essas “sinalizações disciplinares”, se assim poderíamos chamar, 

deveriam ser econômicas e cuidadosamente ajustadas. Os sinais não admitem réplica, nem 

explicação, dúvida ou qualquer possibilidade de discussão. Apenas deveriam ser obedecidos. 

Do mestre de disciplina àquele que lhe é sujeito, a relação é de sinalização: o que 
importa não é compreender a injunção, mas perceber o sinal, reagir logo a ele, de 
acordo com um código mais ou menos artificial estabelecido previamente. Colocar 
os corpos num pequeno mundo de sinais a cada um dos quais está ligada uma 
resposta obrigatória e só uma: técnica do treinamento [...]. (FOUCAULT, 1977, p. 
149). 

Para que os sinais fossem emitidos e prontamente atendidos, ou seja, para que 

existisse um perfeito sincronismo entre o comando e a execução era necessário que se 

realizasse uma espécie de treinamento com os alunos. Estas sinalizações deveriam ser 

ensinadas o mais cedo possível aos educandos, preferencialmente, já no período em que os 

mesmos freqüentassem o curso primário. Acreditava-se que o quanto antes as crianças 

introjetassem esses mecanismos de controle, mais rápido começariam a se adaptar aos 

esquemas disciplinares vigentes na escola. Contudo, é importante salientarmos que a 

apreensão desses ensinamentos servia não só para a conduta disciplinar da criança no seu 

cotidiano escolar, mas também que soubesse como proceder em ocasiões especiais, como era 

o caso de uma eventual visita que a escola costuma receber. “As crianças eram ensinadas 

pelos professores que deveriam se levantar uniformemente e dizer bom-dia ou boa-tarde 

para a visita. Eram procedimentos de conduta diária na escola e fora dela. Esse tipo de 

comportamento ou, digamos, essa maneira de agir, eram rotineiros [...]” (Aluno 11). 

Opinião similar nos foi fornecida por um outro informante, conforme podemos conferir em 

seguida. 

                                                           
22 Artigo 207 do Decreto nº 3735 de 12 de dezembro de 1946 prevê que “o diretor dará aos professores as 
instruções que se fizerem necessárias para a execução das medidas abaixo que constituem indícios de boa 
disciplina, além de outras previstas neste regulamento: [...] 2 – para a execução rápida e perfeita dos sinais 
convencionados para a mudança de exercício, conforme o horário, de modo que a presteza de tal execução 
facilite a distribuição e a arrecadação do material, às entradas e saídas, etc. [...]”. 
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“Eram aulas dirigidas especialmente para a conduta da pessoa na convivência da 

sociedade. Por exemplo: ao transitar na rua. Sempre que viesse uma pessoa idosa, o mais 

jovem tem que ficar do lado de fora da calçada. A professora levava a gente para o corredor 

e dizia: agora vamos fazer uma simulação. Então, por que se fazia isto? Ela explicava as 

razões. Era questão de respeito. No ônibus, quando entrasse uma pessoa mais idosa, 

tínhamos que ceder o lugar, os jovens deveriam se levantar. Veja que estes princípios estão 

tão arraigados que até hoje, com meus 68 anos, partindo para os 69, chego a me levantar 

para ceder o lugar para uma pessoa que eu considero, sei lá, em condições, digamos, 

aparentemente mais idosas do que eu, fragilizadas, digamos. Uma mulher grávida, nem se 

fala, uma pessoa obesa, ofegante, entre outras situações. Estes pequenos procedimentos 

eram incutidos na criança desde o início, desde o primeiro ano primário. Nós éramos 

compelidos a ter estes procedimentos de conduta em sociedade. Coisas pequenas como, por 

exemplo, quando uma pessoa deixa cair um objeto, você tem que ir gentilmente lá, levantar 

e oferecer para a pessoa. Coisinhas muito simples, mas que mostram o comportamento da 

convivência em sociedade e, justamente, esta relação do mais jovem com o mais idoso. Esta 

conduta nos era ensinada pelos professores de uma maneira geral, mesmo depois no curso 

ginasial. Estes procedimentos, independente do curso que você freqüentava na Escola 

Normal Pedro II, continuavam sendo cobrados e divulgados pelos professores” (Aluno 3)23. 

Uma outra organização que marca seu ritmo e impõe suas normas por sinais, é o 

toque da sineta, que deveria ser respondido prontamente tanto pelos docentes quanto pelos 

discentes. A sineta marcava o início, uma nova etapa ou o fim da atividade letiva de cada dia. 

Assim, a cada toque, os professores ordenadamente “trocavam de sala, de alunos e/ou de 

atividades; os alunos, a cada sinal, trocam de atividades, de professor e/ou de sala” 

(BELTRÃO, 2000, p. 46). 

Pudemos encontrar também em um dos nossos manuais pedagógicos utilizados nessa 

pesquisa recomendações aos alunos do curso normal quanto à “lei da formação de hábitos”24 

que deveriam ser incorporados e, posteriormente, repassados nos cursos primários em que os 

                                                           
23 “Nós conseguíamos naquela época conversar com os alunos e mostrar a eles que sem disciplina não havia 
condições do professor dar aulas e mesmo eles conviverem aí fora, na sociedade. Eles compreendiam e os pais 
também ajudavam muito [...] Naquela época nós tirávamos sempre 5 a 10 minutos para falar para o aluno 
sobre como ele deveria se comportar na escola, como deveria se comportar nas ruas, dentro do ônibus, o 
respeito aos mais idosos nas calçadas, deixar os idosos para o lado de dentro das mesmas, isso tudo!” 
(Professor 1). 
24 A lei da formação de hábitos consiste em “focalização consciente, mais exercícios de repetição a intervalos 
regulares, sob a pressão da atenção, até que o automatismo seja adquirido” (BAGLEY, 1930 Apud MATTOS, 
1960, p. 90). Luiz Alves de Mattos faz questão de ressaltar que em seu entendimento toda a aprendizagem de 
automatismos, o exercício e a repetição são condições essenciais e indispensáveis.  
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mesmos iriam atuar. O autor Luiz Alves de Mattos nos apresenta uma listagem a qual 

denomina de “hábitos educacionalmente valiosos”. Entre eles, destacam-se: hábitos de 

higiene física e mental; atléticos, esportivos e recreativos; hábitos mentais: de observação, 

retenção mnemônica, leitura rápida, raciocínio e indução; hábitos de trabalho profissional: 

pontualidade, disciplina, seriedade, capricho, segurança e rapidez de movimentos, exatidão, 

correta utilização e conservação dos instrumentos; linguagem e a expressão: clareza, bom 

estilo, concisão, propriedade, correção; morais: veracidade, honestidade, lealdade, 

sinceridade, prudência; sociais: sociabilidade, cortesia, cavalheirismo, compreensão e 

tolerância mútua, colaboração (MATTOS, 1960, p. 90-91). 

Assim, poderíamos afirmar que o processo de disciplinamento passa pela ordem do 

próprio exercício, do próprio fazer, da repetição até a exaustão. É da ordem da diferenciação 

entre os que conseguem e os que não conseguem dar conta dessas exigências. O professor 

ensina, o aluno repete. Inúmeras vezes, mês a mês, dia a dia. Os hábitos devem 

necessariamente ser incorporados. As respostas devem ser rápidas e imediatas. O professor 

lança a ordem e o aluno realiza-a. Para produzirem seu efeito, as ordens devem ser claras, 

concisas, resolutas, como expressão de uma lei superior que obriga a vontade do educando. 

Desse modo, “quando as ordens são dadas com firmeza, em tom categórico, os alunos 

prontamente as cumprem” (ANISIO, 1955, p. 489). Ali que se estabelece a divisão dos “bons” 

e dos “ruins”, os que sabem e os que não sabem. Classificam-se e diferenciam-se, não 

somente os atos, mas os próprios indivíduos, sua natureza, suas virtualidades, seu nível ou seu 

valor.  

Assim, a instituição escolar, utilizando-se das tecnologias de vigilância, passou a ser 

vista como o lugar ideal e funcional para fabricar sujeitos dóceis, disciplinados e úteis, 

mediante uma regulação minuciosa de seus dirigentes.   

Tal fabricação se dá por um duplo movimento: somos primeiramente objetivados 
numa rede disciplinar, composta por microscópicas divisões espaciais e temporais; 
quase ao mesmo tempo, vamos nos enxergando como sujeitos nessa rede – uma 
rede que parece invisível para nós, motivo pelo qual pensamos que a disciplina é 
natural. (DREYFUS e RABINOW, 1995 Apud VEIGA-NETO, 2005, p. 83-84). 

Na instituição que pesquisamos, vimos essa maquinaria se instalar de diversas 

formas. A começar, poderíamos destacar que cada docente era incumbido pela direção para 

responder por uma determinada classe tornando-se, assim, o seu regente, o representante da 

turma. Caberia a ele indicar, já no início do ano letivo, o lugar exato onde cada aluno 
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sentaria.25 Num segundo momento, após a distribuição de todos os alunos, o professor 

regente confeccionava um “espelho de classe”, uma espécie de mapeamento que permitiria 

aos demais docentes ou à própria direção localizar de maneira imediata o nome de um aluno 

que eventualmente se encontrasse ausente em uma determinada sala de aula, sendo que este 

“espelho” que continha o nome de cada educando e seu respectivo posto na sala era fixado 

estrategicamente ao lado da porta de entrada daquele recinto. Sobre isso ainda, conta-nos um 

entrevistado que no momento em que os alunos eram dispostos na sala de aula, 

normalmente, os professores tinham o hábito de adotar o critério de assentar os “mais altos 

no fundo da sala e os menores mais à frente. Também sentava mais à frente quem tinha 

problemas de visão” (Aluno 7). Todavia, se no decorrer do ano prevalecessem pequenos 

grupos “bagunceiros” ou que “conversassem muito”, os lugares onde os alunos se 

encontravam poderiam sofrer alterações para que se alcançasse o máximo da disciplina 

escolar.  

Nas salas de aula, conforme já mencionado, os alunos eram distribuídos em fileiras, 

variando de carteiras individuais ou duplas, o que facilitava a vigilância e o controle. Nas 

palavras de Foucault, a sala de aula se formou em um grande quadro único, sob o olhar 

cuidadosamente “classificador” do professor (FOUCAULT, 1977, p. 135). Se outrora nas 

escolas tradicionais o professor se atinha a um aluno, enquanto os demais ficavam ociosos e 

sem vigilância, agora a disciplina, com sua técnica de organização serial, tratou de mudar 

essa situação. Era necessário estabelecer uma ordem, uma organização, uma hierarquia. 

Precisava-se garantir obediência dos alunos, mas ao mesmo tempo uma melhor economia do 

tempo e dos gestos do professor. Era preciso se atingir um controle e uma ordenação do 

corpo e da fala. O silêncio nas aulas deveria ser absoluto e, fora delas, sempre contido.  

Nesse sentido, a prática de realizar fileiras, de distribuir os alunos, de treinar o 

corpo e seus movimentos se disseminou em todo universo escolar. O hábito de formar filas, 

por exemplo, passa a ser utilizado em várias ocasiões no cotidiano escolar: ao entrar na sala 

de aula, nos desfiles, em passeios, nas homenagens cívicas, na recepção de autoridades e nas 

aulas de Educação Física. Sobre isso inclusive, um dos nossos entrevistados teceu o seguinte 

comentário: 

“Antes de entrarmos em sala de aula, tínhamos que fazer fila na frente de cada 

sala. Então, você via todo aquele padrão, todas as salas com suas respectivas fileiras de 

                                                           
25 Evidentemente que, no decorrer do ano, por solicitação dos pais, de outros docentes ou mesmo do próprio 
aluno e, mediante a autorização do professor regente da sala ou da própria direção da escola, caso o pedido 
fosse considerado “justo”, estes lugares poderiam ser modificados. 
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alunos alinhados rigorosamente. Ou seja, batia o sinal, fila formada e depois todo mundo 

poderia entrar. A ordem e o respeito nesses momentos eram absolutos!” (Aluno 10). 

Outro exemplo que nos foi mencionado em uma das entrevistas diz respeito às 

oportunidades em que a escola recebia visitas, como era o caso da presença do Inspetor 

Escolar no educandário.  

“Uma visita de um inspetor, por exemplo, o professor Luiz Trindade, o Arão 

Rebelo, isto repercutia na escola toda. Todos eram chamados a se perfilar para saudar a 

autoridade, ou quando uma autoridade entrava em sala de aula, todos os alunos se 

levantavam e ficavam absolutamente em silêncio para ouvir sua mensagem. [...] Nós éramos 

preparados para agir dessa maneira. Ai daquele que agisse de maneira diferente do que 

havíamos aprendido...” (Aluno 3). 

 
Foto 36 – Aula de Educação Física no Ginásio da Escola Norma Pedro II 
Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório: Relatório apresentado pelos 
Inspetores Arão Rebelo, Rafael Cruz Lima e Antenor Morais para fins de 
equiparação do Ginásio Estadual Pedro II, da cidade de Blumenau, no Estado de 
Santa Catarina. Blumenau, 1952. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Os professores eram instruídos para manterem rigorosa fiscalização em sala de aula. 

Deveriam estar permanentemente atentos para qualquer ato indisciplinado que pudesse vir a 

ocorrer e que eventualmente atrapalhasse o “bom andamento das aulas”. Desse modo, 

acreditava-se que através de uma boa vigilância o docente poderia se antecipar a uma 

suposta infração do educando, removendo suas causas e impedindo que elas ocorressem.  
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Pudemos constatar que na escola investigada existia também a prática de denúncia 

ou delação no ensino primário26. No caso, a maioria dos professores do respectivo curso, 

escolhiam um determinado aluno (normalmente era designado o melhor discente da sala, 

aquele que deveria ser tomado como o exemplo a ser seguido pelos demais) e incumbiam-no 

de assumir um posto de observador, de vigilante, principalmente no momento em que o 

docente não estivesse em sala, marcando no quadro-negro o nome de eventuais colegas que, 

porventura, viessem a cometer alguma falta, algum ato considerado ilícito naquele ambiente. 

Todavia, essa prática passou a ser reprovada após uma reunião pedagógica, pois, no entender 

da professora Maria Josefina Pereira Silveira, diretora do Grupo Escolar Modelo Pedro II, 

esta atitude poderia “criar entre eles um ambiente de inimizades, o que devemos evitar” 

(BLUMENAU, 1957b, p. 16).  

Conforme já foi mencionado, a escola procurou transformar os alunos em corpos 

rentáveis economicamente e submissos politicamente, respondendo aos anseios do Estado, 

sobretudo, no período varguista. Desse modo, a importância da disciplina escolar era 

inquestionável, sendo considerada a base para a construção de uma sociedade também 

disciplinada. Acreditava-se que desse modo se estaria “construindo” o novo homem que o 

governo tanto almejava. Contemplando esses objetivos, caberia, também, à escola 

desenvolver e incutir o hábito e o gosto pela vida laboriosa nos alunos, valores considerados 

indispensáveis pelo mundo moderno e capitalista.27 Segundo o discurso estadonovista, era a 

condição necessária para que o país atingisse patamares de progresso e desenvolvimento. 

Devemos acrescentar ainda que uma boa formação educacional era uma necessidade 

premente para que se atingisse a modernização da sociedade brasileira. Além do mais, se nas 

escolas fossem utilizados bons métodos disciplinares no momento da formação desse novo 

homem que o Estado Novo almejava, talvez se pudesse dispensar no futuro o uso de recursos 

mais drásticos como a polícia, as prisões, os hospitais e manicômios. Para isso, seria 

necessário ainda muito cedo internalizar as regras de convivência da sociedade disciplinada. 

Assim, caberia à escola já desde o curso primário combater a ociosidade, ainda 

considerada por muitos pedagogos um fator estimulante para a desordem e a preguiça.28 

Esperava-se que todo trabalho, mesmo o intelectual, “exigisse dos alunos um conjunto de 

                                                           
26 Não conseguimos encontrar indícios de atitude similar no curso ginasial e normal da escola. 
27 “Deve o educador distribuir metodicamente o tempo do educando, fazendo com que se habitue, desde cedo, 
ao cumprimento de seus deveres, sem se entregar ao ócio, sem sobrecarregar o cérebro nem relaxar as forças 
com o trabalho ininterrupto” (ANISIO, 1955, p. 495). 
28 “A indisciplina em classe é quase sempre o fruto inevitável da vadiagem mental, isto é, da ausência de 
objetivos imediatos e concretos que polarizem a atenção dos alunos e os induzam ao trabalho e à realidade 
mental intensiva” (MATTOS, 1960, p. 380-381). 



  
  

171 

habilidades práticas que deveriam ser cultivadas e aprimoradas pela escola para torná-los 

produtivos e socialmente úteis” (MATTOS, 1960, p. 93).  

Para se obter esse efeito, era exigido dos professores um bom manejo de classe29. 

Caso o docente já tivesse ministrado sua aula e concluído suas tarefas do dia e, porventura, 

ainda restasse algum tempo, os alunos deveriam ser induzidos a se manterem ocupados 

mediante a realização de exercícios, tarefas, pequenas leituras de textos, ensaios de poesias 

para datas comemorativas, brincadeiras consideradas “instrutivas”, entre outras atividades.30 

Buscava-se exercer pressão constante sobre o alunado para que todos dessem atenção aos 

estudos, cumprissem suas tarefas e respeitassem as normas. Definitivamente, a ociosidade no 

ambiente escolar estava proibida.  

Tornou-se um desafio para os docentes providenciar condições para manter os 

alunos sempre atentos e estudiosos, assegurando a ordem e a disciplina do começo ao fim na 

sala de aula. Todo o tempo deveria ser aproveitado, conduzindo os alunos a sempre se 

manterem ocupados, objetivando-se criar “o amor ao trabalho e o gosto pelos estudos; os 

hábitos de asseio, de ordem, de morigeração e de boa conduta individual e social; senso de 

responsabilidade, honestidade, veracidade, sociabilidade e de respeito aos superiores e 

colegas” (MATTOS, 1960, p. 378). Os alunos deveriam se habituar na escola a realizar o 

esforço metódico e o trabalho disciplinado, pois se acreditava que na vida futura teriam que 

realizá-lo, mesmo que isto contrariasse seus desejos e interesses.  

Assim, os professores passaram a recorrer a algumas estratégias para tentar fazer 

com que as aulas se tornassem mais agradáveis e convidativas, buscando, sempre que 

possível, interessar o aluno, chamar sua atenção, conquistá-lo. Agindo-se dessa maneira 

ficaria mais fácil também manter a disciplina e incutir-lhes os valores e preceitos desejados, 

sem ter que recorrer a princípios mais drásticos como as punições. 

“A criança quando não está prestando a atenção, ela não aprende. Então eu me 

esforçava ao máximo para elaborar aquelas aulas, fazer aqueles planos de aula em casa, 

fazer daquilo o mais movimentado possível, o mais alegre, o mais cheio da metodologia, da 

pedagogia, para eles poderem aprender sem se cansar. Eu não era aquela professora que 

chegava lá na frente da sala de aula e ficava estática. Eu só não, todos! Todos tinham o seu 

                                                           
29 Segundo Mattos (1960, p. 377), denomina-se manejo de classe a “supervisão e o controle efetivo que o 
professor exerce sobre uma classe de alunos, visando criar e manter em suas aulas uma atmosfera sadia e 
propícia à atenção e ao trabalho mental intensivo, desenvolvendo nos alunos os hábitos fundamentais de ordem, 
disciplina e trabalho, incutindo-lhes o senso de responsabilidade”. 
30 Artigo 216, número 6, do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946 afirma que “dar trabalho à classe toda 
é garantir, plenamente, a disciplina escolar, pois criança ocupada é criança quieta”. 
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plano de aula e faziam isso. Aquele que chegava lá, abria um livro e lia, lia, lia e o aluno 

fazendo bagunça... Não! Aquilo ali tinha que ser explicado da melhor maneira possível, com 

figuras, com desenho, com tudo. Chamava-se isso de Plano de Aula com Métodos. As 

crianças se entusiasmavam por aquilo. E a disciplina, nem se contava. Porque quando eles 

têm prazer em aprender, eles se interessam por aquilo que a gente está ensinando, o 

professor não precisa estar cuidando da disciplina. Então quando o professor via que a 

classe estava já fazendo barulho, não estava prestando mais a atenção na coisa, ela parava. 

Eu parava com aquela aula, porque eles estavam cansados. E, então, procurava dar uma 

outra aula que eles se movimentassem mais, que eles ficassem mais ativos. Então era assim 

que era o método, dar uma aula alegre, uma aula movimentada. E a disciplina ia junto com 

isso, com esse prazer deles aprenderem” (Professora 3). 

E para que essas tarefas fossem realizadas sem maiores problemas, era comum os 

professores apelarem para todo um regime de emulação31 que tinha como objetivo 

justamente incentivar, estimular os estudantes a se entregarem ao trabalho. Assim, a vitória 

nas freqüentes disputas que os professores realizavam contemplando jogos, brincadeiras e 

mesmo as avaliações, dava-lhes o direito a prêmios, louvores e condecorações. O esforço e o 

aproveitamento eram normalmente premiados pelos docentes através de notas, pontos de 

bonificação ou ainda a distribuição de encargos e ofícios que a maioria dos alunos cobiçava 

em receber, do tipo: a função de monitores, fazer a chamada e contagem de freqüência dos 

alunos, abrir as janelas da sala, guardar os utensílios escolares, recolher os cadernos dos 

alunos, abastecer o quadro-negro de giz, zelar pela limpeza da sala, entre outra atividades. 

“Tornar-se um ajudante da professora ou do professor era uma honra, quer ver como os 

nossos colegas nos olhavam [...]” (Aluno 7). Graças ao cálculo permanente das notas tanto 

no que dizia respeito ao esforço como também ao aproveitamento do discente, o professor 

conseguia estabelecer uma espécie de hierarquia dos “melhores” e dos “piores”, do nível e 

do progresso que cada um havia alcançado. Feito isto, no final de cada ano letivo, era praxe 

na instituição escolar se escolher o melhor aluno de cada série, aquele que pode ser 

classificado como “destaque”. Seu nome era mencionado publicamente pela direção em uma 

grande cerimônia de encerramento, com a presença dos pais, professores, funcionários e 

convidados, na qual o aluno recebia da escola alguma premiação. Esta, por sua vez, não se 

traduzia em um valor econômico significativo, pois normalmente lhe era presenteado um 

                                                           
31 “É um dos meios mais úteis de que dispõe o mestre para fazer adiantar aos alunos, para os tornar atentos às 
lições, solícitos e cuidadosos no cumprimento de seus deveres” (ANISIO, 1955,  p. 496). 
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livro, uma medalha ou certificado. O grande valor da premiação era simbólico, sobretudo 

pela proporção cerimonial que o evento possuía e pelo próprio reconhecimento dos sujeitos 

que compunham o universo escolar. 

Conseguimos apurar pelos nossos informantes que a escola pesquisada não adotava 

a prática da depreciação de alunos que eventualmente tivessem obtido um baixo rendimento 

em notas ou conceitos no decorrer do ano letivo. “O Pedro II exaltava positivamente 

destacando aquele que tinha alcançado mérito com notas boas ou uma outra conduta que 

merecesse um elogio. Mas praticar um ato publicamente execrável, não. Isso jamais 

acontecia” (Aluno 3). Contudo, convém salientarmos que a prática de emulação, 

recebimento de prêmios e honrarias, insere-se no campo das tecnologias disciplinares como 

um mecanismo de comparação, normalização e homogeneização dos escolares.  

O controle da atividade é mais uma das características da sociedade disciplinar. 

Assim, não tardou para que as escolas também incorporassem esse hábito. Especificamente, 

na escola pesquisada, essa prática foi enaltecida pelos dirigentes do estabelecimento e, pelo 

que nos parece, incorporada pelos alunos. “A ‘utilização exaustiva’ do tempo vincava o 

corpo discente, sujeitando-o à rítmica cronológica do aparelho de produção escolar, por meio 

do incitamento à freqüência regular e à pontualidade” (DALLABRIDA, 2001, p. 157). Já 

desde cedo os educandos deveriam se acostumar com a rigorosa divisão do tempo que 

recomendava “logo de manhã, já na primeira batida do sinal (7:20 horas), os professores 

devem estar à frente de sua classe, controlando a obediência aos sinais. Os alunos deverão 

procurar as formas no primeiro sinal, parar onde estão à batida do segundo sinal (7:23 horas) 

e, finalmente, formar” (BLUMENAU, 1957b, p. 16). Aos professores cabia fazer com que os 

alunos ficassem alinhados, a partir do tamanho crescente e em absoluto silêncio. Somente 

depois de realizada tal ação e sob o olhar sempre atento do professor os alunos estavam 

autorizados a iniciar o ingresso ordenado na sala de aula.  

O tempo é uma das questões fundamentais no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas dos professores. Toda tarefa a ser realizada deveria ter um prazo temporal de 

execução. O atraso de qualquer uma delas poderia comprometer o restante do trabalho32. 

Não basta apenas o cumprimento do horário por parte dos professores e alunos, “mas 

procura-se também garantir a qualidade do tempo empregado: controle ininterrupto, pressão 

                                                           
32 “O dia escolar não é um dia, mas um turno (manhã, tarde ou noite). A aula não é um dia escolar mas uma 
hora-aula. Nem a hora-aula tem a duração da hora-relógio (60 minutos) mas é estabelecida para ela uma 
duração legal: 45 ou 50 minutos. Esse é o significado da utilização disciplinar-exaustiva do tempo escolar: 
busca-se não mais uma duração em que caibam um aprendizado, uma formação, e sim um aprendizado, uma 
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dos fiscais, anulação de tudo o que possa perturbar e distrair; trata-se de constituir um tempo 

integralmente útil” (FOUCAULT, 1977, p. 137)33. Nesse sentido, pudemos encontrar que em 

uma determinada ocasião a diretora Maria Josefina Pereira Silveira, do Grupo Escolar 

Modelo Pedro II, chamou a atenção dos professores para o fato de que “as aulas de trabalhos 

deverão ser fiscalizadas para que as outras classes não sejam perturbadas” (BLUMENAU, 

1957b, p. 16). Aproveitamento máximo e silêncio total. Essas são as palavras de ordem na 

escola.  

Ao tomarmos como base o relatório anual do Grupo Escolar Modelo Pedro II no 

ano de 1957, pudemos encontrar as atas de várias reuniões realizadas entre a direção da 

escola e seus respectivos professores durante aquele ano em que a questão do silêncio, da 

atenção e do bom aproveitamento das aulas, pelos alunos, foi em diversas ocasiões levantada 

e discutida entre o grupo. Constatamos que os mesmos acreditavam que o cuidado rigoroso 

com a atenção e o silêncio mantido entre os discentes na sala de aula poderia garantir-lhes 

um rendimento muito maior nos trabalhos pedagógicos.  

Para que não fosse desperdiçado o tempo, era sugerido pela direção da escola que 

os professores preferencialmente chegassem à classe minutos antes do início das aulas. 

Desse modo, poderia ser conferido se a sala estava rigorosamente asseada, se as carteiras 

estavam bem dispostas, se o material didático que iria ser utilizado na respectiva aula estava 

bem organizado e compatível com o que havia sido planejado para aquele dia. Poderia ainda 

verificar se o quadro-negro estava limpo, bem como se os demais instrumentos escolares 

que, porventura, viessem a ser utilizados durante a aula como mapas, tinteiros, giz, estavam 

em seus respectivos lugares. Agindo-se dessa maneira, se poderia evitar uma eventual perda 

de tempo e não se precisaria interromper, de quando em quando, uma explicação, com sério 

prejuízo da ordem e da disciplina.  

Feito isto, tão logo se iniciasse a aula, o professor deveria procurar ser o mais 

objetivo possível na realização de suas tarefas, permanecendo atento à disciplina em sala, ao 

tempo gasto com a chamada de freqüência dos alunos, à exposição dos conteúdos, aos 

exercícios desenvolvidos na sala, à verificação dos cadernos dos alunos, às anotações no 

diário de classe, procurando tirar o máximo do proveito do tempo em que o aluno estivesse 

na escola. Toda hora, todo minuto era útil e, portanto, deveria ser bem administrado. O 

professor, agindo dessa forma, iria ao encontro das recomendações didáticas de Luiz Alves 

                                                                                                                                                                                     
formação que caibam numa duração. Uma organização temporal interna que se pensa mais eficiente e mais 
rápida quanto mais é repartida [...]” (BELTRÃO, 2000, p. 46). 
33 “O regime de ‘precisão e de ordem’, pouco a pouco a habitua a sacrificar os seus caprichos, a determinar 
bem as suas ações, a distribuir o seu tempo e a pôr cada coisa em seu lugar” (ANISIO, 1955, p. 488). 
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de Mattos, que afirma: “boa ordem e disciplina são condições indispensáveis do trabalho 

escolar, por meio delas evitam-se interrupções e atritos nas aulas e economiza-se tempo, 

material e energia; o ensino torna-se mais eficiente e a aprendizagem dos alunos mais 

rendosa” (MATTOS, 1960, p. 385). 

Tal assunto foi destacado em uma das reuniões pedagógicas do Grupo Escolar 

Modelo Pedro II, quando a diretora chamou à atenção dos docentes para que fosse melhor 

aproveitado o tempo, pois, no seu entendimento, estavam-se desperdiçando minutos 

preciosos com explicações muito longas e pormenorizadas sobre alguns conteúdos e sugeriu 

que “a correção de deveres não deve ocupar uma aula, e sim, 15 a 20 minutos” 

(BLUMENAU, 1957b, p. 19).34  

Comentou-nos um dos informantes que a cobrança quanto ao cumprimento dos 

horários de uma maneira geral era muito rígida na escola e que valia tanto para os estudantes 

como para os próprios funcionários do estabelecimento. Muitas vezes, o não cumprimento 

do horário poderia se transformar em um motivo de penalidade por parte da direção.  

“Naquela época a pontualidade era sagrada. Se, por exemplo, o aluno chegasse 

atrasado, pode voltar! Evidentemente que existiam alguns casos de alunos que vinham de 

outros municípios e às vezes a condução tinha algum problema, estragava. Aí ainda se 

tolerava. Mas alunos que nós conhecíamos e que moravam na redondeza, não. Pode voltar! 

Horário é horário. Só que quero destacar que nós também éramos cobrados pelo diretor” 

(Professor 1). 

No início da manhã, cabia à direção ou aos bedéis35 abrir as portas da escola para a 

entrada dos alunos. Entretanto, estava no regulamento do educandário que após ter sido 

tocado o sino, ninguém mais teria o direito de entrar, pois, conforme já foi salientado, não se 

toleravam interrupções no trabalho escolar, agitações, inconveniências, pois poderiam 

“atrapalhar” de alguma forma o desenvolvimento das aulas. De acordo com os depoimentos 

dos entrevistados, pareceu-nos que essa prática disciplinar foi absolutamente incorporada e 

naturalizada pelos ex-alunos da Escola Normal Pedro II. 

                                                           
34 “O bom emprego do tempo muito contribui para o aproveitamento dos alunos, para a manutenção da 
disciplina” (ANÍSIO, 1955, p. 555). 
35 Segundo o Artigo 132 do Decreto Estadual nº 3674 de 23 de novembro de 1946, também era de competência 
do bedel “velar pela manutenção da disciplina interna, advertindo com urbanidade e polidez os alunos que dela 
se afastarem e levando o fato ao conhecimento do diretor”. Pelo que nos parece, essa lei foi absolutamente 
cumprida, pois como nos afirmou uma entrevistada, quando nós a questionamos se as bedéis também cuidavam 
da disciplina na escola, ela nos respondeu: “sim, elas ajudavam também, porque na hora do recreio se alguém 
fizesse alguma coisa que não fosse permitido elas iam lá e chamavam a atenção. Elas tinham esse direito. 
Além de tudo, elas sempre eram muito respeitadas pelos alunos” (Aluna 6).  
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“Nós sabíamos a hora exata do início das aulas. Então, por que deveríamos chegar 

atrasados? Hora é hora, não é? Então, chegada a hora e se por acaso nós não estivéssemos 

lá, nem adiantava chegar mais tarde porque nós não entraríamos mais, salvo com uma boa 

justificativa como, por exemplo, um bilhete dos pais” (Aluno 7).36 

 

 
Foto 37 – Secretaria da escola. Destaca-se a bandeira nacional, a organização 
burocrática e o tempo. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Buscava-se comparar o ritmo da escola a um relógio, ou seja, permanente, regular e 

pontual. Assim, era interessante repartir ao máximo o tempo e conseqüentemente utilizá-lo 

da melhor forma possível. Transformou-se esse dualismo do tempo e sua melhor e/ou 

máxima utilização em uma espécie de obstinação na escola.  

Verificou-se nesse período, também, o constante incitamento realizado pelos 

professores aos seus respectivos alunos com os variados e constantes exercícios, sua 

repetição e a busca constante pelo aperfeiçoamento. Essa prática, que foi considerada 

bastante regular por vários dos nossos entrevistados, possuía entre um dos seus principais 

objetivos atingir uma maior eficácia na transmissão do conhecimento escolar. 

Sobre isto, destacou-se um ponto, em uma das reuniões pedagógicas realizadas na 

escola, que de certa maneira causou “preocupação” aos professores: dizia respeito à 

                                                           
36 Praticamente a mesma informação nos foi fornecida nas entrevistas realizadas com os Alunos 3, 4, 5, 10 e 11. 
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caligrafia dos alunos no curso elementar. Após ter sido debatida essa questão, decidiu-se 

prescrever “métodos” coercitivos explícitos para tentar solucionar possíveis anormalidades 

ou deficiências dos educandos quanto à melhora de suas letras. Segundo o que pudemos 

conferir na ata de uma das reuniões, a diretora do curso elementar solicitou “às professoras 

que dessem aula de caligrafia aos sábados e que os exercícios escritos deverão ser feitos 

cinco vezes por semana, no mínimo” (BLUMENAU, 1957b, p. 17). Essa medida incisiva se 

justificava pelas próprias recomendações que a direção recebeu do Inspetor Escolar 

substituto, professor Altamir J. Silva, na oportunidade em que visitou o educandário. Seu 

respectivo termo de inspeção se encontra na íntegra anexo ao Relatório Anual de 1957, do 

Grupo Escolar Modelo Pedro II. Entre as diversas recomendações, destaca-se com certa 

insistência a realização dos “deveres de casa”. “Recomendo [...] que as tarefas sejam diárias 

para todas as classes. Contudo, os professores dos 1os anos não precisam fazer tarefas 

extensas” (BLUMENAU, 1957b, p. 26). Assim, podemos afirmar que a escola recorria ao 

uso das chamadas “leis dos automatismos”. Estas eram compostas por exercícios, pela 

repetição, cujo objetivo principal é incutir o hábito no indivíduo. Acreditava-se que impondo 

ao corpo movimentos ou práticas repetitivas e variadas, porém insistentes, com o passar dos 

tempos, sendo elas aprimoradas, aperfeiçoadas e graduadas, permitiriam aos educandos fazer 

determinadas tarefas com maior naturalidade, perfeição, rapidez e economia de esforços. 

Contudo, sugeria-se que o número de repetições deveria ser proporcional ao grau de 

complexidade e de dificuldade do automatismo. Desse modo, quanto mais difícil e complexa 

for a ação, tanto maior deveria ser o número de repetições para adquirir sua maior 

competência. Portanto, através da repetição, dos exercícios, procurou-se extrair do corpo a 

habilidade que a escola dele esperava.  

Por meio das sucessivas e diferentes repetições se procurava graduar a lista de 

tarefas e exercícios, sobretudo, o aprimoramento da caligrafia e dos cálculos matemáticos, 

considerados “problemas sérios no curso elementar”. Primeiramente, iniciava-se com a 

escrita de algumas palavras em seus cadernos, repetidas incansavelmente para que com o 

passar do tempo o aluno chegasse a atingir a composição de pequenas frases. Com os 

cálculos matemáticos utilizava-se o mesmo processo. Iniciava-se com problemas de 

resolução bastante simples até se atingir cálculos um pouco mais complexos. Entretanto, 

devemos destacar que o desejo maior da escola era buscar com esse mecanismo descobrir 

um ponto ideal em que a rapidez da ação encontrasse o máximo da perfeição. Assim, ao 

mesmo tempo em que o corpo vai sendo aprimorado e se especializando para desenvolver 
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determinadas capacidades, ele proporciona a condição de se comparar, analisar e qualificar 

com outros indivíduos.  

Ainda quanto à questão do exercício, convém sublinharmos que, em meados da 

década de 1930, o Governo Estadual procurou criar uma inspetoria que teria como uma de 

suas obrigações cuidar da especialização dos professores de Educação Física para o 

cumprimento das suas respectivas funções que, aos poucos, deveriam se estender para todas 

as escolas de Santa Catarina (MOREIRA, 1954, p. 71). É importante lembrarmos que 

durante o período estadonovista o corpo estava na ordem do dia. Era justamente sobre ele 

que as atenções estavam voltadas tanto pelos educadores quanto pelos médicos, além das 

próprias instituições como a escola, o exército e os hospitais. “De repente, toma-se 

consciência de que repensar a sociedade para transformá-la passava necessariamente pelo 

trato do corpo como recurso de se alcançar toda a integridade do ser humano” (LENHARO, 

1986, p. 75). O corpo era o grande astro-rei. Sobre ele se deveria investir. Procurava-se, 

através das aulas de Educação Física praticadas com rigorosa pontualidade e regularidade37, 

criar sujeitos de bom aprimoramento físico, higiênicos, saudáveis, adestrados e treinados nos 

exercícios militares e de ginástica.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Tanto no ensino primário quanto no ensino secundário os alunos deveriam obrigatoriamente freqüentar três 
aulas semanais de Educação Física em todas suas respectivas séries, salvo por alguma prescrição médica e por 
motivos de outra natureza que impossibilitava a freqüência do aluno. Já os alunos do Curso Normal possuíam 
apenas uma aula semanal em cada uma das três séries que compunham o referido curso.  
38 “Num investimento para educar física e espiritualmente a juventude brasileira, e como alta expressão da 
cultura e da energia nacionais, o Governo Vargas criou o Conselho Nacional de Desportos, estabelecendo as 
bases para disciplinar a organização das associações e entidades desportivas no país” (CAMPOS, 1998, P. 117). 
Para maiores informações sobre o Conselho Nacional de Desportos, confira (BRASIL, 1941a). 
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Foto 38 – Aula de Educação Física ministrada pelo professor Edgar Arruda Salomé. 
À direita pode-se observar o ginásio esportivo e ao fundo uma parte do prédio 
escolar. 
Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório: Relatório apresentado pelos 
Inspetores Arão Rebelo, Rafael Cruz Lima e Antenor Morais para fins de 
equiparação do Ginásio Estadual Pedro II, da cidade de Blumenau, no Estado de 
Santa Catarina. Blumenau, 1952. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Com o passar dos anos, criou-se todo um saber médico transmitido por meio de 

orientações orais e escritas daqueles que eram considerados aptos ou não, autorizados ou não 

para a prática esportiva na escola. Um verdadeiro aparato médico-clínico foi repassado para 

a escola para proferir um parecer sobre o corpo de cada indivíduo39, dando-lhe a condição ou 

não de praticar a atividade física. Cada aluno recebia uma ficha sanitária individual da 

escola, onde se registrava detalhadamente toda uma gama de informações referente aos 

saberes médicos daquele corpo. No final do ano, a escola enviava essa ficha (ou quem sabe 

poderíamos chamar de “histórico anual do corpo”) aos pais, para que os mesmos ficassem a 

par do desenvolvimento físico do seu filho. Mas para que isso fosse possível era 

recomendado que se realizassem, no mínimo, dois exames clínicos por ano no 

estabelecimento de ensino: um no mês de março e outro no mês de novembro 

(BLUMENAU, 1947-1948, p. 27).  

 

 
 

                                                           
39 De acordo com o Artigo 27 do Decreto Estadual nº 3674 de 23 de novembro de 1946, para se efetivar a 
matrícula no curso ginasial fazia-se necessário, entre outros, possuir um “atestado de sanidade física ou mental 
e de ausência de defeitos físicos ou de distúrbio funcional que inabilite para a função, passado por médico do 
Departamento de Saúde Pública”. 
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Foto 39 – Gabinete médico-biométrico 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: apresentado pelo Inspetor Arão 
Rebelo para a classificação do Ginásio da Escola Normal Pedro II de Blumenau. 
Blumenau, 1947. Acervo da E.E.B. Pedro II. 

A prática esportiva também era bastante apreciada pelos estudantes dos três cursos 

oferecidos pela escola, sobretudo como um momento de alívio da rotina escolar. Era 

justamente nesses momentos que os alunos, principalmente do curso elementar e do ginasial, 

poderiam brincar, correr, pular, passear, trepar, enfim, realizar tarefas que punham o corpo 

em grande atividade. A Educação Física era vista como um meio para  

corrigir pequenos defeitos físicos, como problemas de postura, promover a 
incorporação de hábitos saudáveis, sobretudo a prática de exercícios ao ar livre, 
incentivar o espírito de cooperação nas atividades coletivas, desenvolver o auto-
controle das emoções e acostumar o indivíduo à obediência das regras [...]. (LIMA, 
1999, p. 105).  

Desse modo, podemos afirmar que, mesmo sendo uma atividade educacional 

praticada em um espaço um tanto quanto estranho, se comparado com a sala de aula, ainda 

assim a aula de Educação Física possuía uma inegável função disciplinadora, pois passava 

pela organização, normalização e controle de um professor. 

O método de Educação Física mais aplicado no período que corresponde a este 

estudo foi o francês40. Sua escolha se justificava pelo fato de que  

                                                           
40 “Um método geral de Educação Física deve ser simples e acessível a todos. Seus processos precisam ser 
variados e flexíveis para se ajustarem a todas as constituições. Deve compreender diversos grupos de 
exercícios, correspondendo cada um deles uma classe de indivíduos de valor fisiológico determinado. Tudo 
isso nos proporciona o método francês, focalizando a Educação Física em todos os seus aspectos. Além disso, 
esse método zela pelo desenvolvimento completo do organismo, explorando todas as qualidades físicas e 
morais, por onde se faz o aperfeiçoamento real da natureza humana. De um modo geral, não desenvolve num 
indivíduo certos órgãos em prejuízo de outros, isto é, tem como finalidade a harmonia das funções. Considera, 
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este teve maior aceitação, pois, cheio de vivacidade como é, adapta-se 
maravilhosamente, tanto ao espírito infantil como ao adolescente, o que, por si só, 
contribui grandemente para o produto de um resultado melhor na Educação Física. 
[...] Sutilidade, leveza dos gestos, vivacidade, é o que adquirem na prática desse 
método. (BLUMENAU, 1950, p. 26).  

Das diversas modalidades esportivas praticadas na escola, destacavam-se: tênis de 

mesa, peteca, basquetebol, voleibol, futebol de campo, ginástica, além de atletismo. 

Entretanto, o esporte de maior sucesso e mais requerido pelo público masculino era o 

futebol. Já para as meninas era a peteca, voleibol e a ginástica41. Buscava-se com a prática 

esportiva o desenvolvimento harmônico de todos os órgãos do corpo, procurando atingir 

uma robustez da saúde, prevenindo deformações, corrigindo as posturas viciosas, 

disciplinando o corpo, tornando-o mais forte e resistente. “Muitos dos exercícios físicos 

ensinados para os alunos tinham toda uma inspiração nas atividades marciais da Força 

Aérea Canadense e dos Estados Unidos”, afirmou-nos um dos nossos entrevistados. E 

continua: “Claro que a disciplina, a nossa conduta, acabava de algum modo sendo 

contagiada por este método militar de ensino” (Aluno 11)42.  

Acrescenta-se, ainda, que no ano de 1952 foi fundado, pelos alunos da Escola 

Normal Pedro II, sob orientação dos professores Edgar Arruda Salomé e Nair Daminelli, o 

Grêmio Esportivo Professor Trindade, anexo ao educandário. Um dos principais objetivos 

traçados pelo Grêmio Esportivo era o de “desenvolver cada vez mais o esporte não só no 

estabelecimento como também na cidade de Blumenau” (BLUMENAU, 1952b, p. 29). No 

mesmo ano, o Grêmio Esportivo participou das olimpíadas realizadas para os cursos 

secundários da cidade de Blumenau nos quais acabaram “conseguindo muitas vitórias e 

recebendo valiosos prêmios” (BLUMENAU, 1952a, p.29). Desse modo as aulas de 

Educação Física da escola ganharam ainda mais importância frente ao alunado, pois, 

passaram a ser vistas como “um meio de iniciar o educando na vida esportiva e, quem sabe, 

transformá-lo em um futuro atleta” (Aluno 11). 

 

                                                                                                                                                                                     
portanto, a noção precisa do que representa para o organismo o exercício físico. Repudia o emprego maciço e 
brutal da força, que corresponde a um desperdício de energias. Apresenta caracteres gerais, cunho 
verdadeiramente utilitário, é adaptável a todos, é completo, racional e natural, harmônico e atraente [...]” 
(D’ÁVILA, 1947, p. 209-210). 
41 Estas informações nos foram repassadas em entrevista realizada com o Aluno 11. 
42 “Eu fiz um curso de habilitação de Educação Física no quartel da Polícia Militar, em Florianópolis. Meus 
professores eram tenentes, capitão, formados em São Paulo. Já o professor Edgar Arruda Salomé tinha 
Educação Física em São Paulo. Então eram esses professores que davam aulas para nós [...]” (Professor 2). 
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Foto 40 – Grêmio Esportivo Professor Trindade. Juntamente com as 
alunas, destaca-se à direita, a professora Nair Daminelli. 
Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório: Blumenau, 1952. 
Acervo da E.E.B. Pedro II. 

Na oportunidade da visita realizada pelo Inspetor Escolar substituto, professor 

Altamir J. Silva, ao Grupo Escolar Modelo Pedro II, conforme já foi citado, o mesmo pôde 

realizar um acompanhamento “in loco” das aulas nas quatro séries do curso elementar, 

participou das atividades recreativas, de reuniões, além de ter ministrado algumas aulas no 

educandário.  

Ao final de sua visita, o Inspetor Escolar apresentou à direção suas impressões em 

um documento denominado “termo de inspeção”43. Neste, redigiu um parecer individual 

sobre cada professora e seu respectivo trabalho educacional. Além disso, após ter assistido e 

ministrado algumas aulas, o citado Inspetor Escolar elaborou um parecer “classificatório” 

dos alunos de cada classe, dividindo-os em três níveis, aos quais se denominava de “fortes”, 

“médios” e “tardos”.44 Acrescentamos ainda que, em cada sala visitada, o inspetor levantava 

dados quanto ao número de matrículas, freqüência e suas “impressões” da turma. Citamos 

um exemplo do que foi exposto após o mesmo ter acompanhado a aula em uma turma de 3a 

série do Grupo Escolar Modelo Pedro II. Seguem suas impressões (BLUMENAU, 1957b, p. 

25): 

 

                                                           
43 O termo de inspeção encontra-se na íntegra anexo ao Relatório Anual de 1957, do Grupo Escolar Modelo 
Pedro II (BLUMENAU, 1957b). 
44 De acordo com o Artigo 142 do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946, “consideram-se ‘fortes’ os 
alunos que obtiverem nota de 75 a 100; ‘médios’ os que obtiverem nota de 50 a 70; e ‘fracos’ aqueles com nota 
inferior a 50. A classificação é para uso exclusivo da direção e docência. 
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3º ano – Professora Marília S. Santos – Normalista efetiva 
 

Matrícula:   M – 35     F - 15      T – 50 
Freqüência: M – 35     F – 15     T – 50 
Classificação: Fortes – 22     Médios – 21     Tardos – 7 
 
O programa de ensino está bem desenvolvido. A classe é muita ativa. A leitura está 
boa. Os alunos lêem com certa expressão e conhecem o vocabulário. Os exercícios 
escritos são bem variados e o número já é satisfatório. A letra não é boa. 
Recomendo fazer os exercícios de caligrafia com mais freqüência. Argüi os alunos 
nas diversas disciplinas e constatei que têm assimilado bem as aulas dadas até hoje. 
A disciplina em classe é boa. As crianças são obedientes e atenciosas. A professora 
tem muita prática no magistério e se dedica muito à missão que lhe é confiada. 
Meus louvores pelo êxito que vem alcançando.  
Impressão recebida – Em geral, boa. 

Ainda nos referindo às citadas reuniões do ano de 1957, encontramos 

recomendações da diretora do Grupo Escolar Modelo Pedro II que versavam sobre a 

necessidade de os professores exigirem dos seus alunos o máximo da ordem nos cadernos e 

uma boa caligrafia; que proibissem os traços à tinta, os borrões e o arrancar das folhas de 

caderno; que realizassem todos os dias cálculos orais antecedendo a aula de matemática 

escrita; que fossem rigorosos nas provas mensais; que exigissem sempre o máximo de 

rendimento dos alunos e que as notas fossem atribuídas com todo o critério a fim de que o 

resultado final não lhes trouxesse surpresas como, por exemplo, uma reprovação 

(BLUMENAU, 1957b, p. 15-22).  

O período que antecedia o início das aulas e, sobretudo, o momento do recreio 

também foi motivo de constantes debates entre os professores, principalmente pelo fato de 

que algumas brincadeiras realizadas pelas crianças vinham sendo consideradas pelos 

docentes e pela direção do curso elementar como “prejudiciais e grosseiras”. Mas afinal, 

como se poderia, então, controlar melhor a disciplina das crianças nesses momentos? Uma 

das soluções encontradas pela direção foi que “cada professor terá um determinado dia da 

semana para fiscalizar e ficará responsabilizado pelos distúrbios cometidos pelos alunos no 

período do recreio e antes da entrada das aulas” (BLUMENAU, 1957b, p. 15). No que se 

refere a essa solicitação que se denominou de “cooperação social dos recreios”, pudemos 

constatar que a mesma aparece com certa freqüência nos relatórios anuais, sobretudo, no de 

1957, do Grupo Escolar Modelo Pedro II. Neste, conseguimos apurar que essa prática 

vigilante já vinha ocorrendo na escola há alguns anos, conforme podemos conferir: “Como 

nos anos anteriores, foi bem feita a fiscalização nos recreios. Os alunos brincavam com os 

jogos que lhes eram permitidos, havendo sempre professores no pátio que lhes davam a 
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necessária assistência” (BLUMENAU, 1957b, p. 04). Entretanto, essa “assistência” dos 

professores a que a direção se refere no relatório parece não coincidir com as impressões 

deixadas pelo Inspetor Escolar. No seu entendimento, bem como se pode conferir nos 

documentos produzidos pela direção do Grupo Escolar Modelo Pedro II, o ano de 1957 

parece ter sido bastante difícil no que tange à fiscalização dos alunos, sobretudo nos períodos 

que antecediam o início das aulas como, também, na hora do recreio. Apesar de que em 

nenhum momento foi citado qualquer nome, é visível a crítica que se faz a alguns docentes 

quanto à sua inoperância em manter um maior controle disciplinar sobre os seus alunos fora 

das salas de aula. Conforme pudemos averiguar, a “fiscalização” sugerida pela direção do 

curso não estava surtindo o efeito esperado, pois, em uma reunião ocorrida em 16 de março 

de 1957, voltou-se a debater esse assunto entre os professores. O mesmo pode ser conferido 

nas reuniões subseqüentes, quando essa solicitação voltou a constar em ata de maneira 

bastante incisiva, vindo, inclusive, a ser encaminhado, pela direção, aos respectivos 

professores, um aviso, datado em 31 de maio daquele ano. Vejamo-lo na íntegra: 

Lembro-vos, mais uma vez, que estão proibidas as correrias de alunos no pátio. 
Deverão, por isso, os senhores professores, fiscalizar os recreios e fazer, na sala de 
aula, preleções sobre os motivos que nos levam a proibir esta espécie de brinquedo. 
Serão responsáveis pelos fatos ocorridos nos recreios os professores que estiverem 
de fiscal naquele dia. Além disso, terão os alunos que obedecer aos sinais de 
formatura da seguinte maneira: 1o sinal – cessa o brinquedo, o aluno pára onde 
estiver; 2o sinal – caminha para sua forma; 3o sinal – perfila-se e entra para as salas 
de aula. Grata pela atenção. Maria Josefina P. Silveira – Diretora. (BLUMENAU, 
1957b, p. 32). 

Insatisfeita com a forma que a disciplina vinha sendo conduzida pelos docentes, 

voltava a fazer uso irrestrito das recomendações impressas no Decreto nº 3.735 de 17 de 

dezembro de 1946 que diz respeito ao “recreio” dos alunos. Neste, o Artigo 334 já 

recomendava que os professores orientassem as crianças, antes que elas partissem para a 

recreação, de que haveria um primeiro sinal, denominado preventivo e que seria tocado 

cinco minutos antes da hora. Três minutos depois seria tocado um novo sinal, que autorizaria 

a saída dos alunos em forma (fila), acompanhados pelo professor. E, finalmente, no terceiro 

sinal, as crianças estariam autorizadas a debandar. Já o Artigo 335, que regulamentava a 

entrada dos alunos em sala de aula após o recreio, trazia a seguinte instrução:  

a) Primeiro Sinal – Será dado cinco minutos antes de findar-se o recreio. É sinal 
preventivo. Os alunos permanecerão nos lugares em que estiverem fazendo 
silêncio. 
b) Segundo Sinal – Será dado dois minutos após o primeiro. Formatura dos alunos, 
orientada pelos professores. 
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c) Terceiro Sinal – Entrada dos alunos para as classes. (SANTA CATARINA, 
1946f). 

No Artigo 336 afirmava-se que para a saída definitiva dos alunos seriam observados 

os mesmos sinais do recreio. Não conseguimos apurar se essa prática era ou não realizada no 

cotidiano escolar desse período. Mas o que pudemos constatar foi que essa dificuldade em 

manter um “controle disciplinar” absoluto sobre os alunos parece ter perdurado por algum 

tempo (pelo menos no curso elementar), resultando, inclusive, em uma recomendação feita 

pelo Inspetor Escolar no seu “Termo de Inspeção” de que, no seu entendimento, os alunos na 

hora do “recreio são um pouco barulhentos” e que “há a necessidade de se evitar os 

brinquedos violentos, correrias e gritos” (BLUMENAU, 1957b, p. 26).45 Logo adiante, o 

inspetor salientou que “os professores cooperam socialmente nos recreios, mas de maneira 

ainda não satisfatória. Deveriam, em vez de se reunirem para palestrar, tomar parte nos 

brinquedos dos alunos, espalhando-se pelos diversos lugares do pátio” (BLUMENAU, 

1957b, p. 26). Finalizando, em tom de advertência, o Inspetor Escolar afirmou que nos dias 

em que esteve na escola pôde observar que apenas 

duas ou três professoras tomavam parte nos recreios, enquanto as outras, pouca 
atenção davam. Sendo este um grupo modelo, os professores devem cooperar 
socialmente nos recreios, pois estão ali os alunos-mestres aprendendo, para 
amanhã, fazerem o mesmo nas pequenas escolas que os esperam de braços abertos. 
Recomendo que todos os professores, inclusive os de educação física, ao assinarem 
o ponto, dirijam-se para o pátio com seus alunos. (BLUMENAU, 1957b, p. 26). 

Sugere, portanto, que para se evitar surpresas desagradáveis, os professores 

deveriam tomar parte nas recreações dos alunos diariamente. Mas, por outro lado, saindo 

dessa questão que tange ao recreio, o Inspetor Escolar tece palavras elogiosas quando à 

disciplina geral dos educandos, afirmando que “[...] as crianças, em geral, são boas, 

delicadas, obedientes e respeitam seus mestres. Comparecem bem uniformizadas e limpas” 

(BLUMENAU, 1957b, p. 26). 

Aliás, sobre isso convém destacarmos que higiene era uma das grandes 

preocupações da escola. Caberia aos diretores dos Grupos Escolares, bem como aos seus 

professores e funcionários, a organização de programas que desenvolvessem hábitos 

higiênicos em toda a população escolar, entre eles, o Pelotão da Saúde.  

                                                           
45 De acordo com o Artigo 332 do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946, a hora do recreio “não é mais 
do que um descanso ao ar livre e, por isso, não serão permitidos jogos de bola, correrias, saltos nem 
algazarras”. 
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Encontramos nos manuais de ensino do Curso Normal, e nas próprias atas de 

reuniões do Grupo Escolar Modelo Pedro II, a citada temática sendo discutida. Sugeria-se 

que todos os professores da escola, sobretudo os do curso primário, trabalhassem esse tema 

ou mesmo conduzissem suas aulas em determinados momentos, independentemente da lição 

que se estivessem ministrando, fosse ela leitura, cálculo, ginástica, trabalhos manuais, para 

uma abordagem sobre a importância da higiene na vida das pessoas.46 Recomendava-se que 

o ensino fosse essencialmente prático, com sentido utilitário, de forma ocasional e oportuna.  

Trata-se nesse sentido, de esclarecer a inteligência da criança e de se formar 
hábitos sadios para a defesa da saúde. Menos que ensino cultural, teórico, a 
aprendizagem das noções de higiene é mais dirigida à prática efetiva de ações em 
benefício da criança, do adulto, da família, da coletividade. Daí o caráter sugestivo 
que as aulas de higiene devem ter, o feitio de praticidade que precisam apresentar. 
(D’ÁVILA, 1947, p. 135).  

Para isso, houve por parte da escola toda uma política coercitiva no que diz respeito 

ao hábito da higiene, pois, segundo o autor Antônio D’Ávila, é ele a base de todo sucesso. E 

assevera: “Embora esse ato seja aborrecido nas primeiras tentativas de prática, ganha depois 

o caráter de automatismo regular, completo” (D’ÁVILA, 1947, p. 135-136). 

Sugeria-se que os normalistas fizessem uso de histórias infantis que, por elementos 

de sugestão e agrado, estimulavam as crianças a realizarem regularmente sua higiene física, 

além de serem eficazes no ensinamento de preceitos morais e sociais. Convém ainda 

salientarmos que em um de nossos manuais pudemos encontrar um trabalho prático 

recomendado aos normalistas segundo o qual eles deveriam organizar especialmente para a 

educação higiênica das crianças, no curso primário, desenhos pedagógicos que seriam 

espalhados pelas salas em forma de cartazes, sugerindo aos pequeninos, temas como: lave as 

mãos; escove os dentes; use lenço; beba leite; cuidados com os olhos; levante cedo; respire 

ar puro; brinque todos os dias; coma frutas e verduras; faça exercícios; não beije animais; 

evite a poeira; entre outros tantos (D’ÁVILA, 1947, p. 136)47.  

Seguindo essa preocupação quanto à questão da higiene corporal, era previsto no 

Artigo 324 do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946, que os professores deveriam 

realizar diariamente uma revista de asseio, tomando todo cuidado para “não humilhar o 

                                                           
46 De acordo com o Artigo 49 do Decreto nº 3735 de 17 de dezembro de 1946, a “higiene será ainda ensinada 
pela prática orientada de seus princípios, em correlação com as diversas disciplinas e atividades”. 
47 “Urge, portanto, que o menino se habitue, desde cedo, a trazer limpos os seus vestidos, penteados os seus 
cabelos, bem lavadas as suas mãos. O rosto, as orelhas, o pescoço, os dentes, as unhas, todo o corpo deve 
apresentar-se asseado e nítido. A limpeza recomenda-se por si mesma. Não somente preserva do contágio das 
doenças, mas também favorece os hábitos de ordem, de decência. Terá, pois, o mestre o cuidado de todos, 
ainda dos mais pobres a rigorosa observância do asseio” (ANISIO, 1955, p. 285). 
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aluno, que não deve perceber que está sendo objeto dessa verificação (Pelotão da Saúde)”. 

Mas o cuidado com o corpo iria ainda além disso. A própria postura do aluno era motivo de 

grande preocupação da direção e dos professores da escola. Assim, de acordo com o Artigo 

323 do decreto anteriormente citado, caberia principalmente aos docentes “zelar 

constantemente pela boa posição dos alunos, pois, a questão da compostura e das atitudes 

afeta, também, a saúde, além de afetar a estética [..]”. Para que estes problemas não viessem 

a prejudicar as crianças, o artigo recomendava que se deveriam tomar algumas atitudes, do 

tipo:  

1 – [...] evitar que os alunos descansem o peito sobre a mesa, dobrando o corpo 
para frente, para os lados ou para trás, para o que, pouco a pouco, demonstrarão 
como os alunos devem conservar-se na posição natural, descansando o corpo sobre 
o encosto do assento[...]; 3 – tornar efetiva a proibição aos alunos: a) cuspirem no 
chão; b) merendarem nas salas de aula; c) merendarem com as mãos sujas; d) 
embrulharem os lanches em jornais ou colocá-los nos bolsos (recomenda-se o uso 
de papel limpo); e) aglomerarem-se e fazerem paradas nos dejetórios e mictórios 
[...]. (SANTA CATARINA, 1946f). 

Ainda quanto às recomendações disciplinares sobre a higiene dos educandos, vale 

sublinharmos a importância concedida pela escola ao uso dos uniformes. O seu uso diário 

era exigido por lei tanto no ensino primário, como no secundário e no normal. Sem ele, 

nenhum aluno estaria autorizado a assistir às aulas, resultando ainda em punições escritas em 

suas cadernetas, “salvo uma boa justificativa dos pais. Mas, normalmente, se não estivesse 

vestido com seu uniforme, ficava fora da sala” (Professor 1). Segundo uma entrevistada, em 

uma determinada ocasião  

“O Diretor Geral, professor Rodolfo Gerlach que era muito exigente, percebeu que 

eu havia me dirigido para a escola sem meia branca, ou melhor, só de sapato e sem a meia 

branca. Ele me mandou para casa colocar uma meia, pois esta fazia parte do nosso 

uniforme. Corri para casa e ainda cheguei a tempo para assistir a segunda aula” (Aluna 2).  

Certamente essa vestimenta uniformizada foi mais uma invenção da sociedade 

disciplinar que, entre outras funções, buscava de alguma maneira homogeneizar ainda mais 

os educandos e fazer com que os mesmos se tornassem mais visíveis tanto dentro como fora 

da instituição escolar. Salientamos que, principalmente para fora dos muros escolares, essa 

“invenção” foi deveras eficiente, pois proporcionava condições muito mais eficazes de os 

dirigentes escolares exercerem uma vigilância e, se necessário fosse, impor-lhes punições, 
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em caso de mau comportamento.48 Acrescente-se, ainda, que o uniforme escolar passou a ser 

um diferencial na sociedade, pois não era mais necessário o diretor ou mesmo o docente sair 

às ruas para vigiar os alunos. As próprias famílias passaram a fazer isto pela escola, de 

maneira que um comportamento reprovável era motivo de uma denúncia à direção ou 

mesmo para algum dos professores da instituição. “A gente tinha que se comportar de uma 

maneira adequada fora da escola. Como nós usávamos uniforme, qualquer coisa que a 

gente viesse a fazer, o pessoal já sabia: ‘olha, é um aluno do Pedro II’. Aí já se podia 

imaginar que o diretor iria pesquisar quem era o aluno” (Aluno 10). 

Ao mesmo tempo, através do vestuário padronizador, os alunos do curso ginasial, 

por exemplo, puderam passar a se comparar e classificar uns aos outros por meio de sinais 

que seus uniformes apresentavam, dando-lhes mostras da verdadeira hierarquia que se 

instalava. Estes sinais os conduziam imediatamente a identificarem a respectiva série que 

cada um freqüentava, ou seja, a graduação serial que havia conseguido atingir até então. 

“Naquele período nós tínhamos que usar um uniforme, com jaqueta e calça, tipo 

militar. Sobre o ombro havia um risco que representava a série em que você estava. Tinha um 

risco, você era aluno do primeiro ano ginasial; tinha dois, segundo ano ginasial e assim 

sucessivamente. Fivela na cintura, botões dourados na jaqueta. Os botões sempre tinham que 

estar bem limpos. Não havia mais panos em casa que dessem conta de limpá-los. Usar o 

uniforme era um orgulho e também lhe dava características hierárquicas dentro da 

instituição. Você esta entrando aqui, tem um risquinho, eu já tenho dois! Eu tenho três, 

respeita! Isso dava uma moral para o aluno. E todo mundo tinha que ter aquele uniforme, era 

sagrado. Aliás, ainda no começo, tinha um quepe que depois viria a ser abolido” (Aluno 10). 

Pudemos conferir que, de acordo com o Artigo 684 do Decreto nº 3.735 de 12 de 

dezembro de 1946, afirmava-se que a utilização de uniforme também era obrigatória para os 

professores de grupos escolares, bem como aos diretores do estabelecimento e auxiliares de 

direção. Encontram-se ainda no mesmo decreto informações minuciosas que trazem 

recomendações quanto à confecção e uso do uniforme escolar no curso primário dos 

educandários de Santa Catarina. De acordo com o Artigo 690, existiam dois tipos de 

                                                           
48 Art. 113, parágrafo 2º do Decreto nº 3674 que expede regulamento para os estabelecimentos de ensino 
normal: “Ainda que se achem fora do recinto do estabelecimento, desde que tragam o respectivo uniforme, 
ficam os alunos, em caso de mau comportamento, sujeitos a serem advertidos pelo diretor e membros do corpo 
docente, bem como pelas autoridades do ensino, incorrendo nas penas estabelecidas neste regulamento”. 



  
  

189 

uniforme que as crianças obrigatoriamente deveriam utilizar: um era de uso diário e o outro, 

específico para a prática de Educação Física.  

Do mesmo modo, no Decreto Estadual nº 3674, de 23 de novembro de 1946, que 

expede regulamento para os estabelecimentos de ensino normal, também se encontram 

informações detalhadas para a confecção do vestuário discente, bem como sua utilização 

obrigatória. Salientamos que, com exceção dos professores de Educação Física, os demais 

professores do curso secundário e do normal estavam dispensados da obrigatoriedade do uso 

de uniformes. No caso dos professores de Educação Física, autorizados a lecionar em 

qualquer dos três cursos oferecidos pela escola, era previsto em lei que os mesmos deveriam 

possuir dois tipos de uniformes: um, de uso diário, e outro, de gala. Este último era utilizado 

somente em ocasiões especiais, como solenidades internas realizadas pela escola (festas, 

formaturas), além dos desfiles externos, como o da fundação da cidade, feriados nacionais, 

etc. Cada uniforme possuía suas respectivas particularidades como, por exemplo, o modelo 

do uniforme masculino e o feminino, o de uso diário e o de gala (SANTA CATARINA, 

1946c). Ressaltamos, ainda, que o professor que não estivesse munido de seu uniforme 

estaria impedido de lecionar, conforme se pode conferir no Artigo 199 da citada lei. Já o 

corpo discente do curso ginasial e do normal deveria possuir três tipos de uniformes: o de 

uso diário, o de gala e ainda um específico para a realização da Educação Física. 

Assim, as recomendações acerca do uso do uniforme revelam a função disciplinar 

do traje escolar, expressa não apenas na padronização; “tais recomendações evidenciam que 

a função disciplinar do uniforme era ampliada pela observância dos princípios de economia e 

eficiência, decência e salubridade [..]” (LIMA, 1999, p. 102). 

Mas, ao mesmo tempo em que essa visibilidade poderia trazer prestígio e honra ao 

atingir determinada “patente serial” ao aluno, também poderia indicar um desvio no decorrer 

do processo, uma inaptidão, uma incompetência, uma reprovação. Ou seja, se a escola não 

estava autorizada a fazer com que o aluno regredisse em sua série atingida por “mérito ou 

não”, ao mesmo tempo a escola podia mantê-lo na mesma, pois como nos assevera 

FOUCAULT (1977, p. 162), a “disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções 

que permitem hierarquias e lugares”. 

“Era engraçado você ver um ‘alunão’ vestindo uniforme e perceber que ele só tinha 

um ou dois risquinhos. Você sabia que alguma coisa havia acontecido: ou ele tinha 

reprovado, ou havia entrado tardiamente na escola, ou mesmo podia ter sofrido algum 

problema de saúde. O fato é que o uniforme não deixava dúvidas para ninguém aonde você 
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estudava e em qual série você estava freqüentando. Era como no quartel, transparente!” 

(Aluno 10). 

Conforme citamos anteriormente, com a obrigatoriedade da uniformização das 

vestimentas dos educandos, o controle disciplinar não se restringia mais somente ao espaço 

escolar, mas também fora dele. O fato de os alunos estarem “uniformizados” facilitava ainda 

mais sua observação, sua vigilância fora do seu ambiente escolar, nos diversos lugares da 

cidade e, dependendo do seu comportamento disciplinar, considerado “impróprio” ou que 

fugisse do comportamento “padrão-normalizador”, poderia resultar em uma penalidade. Para 

que se evitassem futuras punições disciplinares, destacou-se, em uma das reuniões 

pedagógicas do ano de 1957, que os professores deveriam “recomendar aos alunos bom 

comportamento, não só dentro do estabelecimento como fora, evitar as brigas na rua, que 

denotam uma grande falta de educação” (BLUMENAU, 1957b, p. 19).49 O mesmo pode ser 

conferido em um aviso datado em 12 de outubro de 1957 em que, objetivando-se comemorar 

a Semana da Criança, o Delegado de Ensino da região de Blumenau convidou os alunos do 

Grupo Escolar Modelo Pedro II a assistir a uma sessão de cinema. Para tanto, sugeria-se que 

as crianças se deslocassem para o citado local em fila, sendo que seria “conveniente” os 

professores responsáveis se aterem ao “bom comportamento dos alunos, na rua e no cinema, 

para elevar o nome do nosso estabelecimento” (BLUMENAU, 1957b, p. 33).  

Assim, onde quer que o aluno estivesse, dentro ou fora da instituição escolar, 

deveria exercer permanentemente uma vigilância em relação aos seus colegas e, ao mesmo 

tempo, a si mesmo. A escola exigia que seu comportamento fosse distinto, elogioso, 

exemplar. Todavia, a disciplina escolar era intolerante, sobretudo quando o aluno cometesse 

uma falta ou adotasse uma postura reprovável, comprometendo o comportamento dos demais 

colegas. Agindo assim, o aluno indisciplinado certamente estaria contribuindo para denegrir 

o “bom nome da escola” e, por isso, caberia à direção e seus professores corrigi-lo. 

 

                                                           
49 Apesar de os períodos serem distintos, encontramos também uma referência que demonstra a preocupação e 
o cuidado por parte da direção com o comportamento não só interno dos educandos, mas também o externo, 
nas palavras redigidas pelo diretor geral do estabelecimento, professor Rodolfo Gerlach, no Relatório Anual 
da Escola Normal do ano de 1951. Nesse relatório o diretor afirma que “a disciplina na Escola Normal Pedro 
II continuou no mesmo ritmo dos anos anteriores. Procuramos por todos os meios obter dos nossos alunos 
obediência espontânea e os resultados comprovam que agimos bem. [...] Com o auxílio indispensável dos pais 
o nosso trabalho tem se tornado mais leve, pois a conduta dos alunos, quer no estabelecimento ou fora dele, 
por ocasião de festas ou mesmo na sociedade, foi a melhor possível” (BLUMENAU, 1951a, p. 15). 
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4.3  A PUNIÇÃO ESCOLAR 

Houve um tempo em que a disciplina era entendida como um instrumento de 

controle do professor sobre os alunos, um instrumento tanto mais eficaz quanto mais pesada 

fosse a mão que com ele operasse o corpo transido pelo medo. No entanto, para se atingir tal 

objetivo disciplinador/controlador recorria-se a várias estratégias, dentre as quais se pode 

destacar o castigo físico no corpo. Medeiros (1995) cita em seu trabalho que já entre os 

povos antigos como, por exemplo, os egípcios, os mesopotâmicos, os gregos e os romanos 

era possível se encontrar determinados “mestres” que recorriam à prática de castigar o corpo 

como um meio de se atingir determinados aprendizados ou mesmo corrigir o comportamento 

do sujeito conforme se desejava com uma maior eficácia. Em outras palavras, violentar o 

corpo alheio tornava-se, assim, uma espécie de sinônimo de “sucesso” para se alcançar 

determinados objetivos. Grande parte desses castigos corporais era aplicada com o auxílio de 

determinados objetos, dentre os quais, destacava-se o chicote. “Pinturas de vasos provam 

isto: os colegas seguram, pelos braços e pelas pernas, a criança a ser punida, levantada com 

as costas para cima, enquanto um terceiro, sob as ordens do mestre, a chicoteia [...]” 

(MANACORDA, 1989 Apud MEDEIROS, 1995, p. 57).  

Nos períodos denominados de Idade Média e Idade Moderna essa estratégia de se 

disciplinar o indivíduo impondo marcas no corpo continuou sendo um eficaz meio de se 

ensinar os escolares, sobretudo, em rituais solenes de ações violentas que se assemelhavam a 

verdadeira peça teatral, transformando-se essas ocasiões em uma espécie de “aula” para os 

demais estudantes que, assistindo à punição aplicada e conhecendo a razão da mesma, 

tomariam este espetáculo de terror e humilhação como exemplo para que não voltassem a 

cometer o mesmo erro. Assim, a punição transformava-se num ritual cruel, visível e efetivo 

no corpo do outro. Segundo Medeiros (1995, p. 57), poderíamos “compreender este ritual 

como uma cerimônia através da qual o mestre pode manifestar o seu poder. Poder que se 

exerce diretamente sobre os corpos marcando-os, numa política que a reativa pelo brilho de 

suas manifestações singulares e o sustenta pelo medo”. 

Convém destacarmos ainda que, além da busca pelo aprendizado, desde os tempos 

antigos, um dos grandes objetivos que conduziam os mestres a recorrerem aos castigos era o 

fato de que os mesmos deveriam “corrigir”, “adequar” ou ainda “padronizar/normalizar” um 

determinado comportamento ou conduta que se esperava do sujeito. Buscava-se com isso 

criar uma sociedade mais “homogênea e civilizada”, na qual os comportamentos fossem até 
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certo ponto similares, evitando-se assim futuros confrontos internos. Havia, portanto, a 

necessidade de se criar um meio de normalizar e controlar a conduta pessoal dos indivíduos 

para que se pudesse viver em um futuro sem maiores problemas e dificuldades na sociedade. 

Nesse sentido, a escola assumiu um importante compromisso social, na medida em que se 

incumbiu de uma tarefa civilizadora, formando indivíduos que passassem a se comportar 

dentro de uma expectativa mais tolerante, formando homens públicos diligentes e, acima de 

tudo, cidadãos de bem.   

Mas para que isso fosse possível, necessitou-se criar determinadas estratégias 

coercitivas que conduzissem os sujeitos a se comportarem de maneira mais “civilizada”. 

Desse modo, dependendo das faltas que viessem a ser cometidas pelos alunos, estas 

poderiam resultar em imediatas correções do mestre. “Nos documentos o que aparece com 

freqüência é a prática das punições corporais bem como testemunhos sobre o caráter 

opressivo da didática e da relação pedagógica em geral” (MEDEIROS, 1995, p. 56).  

Todavia, esse quadro começa a se modificar quando se descobre que aquele corpo, 

outrora transformado em objeto de tortura e de violência, poderia vir a ser transformado em 

um produtor de riqueza, ou seja, que o corpo poderia ser útil, sobretudo naquela sociedade 

que se foi constituindo na época moderna e que recebeu a denominação de “sociedade 

industrial”. Nesta, o corpo não deveria mais ser aniquilado e nem mesmo enfraquecido. Pelo 

contrário. Ele deveria ser treinado, capacitado, fortalecido, adestrado, enfim, tornado acima 

de tudo útil. “Mais que poupá-lo, o corpo passa a ser pensado, na modernidade, como um 

instrumento manipulável, do qual se pode extrair uma capacidade cada vez mais acentuada, 

um rendimento cada vez maior” (MEDEIROS, 1995, p. 57).  

Assim, ao invés de marcar o corpo pelo castigo físico, tornou-se mais vantajoso 

privá-lo de algum prazer ou obrigá-lo a realizar alguma tarefa. Conforme nos afirma 

FOUCAULT (1977, p. 20), “a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de 

sofrimento; tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito”. Não se castiga mais 

direta e publicamente o corpo. O valor máximo em jogo passa a ser a sua liberdade. É a ela 

que se visa com a punição, ou seja, retira-se e devolve-se a liberdade à pessoa. No caso, a 

prisão poderia cumprir essa função de maneira exemplar. 

Essa nova maneira de se tratar o corpo surge por volta de meados do século XVIII, 

quando se constata um aumento geral da riqueza na sociedade européia, além de um 

vertiginoso aumento populacional, instituindo-se na mesma uma necessidade premente de 

controlar e codificar os corpos investindo-os segundo escalas quantitativas totalmente novas, 

o que significa dizer que a economia das relações disciplinares na própria escola também se 
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reestruturara com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Urge, portanto, transformar 

um novo homem, um ser dotado de força produtiva, mas, ao mesmo tempo, obediente, 

cumpridor de suas tarefas nessa nova sociedade que ali se constituía.   

Desse modo, ao focarmos especificamente esse período no ambiente escolar, 

perceberemos que essa aparente “suavização” ou “humanização” do exercício de poder que 

surge na relação professor/aluno passará a funcionar  

[...] como um princípio de cálculo em cuja raiz se encontram as novas táticas de 
poder armadas, na base, pelas transformações econômicas, bem como por uma 
elevação do nível de vida, um forte crescimento demográfico e uma multiplicação 
das riquezas e propriedades. (MEDEIROS, 1995, p. 61-62).  

Assim, conforme já expusemos anteriormente, essas reformas nos processos 

disciplinares devem ser entendidas como uma estratégia que procura tornar o corpo mais 

eficiente, mais valoroso no que diz respeito à sua rentabilidade econômica e, ao mesmo 

tempo, mais dócil, mais obediente, em termos de natureza política. Esse se tornou um dos 

grandes desafios da escola. Para isso se criou toda uma nova economia calculada do poder de 

punir. Deslocou-se a ação punitiva do corpo e passou-se a investir fundamentalmente sobre a 

alma do sujeito50. Contudo, devemos sublinhar que não é que se passou a castigar menos, 

mas sim, castigar melhor, de uma maneira diferente, inserindo o poder de punir mais 

profundamente no corpo social.   

Atingindo todas as instituições da sociedade, estas mudanças generalizam-se. 
Instaura-se um conjunto de técnicas, de dispositivos que visam a formação de uma 
relação em que a obediência e utilidade andem juntos, formando-se uma política de 
coerções sobre o corpo, um trabalho de manipulação de seus gestos e 
comportamentos, num processo que o torne tanto mais obediente quanto mais útil e 
vice-versa. (MEDEIROS, 1995, p. 62). 

Daniel C. A. Lemos afirma que os castigos aplicados ao corpo como, por exemplo, 

as reguadas, os beliscões, os puxões de orelha, a palmatória ou mesmo a obrigação de 

ajoelhar em caroços de milho foram empregados em larga escala nas escolas brasileiras e só 

começariam a ser questionados na segunda metade do século XIX. A partir desse período, 

passaram a ecoar com maior intensidade protestos e sugestões para que em lugar dessas 

práticas violentas “entrassem em cena formas mais civilizadas de controle disciplinar, os 

castigos morais” (LEMOS, 2005, p. 80). Segundo o mesmo autor, praticamente durante toda 

                                                           
50 “À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o 
intelecto, a vontade, as disposições” (FOUCAULT, 1977, p. 20-21). 
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a segunda metade daquele século aconteceram inúmeros debates entre educadores, 

funcionários do Estado, professores, pais de alunos e médicos. Entre esses últimos, 

destacaram-se Augusto Alvarez da Cunha e Henrique da Silva Coutinho, que chegaram 

inclusive a escrever teses sobre educação51. Aliás, foram eles também que defenderam a 

implementação de um saber médico que fundamentaria o que denominaram de “pedagogia 

científica”. 

Além da mudança de currículo, métodos de ensino e manuais didáticos, essa visão 
pedagógica defendia a criação de novos regulamentos escolares, de modo a 
instituir uma relação ‘civilizada’ entre mestres, funcionários e alunos. Um dos 
primeiros requisitos era abolir a prática dos castigos corporais [...]. (LEMOS, 2005, 
p. 80). 

No ano de 1854 foi instituído pelo governo imperial brasileiro um novo 

Regulamento de Ensino que estabeleceu que os castigos físicos seriam substituídos por 

“punições que iam da repreensão e realização de tarefas fora do horário escolar à 

‘comunicação aos pais para castigos maiores’ e expulsão da escola” (LEMOS, 2005, p. 80-

81). Contudo, assevera o autor que, enquanto ecoava um movimento que procurou 

gradativamente abolir essa prática punitiva ao corpo, continuaram existindo famílias que 

consentiam por escrito aos professores que fizessem uso da palmatória para castigar seus 

filhos, caso achassem necessário. 

Do mesmo modo, o citado autor salienta que, por maior que fosse a corrente que 

incentivava um novo modelo disciplinar, calcado na argumentação e em regras morais, ainda 

persistia um grupo de professores que recorriam à prática punitiva no corpo. Segundo Lemos 

(2005), isto pode ser comprovado por documentos que demonstram a existência de conflitos 

ocorridos entre a Inspetoria e os delegados de Instrução, da Corte, em torno dessa questão. 

Assim, o impasse continuou persistindo entre aqueles que eram a favor e contra as punições 

físicas. Se por um lado, com o passar do tempo, inúmeras famílias “foram cada vez mais 

aceitando o novo modelo disciplinar e recusando o antigo, como revelam freqüentes 

denúncias feitas na imprensa ou em queixa tanto à Inspetoria de Instrução quanto aos 

delegados de ensino”, resultando em investigações e suspensões de professores por parte das 

autoridades competentes; por outro lado, o autor afirma que, apesar “da nova orientação 

                                                           
51 Segundo Daniel C. A. Lemos, esses “profissionais tiveram um papel crucial ao desenvolverem uma série de 
propostas sobre a ação médica na regulação dos costumes e da vida social em geral, sendo a escola um de seus 
alvos principais. Das condições ambientais da escola até o domínio pedagógico variando nas estratégias, 
buscavam produzir ‘pessoas higiênicas, higienizadas e higienizadores’, socialmente controlados” Lemos (2005, 
p. 81). 
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oficial implementada, os castigos físicos ainda seriam praticados por muito tempo, como 

pode ser constatado nos periódicos da época” (LEMOS, 2005, p. 81). 

No final do século XIX e começo do século XX, passou-se a exigir dos docentes 

uma postura muito mais equilibrada na condução disciplinar de seus alunos. Os professores 

deveriam formar indivíduos que apresentassem um “bom comportamento” social, mas sem 

que para isto tivessem que recorrer à utilização da violência física contra os mesmos. Daí a 

importância emitida por parte da escola em criar um regulamento disciplinar que deveria ser 

implantado cuidadosamente no estabelecimento, demarcando as proibições, sistematizando e 

racionalizando as punições de maneira que, não somente os discentes, mas todo o corpo de 

funcionários da instituição estivessem cientes de suas responsabilidades e das conseqüências 

de suas ações. Possuir o conhecimento dos limites era essencial para que estes fossem 

respeitados. Entretanto, curiosamente, a escola foi buscar, como uma de suas “fontes 

inspiradoras” para estabelecer esse sistema regulador, o antigo regime penitenciário 

(MATTOS, 1960, p. 389). Aliás, Michel Foucault já nos alerta que “na essência de todos os 

sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal” (FOUCAULT, 1977, p. 

159). Desse modo, estabeleceu-se um sistema punitivo, normalizador, organizado por 

inúmeras e detalhadas regras que procuraram enquadrar os sujeitos em sua ação 

disciplinadora. Nestes extensos e minuciosos regulamentos que acabaram se transformando 

em verdadeiros códigos disciplinares, procurou-se prever as possíveis infrações que os 

alunos poderiam vir a cometer, bem como as respectivas sanções que seriam aplicadas a 

cada caso.  

É importante também destacarmos que esses regulamentos não surgiram do acaso. 

Ao serem formulados, eles representavam uma profunda análise da experiência de outras 

instituições de ensino mais tradicionais, além do próprio aperfeiçoamento que era 

permanentemente realizado pelos dirigentes educacionais mediante situações diversas que 

ocorriam no interior da própria instituição de ensino, tornando o código cada vez mais 

detalhado, de maneira que cada falta cometida pelo aluno pudesse ter sua respectiva punição, 

impedindo qualquer margem de dúvida ao infrator. Assim, o importante para os dirigentes 

escolares era criar um mecanismo punitivo/disciplinar tão perfeito que as infrações, por mais 

tênues que pudessem parecer, devessem ser imediatamente identificadas dentro do código 

regulador disciplinar e resultassem numa penalidade corretora. Ademais, a punição sempre 

seria aplicada no momento em que houvesse a inobservância de alguma lei que 

regulamentava a instituição escolar, bem como de algum sujeito que porventura se desviasse 
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da norma, da regra ou se afastasse daquilo que era considerado padrão do modelo que fosse 

ali instituído.  

Entretanto, procurou-se demonstrar, na elaboração desses regulamentos, que os 

comportamentos inadequados, os desvios, as ilegalidades de um modo geral, traziam apenas 

desvantagens para o infrator. O fato de saber que a ação que iria cometer seria considerada 

ilegal e que resultaria inevitavelmente em uma punição deveria por si só demonstrar a 

desvantagem, o desprazer e a inconveniência de praticá-la. Desse modo, a punição não 

precisaria mais ser aplicada no corpo do sujeito, mas sim, utilizar-se da representação, do 

sinal e seus respectivos efeitos. Mas, para que isso fosse possível, fazia-se necessário que as 

leis fossem claras e conhecidas, difundidas, para que todos os sujeitos vinculados à 

instituição escolar soubessem o que era autorizado ou não. Ao corpo dirigente caberia a 

vigilância e a certeza de que a justiça seria sempre realizada. Para cada falta cometida, a 

certeza da punição aplicada. 

Essencialmente se poderia afirmar, então, que o castigo disciplinar teria a função de 

reduzir os desvios, ser tomado como um corretivo do sujeito, além de procurar atingir a 

normalização comportamental de seus alunos. Necessitava-se criar um mecanismo 

disciplinar-punitivo para proteger a ordem escolar. Agindo-se assim, do mesmo modo que 

um criminoso lesa a sociedade ao romper o pacto social, passando a constituir-se nela como 

um inimigo interno, o aluno também passou a ser visto como um “criminoso”, um 

“desqualificado”, um “indisciplinado”, na medida em que infringisse uma regra estabelecida 

pela instituição escolar. Como nos afirma Foucault (1977, p. 83), “constitui-se assim um 

formidável direito de punir, pois o infrator torna-se o inimigo comum”. O criminoso 

transformou-se em uma espécie de “traidor”, pois ao cometer uma infração, desfere um 

golpe contra seus próprios pares. Seguindo esse raciocínio, a escola profere o discurso 

justificando que o regulamento existe e sempre será aplicado, entre outras razões, para 

proteger os interesses dos escolares. Esse era mais um motivo para enquadrar o infrator e 

puni-lo exemplarmente. Dessa maneira, o tempo que passa a contar aqui não é mais o da 

resistência do corpo aos suplícios de outrora, e sim, dos processos administrativos que 

julgarão cada infração e determinarão a responsabilidade e a devida pena que recairá sobre o 

réu.  

Todavia, convém também esclarecermos que quando afirmamos que a escola 

procurou “normalizar os sujeitos”, estamos querendo dizer que os alunos são colocados na 

órbita de uma absoluta e total visibilidade na medida em que estes passam a ter todos os seus 

atos relacionados a um conjunto, comparando seus desempenhos, seus comportamentos, suas 
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diferenciações, tudo analisado dentro de um espaço e tempo que se elegeu como ideal e que 

se procurou atingir. De acordo com as valorações que a escola determinou como ótimo, 

médio e ruim, os alunos passaram a ser medidos em termos quantitativos e hierarquizados 

em termos de capacidade. Como nos afirma Michel Foucault, procura-se “fazer funcionar, 

através dessa medida ‘valorizadora’, a coação de uma conformidade a realizar” (FOUCALT, 

1977, p. 163). Desse modo, o desafio lançado à escola fará com que se busque atingir na 

análise dessas “diferenças” à medida exata daquilo que se pode denominar de aluno 

“normal” e “anormal”. É nesse momento que se faz necessário recorrer à prática da coação, 

da regulação, da punição, da correção, buscando alcançar permanentemente a perfeição ou, 

pelo menos, chegar próximo a ela. Busca-se “fabricar” no interior dessas instituições 

educacionais o aluno ideal, atento, interessado, estudioso e aplicado. Aliás, era justamente 

este o aluno que a escola pretendia entregar para a sociedade.  

Mas para que isso fosse possível, devemos destacar que os regulamentos 

disciplinares na escola passarão a criar todo um “saber científico” sobre aqueles que serão 

considerados os “anormais”, os “desqualificados” ou os “indisciplinados” que circulam pelos 

corredores da escola e que certamente serão selecionados para que se descubra o tratamento 

mais adequado e, conseqüentemente, a correção mais eficaz que se poderá aplicar para cada 

um deles. Os sujeitos que fogem à regra pré-estabelecida estão fora da “norma”, fora do que 

elegeu como “padrão” e certamente poderão vir a trazer dificuldades para a ordem que se 

pretende estabelecer institucionalmente. A disciplina escolar precisa estar preparada para 

enfrentar tais dificuldades, devendo-se organizar “um campo de prevenção, o cálculo de 

interesses, a entrada em circulação de representações e sinais, a constituição de um horizonte 

de certeza e verdade, o ajustamento das penas a variáveis cada vez mais sutis, tudo isso leva 

igualmente a uma objetivação dos crimes e dos criminosos” (FOUCAULT, 1977, p. 92). 

Seguindo-se ainda o raciocínio de Michel Foucault (1977, 92),  

[...] a relação de poder que fundamenta o exercício da punição começa a ser 
acompanhada por uma relação de objeto na qual se encontram incluídos não só o 
crime como fato a estabelecer segundo normas comuns, mas o criminoso como 
indivíduo a conhecer segundo critérios específicos.  

Dessa maneira, com a elaboração desses regulamentos disciplinares, somados à 

constituição de um “saber criminal” individualizado, conforme será tratado um pouco mais 

adiante, poderemos verificar o surgimento dos próprios processos de objetivação e a 

distribuição de seu respectivo exercício por toda a instituição escolar. 
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Ao pesquisarmos em um dos manuais didáticos utilizados no Curso Normal do 

educandário, encontramos referências do autor alertando que “a indisciplina crônica ou 

persistente é quase sempre indício seguro de anomalias orgânicas ou funcionais ou de 

desajustamento psicológico do aluno em questão” (MATTOS, 1960, p. 396). Reconhecendo 

que as causas geradoras de um suposto “desajustamento” do educando poderiam ser de 

natureza biológica, psicológica, familiar ou social, o autor recomenda que as famílias 

realizassem um minucioso exame médico em seus filhos, pois “será sempre o passo 

preliminar obrigatório para qualquer plano de reorientação educativa desses alunos 

cronicamente desajustados e indisciplinados” (MATTOS, 1960, p. 397). Assim, deveria o 

professor se manter sempre atento ao comportamento de seus alunos e, uma vez identificado 

um denominado “aluno-problema”, deveria o mesmo ser encaminhado “para o médico, o 

psicologista escolar ou o orientador educacional, que pesquisarão o seu problema e traçarão 

o plano de recuperação” (MATTOS, 1960, p. 398-399).  

 

A classificação dos alunos faz com que se estabeleçam distinções entre os 
problemas disciplinares observados e evidencia a busca do tratamento específico 
indicado para cada tipo de desvio. As transgressões também passam a ser 
diferenciadas, segundo critérios forjados com o apoio da psicologia e as punições 
começam a ser formuladas em função dos diagnósticos produzidos pelo estudo das 
faltas cometidas.  (PRAIRAT, 1994 Apud LIMA, 1999, p. 60). 

Além do “aluno-problema” existiam, segundo Luiz Alves de Mattos, outros “tipos 

de alunos” que mereciam um tratamento especial, como aqueles que, por exemplo, não se 

mostravam dispostos a participar das atividades escolares propostas pelos professores, ou 

mesmo dessem mostras constantes de mau comportamento ou, em outras palavras, um 

comportamento indesejado pela escola. O citado autor nos destaca os seguintes “tipos de 

alunos”: “o aluno irrequieto e falastrão; o provocador, agressivo e anti-social; o displicente, 

moroso e distraído; o palhaço, infantil e irresponsável; o exibicionista e vaidoso; o 

simulador, insinuante e envolvente; o boateiro, intrigante e delator; e o tímido, esquivo, 

nervoso e sentimental” (MATTOS, 1960, p. 399). Segundo o mesmo autor, caberia aos 

professores “habilmente reorientá-los nas suas atitudes e na sua conduta mediante sugestões 

oportunas e tarefas absorventes que corrijam essas aberrações. O trabalho, quando bem 

calibrado e motivado, será sempre um dos melhores corretivos” (MATTOS, 1960, p. 399-

400). 

Para que não viessem a ocorrer maiores dificuldades no regime disciplinar da 

escola, fazia-se necessário que todos os discentes, bem como suas respectivas famílias, 
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soubessem as regras que compunham o universo escolar. Todas as infrações deveriam ser 

qualificadas e classificadas no regulamento para que não escapasse nenhuma ilegalidade, 

demonstrando-lhes que essa “justiça” que se estabelecia na escola seria irredutível em seus 

princípios e que todos os que estivessem vinculados de alguma forma ao estabelecimento 

deveriam estar nela inseridos, independente da classe social ou do sexo, com os mesmos 

direitos e deveres, pois todos seriam de alguma forma, atingidos e subjugados a ela.  

Dessa maneira, o exercício do poder de punir se disseminou sutilmente e cada vez 

mais por todo o universo escolar. Segundo nos informou um ex-professor, “já no ato da 

matrícula os pais ficavam sabendo dos direitos e dos deveres de seus filhos na escola. Da 

mesma maneira ficavam a par das suas responsabilidades para com a escola. Deixávamos 

isso bem claro para eles já no primeiro dia [...]” (Professor 1). 

Norberto Dallabrida nos aponta que “as punições faziam parte da lógica da cultura 

escolar panóptica e examinatória, pois, ao qualificar e classificar os alunos, a prática 

disciplinar produzia tanto a premiação como a punição” (DALLABRIDA, 2001, p. 196). 

Seguindo essa linha de raciocínio, conforme pudemos conferir anteriormente, a escola 

investigada possuía o hábito de realizar suas premiações no dia-a-dia escolar com a 

distribuição de notas, de funções, pontos de bonificação atribuídos aos alunos de acordo com 

sua participação, entre outros, assim como no final do ano, na realização da grande 

cerimônia em que se anunciavam os melhores alunos de cada classe. Todavia, se por um 

lado havia as premiações, também acabavam ocorrendo punições. Os próprios regulamentos 

obrigavam os professores ou mesmo a direção a recorrer às punições sempre no sentido de se 

buscar atingir o pleno disciplinamento do sujeito. Dispostos em um campo de vigilância 

constante, às vezes, situações aparentemente banais, mas que de alguma maneira infringiam 

a regra previamente estabelecida, transformavam-se em motivos concretos para que as 

autoridades escolares viessem a aplicar uma série de micro-penalidades no aluno. Nesse 

sentido poderíamos destacar como razões que motivavam a imposição de penalidades: os 

atrasos na chegada à escola; a falta da caderneta escolar de identificação para a fiscalização 

dos bedéis52; ausências nas aulas; interrupções das tarefas; desatenção nas aulas; falta de 

zelo; desobediência; grosseria; ato violento contra algum colega ou mesmo contra um 

funcionário do estabelecimento; excesso de conversas em momentos considerados 

inadequados; uniforme incompleto ou falta dele; indecência; falta de asseio; lentidão na 

                                                           
52 Encontrava-se registrado nas “Instruções” da caderneta escolar (ginasial e do normal) que o aluno que não 
apresentasse o citado documento ao bedel não poderia assistir às aulas. Além disso, ainda nesse mesmo espaço, 
entre outras recomendações, o aluno que recebesse algum registro na caderneta e, porventura, não trouxesse 
assinado pelo pai ou responsável, também estaria impedido de assistir às aulas. 
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aprendizagem e/ou na feitura das tarefas; entre outros. A inobservância de algum desses 

pontos destacados era motivo considerado justo para uma intervenção corretiva por parte das 

autoridades escolares, sendo que a mesma poderia variar desde uma reprimenda oral até 

mesmo, em casos mais extremos, ao desligamento do aluno do educandário, 

independentemente do curso em que o mesmo estivesse matriculado. Assim, as denominadas 

micro-penalidades passam a funcionar como “classificadoras” das suas ações. Sobre elas 

passa a atuar todo um jogo de gratificações e castigos que visam fundamentalmente 

“normalizar” o comportamento do sujeito. Desse modo, qualifica-se e reprime-se todo e 

qualquer desvio, tudo o que estiver fora da ordem. O irregular, o agitado, o perigoso, o 

infame são objeto da punição. Caberia, portanto, à escola denunciar, excluir, fazer sancionar 

indivíduos por desvios de conduta, recusa ao trabalho e desordens cotidianas. Essas formas 

de punição fazem parte de um sistema duplo que Foucault chamou de “gratificação-sanção”. 

Esse sistema consiste em tornar operante a correção dos alunos no tocante às relações em 

sala de aula, bem como na escola de uma maneira geral. Contudo, recomendava-se aos 

professores que fizessem mais uso das gratificações do que das sanções, pois, agindo-se 

dessa forma, a tendência seria que os infratores fossem incitados a procurar mais as 

recompensas e, conseqüentemente, acabariam se afastando das penalidades, garantindo 

assim que os comportamentos se inclinassem em busca por gratificações e reconhecimento. 

De acordo com um outro autor de manuais pedagógicos, a punição a ser aplicada a 

um aluno não deveria ser imposta de qualquer forma ou em qualquer situação, em suma, não 

deveria ser feita indiscriminadamente. Sua utilização deveria ser fundamentalmente 

cautelosa e racional para que se alcançassem os objetivos almejados. Recorrer a ela só teria 

sentido se fosse aplicada com objetivo educativo, “visando melhorar o educando, formar-lhe 

o bem, despertando-lhe a consciência de seus deveres, metendo-o em brios e impedindo-o 

assim a reincidir nas mesmas faltas” (ANISIO, 1955, p. 501). Entretanto, lamenta o autor 

que se tivesse que recorrer vez ou outra às punições, mas, ao mesmo tempo, assevera que só 

caberia ao professor “aplicar o castigo, de raro em raro, como medida provisória, enquanto 

se torna indispensável para avivar o sentimento da vergonha no aluno, da dignidade pessoal, 

produzir o remorso, o arrependimento e passar aos móveis mais altos” (ANISIO, 1955, p. 

502). 

Desse modo, para começarmos uma análise um pouco mais detalhada do que diz 

respeito à punição escolar, convém destacarmos que os dois decretos que ora iremos analisar 

regulamentavam, respectivamente, os estabelecimentos de ensino primário (SANTA 

CATARINA, 1946f) e as escolas normais do Estado de Santa Catarina (SANTA 
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CATARINA, 1946c) nas décadas de 1940 e 1950. Procuramos nos ater a uma parte mais 

específica dessas publicações referentes especialmente à disciplina na escola. Percebemos 

que as infrações e as penas disciplinares demonstram, pela extensão e centralidade, a 

significativa importância que lhes era conferida em ambos os projetos. Dessa maneira, 

pudemos conferir que nos dois regulamentos se estabelecem minuciosamente a conduta 

disciplinar que se esperava de cada indivíduo que freqüentava a escola e apresentam como, 

através das punições, procurou-se atingir esse “bom comportamento” almejado pela escola. 

Entretanto, procuramos nos dedicar mais atenciosamente à análise do comportamento 

disciplinar dos alunos, à observância dos seus deveres, às diversas modalidades de castigo e 

a algumas situações que acabavam resultando na aplicação das punições dentro da escola.  

Dito isto, poderíamos, então, inicialmente, afirmar que as disposições regimentares 

de ambos os regulamentos são muito rigorosas enquanto mecanismos de inculcação de 

comportamentos e hábitos nos alunos. Comparando-os, é possível constatar que as 

recomendações dos estabelecimentos de ensino normal são mais extensas, minuciosas e 

detalhistas sobre a conduta esperada de cada aluno. No entanto, não é mais disciplinador do 

que aquele regulamento que regia o ensino elementar. Evidentemente que o público em cada 

curso é diferente, conseqüentemente as idades também, mas a conduta, o bom 

comportamento, a disciplina que se esperava incutir nos sujeitos já deveria ser ensinada 

pelos professores desde a mais tenra idade dos seus alunos.  

Desse modo, ao analisarmos especificamente o decreto que regulamentava o ensino 

primário, é possível encontrarmos algumas recomendações interessantes em um capítulo 

denominado “Da disciplina escolar e dos deveres dos alunos”. Neste, destacava-se que a 

disciplina escolar deveria repousar na afeição recíproca entre professores e alunos, de modo 

que estes últimos não sejam dirigidos pelo temor, mas pelo exemplo e pela persuasão (Art. 

198). Aliás, pelo que pudemos apurar, esse discurso parece ser unânime entre os educadores 

desse período, sendo facilmente encontrado em livros didáticos do período investigado 

(D’ÁVILA, 1947; ANISIO, 1955; MATTOS, 1960). A afeição seria a melhor forma de 

incutir no aluno o hábito do trabalho e dos bons costumes. Estaria, portanto, nas mãos dos 

professores a obra inteira da educação, pelo seu exemplo e pela maneira de conduzir o 

ensino.   

O mesmo regulamento enfatiza que a disciplina, em todos os assuntos da vida 

escolar, deveria ser sempre mais preventiva do que repressiva. A utilização desenfreada de 

penalidades tornaria o estabelecimento educacional um espaço de medo e dor, fazendo com 

que os educandos criassem aversão aos estudos e contribuindo para que os mesmos se 
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afastassem da escola. Para que isso não viesse a ocorrer, convinha os professores e a direção 

explicarem aos alunos os inconvenientes que poderiam resultar (art. 210) das faltas 

eventualmente cometidas por eles, como, por exemplo, o descrédito que recai sobre o aluno 

mentiroso, a humilhação, a vergonha que sofre o desaplicado ao estudo, o preguiçoso e 

desatento. 

“Naquele período era muito comum se fazer admoestações. Se o aluno insistia 

naquela falta, tinha por lei a suspensão. Às vezes era de um a três dias. Então se usava 

muito o bom senso. Não era só chegar e dizer: agora você está suspenso. Não senhor! Era 

dizer: ‘olha, você caiu nesse erro e agora você insistiu. Primeiro você foi chamado a 

atenção e agora você repetiu. Por que você fez isso?’ Então tinha que dar os corretivos 

assim. Eram corretivos, mas não com finalidade de castigar. Havia rigor, mas onde o 

coração falava muito” (Professor 2). 

 

Ao mesmo tempo em que se orientavam os alunos sobre as desvantagens que uma 

infração lhes poderia acarretar, todos deveriam estar cientes de que seriam rigorosamente 

punidos quando desobedecessem a alguma ordem e quais as respectivas penalidades que 

estariam passíveis de receber. No entanto, recomendava-se que “a punição deveria sempre 

ser o último esforço para o professor ‘melhorar’ o aluno” (ANISIO, 1955, p. 503). Tendo o 

professor que apelar ao castigo, deveria ser esporádico, raro, pois, punindo-se 

freqüentemente o aluno se estaria expondo ao fracasso toda a disciplina escolar. Entretanto, 

lembra o citado autor: “mas que seja o mestre inflexível em castigar, sempre que for 

necessário” (ANISIO, 1955, p. 503). 

Sugeria-se também que para se disciplinar o aluno não seria conveniente, segundo o 

citado regulamento, anunciar com antecedência ou fazer ameaças de determinadas punições 

que os mesmos pudessem receber, pois, de acordo com o Art. 212, “uma vez prometidas 

devem ser aplicadas”. A ameaça e o não cumprimento da sentença poderia retirar ou 

diminuir a autoridade do professor perante o aluno e o restante da classe, o que seria um 

risco para a disciplina escolar. Entretanto, ao ter que se recorrer ao castigo, este deveria ser 

justo, merecido e proporcional à falta. Sempre maior em casos reincidentes ou de 

comprovada maldade e de reação à lei moral, mais benigna nas faltas menores, como nos 

casos de mera negligência e descuido. Mas independentemente da situação em que o aluno 

cometesse uma falta, o professor sempre deveria lhe aplicar a pena corretiva. 
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Para que fosse possível atingir um melhor comportamento do educando, o 

regulamento estabelecia que os professores realizassem um acompanhamento minucioso de 

cada aluno, registrando tudo nas suas fichas de chamada, de modo que através de seu olhar 

atento e vigilante fosse possível lhe atribuir uma nota de comportamento, bem como uma 

nota de aplicação que o mesmo receberia pelas avaliações a que viria a se submeter no 

decorrer de todo o ano, como as provas orais, as provas escritas, os ditados, entre outras 

atividades. O boletim contendo as notas dos exames, comportamento, aplicação e inclusive o 

registro da freqüência dos mesmos ao educandário era obrigatoriamente redigido pelos 

professores ou pela direção e mensalmente enviado às famílias (Art.199). Posteriormente, o 

aluno deveria trazer o boletim de volta à escola e devolvê-lo à secretaria com a respectiva 

assinatura do responsável demonstrando ciência do processo pedagógico desenvolvido pela 

instituição. 

“No caso do primário, todo mês vinha o boletim para casa. Ele abria com as notas 

do comportamento e aplicação. O comportamento era relativo à forma como o aluno se 

portava. Era uma nota geral. Provavelmente o grupo de professores deveria decidir a nota 

de comportamento, quer dizer, a forma como o aluno se portava em relação aos professores, 

em relação aos colegas. Então essa era uma nota de comportamento. E a aplicação era 

referente ao empenho do aluno nos estudos. Por exemplo, trazer material, fazer tarefas, os 

hábitos de estudo do aluno. Isso era referente à aplicação. Quanto às notas, elas eram 

sempre numéricas” (Aluna 9). 

 Conseguimos apurar também com alguns de nossos entrevistados que era praxe na 

escola, tanto por parte da direção como pelos professores, lembrarem constantemente às 

crianças do curso elementar (o mesmo acontecia com os ginasianos e normalistas) os 

respectivos “deveres” que estas deveriam possuir enquanto estudantes.  

Todavia, esse “sucesso disciplinar” no educandário devia-se, fundamentalmente, ao 

fato de o professor ser reconhecido pela grande maioria dos alunos e suas respectivas 

famílias como “aquele que sabia mais”, pois era justamente ele (o professor) que se 

encontrava mais próximo da lei, do regulamento disciplinar da escola53. Esse argumento é 

reforçado, de acordo com o que pudemos apurar com nossos entrevistados, quando estes 

afirmam que a maioria dos pais revelava uma grande insegurança nos assuntos referentes à 

                                                           
53 “O aluno encara o professor como uma autoridade e também uma pessoa bemquista. É como um pai 
praticante. Quando o professor diz alguma coisa, o aluno a toma como sendo uma verdade, pois é ele que sabe 
mais. Assim, o professor tem um poder muito grande, muito grande mesmo [...]” (Aluno 3). 
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escola, além de uma certa falta de familiaridade com o espaço escolar. Assim, pelo que 

pudemos constatar, grande número de famílias entendiam ser a submissão, o assujeitamento 

de seus filhos frente ao poder do corpo dirigente o melhor caminho a ser tomado, pois 

questionar a escola representaria questionar a autoridade, mas esta, por sua vez, era tomada 

como inquestionável. Desse modo, a tendência das famílias era reconhecer, confirmar e 

aceitar as afirmativas da escola. Nessa relação de poder, caberia ao professor a tarefa, 

juntamente com a direção, de modelar moralmente os alunos, além de assegurar a 

observância dos preceitos legais mais amplos, aos quais os deveres escolares estavam 

totalmente submetidos.  

Ocorriam com freqüência também, sobretudo no Grupo Escolar Normal Pedro II, as 

convocações dos pais para participarem das reuniões promovidas pela escola e, segundo 

pudemos apurar nos relatórios escolares, eles compareciam sempre em bom número. Nestes 

momentos eram enfatizadas aos familiares dos educandos, entre outras, as regras de conduta 

e dos procedimentos burocráticos estabelecidos pelo Estado e pela escola.  

 

“Nós fazíamos reuniões pedagógicas todo mês. O diretor ou a diretora reunia os 

professores com os pais dos alunos. E os pais dos alunos compareciam em massa, vinham 

realmente em um número expressivo. Era nesses momentos que nós apresentávamos os 

procedimentos de conduta disciplinar da escola. Naquelas oportunidades também era que 

nós apresentávamos as dificuldades pedagógicas, os nossos problemas do dia-a-dia e os 

pais também faziam a mesma coisa. Era nesse momento que havia um grande avanço para a 

educação das crianças, nessa troca de idéias entre os pais e os professores” (Professora 3). 

De acordo com o Art. 202, os familiares eram constantemente alertados, por parte 

da direção do curso elementar de que os alunos deveriam se ater aos seguintes preceitos, 

conforme regia a lei (SANTA CATARINA, 1946f): a) vestir-se asseadamente; b) 

comparecer às aulas e reuniões à hora marcada pelo diretor ou professor; c) observar os 

preceitos da higiene, quanto ao asseio próprio; d) proceder na escola e fora dela, de acordo 

com as normas da boa educação; e) cumprir as determinações dos professores e do diretor; f) 

tratar com amizade os seus colegas, evitando brinquedos prejudiciais, denúncias e delações. 

Apesar de todos serem avisados e esclarecidos da conduta disciplinar esperada pela 

escola, em certos momentos, acabavam ocorrendo alguns “desvios” por parte dos alunos. 

“Sabe como é, nessa época a gente é moleque, não sabe direito como se portar e acaba 

cometendo alguns erros, né? Fazer o quê? Depois vinha o castigo [...]” (Aluno 5).  
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Ao verificarmos o artigo 203 da citada lei, encontramos um alerta afirmando que 

“pela quebra dos seus deveres fica o aluno sujeito às seguintes penalidades, que lhe serão 

aplicadas gradativamente e conforme a gravidade da falta, depois de reconhecidos 

improfícuos os meios suasórios”. Eram elas: a) admoestações; b) notas más; c) repreensões, 

que serão comunicadas ao pai ou responsável; d) suspensão de um a cinco dias; e) exclusão 

definitiva. 

De acordo com o que foi exposto, é possível percebermos que coube ao Estado 

modular tanto o ensino elementar quanto as escolas de ensino normal (este último será 

analisado um pouco mais à frente), em uma escala gradativa de penas aos seus alunos. Estes, 

por sua vez, se encaixariam de acordo com a gravidade que eventualmente pudessem 

cometer, ou em outras palavras, seriam penalizados de acordo com os danos causados aos 

sujeitos inseridos no universo escolar ou ainda do perigo a que eles os expusessem. 

Entretanto, a punição não deveria ser aplicada de qualquer maneira. Pelo contrário. Ela 

deveria ser econômica, ou seja, muito bem calculada e a mais justa possível, pois toda 

severidade suplementar se tornaria, aos olhos dos demais, um abuso de poder. 

Fundamentalmente, recomendava-se que as punições deveriam ser moderadas, prudentes e 

curtas. Caberia, portanto, aos professores abster-se de impor qualquer punição sob o impulso 

da ira ou da paixão, pois no momento em que se excedessem no castigo, concluiriam que “o 

efeito da pena é nulo de todo, não atinge nunca o seu fim, não melhora jamais o culpado” 

(ANISIO, 1955, p. 503). Assim, uma das principais finalidades do castigo seria impedir que 

o “crime”, o “desvio”, pudesse recomeçar. Conforme nos aponta Foucault (1997, p. 33), “a 

pena visa pôr o culpado fora da condição de causar prejuízo, e desviar os inocentes de toda 

infração semelhante. A certeza da pena, seu caráter inevitável, mais do que toda severidade, 

constitui, aqui, sua eficácia”. 

Tomando como base as nossas entrevistas, pudemos perceber que cinco dos nossos 

entrevistados, entre ex-alunos e ex-professores, afirmaram que uma das punições mais 

recorrentes aplicada aos alunos naquele período foram as admoestações. Outros quatro 

citaram que em situações um pouco mais graves ou quando o aluno voltasse a reincidir em 

uma infração, apelava-se para uma repreensão, cuja pena era redigida no boletim ou em 

algum bilhete e comunicada à família; muitas vezes, a direção chegava inclusive a convocar 

os responsáveis a comparecerem à escola. Desse modo, a advertência conduzida à família 

também pode ser considerada uma forma de legitimar perante os olhos dos pais o controle 

exercido pela escola. “Meu Deus do céu! O pai ou a mãe serem chamados para a escola era 

muito constrangedor. Nós nunca sabíamos se apanharíamos antes ou depois da conversa 



  
  

206 

com o diretor. O pai não perdoava por passar uma vergonha dessa [...]” (Aluno 5). O receio 

dos alunos quanto às sanções que iriam receber caso infringissem as normas demonstra 

claramente a eficácia das penalidades e o funcionamento da engrenagem do sistema 

punitivo.   

Salientaram-nos oito entrevistados que entre todas as punições, as que causavam 

maior temor por parte dos alunos diziam respeito à “suspensão” e à “expulsão” da escola. 

Quanto à penalidade de suspensão, mais especificamente, foi possível encontrarmos algumas 

menções nos relatórios como, também, nos depoimentos de nossos entrevistados. Contudo, 

quanto à penalidade de expulsão do educandário, somente ocorreria se a falta cometida pelo 

aluno fosse considerada algo realmente muito grave, que viesse a trazer prejuízos 

significativos à escola ou aos demais integrantes do educandário. Entretanto, devemos 

sublinhar que ela era prevista em lei e que a direção tinha o direito de recorrer a tal punição 

quando o educando se tornasse refratário às punições ordinárias e a mesma entendesse que 

este recurso seria indispensável para manter a disciplina escolar.  

A atribuição das penalidades aos alunos, no caso do curso primário, não eram 

confiadas a qualquer funcionário do Grupo Escolar Modelo Pedro II.  Havia um absoluto 

respeito ao poder hierárquico da instituição de ensino. Dessa forma estavam somente 

autorizados a designar castigos aos educandos os professores e a direção do educandário. 

Todavia, a decretação das penas impostas pelos professores se limitava a admoestações, 

reclusão durante o recreio, reclusão após as aulas e repreensões. Já os diretores tinham a 

autorização de impor as mesmas penas da competência dos professores e mais as de 

suspensão e de eliminação dos alunos (Art.196). Quanto a esta última, conforme já 

salientamos, somente era aplicada em ocasiões realmente excepcionais. Convém ainda 

sublinharmos que a eliminação de um aluno era recomendada em lei somente depois que o 

mesmo tivesse “sofrido outras penalidades e estas se mostrassem incorrigíveis” (Art.83). “A 

expulsão ocorria raríssimas vezes na Escola Normal Pedro II. Era pouco comum isso 

acontecer. E se, porventura, isso viesse a acorrer repercutia na comunidade inteira. Era um 

escândalo!” (Aluno 3). Já outra entrevistada nos comenta que “para o aluno chegar ao 

ponto de ser suspenso das aulas era porque ele tinha feito alguma coisa muito grave. Uma 

suspensão já causava o maior comentário na escola. Agora ser expulso, fato que eu não me 

recordo ter acontecido, somente aconteceria se o aluno fizesse realmente alguma coisa 

terrível na escola” (Aluna 9).  

Todavia, antes de se chegar a tomar medidas corretivas mais rigorosas como uma 

suspensão ou mesmo uma eliminação do aluno em um determinado estabelecimento de 
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ensino, o corpo dirigente recorria à produção de todo um “saber-criminal” do educando54. 

Transformada em um observatório político ou em um aparelho disciplinar que permite o 

conhecimento, o controle perpétuo de seus componentes, sobretudo, através do diretor e dos 

professores, a escola criou um método de vigilância e de “saber” curioso que, de certo modo, 

lembra uma ficha criminal dos dias atuais. Elaborava-se todo um controle individual de 

comportamento do aluno. Aqueles que durante o ano não cometessem nenhuma falta e 

tivessem agido de acordo com o padrão esperado pelo estabelecimento, permanecendo com 

sua “ficha limpa”, eram “muito considerados pela escola e pelos professores, pois tinham 

demonstrado um comportamento louvável” (Professora 3). Ao contrário, aqueles que 

tivessem cometido um desvio comportamental, resultando numa infração, teriam seu nome 

registrado nesse documento. Entretanto, devemos destacar que cada escola deveria adotar tal 

procedimento por recomendação do próprio Departamento de Educação de Santa Catarina, 

criando uma espécie de “histórico penal” dos alunos, de modo que as faltas por eles 

cometidas aumentassem de grau em grau, impondo-lhes uma pena cada vez mais rigorosa. 

Ou seja, cada passo em falso do aluno, cada desvio, deveria resultar em imediata correção e, 

conseqüentemente, seu nome e sua respectiva punição deveriam ser registrados pela direção 

da escola.  

Contudo, salientamos que em todas as nossas entrevistas, procuramos questionar os 

informantes se esses se lembravam da existência de um documento, conhecido na época com 

o nome de “livro-negro”, “livro de penas” ou ainda por alguns denominados de “caderno de 

ocorrência”. Para nossa surpresa, absolutamente nenhum dos entrevistados afirmou se 

lembrar de tal livro de registros, embora muitos deles reconhecessem a possibilidade de este 

documento ter existido, mas categoricamente afirmaram que nenhum deles viu ou soube de 

alguém que tivesse seu nome registrado nesse livro da escola investigada.  

Surpreendeu-nos tal informação, pois de acordo com os dois regulamentos por nós 

pesquisados, em ambos, encontramos a obrigatoriedade do uso desse recurso disciplinador-

punitivo55. No caso do ensino primário, consta no Art. 205 que as penalidades “previstas nas 

letras B, C, D e E serão registradas em livro para esse fim destinado (livro de penas)”56. Esse 

                                                           
54 “Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação, de deslocamento, que 
é em si mesmo uma forma de poder, e que está ligado, em sua existência e em seu funcionamento, às outras 
formas de poder. Nenhum poder, em compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a 
retenção de um saber” (FOUCAULT, 1997,  p. 19). 
55 Art. 117 do Decreto nº 3674 de 23 de novembro de 1946 que regulamenta os estabelecimentos de ensino 
normal, comenta sobre as penas que deveriam ser registradas “em livro especial e na caderneta do aluno que 
cometeu a falta” (SANTA CATARINA, 1946c). 
56 O artigo faz referência às seguintes penalidades: b) notas más; c) repreensões, que será comunicada ao pai ou 
responsável; d) suspensão de um a cinco dias; e) exclusão definitiva. 
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material possuía tamanha relevância no regulamento do ensino primário enquanto um 

mecanismo de registro comportamental e punitivo dos alunos que é possível inclusive se 

localizar no Art. 283 um modelo de como deveria ser confeccionado o citado documento e as 

devidas recomendações de como o mesmo deveria ser escriturado, conforme podemos 

observar em seguida. 

 

 

 

 
Grupo Escolar ...................................................................................................................(Nome) 

...........................................................................................................................................(Lugar) 

 

Ano letivo (19___) 

 
De Ordem Nome do Aluno Classe Pena Data Observação 

01 Fulano de tal 1º ano Admoestação 3/6  
02      
03      
04      

           Quadro 5: Modelo do Livro de Penas  

Pudemos constatar que, de todos os documentos produzidos pela instituição escolar 

investigada no período que compreende este estudo, apenas no Relatório Anual de 1951 do 

Grupo Escolar Modelo Pedro II existe uma referência ao citado “livro de penas”. 

Inicialmente, o relatório faz questão de apresentar palavras elogiosas ao comportamento 

disciplinar dos alunos do curso primário, enaltecendo a importância e o esforço que vinha 

sendo realizado por parte do professor em manter uma estreita relação de confiança e 

amizade com as crianças, procurando se “fazer amar e respeitar impondo sua personalidade, 

fator primordial da boa disciplina” (BLUMENAU, 1951b, p. 05). Logo adiante o relatório 

aponta que, por maiores que fossem os esforços dos educadores, acabou ocorrendo a 

necessidade de se impor em penas disciplinares aos alunos. Além das admoestações, “com 

exceção de alguns alunos, e foram pouquíssimos, dois apenas, foram suspensos por três dias 

um, e por cinco outro. Dois escreveram seus nomes no livro de penas” (BLUMENAU, 

1951b, p.06).  

O fato de o aluno infrator ter de assinar seu nome no livro de penas reforçava todo o 

poder simbólico do ato punitivo. Significa dizer, em outras palavras, que o infrator era 

incitado a assumir o seu erro e, conseqüentemente, legitimar o castigo. Dessa forma, o 
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regulamento acabava fazendo com que o desviante autenticasse de alguma maneira a própria 

punição que viria logo mais a sofrer. Após esse procedimento, o livro de penas 

transformava-se em uma “prova documental” da conduta disciplinar do sujeito na escola. 

Ainda em relação aos relatórios escolares, chamou-nos também a atenção a maneira 

como os mesmos faziam questão de enaltecer a relação entre a “Família e a Escola”. Ao 

questionarmos nossos entrevistados sobre essa relação, obtivemos uma resposta unânime de 

que, segundo eles, o segredo do “sucesso disciplinar” daquele período se deve à participação 

intensa por parte dos pais na educação dos seus filhos e ao laço firmado entre as famílias e a 

escola. De fato, a resposta dos entrevistados vai ao encontro do que pudemos conferir nos 

relatórios anuais. Menciona-se com bastante freqüência que na escola investigada havia um 

acompanhamento muito próximo das famílias em relação às atividades escolares de seus 

filhos que contribuía “para a realização de uma grande parte do trabalho dos professores, no 

tocante à questão disciplinar, pois a Escola e o Lar se completam” (BLUMENAU, 1952b, p. 

20). No ano seguinte, as observações seguem o mesmo caminho, ressaltando que as famílias 

“em sua grande maioria acompanham a vida de seus filhos na escola, colaborando conosco 

numa constante troca de idéias, a respeito de seus filhos, com professores e a direção” 

(BLUMENAU, 1953a, p. 19). Nesse sentido, caberia à direção e aos professores 

conscientizar os alunos e seus familiares de que a escola nada mais era do que “um 

prolongamento do lar, onde o mestre continua as funções do pai, guiando os alunos com 

amor e carinho para que neles floresçam as mesmas virtudes, os mesmos costumes 

adquiridos, sob a doce influência de uma mãe vigilante e pressurosa [...] adaptando-os às 

normas e postulados de ordem social” (ANISIO, 1955, p. 246).  

Ora, se a escola era de fato “um prolongamento do lar”, fazia-se necessário por 

parte da mesma construir todo um discurso para disciplinar o aluno nessa sua “segunda casa” 

e, ao mesmo tempo, em caso de uma falta, incutir no sujeito a naturalidade de uma punição 

do mesmo modo que viria a sofrer em seu lar. Portanto, era preciso fazer com que “o aluno 

reconhecesse no mestre um pai que só a contragosto recorre à punição e que tem sempre ante 

os olhos a nobreza da lei moral” (ANISIO, 1955, p. 504). 

“Sou de uma geração em que o pai e a mãe, a família de um modo geral, estava 

sentada à mesa fazendo a refeição e as crianças não abriam a boca. O respeito era total e 

não se levava pancada por isso. Era natural sermos assim. Bastava para isto o olhar do pai. 

Bastava para isso na escola, o olhar da professora. Havia respeito pela autoridade. O 

professor na escola era o substituto da família. Assim a criança deveria ‘dever obediência’ 
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de uma forma natural ao professor, sem que para isto devesse levar pancada. [...] Esse 

comportamento fazia parte da vida familiar de todo mundo. Os valores morais eram 

oriundos das famílias que freqüentavam aquela escola. Desse modo, o professor ou a 

professora refletiam a imagem de nossos pais” (Aluno 11). 

Ainda sobre isto, convém destacarmos outras falas de entrevistados que mencionam 

que o “professor era uma coisa sagrada. Era só olhar pra gente que nós tremíamos todo. 

Era uma transposição que você fazia da sua casa para a escola. Nós aprendemos a agir 

assim em casa. Nunca se contestava, mesmo que estivessem errados. Você olhava para o 

professor como se fosse seu pai” (Aluno 5); “o professor, assim, como o pai, representava 

um símbolo de conhecimento, uma referência para nós, um superior. Se você fizesse algo 

errado, era normal sofreres uma punição. Ora, você não errou? Então agora paga! Era 

assim em casa também [...]” (Aluno 10); “nós éramos ensinados em casa a respeitar nossos 

professores da mesma maneira que respeitávamos nossos pais. Ou seja, quem ousava sair 

dessa regra, naturalmente seria punido. A educação já vinha de casa e a escola era uma 

extensão [...]” (Aluno 8); “eles eram muito rigorosos no que se referia à disciplina, à 

responsabilidade e à liberdade do aluno, mas ao mesmo tempo não deixavam de ser justos e 

muito bons, entende? Tanto é que a gente amava os professores, a gente gostava deles, 

porque sabíamos que eles eram pessoas confiáveis e que estavam ali preocupados com a 

nossa formação. Além do mais, eles seguiam a linha de nossos pais, que também eram 

rigorosos. Então a escola era uma continuação do que acontecia em casa. O rigor era em 

casa e era na escola também” (Aluna 9).  

Percebe-se com isto que vigora, nos depoimentos dos informantes, a permanente 

comparação escola/casa, professor/pai, professora/mãe, quer dizer, uma espécie de confusão 

nos papéis ali exercidos. A própria escola fazia questão de salientar às famílias a importância 

do amor, do sentimento de união, de compreensão entre o professor (visto como o pai ou 

como a mãe) e o aluno (como o filho) na hora em que tivesse que puni-lo. Todavia, era 

preciso que a pena fosse aplicada com absoluta racionalidade e que, principalmente, o aluno 

a percebesse como legítima. O castigo deveria ser visto pelo educando como uma reação 

natural a uma ação proibida que ele cometeu. Do mesmo modo deveria compreender que 

estava sendo penalizado, mas sem que para isto o professor perdesse sua afetividade, seu 

amor, transformando-se em um inimigo. Procurava-se mostrar que punir o aluno não era um 

ato de alegria ou mesmo de prazer ao professor. Pelo contrário. Era um momento 

extremamente desconfortável e de tristeza. Mas ter que punir o aluno, acima de tudo, era 
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uma obrigação do professor e do papel que exercia, ou seja, de educador. A punição jamais 

deveria ser compreendida como um ato de vingança, mas sim de amor, visando sempre à 

melhoria do educando. O professor, ao repreender, deveria mostrar ao aluno que agia 

julgando exclusivamente o comportamento faltoso do mesmo e não o aluno em si. Os 

educandos deveriam compreender que os professores penalizavam suas faltas do mesmo 

modo que os pais faziam em seus lares. Assim, apoiando-nos fundamentalmente nos 

enunciados de nossos entrevistados, sobretudo, dos ex-alunos, temos a impressão de que a 

vivência desses sujeitos na instituição escolar fez com que se habituassem com o sistema 

disciplinar e legitimassem a eficácia desse poder, aceitando o poder de punir e de serem 

punidos. Em outras palavras, pudemos perceber que na escola pesquisada o poder disciplinar 

de uma maneira geral foi introjetado pelos educandos, tornando-se natural e legítimo. 

Ainda de acordo com o citado regulamento do ensino elementar, é importante 

salientarmos que nenhuma outra penalidade poderia ser aplicada nos grupos escolares, ainda 

que houvesse a solicitação ou autorização por parte dos pais ou responsáveis (Art.204). 

Aliás, sobre essa questão pudemos apurar em nossas entrevistas que ocorriam por parte de 

alguns familiares, determinadas “solicitações” como, por exemplo, que os professores 

recorressem ao uso de castigos físicos, caso achassem conveniente.  

 

“No final de nossas reuniões com os pais, não era raro sermos abordados por um 

ou outro que nos dizia o seguinte: ‘Olha, se o meu filho fizer alguma coisa, a senhora pode 

puxar a orelha dele. A senhora pode dar uma palmada. A senhora pode dar um bolo nele’. 

O bolo era a palmatória. ‘Pode bater’, diziam eles, ‘porque eu não vou me 

incomodar’”(Professora 3).  

Já um outro informante tem uma opinião semelhante sobre essa situação e nos 

afirma que “tinham alguns pais que vinham para a escola e diziam para o professor: ‘pode 

meter a mão no moleque aí que eu lhe dou total apoio’ [...]” (Professor 1). Entretanto, de 

acordo com o Art. 215, era expressamente proibido tanto ao diretor quanto aos professores 

apelar para o uso de castigos físicos contra seus alunos. Sobre isto ainda, destaca-nos um 

autor de manuais didáticos que recorrer a esse meio drástico era considerado uma absoluta 

insensatez por parte do professor. “Os castigos físicos e do mesmo modo as penitências 

pesadas, humilhantes, semi-bárbaras ou brutais, devem ser de todo proscritos da escola. [...] 

Ademais, tais castigos mancham a educação, grangeiam para o mestre o conceito infamante 

de algoz e de caráter mau e duro” (ANISIO, 1955, p. 504). 
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Ao questionarmos especificamente os quatro ex-professores que tivemos a 

oportunidade de entrevistar se este recurso punitivo chegou a ser utilizado no Grupo Escolar 

Modelo Pedro II, a resposta foi unanimemente negativa.  

“Não, nós não batíamos nas crianças. Deus me livre! A gente era repreendida. 

Apesar de que como eu já lhe disse, muitos pais queriam que nós agíssemos de maneira 

mais dura com seus filhos. Aliás, essa questão de castigo era um dos temas bastante 

debatidos por nós professores em nossas reuniões, juntamente com a direção. Nós 

falávamos muito nisso. Nem na época da nacionalização que nós tínhamos que ensinar o 

português para as crianças e não deixar falar o alemão nós podíamos bater. Não se podia 

fazer nada, nada, nada. Deus me livre se caísse no ouvido da direção que o professor tivesse 

batido em um aluno ou tivesse feito alguma outra punição mais rigorosa [...]” (Professora 

3). 

Segundo nos afirmou a ex-professora na entrevista, durante o período em que esteve 

vinculada ao Grupo Escolar Modelo Pedro II (1950-1955), os professores não recorriam a 

qualquer tipo de castigo que agredisse de alguma maneira o corpo da criança. Entretanto, ao 

analisarmos o Relatório Anual do Grupo Escolar Modelo Pedro II de 1957, ou seja, dois 

anos após o desligamento da referida educadora do estabelecimento, supõe-se que houve 

algum retrocesso no que tange às práticas disciplinares. De acordo com o que pudemos 

conferir em uma ata de reunião ocorrida em 18 de maio de 1957, a diretora Maria Josefina 

Pereira Silveira adverte de que “os professores não deverão mais dar castigos físicos, pois 

não é permitido pelo regulamento e, por isso, não se responsabiliza” (BLUMENAU, 1957b, 

p. 17).  

Uma outra informante procurou durante toda a sua entrevista negar que naquele 

período professores ainda recorressem a estes métodos como parte de um processo 

educacional de seus alunos. Contudo, quando já estávamos praticamente concluindo nossa 

entrevista, para nossa surpresa, ao voltarmos a debater essa questão, a informante acabou se 

traindo:  

“Olha, eu somente trabalhei no curso normal do Pedro II. Mas quando lecionei em 

uma outra escola de Blumenau, lecionei no primário. Aí, sabe como é, as crianças vez ou 

outra acabavam se excedendo, passando dos limites, então a gente era obrigada a instituir a 

ordem, prezar pela disciplina, não é? Então eu tinha que vez ou outra puxar a orelha e dar 
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umas reguadas na mão. Era permitido (?). Isso nos anos 50, no primário (?). Depois isso 

passou. Agora, no curso normal se utilizava de outros meios” (Professora 4). 

Conforme fomos realizando nossas entrevistas, também verificamos que, mesmo 

proibidas pelo regulamento, outras modalidades de castigos foram sendo utilizadas pelos 

professores. Castigos aparentemente inofensivos, que não marcavam o corpo dos estudantes, 

mas deveras, suas almas. Ao questionarmos nossos entrevistados, seis mencionaram que se 

recordavam da prática punitiva de obrigar o aluno a ficar voltado com seu rosto no canto de 

uma das paredes da sala ou permanecer imóvel junto ao quadro-negro; quatro citaram a 

imposição dos professores em fazer com que o aluno copiasse uma mesma frase (punitiva) 

diversas vezes, ou copiasse parte de um livro ou mesmo que fosse aumentado o trabalho 

escolar; três se recordam do castigo que se traduzia na retirada de certos privilégios como 

privá-los do recreio ou obrigá-los a permanecer um tempo após o término da aula57; e, 

finalmente, o castigo mais citado entre todos, totalizando nove menções, que diz respeito à 

exclusão da sala de aula, ato praticado com certa freqüência, segundo nossos informantes.  

“O castigo de ficar em pé, junto à parede, era extremamente constrangedor. Outra 

coisa terrível era ter que escrever para o dia seguinte: ‘devo me comportar na escola’, ‘não 

devo faltar na aula’, ‘não posso deixar de fazer os deveres’. Isso existia. Quinhentas vezes, 

mil vezes. Era uma desgraça!58 Escrevia-se em tudo que era caderno. Minha mãe ficava 

uma fera porque tinha que comprar um monte de cadernos para que eu pudesse escrever o 

diabo das frases [...]” (Aluno 11).  

O castigo de fazer com que o aluno indisciplinado copiasse repetidas vezes uma 

mesma frase era bastante comum no ensino elementar59 da escola. Todavia, devemos 

ressaltar que não era qualquer frase que deveria ser copiada, mas sim, aquelas escolhidas 

pelos professores cuja função era a de fazer com que os alunos assimilassem regras de bom 

                                                           
57 “Naquela época, caso fosse necessário, o diretor deixava tirar o recreio. Você vai comer o seu lanche aqui 
dentro da sala de aula, não vai brincar na hora do recreio com seus coleguinhas. Isso a gente fazia se eles 
aprontassem alguma coisa. E depois também a gente tirava algumas regalias que eles tinham como, por 
exemplo, quando vinham cansados do recreio, da educação física, eles tinham tantos minutos para conversar, 
para brincar um pouquinho, para descontrair. Nós deixávamos fazer uma brincadeirinha, uma algazarra. Mas 
uma algazarra controlada! Então eu via eles se tapear, conversar, puxar um ao outro, entre outras coisas. 
Pronto, agora passou, acabou. Agora vamos estudar de novo. Descansaram, agora vamos para aula!” 
(Professora 3). 
58 “Fazer funcionar contra ela mesma a força que levou ao delito. Dividir o interesse, servir-se dele para tornar 
temível a pena. Que o castigo o irrite e o estimule mais do que o erro que encorajara” (FOUCAULT, 1977, p. 
96). 
59 Dois de nossos entrevistados citaram que essa pena também era aplicada na 1ª e na 2ª série do curso ginasial 
da escola. 



  
  

214 

comportamento. Ou seja, procurava-se empregar somente a escrita repetitiva com palavras 

de ordem como castigo. O mesmo método punitivo era aplicado para os casos dos alunos que 

se ausentassem das aulas antes do seu término. Assim, em todas as situações em que 

porventura o aluno causasse uma infração considerada “não tão grave”, os professores 

utilizavam-se desse método, considerado extremamente eficaz para corrigir o desvio do 

aluno.  

Apesar de a exclusão de sala ser a penalidade mais lembrada por nossos 

informantes, de acordo com o regulamento do ensino primário, os professores eram 

recomendados a não fazê-lo, salvo quando esse tivesse que ser encaminhado à direção após o 

professor já haver aplicado as penalidades que lhes eram facultadas ou em casos mais graves 

que demandassem o conhecimento do diretor (Art. 284). Quando isto ocorresse, exigia-se o 

acompanhamento do professor a fim de que este expusesse ao diretor o fato que havia 

motivado a presença do aluno no seu gabinete.60 

“Tínhamos sempre o diretor na nossa retaguarda. Mas quero destacar que a 

professora só mandava um aluno para o gabinete da direção quando ele tivesse feito 

realmente algo muito grave. Era lá então que o diretor lhe aplicava alguma pena. Poderia 

convocar os pais, suspendê-lo de um, dois ou três dias. Em situações extremas de mau 

comportamento de um aluno o diretor poderia até expulsar um aluno da escola, o que já era 

mais raro acontecer” (Professora 3).  

Entretanto, impor penalidades alternativas transformou-se numa arte para os 

professores, na medida em que lhes exigia uma certa dose de “criatividade”, bom senso, 

eficácia na correção do aluno, sem perder de vista a nítida compreensão de seu ofício 

educativo. Desse modo o professor poderia recorrer a diversas estratégias para penalizar o 

faltoso sem necessariamente atingir ou marcar o corpo do aluno como, por exemplo, na 

diminuição da estima, do apreço e dos sinais de confiança para com o educando; no 

desprezo, por tempos, mostrando-se desinteressado por ele; privando-os de honras, 

distinções e favores concedidos a outros como de um passeio, de uma diversão; nas censuras 

com o olhar, com um gesto, com o silêncio, entre outras formas de castigos. 

                                                           
60 De acordo com a recomendação expedida pela diretora do Grupo Escolar Modelo Pedro II em uma das 
reuniões realizadas no ano de 1957, “os alunos que na sala de aula se comportarem mal, pela primeira vez e 
segunda serão repreendidos pelo professor e, só em último caso, mandados ao gabinete para entrarem em 
entendimento com a direção” (BLUMENAU, 1957b, p. 15). 
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“Naquela época o professor só olhava para o aluno. Por exemplo: a classe estava 

naquele barulho, aquele barulho normal de conversa, de algazarra, de um puxar o outro, de 

um beliscar o outro. No meu caso, eu não dizia: eu quero silêncio, façam silêncio! Naquela 

época eu entrava na sala de aula, não só eu, os outros professores também, e eu parava 

assim na frente deles, bem na frente... e ficava olhando para eles (a entrevistada cruza o 

braço e fixa o olhar). Eu não sei se era a força do olhar ou da maneira como estava a nossa 

fisionomia, mas quando eles me viam na sua frente, quietinha ali esperando eles fazerem 

silêncio, eles iam parando, parando, parando...” (Professora 3). 

É possível se perceber que recorrer principalmente à disciplina do sujeito era uma 

alternativa mais que necessária para se poder fugir da aplicação punitiva. Assim, a disciplina 

possuía um caráter preventivo, conforme já destacamos, e se procurou fazer com que ela 

atuasse não apenas em momentos específicos, mas de diversas formas e em diferentes 

espaços na escola como no olhar, no gesto, na atitude do professor. A disciplina possibilita a 

extinção ou pelo menos minimiza o uso das punições ao retirar os castigos e implantar 

formas de controle distribuídas pela escola e, em última instância, presentes até mesmo nos 

próprios alunos que deveriam se auto-avaliar e corrigir. Implantando-se novos métodos 

disciplinares e abolindo-se outros meios mais drásticos como o uso da violência física, 

acreditava-se que se poderia realizar uma nova organização escolar que permitisse um 

aproveitamento mais aprimorado e eficiente do potencial dos alunos, minimizando as 

possibilidades de revoltas e questionamentos à ordem estabelecida. 

A partir de agora, direcionamos nossa investigação para uma análise disciplinar 

mais detalhada dos alunos que freqüentavam o curso ginasial e o normal da escola 

pesquisada. Primeiramente, convém sublinharmos que, de acordo com o Artigo 85 da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário de 1942, “cada estabelecimento de ensino secundário terá 

um regimento destinado a definir de modo especial a sua organização e sua vida escolar, e 

bem assim o seu regime disciplinar”. Assim, constatamos que coube ao decreto estadual que 

regulamentava as escolas de ensino normal (SANTA CATARINA, 1946c) reger todas as 

normas que conduziam a parte legal de funcionamento da instituição, sobretudo, do curso 

ginasial, bem como do curso normal, para que os mesmos pudessem estabelecer seus 

serviços de acordo com a supervisão e aval, tanto do governo estadual, como do federal.  

Ao iniciarmos nossa análise desse segundo regulamento que, por sua vez, era 

dirigido às escolas de ensino normal de Santa Catarina e, atendo-nos de imediato, mais 

especificamente, ao seu Artigo 110, encontramos dezoito preceitos que o aluno deveria ser 
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obrigado a observar, caso contrário, sofreria as devidas penalidades. São eles: I – 

Comparecer às aulas, devidamente uniformizado; II – Portar-se com todo respeito em 

qualquer dependência do estabelecimento e prestar toda a atenção às lições, nunca distraindo 

os seus companheiros; III – Obedecer prontamente às recomendações do diretor, lentes, 

professores e funcionários; IV – Apresentar os trabalhos escolares nos dias determinados;    

V – Expor as lições em voz clara e inteligível; VI – Tratar com delicadeza o diretor, lentes, 

professores, funcionários e colegas; VII – Não se retirar das aulas sem licença dos lentes ou 

professores, e do estabelecimento sem licença do diretor; VIII – Sentar-se no lugar 

determinado pelo diretor, lente ou professor; IX – Comparecer às formaturas, desfiles, 

paradas e festas escolares, determinadas pelo diretor; X – Observar rigorosamente a 

disciplina escolar; XI – Cooperar na manutenção do asseio e higiene do ambiente escolar e 

na conservação do material de qualquer natureza; XII – Usar de rigorosa probidade na 

execução das provas e exercícios sujeitos a julgamento; XIII – Apresentar-se às aulas e 

reuniões em boas condições de asseio corporal; XIV – Manter espírito de fraternidade, em 

relação aos colegas; XV – Evitar as aglomerações nos portões, escadas e corredores, e bem 

assim abster-se de palestras ruidosas em qualquer ponto do estabelecimento; XV – Atender 

com urbanidade às observações que lhe sejam feitas pelas autoridades escolares; XVI – Ter 

ótimo comportamento social para elevação do conceito da casa de educação que freqüenta; 

XVIII – Abster-se de promover subscrições ou qualquer coleta sem permissão do diretor.  

Também tivemos a oportunidade de analisar cadernetas do curso ginasial e do curso 

normal que nos foram gentilmente emprestadas por alguns ex-alunos da instituição e que 

integraram o conjunto dos sujeitos entrevistados para esta pesquisa. Foi possível constatar, 

assim, que as cadernetas do curso ginasial e do normal eram rigorosamente similares. Desse 

modo, pudemos encontrar nas cadernetas a relação de seis desses preceitos anteriormente 

citados reproduzidos no documento escolar. Eram eles os números I, II, III, IX, XV e XVIII. 

Além desses, ainda se acrescentava mais um preceito que na verdade representava o Artigo 

112 do regulamento das escolas normais, afirmando que a “retirada dos alunos de qualquer 

aula será considerada falta justificada ou não, à vista do motivo apresentado ao diretor”.  

A falta de pontualidade era uma condição para que o aluno fosse punido. A 

regulamentação do tempo era fundamental para o exercício da regra disciplinar, porque 

implicava o controle das operações do corpo. Sobre isto ainda, convém destacarmos que os 

alunos só poderiam entrar ou sair da escola em horário de aula, mediante a apresentação da 

caderneta escolar, com a autorização dos professores e da direção da escola. Aos pais era 

recomendado que preferencialmente justificassem uma eventual retirada antecipada do filho 
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mediante um aviso prévio redigido na caderneta. Caso ocorresse alguma situação 

excepcional, a direção registrava a entrada tardia ou a saída antecipada na caderneta e na 

primeira oportunidade que o aluno comparecesse à escola, somente estaria autorizado a 

assistir às aulas se estivesse com o documento assinado pelos pais ou responsáveis, 

demonstrando ciência da situação. Essas eram algumas normas sobre a circulação no interior 

do estabelecimento escolar. 

Novamente nos dirigindo ao regulamento das escolas normais, encontraremos, em 

seu Artigo 113, oito recomendações consideradas terminantemente proibidas aos alunos. 

Apresentamo-las em seguida: I – Abandonar qualquer exercício antes de concluí-lo, salvo 

motivo de doenças; II – Assistir às aulas de classes em que não estejam matriculados; III – 

Gritar, fazer algazarra, dentro ou nas imediações do estabelecimento; IV – Formar grupos 

nos corredores, em frente ou nas imediações do estabelecimento; V – Escrever, pintar, 

desenhar, riscar as paredes do edifício do estabelecimento e suas dependências, bem como os 

móveis e utensílios escolares; VI – Tratar de assuntos estranhos ao serviço escolar, dentro do 

estabelecimento; VII – Proferir palavras, fazer gestos, espalhar escritos ofensivos à boa 

educação, inventar, injuriar, vaiar ou promover assuadas contra o diretor, lentes, professores, 

funcionários e colegas, dentro ou fora do estabelecimento; VIII – Em geral, desobedecer às 

ordens do diretor, lentes, professores ou funcionários. 

Nas cadernetas escolares também eram apresentados quatro desses preceitos na sua 

íntegra. Eram eles os números I, III, V e VI. Um quinto preceito dizia respeito ao Parágrafo 

1º do mesmo artigo. Este rezava que “o aluno que causar qualquer dano ao estabelecimento, 

além da pena disciplinar em que incorrer, fica obrigado a repará-lo”.  

Finalmente, no Artigo 115 do regulamento eram apresentadas as penas, sempre 

proporcionais à gravidade das faltas que os alunos eventualmente poderiam vir a incorrer: I- 

Advertência; II – Repreensão; III – Detenção até a terminação da hora do expediente; IV – 

Suspensão de três a oito dias; V – Suspensão de oito a quinze dias; VI – Suspensão de quinze 

a trinta dias; VII – Exclusão por um ano; VIII – Eliminação.  

Conforme já mencionamos, o regulamento das escolas normais é muito mais 

racional, pontual e detalhado no que tange às penalizações previstas aos alunos, se 

comparado com do ensino primário. Do mesmo modo que este último, somente o professor e 

o diretor estavam autorizados a aplicar as penas. No caso do professor, seria de sua 

competência aplicar as penas dos números I, II, III e IV, sendo a última com recurso para o 

diretor. Era da competência do diretor aplicar todas as penas do professor bem como as 

demais (Art. 116). Ressaltamos, mais uma vez, que na instituição escolar as principais 
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sanções eram aplicadas sempre pelo sujeito que se encontrava no topo da pirâmide 

hierárquica, ou seja, o diretor. Era ele o responsável pela ordem da instituição e pelas 

medidas que provam a manutenção da norma. Por isso a aplicação das principais penas era 

de sua exclusiva competência. Assim, caberia ao diretor neutralizar, juntamente com seu 

corpo docente, qualquer perigo que pudesse emergir desestabilizando a disciplina e a ordem 

escolar.  

Entretanto, referindo-nos ainda ao Artigo 116, em seu parágrafo 1º e 2º 

respectivamente, previa-se que as punições seriam impostas de forma gradativa; mas em 

caso de a falta ser cometida contra a moral, seria aplicada de imediato a pena número VIII, 

ou seja, a eliminação do educando. Cabe aqui registrar que, conforme já destacamos 

anteriormente, com exceção das duas primeiras penas, haveria um livro especial de registros 

no qual se marcaria a falta cometida pelo aluno e, do mesmo modo, se anotaria a mesma na 

caderneta61. 

Em todos os relatórios pesquisados do curso ginasial e do normal, apenas um traz 

registro de uma punição aplicada pela direção do educandário. Trata-se do Relatório de 

1947-48 em que, na parte que contempla uma análise do comportamento do corpo discente 

da instituição, a direção é bastante sucinta, afirmando que “a disciplina em geral, foi boa. 

Apenas em 1947 foram suspensos dois alunos” (BLUMENAU, 1947-48, p. 10). Logo em 

seguida o documento traz registrada a razão pela qual os educandos foram punidos. Vejamos 

o que ele diz:  

O professor Rodolfo Gerlach, Diretor da Escola Normal Pedro II, de Blumenau, no 
uso de suas contribuições, e de acordo com os números VII e VIII do art. 113 do 
Decreto-lei nº 257 de 23 de novembro de 194662, suspende por 8 (oito) dias os 
alunos Wilson Paulo Laux e Orlando Nascimento Esvo, respectivamente das 2ª e 1ª 
séries do curso ginasial, tendo em vista os dispositivos do art. 115 do citado 
Decreto-lei. Registre-se e cumpra-se. 
Blumenau, 14 de outubro de 1947. 
Rodolfo Gerlach – Diretor63 (BLUMENAU, 1947-48, p. 10). 

No relatório do ano do centenário do município, mais uma vez é registrado que a 

disciplina escolar “em geral foi boa, durante o ano letivo. Educados e compenetrados, os 

                                                           
61 No artigo 141 do regulamento das escolas de ensino normal também podemos encontrar que o livro de penas 
fazia parte do material de escrituração dos estabelecimentos. 
62 Na verdade ocorre aqui um equívoco por parte da pessoa que registrou a penalidade. A lei correta que prevê 
as penalidades dos discentes caso viessem cometer uma infração é o Decreto nº 3.674 de 23 de novembro de 
1946, que expede regulamento para os estabelecimentos de ensino normal. E não o Decreto-lei nº 257 de 21 de 
outubro de 1946, que expede a Lei Orgânica do ensino normal no Estado de Santa Catarina, conforme 
encontramos no registro da pena.  
63 Procuramos localizar os citados alunos para que nos comentassem sobre referido episódio, mas infelizmente, 
não obtivemos êxito em nossa busca. 
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alunos que freqüentavam os cursos ginasial e normal da Escola Normal Pedro II, na sua 

maioria, compreendem bem a necessidade do cumprimento do dever”. Ao concluir suas 

observações acerca da disciplina escolar, o relatório afirma que os alunos foram alegres e 

expansivos. “Apenas reduzido número de alunos sofreu a pena de admoestação” 

(BLUMENAU, 1950, p. 14). 

Encontramos referências por parte dos entrevistados quanto a uma punição que 

costumava ocorrer tanto no curso elementar como também no ginásio, que era a privação de 

gozar o recreio. Entretanto, essa medida não era aconselhada pela direção escolar. Opinião 

similar pode ser encontrada em manuais pedagógicos que recomendavam que esse tipo de 

castigo fosse utilizado com total prudência e moderação e somente em “casos 

especialíssimos em que a rebeldia do educando possa prejudicar a ordem e o bom andamento 

dos trabalhos escolares” (ANISIO, 1955, p. 506).  

“Deter o aluno em sala era um motivo de muita tristeza para nós. Porque o recreio 

sempre foi e sempre será um momento de lazer. E eu lhe pergunto: quem gostaria de se 

privar de tal privilégio?Assim, se alguém se comportasse mal em sala de aula, poderia ser 

compelido a permanecer dentro da sala de aula. E era uma forma terrível, até machucava 

as pessoas, pois alguns choravam, não se continham, outros ficavam raivosos, mas todos 

faziam com que este ato não se repetisse. Procuravam fazer de tudo para evitar a repetição 

desse castigo” (Aluno 3). 

Cabe também sublinharmos que a retenção na sala, apesar de se encontrar fora das 

medidas punitivas legais, tinha como uma de suas justificativas a necessidade de corrigir, 

melhorar, conduzir à resipiscência, de fazer com que os alunos retornassem aos bons 

costumes, boa educação e à produtividade. Assim, da mesma maneira que obrigar o aluno a 

permanecer recluso em uma sala de aula, adverti-lo, expondo-o como uma espécie de troféu, 

apontando-o como o “indivíduo indisciplinado” aos olhos dos colegas, era a oportunidade de 

se fazer estabelecer a verdade, a ordem disciplinar da instituição com um reconhecimento 

público. 

Apesar de não ser freqüentemente usado pelo corpo dirigente o “cerimonial da 

punição” aos seus discentes, pudemos constatar com nossos entrevistados que, vez ou outra, 

também se recorreu ao uso desses métodos disciplinares, mais radicais e severos, que 

poderiam variar desde uma punição moral pública, resultando em pequenas humilhações 

diante da classe, perante todos os alunos da escola até mesmo à ocorrência de agressões 

físicas. Todavia, em absoluta contradição ao que acabamos de citar, a escola fazia questão de 
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ressaltar o discurso no qual rechaçava qualquer prática educacional na qual se devesse fazer 

uso das posições humilhantes de seus alunos, bem como de qualquer forma de castigos 

físicos (BLUMENAU, 1950; BLUMENAU, 1951a; BLUMENAU, 1952b).   

Uma das práticas bastante comuns tanto no curso ginasial quanto no normal era a 

repreensão verbal. Entretanto, costumava-se fazê-la não só na sala da direção, secretamente, 

mas também perante os demais colegas do aluno indisciplinado. Era uma maneira que o 

professor possuía para demonstrar aos demais discentes que era ele que controlava o castigo, 

era ele que possuía naquele exato momento o poder de punir. No mesmo instante em que o 

“teatro de castigo” se apresentava, produzia sobre todos os demais educandos os “sinais” da 

disciplina escolar. A exposição humilhante do infrator, conforme nos afirma Foucault (1977, 

p. 98), “irradia lucros e significações. Ele serve visivelmente a cada um; mas, ao mesmo 

tempo, introduz no espírito de todos o sinal crime-castigo [...]”. Era nesses momentos que se 

podia publicamente mostrar, tornar visível, apresentar o infrator, fazendo com que o mesmo 

imediatamente se transformasse em réu de sua falta, encarregá-lo, de algum modo, de 

proclamá-la e dessa maneira atestar a verdade do que lhe foi reprovado. Desse modo, no 

mesmo rol dos castigos físicos e aviltantes poderiam ser colocadas as palavras rudes aos 

educandos. Várias menções foram realizadas pelos nossos entrevistados de experiências por 

eles vivenciadas quanto à maneira como o professor exercia sua autoridade recorrendo, 

portanto, à advertência verbal. “Sem dúvida alguma que nós sofríamos uma espécie de 

‘punição psicológica’. Existiam professores, vamos dizer, que cobravam abertamente da 

gente e na frente de todo mundo. Passávamos a maior da vergonha e, muitas vezes, por 

coisas insignificantes” (Aluno 4). Já outro informante nos assevera que “alguns professores 

faziam pronunciamentos que nos deixavam bastante acanhados, até mesmo envergonhados” 

(Aluno 3). 

Em determinados momentos, as punições pareciam ser aplicadas fora do 

entendimento do aluno, incompreendidas, se assim podemos dizer, impossibilitando aos 

mesmos de argumentarem ou mesmo de se defenderem, levando os discentes a, 

paulatinamente, inibirem seus comportamentos. Recorrer à direção quando os alunos se 

achavam injustiçados havia poucas chances de acontecer, pois, em nome de uma ética 

profissional, quase sempre os julgamentos iniciais eram confirmados. Conseqüentemente, o 

aluno logo percebia que nessa engrenagem disciplinar a peça mais frágil era justamente ele. 

Restava-lhe, portanto, acomodar-se ou continuar sendo um aluno “problemático e 

indisciplinado”. 
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Outros entrevistados nos afirmaram que ainda ocorriam no final da década de 1940 

e começo da década de 1950, situações embaraçosas decorrentes da forte herança do idioma 

alemão dessa região. Apesar das coações, perseguições e prisões que aconteceram em 

Blumenau, ainda prevaleciam em muitas residências do município a tradição de se falar a 

língua alemã. Contudo, as crianças eram em sua grande maioria alfabetizadas na escola, 

local onde as mesmas não costumavam falar aquele idioma, segundo nos confirmaram os 

informantes. Mas num primeiro contato entre os professores com os alunos de origem alemã, 

ficava claro que o hábito de falar aquele idioma em seus lares dava-lhes características 

bastante peculiares se comparados com os demais. Alguns alunos nos asseguraram que 

chegaram a sofrer preconceito por parte de alguns professores da instituição devido a essa 

peculiaridade. 

“Nesse período em que ingressei no Pedro II, creio que 80% dos alunos eram de 

origem alemã. Não me lembro de um aluno negro freqüentando a escola nessa época. A 

maioria era loiro e castanho. Naquele período a maioria dos alunos tinham sotaque alemão. 

Eu não tinha porque nós não falávamos alemão, embora somos de família suíça e alemã. 

Mas a grande maioria arrastava o português. E tinha uma pessoa que se invocava com isso, 

criticava e causava às vezes até um certo constrangimento. Era a professora Hieronides 

Vieira. Ela era uma professora de Florianópolis, açoriana, que não tinha nada a ver com 

nossa cultura. Talvez por isso que ela tinha essa bronca com as pessoas de origem alemã” 

(Aluno 7). 

Cremos que seja deveras significativo apresentarmos o que nos disseram duas 

entrevistadas sobre a referida questão. 

“Eu tinha um pouco de medo de uma professora. Ela lecionava História. Eu não 

entendi até hoje se por acaso ela tinha algo contra mim. Eu era na verdade uma aluna muito 

disciplinada, mas era também tímida. Já a professora, ela era rigorosa, muito rigorosa. 

Creio que isto não era necessário, ser assim, tão rigorosa. Apesar da guerra e da 

perseguição, fui alfabetizada na língua alemã e, por isso, eu tinha uma certa dificuldade em 

falar tudo o que ela queria em História. Eu não tinha tanto vocabulário assim. Faltavam 

palavras e a gente era obrigada a decorar tudo aquilo. Eu me sentia muito mal com esta 

professora. Além disso ela me questionava sempre! Deixava-me de propósito bastante 

constrangida” (Aluna 2).  
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“O professor Joaquim de Sales era um ótimo professor, excelente. 

(Momentaneamente fica calada e pensativa) Mas...não podia se falar uma palavra mínima 

que fosse errada que ele praticamente... não sei como vou me expressar, mas ele fazia um 

deboche, uma coisa assim, devido à palavra errada. E isso machucava a gente. E nós, no 

caso, fomos ensinadas a não rir ou corrigir quando a outra pessoa falasse errado. Era uma 

questão de educação. Era falta de respeito. E o professor Sales exigia que nós 

corrigíssemos. ‘Pai, não é assim, é assim!’ Arrumar, retrucar, para que aquela palavra 

fosse falada certa. E isso foi difícil em casa, ensinar. Eu não sei se a gente carregava tanto 

um “r”, botava uma letra em um local errado, não sei se era tanto assim, ele gostava de... 

(gesticula de maneira enérgica). Era exigente [...]” (Aluna 6). 

Uma terceira informante parece nos justificar o que acabamos de ler. Segundo ela, 

logo após o término da segunda guerra mundial, sua família se transferiu de Florianópolis 

para o município de Blumenau. Após sua chegada, ela e sua irmã foram matriculadas no 

Colégio Sagrada Família, onde puderam concluir seu curso ginasial. 

“Nesse período eu me lembro muito bem que nós duas éramos muito chamadas 

para ler, porque nós não tínhamos sotaque, entendeu? A Hieronides Vieira que foi 

professora de História no Pedro II, ela era também professora no Sagrada Família da 

disciplina de Português e de História. Ela foi minha professora de Português e História 

durante o ginásio. Então eu sei que minha irmã e eu éramos sempre muito chamadas para 

ler nas homenagens à bandeira, nas cerimônias em geral e na própria sala de aula porque 

não tínhamos sotaque. Então quem tinha essa coisa de sotaque, acabava se complicando um 

pouco com essa professora. Isso existia, sabe?” (Aluna 9) 

Uma outra prática punitiva seguidamente aplicada pelos professores do curso 

ginasial e do normal aos alunos indisciplinados era a exclusão de sala de aula. Para que 

muitos professores não tivessem que recorrer a ameaças, gritos e castigos piores no caso de 

um aluno se comportar de maneira indesejável em sala de aula, vários docentes preferiam 

impor sua autoridade excluindo-os do recinto e esperavam com isso se fazer respeitar pelos 

educandos e restabelecer a ordem escolar. Excluí-los era uma solução, um exemplo aos 

demais, um sinal decifrável e vergonhoso que se fazia de tudo para evitar.  

“O aluno tinha que ser disciplinado na escola. O comportamento era rígido. Eu 

inclusive possuía uma técnica. Se o aluno fizesse algo errado, eu dizia: sabe de uma coisa, 
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você vai dar uma voltinha no pátio, pois você não está interessado pela aula. Por favor, 

você deve estar precisando ir ao banheiro, vai dar uma volta no pátio. Mas eu sabia que se 

a direção encontrasse o aluno no pátio, eles sabiam que havia acontecido alguma coisa. 

Então para o aluno não correr o risco de tomar uma advertência da direção, ele tratava de 

pelo menos fingir que estava prestando atenção na sala de aula. Mas se o aluno fosse muito 

impertinente, do tipo que provocasse o riso dos outros ou mesmo que se batiam, então você 

o conduzia direto para a sala da direção” (Professora 4). 

 Apesar de o entrevistado não ter sido aluno da ex-professora anteriormente citada, 

parece que o mesmo se encaixaria ao perfil criticado pela informante. Senão, vejamos o que 

ele nos diz: “É, eu fui algumas vezes colocado para a rua. Mas nunca por ter feito qualquer 

coisa de ruim, alguma coisa feia. Eu só ria, entendeu? (risos) Sei lá, eu era gozador. Então, 

eles diziam: ‘Vai rir lá fora. Rua!’ Fazer o quê? Tínhamos que sair da sala. Só que 

passávamos vergonha, né?” (Aluno 1). 

Entretanto, baseando-nos em um dos nossos manuais didáticos, encontramos que 

esse ato “faltoso”, citado pelo Aluno 1, era denominado pelo autor de “indisciplina ocasional 

ou esporádica” e poderia ser resultado de uma indisposição passageira do aluno ou de 

circunstâncias ocasionais e se evidencia por “repentes de irritação, impaciência, 

agressividade, descontrole nervoso ou hilaridade excessiva, jocosidade imprópria, atitudes 

inconvenientes ou anti-sociais” (MATTOS, 1960, p. 395). Entretanto, o autor recomenda que 

em uma situação como essa que foi citada, o professor não interrompa suas explicações e 

nem tome decisões precipitadas, como a de simplesmente excluir o aluno de sala. Segundo o 

autor, somente em casos raros e de excepcional gravidade se justificaria a expulsão do aluno 

infrator da sala de aula. Igualmente, só em casos de extrema necessidade se justificaria o 

recurso do diretor para intervir e reprimir abusos na sala de aula. Acrescenta, ainda, que,  

um olhar mais severo e direto, uma pausa mais significativa, um tom de voz mais 
enfático, um caminhar sereno em direção ao aluno faltoso, sem interromper a 
explanação, bastarão na maioria dos casos para chamá-lo à realidade. Nos casos 
mais graves ou de reincidência, uma breve interpelação ou advertência do 
professor, feita com segurança e sem azedume, será o suficiente. (MATTOS, 1960, 
p. 395). 

A falta do material escolar ou mesmo parte dele poderia resultar também na 

exclusão do aluno de sala. Esquecê-lo era considerado uma infração por parte do professor, 

pois com isso o aluno demonstrava desinteresse, irresponsabilidade ou mesmo a preguiça 

com relação aos trabalhos escolares. Caberia ao professor corrigir o quanto antes esse 

comportamento reprovável. “O professor Emmerich sempre dizia que deveríamos vir com 
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todos nossos materiais. Após a chamada ele olhava para todos nós e perguntava: Fulano, 

cadê seu material? Professor, eu esqueci. Você esqueceu? Rua! Ele não perdoava ninguém 

[...]” (Aluno 8). 

Uma outra situação comum para que houvesse uma intervenção professoral 

objetivando restabelecer a ordem escolar e considerado um grande temor por parte dos 

alunos era a punição que se realizava através da atribuição de notas. Esta poderia ser 

aplicada por meio da “prova surpresa” ou mesmo através da pontuação que o aluno recebia 

pela avaliação comportamental realizada pelo professor e que incidia na nota bimestral de 

aplicação. Era um mecanismo disciplinar de alta eficiência. Esse método era utilizado 

permanentemente pelos professores desde o curso elementar até no normal. “Bastava o 

professor fazer uma ameaça do tipo que ele iria pegar o diário de classe que a sala 

congelava” (Professor 2). Segundo nos informou um ex-aluno, havia “um professor de 

Matemática chamado Joaquim Floriani. Este é um professor que poderíamos chamar de 

carrasco. Entretanto, fundamentalmente, este professor exercia sua autoridade pelas notas, 

pelas notas baixas. Eu fui uma das suas vítimas, repetindo o segundo ano do ginásio” 

(Aluno 3). 

Situações mais radicais de punição escolar também foram citadas por nossos 

entrevistados. A primeira delas dizia respeito a uma infração cometida inclusive por um dos 

nossos informantes na época em que o mesmo freqüentava o curso ginasial. Vejamos o que 

ele nos diz:  

“Bom, naquela época todo mundo tinha bicicleta. E nós tínhamos o hábito de 

descer o morro do Pedro II em alta velocidade. Entretanto, o Gerlach (diretor) tinha 

proibido de nós fazermos isto. Mas sabe como são os alunos, né? Um dia nós descemos o 

morro, pois tínhamos jogado uma corrida e eu acabei atropelando uma menina, uma aluna. 

Eu nunca me esqueço, foi o único constrangimento que eu passei no Pedro II [...] O Gerlach 

reuniu todo o colégio no pátio e fez uma preleção comigo sozinho lá na frente. Eu fui o 

exemplo. (risos) O mau exemplo (risos). Fui suspenso, evidentemente” (Aluno 7)64. 

Os sujeitos que eram obrigados a presenciar essa encenação automaticamente eram 

transformados em uma espécie de testemunhas do castigo e de certo modo tomavam parte 

dele, pois o significado simbólico era deveras contundente, repercutindo de imediato em 

todo o universo escolar. O diretor anunciava nesse instante o crime que foi cometido pelo 

                                                           
64 Não conseguimos localizar qualquer registro de suspensão ou mesmo referência sobre esse fato nos relatórios 
investigados. 
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aluno e, conseqüentemente, a pena que viria a ser aplicada. A justiça se fazia estabelecer. O 

infrator tornava-se um elemento de instrução para os demais. Para cada falta, sua lei; para 

cada infrator, um castigo. Nesse sentido, Foucault (1977, p. 114) nos lembra que “a correção 

individual deve, então, realizar o processo de requalificação do indivíduo como sujeito de 

direito, pelo reforço dos sistemas de sinais e das representações que fazem circular”. 

O “suplício público” dessa posição, o espetáculo moralista e disciplinador, além de 

levar o mesmo ao arrependimento, possuía a finalidade de fazer com que os alunos 

refletissem sobre as faltas cometidas e fazer com que os espectadores se sentissem inibidos 

de repetir tal infração. É uma produção diferenciada de sofrimento ao aluno, um ritual 

organizado para marcar os infratores e manifestar o poder que pune. Realiza ao mesmo 

tempo a ostentação da verdade e do poder. Aplicando-lhes os chamados castigos morais 

poderia ser feito um apelo à noção de responsabilidade e ao espírito de justiça e de dever do 

educando.  

Por último, gostaríamos ainda de destacar que, embora fosse raro, ainda se viu 

aplicar punições físicas no curso ginasial no final da década de 1940 na Escola Normal 

Pedro II. Toda vez que mencionávamos essa questão com nossos entrevistados, sobretudo, 

com os ex-professores, percebíamos um certo desconforto para tratar do referido tema e 

negaram veementemente que esse tipo de atitude ainda pudesse existir nas décadas de 1940 e 

1950 na escola pesquisada. Entretanto, surpreendeu-nos uma informação que conseguimos 

colher no decorrer de nossas entrevistas. Conforme já foi citado, embora de maneira rara, no 

curso elementar ainda se recorreu a essa forma de disciplinamento apesar de as punições 

físicas serem proibidas tanto dentro como fora de sala de aula. Todavia, três alunos que 

cursaram o ginásio da escola mencionaram uma mesma situação, um caso de agressão física 

denominado por um deles como “esporádico” e que ocorreu entre um professor e um aluno. 

Citamos, a título de ilustração, o depoimento de um deles:  

“Eu sei que alguns meninos começaram a fazer brincadeiras na sala de aula e o 

professor chegou próximo deles e chamou-lhes a atenção. Contudo, não tardou para que um 

desses meninos continuasse com suas brincadeiras, considerado pelo professor como um 

comportamento inadequado. O professor chegou no lado desse aluno, fechou a mão e deu-

lhe uma bofetada que fez com que ele caísse sobre os demais colegas que estavam 

anteriormente brincando com ele. O golpe fez com que arrebentasse uma veia na bochecha 

e imediatamente inchou. Naturalmente que isso causou mal-estar, um medo entre nós” 

(Aluno 3).  
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Não conseguimos localizar qualquer informação em documentos oficiais que 

tratassem do referido episódio. Aliás, não só este, mas pelo que pudemos perceber em nossa 

investigação, a maioria das punições escolares não eram registradas nos relatórios 

encaminhados ao Departamento de Educação. Pelo que constatamos, a direção da escola 

parece ter adotado de certo modo a prática de “ocultamento” dos problemas considerados 

mais delicados e que acabavam surgindo no decorrer do ano letivo. São raras as menções, 

nos relatórios da escola, de casos de indisciplina. Da mesma forma, acreditamos que tornar 

visível aos olhos do Departamento de Educação esses supostos problemas de conduta 

disciplinar dos alunos poderia depor contra o próprio educandário (entenda-se direção e 

professores). Desse modo, acreditamos que os casos que fossem considerados mais delicados 

eram excluídos dos relatórios oficiais e resolvidos internamente entre os docentes, direção e 

familiares dos alunos.  

Essa hipótese é reforçada no instante em que, ao questionarmos nossos 

entrevistados sobre a existência do “livro-negro” destinado exclusivamente para o registro 

das faltas cometidas pelos educandos, nenhum deles conseguiu se lembrar do mesmo. Mas, 

se a existência e a utilização desse documento era exigida por lei e, como pudemos perceber, 

casos de indisciplina também ocorreram no período que contempla este estudo, por que 

então não eram registrados no “livro-negro”?  

Sobre a referida questão, nada impede que levantemos uma segunda hipótese. Esta 

poderia considerar que no período que abrange este estudo ocorreram poucos casos de 

indisciplina, o que nos demonstra uma eficácia significativa do controle disciplinar exercido 

pelos dirigentes escolares sobre seus alunos. Através dos diversos mecanismos de 

incitamento escolar investidos sobre o corpo dos estudantes desde a mais tenra idade da 

criança, possivelmente se tenha alcançado uma performance disciplinar tão significativa que 

somente em raríssimas exceções se fizesse necessário utilizar-se o citado livro.  

Desse modo se apresentaram os comportamentos, as ações, as posturas disciplinares 

que a escola desejava que fossem cumpridas pelos alunos no estabelecimento de ensino. 

Esperava-se, também, fazer com que essas normas disciplinares se revelassem na concretude 

dos hábitos dos discentes e, em contrapartida, suprimir, rechaçar e combater práticas 

consideradas “anormais” ou “indisciplinadas” dos mesmos. Agindo com essa intolerância, a 

escola investigada procurou abolir por completo o comportamento considerado indesejável 

e, conseqüentemente, garantir a normalização dessa maquinaria disciplinar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco desta investigação direcionou-se para a compreensão das relações de poder 

que ocorriam no interior do educandário pesquisado, entre as décadas de 1940 e 1950 e, de 

maneira mais especial, a partir do instante em que o mesmo foi transformado na Escola 

Normal Pedro II. Contudo, apresentarmos uma análise que se proponha conclusiva sobre o 

tema seria no mínimo leviano de nossa parte. Ademais, logo que iniciamos nossas primeiras 

incursões no campo investigativo esperávamos enfrentar algumas dificuldades para 

penetrarmos no nível das relações de poder na escola.  

No decorrer de nossa pesquisa, vimo-nos forçados a verificar os espaços do 

educandário, observando suas divisões, sua arquitetura, analisando seus documentos, além de 

nos incumbirmos da realização de algumas entrevistas com ex-alunos e professores que 

estiveram vinculados ao estabelecimento no período que compreende este estudo. Tudo isso 

nos permitiu verificar o quão centralizadora era a estrutura ali instalada, sedimentada em uma 

ordem burocrático-disciplinar que submeteu tanto os docentes, quanto os discentes, fazendo 

prevalecer toda uma lógica de assujeitamento no interior da mesma, onde se procurava 

preservar a disciplina a qualquer preço.  

Mas para que isto fosse alcançado, sobretudo, com o corpo discente, uma rede de 

táticas e estratégias de vigilância foi colocada em prática, estabelecendo-se um olhar 

panóptico sobre a escola e, ao mesmo tempo, sobre cada um dos sujeitos. Conforme pudemos 

conferir, a eficiência dessa estratégia vigilante era reforçada ainda mais pela própria 

arquitetura do estabelecimento escolar, com suas dimensões reduzidas, diversas salas de aula, 

repartições de cursos e séries, bem como um número ainda reduzido de alunos. No entanto, 

salientamos que essa vigilância panóptica não ficou restrita ao espaço do educandário, mas 

também produzia seus efeitos sobre os alunos, além de seus muros. Ademais, essa maquinaria 

escolar era assoberbada por uma série de mecanismos e dispositivos didáticos como o 

esquadrinhamento minucioso de controle do tempo e do espaço, a emulação, a premiação, os 

castigos, os exercícios constantes e permanentes, entre outros. Assim, os discursos, os gestos, 

os hábitos e as atitudes dos discentes foram sendo moldados, ajustados, disciplinados para 

torná-los, fundamentalmente, agentes sujeitados e ativos.  

Constatamos ainda que nesse período o educandário instalou uma escolarização que 

tinha por praxe fazer com que os alunos repetissem até a exaustão rotinas de pensamento e de 

ações que, por sua vez, atualizavam normas e leis que somente permitiam pensar dentro do até 
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então pensado, e que agissem nos limites do até então realizado, legitimando, assim, todo um 

regime de verdade e de práticas. 

Desse modo, o cruzamento de todos esses mecanismos e dispositivos disciplinares 

contribuiu decisivamente para que se criassem e fortalecessem visivelmente as hierarquias de 

poder dentro da escola, fazendo com que os sujeitos obedecessem às normas vigentes da 

instituição reconhecendo e legitimando a autoridade e o saber professoral.  

As definições e disposições das estratégias utilizadas para fazer com que os 

educandos passassem a se comportar de acordo com o que o educandário e a própria 

legislação educacional previa, são vetores que indicam a intenção, consciente ou velada, de se 

produzir identidades escolares específicas. Eram práticas escolares muitas vezes eufemizadas, 

mas que se convertiam num campo de ação e de efeitos significativos sobre a conduta do 

corpo discente, contribuindo, assim, para a fabricação de sujeitos disciplinados. Esse jogo de 

poder era ainda reforçado, e ganhava cada vez mais o estatuto de verdade, quanto maior fosse 

o tempo de permanência da criança na instituição de ensino, ou seja, sujeitando-se cada vez 

mais às constantes ações de cerceamento sobre seu corpo, maior era o grau de aceitação e 

compactuação com o esquema gerador de reprodução de condutas desejáveis pela escola.  

Objetivando atingir um grau elevado de produtividade e rendimento escolar, 

verificamos a existência de diversos mecanismos de incitamento, que acabaram gerando 

explícitas classificações entre os educandos. As próprias disputas eram incentivadas pelos 

professores por meio de jogos, exercícios e avaliações que tornavam visíveis os denominados 

“bons” e “maus” alunos. Nesse sentido, pareceu-nos que a escola conseguiu fazer com que os 

discentes se habituassem ao sistema disciplinar, legitimando e aceitando a prática desse poder 

classificador. Percebemos que, no decorrer de nossas entrevistas, a grande maioria dos 

informantes considerou absolutamente natural que o sistema escolar tivesse esse poder de 

classificar os alunos. Ou seja, para eles, a escola deveria aceitar e permanecer apenas com os 

alunos considerados “bons”, aqueles que se adaptassem à regra do jogo escolar. No caso dos 

demais, “a própria natureza daria conta” (Aluno 5). Assim, a própria maquinaria escolar, 

com seus mecanismos de incitamentos constituídos, entre outros, por meio dos cerceamentos, 

repreensões verbais, punições escritas, pequenas humilhações, notas baixas e, finalmente, 

atingindo o veredicto da própria reprovação no final do ano letivo, eram consideradas razões 

mais do que suficientes para motivar alguns alunos, considerados pelo sistema escolar como 

estando fora do “padrão desejado”, candidatos a abandonarem a instituição. Esses eram 

indivíduos que literalmente não correspondiam à expectativa da escola e, portanto, 

fracassados. Desse modo, é possível verificarmos que a instituição escolar acabou atualizando 
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uma hierarquia de saber nos seus mais ricos detalhes. Por intermédio de todo um 

acompanhamento burocrático-pedagógico realizado pela escola por meio dos diários, boletins, 

cadernetas, provas, trabalhos, exames, notas, conceitos, entre outros, pode-se visivelmente 

estabelecer uma valoração individual de cada sujeito. Desse modo ficava mais fácil 

estabelecer uma regra, um padrão. Assim, ou o aluno se adaptava e correspondia ao desejado 

pela instituição, ou ele geralmente seria levado, em decorrência do sucessivo “fracasso”, a 

deixar a mesma.  

Conforme pudemos verificar anteriormente, parece que os alunos acabaram 

aceitando e legitimando essa disputa pelo saber ou, em outras palavras, essa “hierarquia do 

saber”. Ademais, convém destacarmos que a escola instituiu toda uma hierarquia de poder 

que, por sua vez, possuía a força de proceder à naturalização da lógica da lei, do cumprimento 

da regra. Portanto, tomando como referência exclusivamente os depoimentos dos informantes, 

constatamos que um fracasso escolar, apesar de evidentemente não ser desejado por ninguém 

e ser visto como algo temeroso pelo alunado, uma vez emitido o veredicto escolar, deveria ser 

acatado, pois, como nos disse um dos informantes que passou pela experiência da reprovação, 

“a coisa sempre foi assim, né? Ou se era um bom aluno ou se reprovava. No meu caso, tive 

dificuldades, apesar de adorar os professores. Mas, o que eu poderia fazer?” (Aluno 8).  

Por outro lado, também, localizamos, no decorrer de nosso estudo, tentativas de 

subversão à ordem, de fugas ao cerco disciplinar estabelecido pela instituição. Todavia, nesse 

jogo de poder, geralmente era o aluno que deveria ceder e se colocar numa posição 

conformadora, ou seja, subjetivando-se num corpo dócil frente ao dominador. 

O período temporal investigado demonstrou-nos como as relações de poder foram se 

estabelecendo, conflitando-se e se adaptando às normas disciplinares da escola. A própria 

disciplina, enquanto uma técnica de exercício de poder, para conseguir se instalar e se 

estabelecer, ora de maneira mais sutil e velada, ora de maneira mais visível, recorreu às 

práticas punitivas para se ajustar à ordem estabelecida. Verificamos que a escola buscou 

“fabricar” alunos essencialmente úteis, ajustados à lógica dos aparelhos de produção que 

visavam contemplar as organizações econômicas e políticas que necessitavam essencialmente 

de corpos dóceis, úteis e vigorosos. Assim, a escola procurou transformar e entregar à 

sociedade indivíduos submissos, obedientes, amantes da ordem, respeitosos em presença de 

autoridades, sabedores do lugar que deveriam ocupar nas hierarquias sociais. Mas por outro 

lado, os professores também demonstraram terem sido integrados àquele sistema, pois, como 

educadores, amoldaram-se e se submeteram às obrigações, acatando e expandindo no 
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cotidiano escolar sua tarefa fiscalizadora, normatizadora e punitiva. Desenhava-se, assim, um 

quadro no qual alunos e professores se submetiam à ordem.  

Convém ainda ressaltarmos que o período que abrange este estudo é singular na 

educação brasileira, principalmente em razão das reformas que nela ocorreram tanto em nível 

federal, como estadual. Todavia, essas reformas não se limitaram somente às questões 

referentes ao ensino, mas também acabaram de uma maneira ou outra contemplando a questão 

disciplinar nas escolas. Apesar da relevância das discussões teóricas da Escola Nova que 

ocorriam no Brasil, encabeçadas por Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e 

outros que já vinham se debruçando desde a década de 1920 em campanhas para abolir as 

punições físicas da escola, ainda encontrávamos em muitas escolas brasileiras a persistência 

em recorrer ao castigo no corpo do educando. Conforme pudemos verificar, apesar de raros, 

os castigos corporais, como tática disciplinar, persistiram no educandário investigado, sendo 

na maioria das vezes ocultados pela própria direção. No entanto, os castigos na “alma” do 

sujeito foram deveras recorrentes no cotidiano escolar. Visando sempre corrigir o educando, 

apelava-se para reprimendas orais, cópias de frases com efeito moral, retenções do aluno no 

recreio ou depois da aula, exclusão de sala, anotações na caderneta, suspensões, entre outras. 

Para finalizarmos o presente estudo, permitimo-nos afirmar que no período que 

contemplou esta pesquisa pudemos constatar que os alunos acabaram aceitando e 

legitimando a autoridade e, conseqüentemente, as normas disciplinares da instituição, 

reconhecendo-as como úteis e necessárias. Percebemos, ainda, que a maioria dos nossos 

entrevistados e, de maneira especial, os ex-alunos, creditam ao educandário e ao seu regime 

disciplinar grande parcela de importância para o sucesso de suas vidas, tanto no âmbito 

pessoal, como profissional. Apregoam que a disciplina daquela época, reconhecidamente 

rígida e autoritária, foi uma peça central para que se atingissem esses objetivos. “Ora, se 

existe disciplina, se existe ordem, as coisas funcionam. E isso vale para tudo: casa, empresa, 

escola, loja, etc. Eu só posso agradecer aos meus ex-professores por terem agido e nos 

ensinado assim” (Aluno 5). Constatamos, ainda, que a autoridade professoral, a sua conduta 

e seu comportamento foram aceitos e “naturalizados” pelos alunos, pois, como nos afirmou 

um dos entrevistados, foi “algo que fez muito bem para nossa vida. Acima de tudo, nos fez 

gente” (Aluno 11).  

Desse modo, podemos perceber que o poder disciplinar foi introjetado pelos 

educandos, tornando-se algo natural, legítimo e, até mesmo, necessário. Assim, entendemos 

que de uma maneira geral a Escola Normal Pedro II no período estudado conseguiu atingir, 

entre outros, o seu objetivo maior: o de educar.  
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“Cria o Município de Gaspar”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 526 de 28 de fevereiro de 1934. In: Coleção de Decretos, 
Resoluções e Portarias de 1934. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1935.  
 
“Cria o Município de Indaial”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 527 de 28 de fevereiro de 1934. In: Coleção de Decretos, 
Resoluções e Portarias de 1934. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1935.  
 
“Cria o Município de Timbó”. 
 
- SANTA CATARINA. Lei n° 119 de 07 de novembro de 1936. In: Coleção de Leis de 1936. 
Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1936.  
 
“Cria o departamento de estatística do Estado”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 35 de 13 de janeiro de 1938. In: Coleção de Decretos-
leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Proíbe o uso de nomes estrangeiros em sedes, ou núcleos, de populações que se criarem, e 
nos estabelecimentos escolares, ou outros, que recebam auxílio, ou favor, do Estado, ou dos 
Municípios”. 
  
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 76 de 04 de março de 1938. In: Coleção de Decretos-
leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Dispõe sobre a educação cívico-cultural das associações de caráter privado”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 88 de 31 de março de 1938. In: Coleção de Decretos-
leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Estabelece normas relativas ao ensino primário, em escolas particulares, no Estado”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 123 de 18 de junho de 1938. In: Coleção de Decretos-
leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Subordina a Superintendência Geral do Ensino os serviços referentes a educação e ao ensino, 
no Estado”. 
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- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 124 de 18 de junho de 1938. In: Coleção de Decretos-
leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Cria a Inspetoria Geral de Escolas Particulares e Nacionalização do Ensino”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 244 de 08 de dezembro de 1938. In: Coleção de 
Decretos-leis de 1938. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Dá nova organização aos Grupos Escolares e aos Cursos Complementares”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 301 de 24 de fevereiro de 1939. In: Coleção de 
Decretos-leis de 1939. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1939.  
 
“Estabelece normas para a obrigatoriedade do ensino primário, institui a quitação escolar e 
cria o registro do censo escolar”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 543 de 30 de maio de 1941. In: Coleção de Decretos-
leis, Decretos, Resoluções e Portarias de 1941. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 
1942.  
 
“Cria o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 668 de 06 de agosto de 1942. In: Legislação: segundo 
semestre de 1942. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1943.  
 
“Autoriza a Fazenda do Estado a adquirir imóveis na cidade de Blumenau e dá outras 
providência”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 2747 de 12 de agosto de 1942. In: Legislação: segundo 
semestre de 1942. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1943. 
 
“Cria o curso complementar anexo ao Grupo Escolar ‘Pedro II’, da cidade de Blumenau”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 257 de 21 de outubro de 1946. In: Legislação de 1946. 
Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1946. 
 
“Expede a Lei Orgânica do Ensino Normal do Estado de Santa Catarina”. 
  
- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 298 de 18 de novembro de 1946. In: Legislação de 
1946. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1946. 
 
“Expede a Lei Orgânica do Ensino Primário”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 3674 de 23 de novembro de 1946. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 29 nov. 1946. Ano XIII, N.3356, p.01. 
  
“Expede regulamento para os estabelecimentos de ensino normal.” 
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- SANTA CATARINA. Decreto-lei n° 316 de 04 de dezembro de 1946. In: Legislação de 
1946. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1946. 
 
“Cria a Escola Normal Pedro II”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 3733 de 12 de dezembro de 1946. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 14 jan. 1947. Ano XIII, N.3386, p.01. 
 
“Expede regulamento para o serviço de inspeção escolar”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 3735 de 17 de dezembro de 1946. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 14 fev. 1947. Ano XIII, N.3409, p.011. 
 
“Aprova o regulamento para os estabelecimentos de ensino primário de Santa Catarina”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 3781 de 27 de janeiro de 1947. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 29 jan. 1947. Ano XIII, N.3397, p.01. 
 
“Denomina ‘Pedro II’ a Escola Normal da cidade de Blumenau, estendendo o mesmo nome 
ao Ginásio e ao Grupo Escolar”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 880 de 05 de janeiro de 1951. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 11 jan. 1951. Ano XVII, N.4338, p.01. 
 
“Denomina de Ginásio Estadual Pedro II o curso de 1o ciclo secundário que funciona anexo à 
Escola Normal Pedro II, da cidade de Blumenau”. 
 
- SANTA CATARINA. Decreto n° 294 de 07 de janeiro de 1957. In: Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 09 jan. 1957. Ano XXIII, N.5772, p.01. 
 
“Cria o Colégio Estadual ‘Pedro II’”. 
 
- SANTA CATARINA. Portaria E/017 de 28 de março de 2000. In: Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina. Florianópolis, 05 abr. 2000. Ano LXVII, N.16387, p.05. 
 
“Altera a identificação de ensino da rede pública estadual”. 
 
 

d) Legislação Municipal 

 
BLUMENAU. Decreto-lei n° 68 de 18 de agosto de 1942. In: Relatório dos negócios 
administrativos do Município de Blumenau, referente ao ano de 1942 apresentado ao 
Exmo. Snr. Nereu Ramos, interventor federal no estado, pelo prefeito municipal Dr. 
Afonso Rabe. Blumenau: Livraria e Tipografia Carl Wahle S.A., 1942. P. 29. 
 
“Estabelece novas denominações de algumas ruas do Município de Blumenau”. 
                                                           
1 Ressaltamos que o citado decreto foi impresso separadamente na sua íntegra e se encontra no Arquivo Público 
do Estado de Santa Catarina. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Justiça, Educação e Saúde. 
Departamento de Educação. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado, 1946. 
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ANEXO A 
 

 

DECRETO-LEI N. 8.530 – DE 2 DE JANEIRO DE 1946  

 

Lei Orgânica do Ensino Normal  

 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

 

DECRETA A SEGUINTE: 

 

Lei Orgânica do Ensino Normal 

 

TÍTULO I 

 

Das bases da organização do ensino normal 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES DO ENSINO NORMAL 

 

Art. 1º. O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes finalidades: 

 

1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 

2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 

3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CICLOS DO ENSINO NORMAL E DE SEUS 

 

Art. 2º. O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de regentes 

de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de professores 

primários, em três anos. 

Art. 3º. Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de especialização para professores 

primários, e cursos de habilitação para administradores escolares do grau primário. 
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CAPÍTULO III 

DOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NORMAL 

 

Art. 4º Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o curso normal regional, a 

escola normal e o instituto de educação. 

 

§ 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão somente o primeiro 

ciclo de ensino normal. 

§ 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de segundo ciclo desse 

ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário. 

§ 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos próprios da escola 

normal, ministre ensino de especialização do magistério e de habilitação para administradores 

escolares do grau primário. 

§ 4º Os estabelecimentos de ensino normal não poderão adotar outra denominação senão as 

indicadas no artigo anterior, na conformidade dos cursos que ministrarem. 

Parágrafo único. É vedado a outros estabelecimentos de ensino o uso de tais denominações, 

bem como o de nomes que incluam as expressões normal, pedagógico e de educação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA LIGAÇÃO DO ENSINO NORMAL COM OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO 

 

Art. 6º O ensino normal manterá da seguinte forma ligação com as outras modalidades de 

ensino: 

 

1. O curso de regentes de ensino estará articulado com o curso primário. 

2. O curso de formação geral de professores primários, com o curso ginasial. 

3. Aos alunos que concluírem o segundo ciclo de ensino normal será assegurado o direito de 

ingresso em cursos da faculdade de filosofia, ressalvadas, em cada caso, as exigências 

peculiares à matrícula. 
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TÍTULO II 

Da estrutura do ensino normal 

 

CAPÍTULO I 

DO CURSO DE REGENTES DE ENSINO PRIMÁRIO 

 

Art. 7º O curso de regentes de ensino primário se fará em quatro séries anuais, compreendendo, 

no mínimo, as seguintes disciplinas: 

 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia geral. 4) Ciências naturais. 5) 

Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais e economia doméstica. 8) 

Educação física. 

Segunda série : 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia do Brasil. 4) Ciências naturais. 5) 

Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da 

região. 8) Educação física. 

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) História geral. 4) Noções de anatomia e 

fisiologia humanas. 5) Desenho. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manuais e atividades 

econômicas da região. 8) Educação física, recreação e jogos. 

Quarta série: 1) Português. 2) História do Brasil. 3) Noções de Higiene. 4) Psicologia e 

pedagogia. 5. Didática e prática de ensino. 6) Desenho. 7) Canto orfeônico. 8) Educação física, 

recreação e jogos. 

 

§ 1º O ensino de trabalhos manuais e das atividades econômicas da região obedecerá a 

programas específicos, que conduzam os alunos ao conhecimento das técnicas regionais de 

produção e ao da organização do trabalho na região. 

§ 2º O curso normal regional, que funcionar em zonas de colonização, dará ainda, nas duas 

últimas séries, noções do idioma de origem dos colonos e explicações sobre o seu modo de 

vida, costumes e tradições. 

 

CAPÍTULO II 

DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS 

 

Art. 8º O curso de formação de professores primários se fará em três séries anuais, 

compreendendo, pelo menos, as seguintes disciplinas: 
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Primeira série : 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anatomia e fisiologia 

humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Educação física, recreação, e 

jogos. 

Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene e educação 

sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 

7) Educação física, recreação e jogos. 

Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) História e filosofia da 

educação. 4) Higiene e puericultura. 5) Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes 

aplicadas. 7) Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, recreação e jogos. 

 

Art. 9º Será também permitido o funcionamento do curso de que trata o artigo anterior, em dois 

anos de estudos intensivos, com as seguintes disciplinas, no mínimo: 

 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Biologia educacional (noções de anatomia e 

fisiologia humanas e higiene). 4) Psicologia educacional (noções de psicologia da criança e 

fundamentos psicológicos da educação). 5) Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e 

artes aplicadas. 7) Música e canto. 8) Educação física, recreação e jogos. 

Segunda série: 1) Psicologia educacional. 2) Fundamentos sociais da educação. 3) Puericultura 

e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Prática de ensino. 6) Desenho e 

artes aplicadas. 7) Música e canto. 8) Educação física, recreação e jogos. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 10. Os cursos de especialização de ensino normal compreenderão os seguintes ramos: 

educação pré-primária; didática especial do curso complementar primário; didática especial do 

ensino supletivo; didática especial de desenho e artes aplicadas; didática especial de música e 

canto. 

Art. 11. Os cursos de administradores escolares do grau primário visarão habilitar diretores de 

escolas, orientadores de ensino, inspetores escolares, auxiliares estatísticos e encarregados de 

provas e medidas escolares. 

Art. 12. À constituição dos cursos de especialização de magistério e os de administradores 

escolares será definida em regulamento. 
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CAPÍTULO IV 

DOS PROGRAMAS E DA ORIENTAÇÃO GERAL DO ENSINO 

 

Art. 13. Os programas das disciplinas serão simples, claros e flexíveis, e se comporão segundo 

as bases e a orientação metodológica que o Ministro da Educação e Saúde expedir. 

Art. 14. Atender-se-á na composição e na execução dos programas aos seguintes pontos: 

a) adoção de processos pedagógicos ativos; 

b) a educação moral e cívica não deverá constar de programa específico, mas resultará do 

espírito e da execução de todo o ensino; 

c) nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática dos programas de ensino 

primário, seus objetivos, articulação da matéria, indicação dos processos e formas de ensino, e 

ainda a revisão do conteúdo desses programas, quando necessário: 

d) a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de participação real no trabalho 

docente, de tal modo que nela se integrem os conhecimentos teóricos e técnicos de todo o 

curso; 

e) as aulas de desenho e artes aplicadas, música e canto, e educação física, recreação e jogos, 

na última série de cada curso compreenderão a orientação metodológica de cada uma dessas 

disciplinas, no grau primário. 

 

Art. 15. O ensino religioso poderá ser contemplado como disciplina dos cursos de primeiro e 

segundo ciclos do ensino normal, não podendo constituir, porém, objeto de obrigação de 

mestres ou professores, nem de freqüência compulsória por parte dos alunos. 

 

TÍTULO III 

Da vida escolar 

 

CAPÍTULO I 

DOS TRABALHOS ESCOLARES 

 

Art. 16. Os trabalhos escolares constarão de lições, exercícios e exames. 

Parágrafo único. Integrarão a vida escolar trabalhos complementares. 
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CAPÍTULO II 

DO ANO ESCOLAR 

 

Art. 17. O ano escolar dividir-se-á em dois períodos letivos e em dois períodos de férias, a 

saber: 

 

a) períodos letivos, de 15 de março a 15 de junho, e de 1 de julho a 15 de dezembro; 

b) períodos de férias de 16 de dezembro a 14 de março e de 16 a 30 de junho. 

 

§ 1º Haverá, trabalhos escolares diariamente, exceto aos domingos e dias festivos. 

§ 2º Poderão realizar-se exames no decurso das férias. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ALUNOS E DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

Art. 18. Os alunos dos estabelecimentos de ensino normal serão sempre de matrícula regular, 

não se admitindo alunos ouvintes. 

Art. 19. Nos estabelecimentos que admitirem alunos de um e outro sexo, as classes poderão ser 

especiais para cada grupo, ou mistas. 

Art. 20. Para admissão ao curso de qualquer dos ciclos de ensino normal, serão exigidas do 

candidato as seguintes condições; 

 

a) qualidade de brasileiro; 

b) sanidade física e mental; 

c) ausência de defeito físico ou distúrbio funcional que contra-indique o exercício da função 

docente; 

d) bom comportamento social; 

e) habilitação nos exames de admissão. 

 

Art. 21. Para inscrição nos exames de admissão ao curso de primeiro ciclo será exigida do 

candidato prova de conclusão dos estudos primários e idade mínima de treze anos; para 

inscrição aos de segundo ciclo, certificado de conclusão de primeiro ciclo ou certificado do 

curso ginasial, e idade mínima de quinze anos. 
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Parágrafo único. Não serão admitidos em qualquer dos dois cursos candidatos maiores de vinte 

e cinco anos. 

Art. 22. Os candidatos à, matrícula em cursos de especialização de magistério primário deverão 

apresentar diploma de conclusão do curso de segundo ciclo e prova de exercício do magistério 

primário por dois anos, no mínimo; os candidatos à matrícula em cursos de administradores 

escolares, ou funções auxiliares de administração, deverão apresentar igual diploma, e prova do 

exercício do magistério por três anos, no mínimo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 23. A matrícula far-se-á de l a 10 de março, e sua concessão dependerá, quanto à primeira 

série, de ter o candidato satisfeito as condições, de admissão; quanto às demais de ter ele 

conseguido habilitação no ano anterior. 

Art. 24. É permitida a transferência de um para outro estabelecimento de ensino normal, em 

cursos do mesmo ciclo. 

Parágrafo único. A regulamentação poderá dispor sobre os exames de seleção, entre candidatos 

à transferência, quando seu número exceda ao de vagas. 

 

CAPÍTULO V 

DA LIMITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DOS TRABALHOS EM CLASSE 

 

Art. 25. Os trabalhos em classe não excederão de vinte e oito horas semanais, em qualquer dos 

dois ciclos do ensino normal. 

Parágrafo único. A distribuição semanal dos trabalhos será fixada pela direção de cada 

estabelecimento, antes do início do período letivo, observadas as determinações dos programas 

quanto ao número de aulas de cada disciplina. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS AULAS, EXERCÍCIOS E TRABALHOS COMPLEMENTARES 

 

Art. 26. As lições e exercícios são de freqüência obrigatória, e, bem assim, os trabalhos 

complementares definidos em regulamento. 
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Art. 27. Estabelecer-se-á nas aulas, entre o professor e os alunos regime de ativa e constante 

colaboração. 

§ 1º O professor terá em mira que a preparação para o magistério exige sempre capacidade para 

trabalho em cooperação, espírito de auto-crítica e de compreensão humana, pelo que se 

esforçará em assim orientar o seu ensino. 

§ 2º Os alunos deverão ser conduzidos não apenas à aquisição de conhecimentos discursivos, 

mas à realização das técnicas de trabalho intelectual mais recomendáveis aos futuros docentes. 

Art. 28. Os programas deverão ser executados na íntegra, de conformidade com as diretrizes 

que fixarem. 

Art. 29. Como trabalhos complementares os estabelecimentos de ensino normal deverão 

promover entre os alunos, a organização e o desenvolvimento de instituições para-escolares, 

destinadas a criar, em regime de autonomia, condições favoráveis à formação dos sentimentos 

de sociabilidade e do estudo em cooperação. Merecerão especial cuidado as instituições que 

tenham por objetivo despertar entre os escolares o interesse pelos problemas nacionais. 

 

CAPÍTULO VII 

DA HABILITAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Art. 30. A habilitação dos alunos, para a promoção à série imediata, ou conclusão de curso, 

dependerá, em cada disciplina, de uma nota anual de exercícios, da nota obtida em prova 

parcial e das notas do exame final. 

Parágrafo único. As notas serão expressas em escala de zero a cem. 

Art. 31. A partir de abril e excetuados os meses em que se realizarem provas escritas, será 

dada, em cada disciplina, e a cada aluno, pelo respectivo professor, uma nota resultante da 

avaliação de seu aproveitamento. A média aritmética dessas notas mensais será a nota anual de 

exercícios. 

Art. 32. Haverá, na primeira quinzena de junho, para todas as disciplinas, prova parcial, escrita, 

ou prática, que versará sobre toda a matéria ensinada até uma semana antes de sua realização; e 

ao fim do ano letivo, exames finais que constarão de prova escrita e de prova oral, ou de prova 

escrita e de prova prática. 

Parágrafo único. As provas escritas dos exames finais serão realizadas na segunda quinzena de 

novembro, e as provas orais e práticas no mês de dezembro. 

Art. 33. Será habilitado nos trabalhos do ano, o aluno que obtiver nota final cinqüenta, pelo 

menos, em cada disciplina. 
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§ 1º A nota final resultará da media aritmética da nota anual de exercícios da obtida na prova 

parcial e das obtidas nas duas provas do exame final. 

§ 2º Será facultada segunda chamada para qualquer das provas, nas condições que o 

regulamento admitir. 

Art. 84. Aos alunos que não tiverem obtido habilitação em uma ou duas disciplinas, será 

assegurado o direito de realizarem exames finais em segunda época, os quais se farão na 

primeira quinzena de março. 

Parágrafo único. Nessa hipótese, o cômputo de habilitação se fará pela mesma forma indicada 

no art. 33, substituindo-se, apenas, os resultados das provas de primeira época pelas de 

segunda. 

Art. 35. Não poderão prestar exames finais, na primeira época ou na segunda, os alunos que 

houverem faltado a vinte e cinco por cento das aulas e exercícios, ou dos trabalhos 

complementares, quando de caráter obrigatório. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

Art. 36. Aos alunos que concluírem o curso de primeiro ciclo de ensino normal será expedido o 

certificado de regente de ensino primário; aos que concluírem o curso de segundo ciclo dar-se-

á o diploma de professor primário. 

Art. 37. Aos habilitados em cursos de especialização, ou de administração escolar, serão 

expedidos os competentes certificados. 

Parágrafo único. Dos certificados e diplomas de ensino normal constarão sempre indicações 

claras sobre a natureza do curso, sua duração, disciplinas componentes e notas obtidas. 

 

TÍTULO IV 

Da administração e organização do ensino normal 

 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 38. Não poderá, funcionar no país estabelecimento de ensino normal que desatenda aos 

princípios e preceitos desta lei. 
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Parágrafo único. Não poderá igualmente funcionar o estabelecimento que desatenda à 

legislação complementar, ou a regulamento, expedidos pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, 

relativamente ao ensino normal em seus respectivos territórios. 

Art. 39. Os poderes públicos federais e estaduais devem desenvolver a redai de 

estabelecimentos de ensino normal, mediante conveniente planejamento, a fim de que, no 

devido tempo e onde se torne necessário, haja em número e qualidade os docentes reclamados 

pela expansão dos serviços de ensino primário. 

 

CAPÍTULO II 

DO ENSINO NORMAL MEDIANTE MANDATO 

 

Art. 40. Onde se torne conveniente, poderão os Estados outorgar mandato a estabelecimentos 

municipais ou particulares de ensino, para que ministrem cursos de ensino normal, do primeiro 

ou do segundo ciclo e que serão, assim, oficialmente reconhecidos. 

Art. 41. A outorga de mandato será, deferida em cada Estado, segundo a regulamentação que 

for expedida, mas dependerá, sempre, de confirmação do Ministério da Educação e Saúde. 

Art. 42. Os estabelecimentos, municipais ou particulares, que desejarem outorga de mandato de 

ensino normal, deverão satisfazer às seguintes exigências mínimas: 

 

a) prédio e instalações didáticas adequadas; 

b) organização de ensino nos termos do presente decreto-lei; 

c) corpo docente com a necessária idoneidade moral e técnica; 

d) ensino de português, geografia e história do Brasil, entregue a brasileiros natos; 

e) manutenção de um professor-fiscal, no estabelecimento designado pela autoridade de ensino 

competente; 

f) existência de escola primária anexa, para a demonstração e prática de ensino. 

 

Parágrafo único. Não poderá ser concedido mandato para curso de segundo ciclo do ensino 

normal, senão a estabelecimento que já possua ginásio oficialmente reconhecido. 

Art. 43. O mandato será suspenso ou cassado pela autoridade que a houver concedido, sempre 

que o estabelecimento de ensino normal deixe de preencher as condições de idoneidade ou 

eficiência de ensino indispensáveis. 

Art. 44. Os estabelecimentos de ensino normal subordinados à administração dos Territórios 

não poderão funcionar validamente sem prévia autorização do Ministério da Educação e Saúde. 
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CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 45. A organização interna e demais condições de funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino normal serão definidas, para cada unidade federada, na conformidade da legislação 

complementar e regulamento que, sobre a matéria, forem expedidos pelos Estados e pelo 

Distrito Federal. 

§ 1º A legislação de cada Estado deverá definir o caráter especializado dos cursos normais 

regionais, segundo as condições de vida, social e econômica das diferentes zonas de seu 

território, podendo igualmente limitar o funcionamento desses cursos a algumas delas, ou a 

uma só e determinada zona. 

§ 2º Não funcionarão no Distrito Federal cursos de primeiro ciclo de ensino normal. 

Art. 46. A legislação de cada unidade federada poderá acrescer disciplinas à seriação indicada 

nos artigos 7º, 8º e 9º, ou desdobrá-las, para maior eficiência do ensino. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ESCOLAS ANEXAS AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NORMAL 

 

Art. 47. Todos os estabelecimentos de ensino normal manterão escolas primárias anexas para 

demonstração e prática de ensino. 

§ 1º Cada curso normal regional deverá manter, pelo menos, duas escolas primárias isoladas. 

§ 2º Cada escola normal manterá um grupo escolar. 

§ 3º Cada instituto de educação manterá um grupo escolar e um jardim de infância. 

Art. 48. Além das escolas primárias referidas no artigo anterior, cada escola normal e cada 

instituto de educação deverá manter um ginásio, sob regime de reconhecimento oficial. 

 

CAPÍTULO V 

DOS professores DE ENSINO NORMAL 

 

Art. 49. A constituição do corpo docente em cada estabelecimento de ensino normal, far-se-á 

com observância dos seguintes preceitos: 

 

1. Deverão os professores do ensino normal receber conveniente formação, em cursos 

apropriados, em regra de ensino superior. 
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2. O provimento, em caráter efetivo, dos professores dependerá da prestação de concurso. 

3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino normal exigir-se-

á inscrição, em competente registro do Ministério da Educação e Saúde. 

4. Aos professores do ensino normal será assegurada remuneração condigna. 

 

TÍTULO V 

Das medidas auxiliares 

 

Art. 50. Os poderes públicos tomarão medidas que tenham por objetivo acentuar a gratuidade 

do ensino normal e bem assim, para a instituição de bolsas, destinadas a estudantes de zonas 

que mais necessitem de professores primários. 

Parágrafo único. A concessão das bolsas se fará com o compromisso da parte do beneficiário 

de exercer o magistério, nessas zonas, pelo prazo mínimo de cinco anos. 

Art. 51. A União, os Estados e os Municípios poderão subvencionar estabelecimentos 

particulares de ensino normal, sob mandato, sempre que funcionem em zonas onde não haja 

ensino normal oficial. 

Art. 52. Os estabelecimentos de ensino normal deverão constituir-se como centros de cultura 

escolar e extra-escolar da zona em que funcionem, esforçando-se sempre por desenvolver ação 

conjunta em prol da dignificação da carreira do professor primário. 

Art. 53. Nenhuma taxa recairá, sobre os alunos dos estabelecimentos de ensino normal. 

 

TÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Art. 54. Não poderão receber auxílio à conta do Fundo Nacional de Ensino Primário, as 

unidades federadas que não providenciarem nos termos do presente decreto-lei, quanto ao 

planejamento e desenvolvimento da rede de ensino normal, que lhes caberá manter, a fim de 

que a expansão de seu sistema escolar primário não venha a ser prejudicada por escassez de 

pessoal docente devidamente habilitado. 

Parágrafo único. Para os efeitos do que se dispõe neste artigo, os órgãos de administração do 

ensino normal, em cada unidade federada, se articularão com os órgãos próprios do Ministério 

da Educação e Saúde, aos quais farão enviar a legislação existente e a legislação que lhe for 

acrescida, bem como, até 30 de março de cada ano, sucinto relatório sobre as atividades do 

ensino normal no ano anterior. 
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Art. 55. Atendidas a diferenciação do nível de formação e as normas que disciplinarem a 

investidura e a carreira do magistério, em cada unidade federada, os diplomas de professor 

primário, expedidos na conformidade do presente decreto-lei, terão validade em todo o 

território nacional. 

Parágrafo único. A regulamentação que for baixada pelos Estados e pelo Distrito Federal 

assegurará, porém, em igualdade de condições, preferência aos diplomados em cada uma 

dessas unidades, respectivamente. 

Art. 56. Os certificados de professores especializados de ensino primário e de administradores 

escolares terão a validade que lhes outorgar a regulamentação de cada unidade federada. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1946, 125 de Independência e 58º da República.  

 
JOSÉ LINHARES 

Raul Leitão da Cunha. 
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ANEXO B 
 

 

DECRETO-LEI N. 4.244 – DE 9 DE ABRIL DE 1942 
 

Lei orgânica do ensino secundário 

 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 

decreta a seguinte 

 

LEI ORGÂNICA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

TÍTULO I 

DAS BASES DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 

 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade integral 

dos adolescentes. 

2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência patriótica e a 

consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de 

formação especial. 

 

CAPÍTULO II 

NOS CICLOS E NOS CURSOS 

 

Art. 2º O ensino secundário será ministrado em dois ciclos. O primeiro compreenderá um só 

curso: o curso ginasial. O segundo compreenderá dois cursos paralelos: o curso clássico e o 

curso científico. 

Art. 3º O curso ginasial, que terá a duração de quatro anos, destinar-se-á a dar aos adolescentes 

os elementos fundamentais do ensino secundário. 
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Art. 4º O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de três anos, terão por 

objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e 

aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de um maior 

conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, essa 

formação será marcada por um estudo maior de ciências. 

 

CAPÍTULO III 

DOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Art. 5º Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o ginásio e o colégio. 

§ 1º Ginásio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a ministrar o curso de 

primeiro ciclo. 

§ 2º Colégio será o estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, além do curso 

próprio do ginásio, os dois cursos de segundo ciclo. Não poderá o colégio eximir-se de 

ministrar qualquer dos cursos mencionados neste parágrafo. 

Art. 6º Os estabelecimentos de ensino secundário não poderão adotar outra denominação que 

não a de ginásio ou de colégio. 

Art. 7º Ginásio e colégio são denominações vedadas a estabelecimentos de ensino não 

destinados a dar o ensino secundário. 

Art. 8º Não poderá funcionar no país estabelecimento de ensino secundário que se reja por 

legislação estrangeira. 

 

CAPÍTULO IV 

DA LIGAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO COM AS OUTRAS MODALIDADES DE 

ENSINO 

 

Art. 9º O ensino secundário manterá ligação com as outras modalidades de ensino pela forma 

seguinte: 

 

1. O curso ginasial estará articulado com o ensino primário, de tal modo que deste para aquele 

o aluno transite em termos de metódica progressão. 

2. Estará o curso ginasial vinculado aos cursos de segundo ciclo dos ramos especiais do ensino 

de segundo grau, para a realização dos quais deverá constituir base preparatória suficiente. 
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3. Aos alunos que concluírem quer o curso clássico quer o curso científico mediante a 

prestação dos exames de licença será assegurado o direito de ingresso em qualquer curso do 

ensino superior, ressalvadas, em cada caso, as exigências peculiares à matrícula. 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DO CURSO GINASIAL 

 

Art. 10. O curso ginasial abrangerá o ensino das seguintes disciplinas: 

 

I. Línguas: 

 

1. Português. 

2. Latim 

3. Francês. 

4. Inglês. 

 

II. Ciências: 

 

5. Matemática. 

6. Ciências naturais. 

7. História geral. 

8. História da Brasil. 

9. Geografia geral. 

10. Geografia do Brasil. 

 

III. Artes: 

 

11. Trabalhos manuais. 

12. Desenho. 

13. Canto orfeônico. 
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Art. 11. As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte seriação: 

 

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História geral. 6) 

Geografia geral. 7) Trabalhos manuais. 8) Desenho. 9) Canto orfeônico. 

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) História geral. 

7) Geografia geral. 8) Trabalhos manuais. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências 

naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

Quarta série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 

7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO 

 

Art. 12. As disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e científico são as seguintes: 

 

I. Línguas: 

 

1. Português. 

2. Latim. 

3. Grego. 

4. Francês. 

5. Inglês. 

6. Espanhol. 

 

II. Ciências e filosofia: 

 

7. Matemática. 

8. Física. 

9. Química. 

10. Biologia. 

11. História geral. 

12. História do Brasil. 

13. Geografia geral. 
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14. Geografia do Brasil. 

15. Filosofia. 

 

III. Artes: 

 

16. Desenho. 

 

Art. 13. As disciplinas indicadas no artigo anterior são comuns aos cursos clássico e científico, 

salvo o latim e o grego, que somente se ministrarão no curso clássico, e o desenho, que se 

ensinará somente no curso científico. 

Art. 14. As disciplinas constitutivas do curso clássico terão a seguinte seriação: 

 

Primeira série : 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês. 5) Espanhol. 6) 

Matemática. 7) História geral. 8) Geografia geral. 

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês. 5) Espanhol. 6) 

Matemática. 7) Física. 8) Química. 9) História geral. 10) Geografia geral. 

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7) 

Biologia. 8) História do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) Filosofia. 

 

Art. 15. As disciplinas constitutivas do curso científico terão a seguinte seriação: 

 

Primeira série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Espanhol. 5) Matemática. 6) Física. 7) 

Química. 8) História geral. 9) Geografia geral 

Segunda série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7) 

Biologia. 8) História geral. 9) Geografia geral 10) Desenho. 

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física. 4) Química. 5) Biologia. 6) História do 

Brasil. 7) Geografia do Brasil. 8) Filosofia. 9) Desenho. 

 

Art. 16. É permitida a realização do curso clássico, sem o estudo do grego. Os alunos que 

optarem por esta forma de currículo serão obrigados ao estudo, na primeira e na segunda série, 

das duas línguas vivas estrangeiras do curso ginasial. 

Art. 17. As disciplinas comuns aos cursos clássico e científico serão ensinadas de acordo com 

um mesmo programa, salvo a matemática, a física, a química e a biologia, cujos programas 
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terão maior amplitude no curso científico do que no curso clássico, e a filosofia, que terá neste 

mais amplo programa do que naquele. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS 

 

Art. 18. Os programas das disciplinas serão simples, claros e flexíveis, devendo indicar, para 

cada uma delas, o sumário da matéria e as diretrizes essenciais. 

Parágrafo único. Os programas de que trata o presente artigo serão sempre organizados por 

uma comissão geral ou por comissões especiais, designadas pelo Ministro da Educação, que os 

expedirá. 

 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Art. 19. A educação física constituirá, nos estabelecimentos de ensino secundário, uma prática 

educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de vinte e um anos. 

Parágrafo único. A educação física será ministrada segundo programas organizados e 

expedidos na forma do artigo anterior. 

 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO MILITAR 

 

Art. 20. A educação militar será dada aos alunos do sexo masculino dos estabelecimentos de 

ensino secundário, ressalvados os casos de incapacidade física. Dar-se-á aos menores de 

dezesseis anos a instrução premilitar, e a instrução militar aos que tiverem completado essa 

idade. 

Parágrafo único. As diretrizes pedagógicas da instrução premilitar e da instrução militar serão 

fixadas pelo Ministério da Guerra. 
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CAPÍTULO VI 

DA EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

Art. 21. O ensino de relação constituí parte integrante da educação adolescência, sendo lícito 

aos estabelecimentos de ensino secundário incluí-lo nos estudos do primeiro e do segundo ciclo 

Parágrafo único. Os programas de ensino de religião e o seu regime didático serão fixados pela 

autoridade eclesiástica. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

 

Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado especial e constante na 

educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles como base do caráter, a compreensão 

do valor e do destino do homem, e, como base do patriotismo, a compreensão da continuidade 

histórica do povo brasileiro, de seus problemas e desígnios, e de sua missão em meio aos 

outros povos. 

Art. 23. Deverão ser desenvolvidos nos adolescentes os elementos essenciais da moralidade: o 

espírito de disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência da responsabilidade. Os 

responsáveis pela educação moral e cívica da adolescência terão ainda em mira que é 

finalidade do ensino secundário formar às individualidades condutoras, pelo que força é 

desenvolver nos alunos a capacidade de iniciativa e de decisão e todos os atributos fortes da 

vontade. 

Art. 24. A educação moral e cívica não será dada em tempo limitado, mediante a execução de 

um programa específico, mas resultará a cada momento da forma de execução de todos os 

programas que dêem ensejo a esse objetivo, e de um modo geral do próprio processo da vida 

escolar, que, em todas as atividades e circunstâncias, deverá transcorrer em termos de elevada 

dignidade e fervor patriótico. 

§ 1º Para a formação da consciência patriótica, serão com freqüência utilizados os estudos 

históricos e geográficos, devendo, no ensino de história geral e de geografia geral, ser postas 

em evidência as correlações de uma e outra, respectivamente, com a história do Brasil e a 

geografia do Brasil. 

§ 2º Incluir-se-á nos programas de história do Brasil e de geografia do Brasil dos cursos 

clássico e científico o estudo dos problemas vitais do país. 
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§ 3º Formar-se-á a consciência patriótica de modo especial pela fiel execução do serviço cívico 

próprio da Juventude Brasileira, na conformidade de suas prescrições. 

§ 4º A prática do canto orfeônico de sentido patriótico é obrigatória nos estabelecimentos de 

ensino secundário para todos os alunos de primeiro e de segundo ciclo. 

 

TÍTULO III 

DO ENSINO SECUNDÁRIO FEMININO 

 

Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as seguintes prescrições especiais: 

 

1. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em estabelecimentos de 

ensino de exclusiva freqüência feminina. 

2. Nos estabelecimentos de ensino secundário freqüentados por homens e mulheres, será a 

educação destas ministrada em classes exclusivamente femininas. Este preceito só deixará de 

vigorar por motivo relevante, e dada especial autorização do Ministério de Educação. 

3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos 

clássico e científico, a disciplina de economia doméstica. 

4. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade 

feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar. 

 

TÍTULO IV 

DA VIDA ESCOLAR 

 

CAPÍTULO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 26. Os trabalhos escolares constarão de lições, exercícios e exames. Os exames serão de 

três ordens: de admissão, de suficiência e de licença. 

Parágrafo único. Integrarão o quadro da vida escolar os trabalhos complementares. 

Art. 27. Os estabelecimentos de ensino secundário adotarão processos pedagógicos ativos, que 

dêem aos seus trabalhos o próprio sentido da vida. 
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CAPÍTULO II 

DO ANO ESCOLAR 

 

Art. 28. O ano escolar, no ensino secundário, dividir-se-á em dois períodos: 

 

a) período letivo, de nove meses; 

b) período de férias, de três meses. 

 

§ 1º O período letivo terá início a 15 de março e o período de férias a 15 de dezembro. 

§ 2º Haverá trabalhos escolares diariamente. Excetuam-se os dias festivos. Serão de descanso 

os sete últimos dias de junho. 

§ 3º Poderão realizar-se exames no decurso das férias. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ALUNOS 

 

Art. 29. Os alunos dos estabelecimentos de ensino secundário poderão ser de duas categorias: 

 

a) alunos regulares; 

b) alunos ouvintes. 

 

§ 1º Alunos regulares serão os matriculados para a realização dos trabalhos escolares de uma 

série. Os alunos regulares, quando repetentes por não alcançado a habilitação, nos termos do 

art. 51 desta lei, para efeito de promoção ou de prestação dos exames de licença, serão 

obrigados a todos os trabalhos escolares da série repetida. 

§ 2º Aos alunos que não conseguirem a habilitação, nos termos do art. 64, desta lei, para efeito 

de conclusão do curso, será facultado matricular-se, na qualidade de alunos ouvintes, para 

estudo da disciplina ou das disciplinas em que seja deficiente a sua preparação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESCOLARES 

 

Art. 30. A avaliação dos resultados em exercícios e em exames será obtida por meio de notas, 

que se graduarão de zero a dez. 
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Parágrafo único. Deverá ser recomendada pelo Ministério da Educação adoção de critérios e 

processos que assegurem o aumento da objetividade na verificação do rendimento escolar e no 

julgamento dos exames. 

 

CAPÍTULO V 

DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

Art. 31. O candidato à matrícula na primeira série de qualquer dos cursos do que trata esta lei, 

deverá apresentar prova de não ser portador de doença contagiosa e de estar vacinado. 

Art. 32.O candidato à matrícula no curso ginasial deverá ainda satisfazer as seguintes 

condições: 

 

a) ter pelo menos onze anos, completos ou por completar, até o dia 30 de junho; 

b) ter recebido satisfatória educação primária; 

c) ter revelado, em exames de admissão, aptidão intelectual para os estudos secundários. 

 

Art. 33. O candidato à matrícula no curso clássico ou no curso científico deverá ter concluído o 

curso ginasial. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS EXAMES DE ADMISSÃO 

 

Art. 34. Os exames de admissão poderão ser realizados em duas épocas, uma em dezembro e 

outra em fevereiro. 

§ 1º O candidato a exames de admissão deverá fazer, na inscrição, prova das condições 

estabelecidas pelo art. 31, e pelas duas primeiras alíneas do art. 32, desta lei. 

§ 2º Poderão inscrever-se aos exames de admissão de segunda época os candidatos que, em 

primeira época, os não tiverem prestado ou neles não tenham sido aprovados. 

§ 3º O candidato não aprovado em exames de admissão num estabelecimento de ensino 

secundário não poderá repeti-lo em outro, na mesma época. 
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CAPÍTULO VII 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 35. A matrícula far-se-á na primeira quinzena de março. 

§ 1º A concessão de matrícula como aluno regular dependerá, quanto à primeira série, de ter o 

candidato satisfeito as condições de admissão e, quanto às outras, de ter ele conseguido, 

suficiência na série anterior. A concessão de matrícula a candidato que pretenda fazer estudos 

como aluno ouvinte reger-se-á pelo disposto na § 2º do art. 29, desta lei. 

§ 2º No ato da matrícula para ingresso nos estudos do segundo ciclo, o candidato declarará a 

sua opção pelo curso clássico ou pelo curso científico. Caso a opção recaia sobre o curso 

clássico, cumprir-lhe-á acrescentar se prefere o currículo com grego ou o currículo sem grego. 

Se a opção recair sobre o curso clássico com grego, deverá o candidato escolher, dentre as duas 

línguas vivas estrangeiras do curso ginasial, aquela cujo estudo queira intensificar. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 36. E’ permitida a transferência de um para outro estabelecimento de ensino secundário. 

Art. 37. E’ admissível a transferência de aluno proveniente de estabelecimento estrangeiro de 

ensino secundário, de reconhecida idoneidade. 

Parágrafo único. O aluno transferido no caso deste artigo será adaptado por forma conveniente, 

ao plano de estudos desta lei. 

 

CAPÍTULO IX 

DA CADERNETA ESCOLAR 

 

Art. 38. Cada aluno de estabelecimento de ensino secundário possuirá uma caderneta, em que 

se lançará o histórico de sua vida escolar, desde o ingresso, com os exames de admissão, até a 

conclusão, com a expedição do devido certificado. 
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CAPÍTULO X 

DA LIMITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DOS TRABALHOS ESCOLARES 

 

Art. 39. Os trabalhos escolares não excederão a vinte e oito horas semanais no curso ginasial, e 

a trinta horas semanais nos cursos clássico e científico. 

Art. 40. O plano de distribuição do tempo em cada semana é matéria do horário escolar, que 

será fixado pela direção dos estabelecimentos de ensino secundário antes do início do período 

letivo, observadas as determinações dos programas quanto ao número de aulas semanais de 

cada disciplina e de sessões semanais de educação física. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS LIÇÕES E EXERCÍCIOS 

 

Art. 41. As lições e exercícios, objeto das aulas das disciplinas e das sessões de educação 

física, são de freqüência obrigatória. 

Art. 42. Estabelecer-se-á nas aulas, entre o professor e os alunos, um regime de ativa e 

constante colaboração. 

§ 1º O professor terá em mira que a preparação intelectual dos alunos deverá visar antes à 

segurança do que à extensão dos conhecimentos. 

§ 2º Os alunos deverão ser conduzidos não apenas à aquisição de conhecimentos, mas à 

madureza de espírito pela formação do hábito e da capacidade de pensar. 

Art. 43. A educação física será dada a grupos homogêneos, organizados independentemente do 

critério da seriação escolar. Os alunos que, por defeito físico ou deficiência orgânica, não 

possam fazer os exercícios ordinários sério submetidos a exercícios especiais. A educação 

física far-se-á com permanente assistência médica. 

Art. 44. Os programas deverão ser executados na íntegra, de conformidade com as diretrizes 

que fixarem. 

 

CAPÍTULO XII 

DA NOTA ANUAL DE EXERCÍCIOS 

 

Art. 45. Mensalmente, de abril a novembro, será dada, em cada disciplina, e a cada aluno, pelo 

respectivo professor, uma nota resultante da avaliação de seu aproveitamento por meio de 
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exercícios realizados em aula. Se, por falta de comparecimento, não se puder apurar o 

aproveitamento de um aluno, ser-lhe-á atribuída a nota zero. 

Parágrafo único. A média aritmética das notas de cada mês, em uma disciplina, será a nota 

anual de exercícios dessa disciplina. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

 

Art. 46. Os estabelecimentos de ensino secundário deverão promover, entre os alunos, a 

organização e o desenvolvimento de instituições escolares de caráter cultural e recreativo, 

criando, na vida delas, com um regime de autonomia, as condições favoráveis à formação do 

espírito econômico, dos bons sentimentos de camaradagem e sociabilidade, do gênio 

desportivo, do gosto artístico e literário. Merecerão especial atenção as instituições que tenham 

por objetivo despertar entre as escolares o interesse pelos problemas nacionais. 

 

CAPÍTULO XIV 

DOS EXAMES DE SUFICIÊNCIA 

 

Art. 47. Os exames de suficiência terão por fim: 

 

a) habilitar o aluno de qualquer série para promoção à série imediata; 

b) habilitar o aluno da última série para prestação dos exames de licença. 

 

Art. 48. Os exames de suficiência de cada disciplina compreenderão, no caso de habilitação 

para efeito de promoção, uma primeira e uma segunda prova parcial e uma prova final, e no 

caso de habilitação para efeito de prestação dos exames de licença, somente uma primeira e 

uma segunda prova parcial. 

Parágrafo único. As provas parciais versarão sobre a matéria ensinada até uma semana antes da 

realização de cada uma, e a prova final sobre toda a matéria ensinada na série. 

Art. 49. Serão escritas as duas provas parciais, salvo as de desenho, trabalhos manuais e canto 

orfeônico que serão práticas. 

§ 1º As provas parciais serão prestadas perante o professor da disciplina. 

§ 2º A primeira prova parcial será realizada em junho, e a segunda em outubro. 
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§ 3º Facultar-se-á segunda chamada ao aluno que à primeira não tiver comparecido por 

moléstia impeditiva de trabalho escolar ou por motivo de luto em conseqüência de falecimento 

de pessoa de sua família. 

§ 4º Somente se permitirá a segunda chamada até o fim do mês seguinte ao em que se fez a 

primeira. 

§ 5º Dar-se-á a nota zero ao aluno que deixar de comparecer à primeira chamada sem motivo 

de força maior nos termos do § 3º deste artigo ou ao que não comparecer à segunda chamada. 

Art. 50. Será oral a prova final, salvo as de desenho, trabalhos manuais e canto orfeônico que 

serão práticas. 

§ 1º A prova final será prestada perante banca examinadora. 

§ 2º Haverá duas épocas de prova final. A primeira terá início a 1º de dezembro e a segunda 

será em fevereiro. 

§ 3º Não poderá prestar prova final, na primeira ou na segunda época, o aluno que tiver, como 

resultado dos exercícios e das duas provas parciais, no conjunto das disciplinas, média 

aritmética inferior a três. Também não poderá prestar prova final, na primeira época, o aluno 

que tiver faltado a vinte e cinco por cento da totalidade das aulas dadas nas disciplinas e das 

sessões dadas em educação física, e, na segunda época, o aluno que tiver incidido em cinqüenta 

por cento das mesmas faltas. 

§ 4º Só poderá prestar prova final em segunda época o aluno que não a tiver feito na primeira 

por motivo de força maior nos termos do § 3º do artigo anterior, ou o que tiver satisfeito, na 

prova final de primeira época, as condições de habilitação referidas no artigo seguinte. 

Art. 51. Considerar-se-á habilitado: 

 

1) para efeito de promoção, o aluno que satisfizer as duas condições seguintes: a) obter, no 

conjunto das disciplinas, a nota global cinco pelo menos; b) obter, em cada disciplina, a nota 

final quatro pelo menos; 

2) para efeito de prestação dos exames de licença, o aluno que satisfizer, as duas condições 

mencionadas na alínea anterior e que não houver faltado a trinta por cento da totalidade das 

aulas dadas nas disciplinas e das sessões dadas em educação física. 

 

§ 1º A nota global será a média aritmética das notas finais de todas as disciplinas. 

§ 2º A nota final de cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de promoção, será a 

média ponderada de quatro elementos: a nota anual dos exercícios e as notas da primeira e 
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segunda provas parciais e da prova final. A esses elementos se atribuirão, respectivamente, os 

pesos dois, dois, quatro e dois. 

§ 3º A nota final da cada disciplina, no caso de habilitação para efeito de prestação dos exames 

de licença, será a média ponderada de três elementos : a nota anual de exercícios e as notas da 

primeira e segunda provas parciais. A esses elementos se atribuirão, respectivamente, os pesos 

três, três e quatro. 

 

Art. 52. Não poderá, nos exames de suficiência, sob pena de nulidade, ser prestada prova de 

uma disciplina perante professor que a tenha ensinado ao examinando em caráter particular. 

 

CAPÍTULO XV 

DOS EXAMES DE LICENÇA 

 

Art. 53. A conclusão dos estudos secundários, de primeiro e de segundo ciclo, só se verificará 

pelos exames de licença. 

Art. 54. Serão admitidos a prestar exames de licença os candidatos para este efeito 

devidamente habilitados. 

Art. 55. Os exames de licença serão de duas categorias : 

 

1. Exames de licença ginasial, para conclusão dos estudos de primeiro ciclo. 

2. Exames de licença clássica e exames de licença científica, para conclusão dos estudos, 

respectivamente, do curso clássico e do curso científico. 

Art. 56. Os exames de licença ginasial versarão sobre as seguintes disciplinas :  

 

1) Português ; 2) Latim ; 3) Francês ; 4) Inglês ; 5) Matemática ; 6) Ciências naturais; 7) 

História geral e do Brasil; 8) Geografia geral e do Brasil ; 9) Desenho. 

 

Art. 57. Os exames de licença clássica versarão sobre as seguintes disciplinas :  

 

1) Português ; 2) Latim ; 3) Grego ; 4 e 5) Duas línguas vivas estrangeiras escolhidas dentre o 

francês, o inglês e o espanhol ; 6) Matemática ; 7) Física, química e biologia; 8) História geral 

e do Brasil; 9) Geografia geral e do Brasil ; 10) Filosofia. 
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Parágrafo único. Os candidatos que tenham feito o curso clássico de acordo com o disposto no 

art. 16 desta lei não prestarão exame de grego, mas serão obrigados aos exames das três línguas 

vivas estrangeiras do segundo ciclo. 

 

Art. 58. Os exames de licença científica versarão sobre as seguintes disciplinas :  

 

1) Português; 2 e 3) Duas línguas vivas estrangeiras escolhidas entre o francês, o inglês e o 

espanhol ; 4) Matemática ; 5) Física, química a biologia; 6) História geral e do Brasil; 7) 

Geografia geral a do Brasil; 8) Filosofia ; 9) Desenho. 

 

Art. 59. Serão expedidos pelo Ministro da Educação os programas para exames de licença. 

§ 1º Os programas de que trata este artigo abrangerão a matéria essencial de cada disciplina. 

§ 2º Os programas de matemática e de física, química e biologia para os exames de licença 

científica serão mais amplos do que os destinados aos exames de licença clássica. 

§ 3º Os programas das demais disciplinas comuns aos exames de licença clássica e aos de 

licença científica serão os mesmos. 

Art. 60. Os exames de licença constarão, para as línguas e a matemática, de uma prova escrita e 

de uma prova oral, para as demais ciências e a filosofia, somente de uma prova oral, e para o 

desenho, somente de uma prova prática. 

Parágrafo único. A prova escrita, nos exames de licença, terá caráter eliminatório sempre que 

lhe for conferida nota inferior a três. 

Art. 61. Os exames de licença serão realizados no decurso dos meses de dezembro e de janeiro. 

§ 1º Conceder-se-á segunda chamada, para qualquer das provas dos exames de licença, ao 

aluno que não tiver comparecido à primeira por motivo de força maior, nos termos do § 3º do 

art. 49 desta lei. 

§ 2º A segunda chamada só poderá ser feita até o início de período, letivo. 

Art. 62. Os exames de licença ginasial poderão ser processados em qualquer estabelecimento 

de ensino secundário federal, equiparado ou reconhecido, e serão prestados perante bancas 

examinadoras, constituídas pela respectiva direção. 

Parágrafo único. E’ extensivo aos exames da licença ginasial o preceito do art. 52 desta lei. 

Art. 63. Os exames de licença clássica e os de licença científica revestir-se-ão de caráter 

oficial. Serão processados nos colégios federais e equiparados e nos estabelecimentos oficiais 

de ensino superior, que para essa responsabilidade forem indicados por ato do Presidente da 
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República, e prestados perante bancas examinadoras, compostas, sempre que possível, de 

elementos do magistério oficial e designadas pelo Ministro da Educação. 

§ 1º Aos exames processados em colégio federal ou equiparado não poderão concorrer os seus 

próprios alunos, salvo quando não for possível, na respectiva localidade, submetê-los a exames 

em outro estabelecimento de ensino. 

§ 2º Não poderá, sob pena de nulidade, ser prestada prova de uma disciplina perante 

examinador que, no decurso dos estudos de segundo ciclo, a tenha ensinado, no todo ou em 

parte, ao examinando. 

Art. 64. Considerar-se-á habilitado, para efeito de conclusão de qualquer dos cursos de que 

trata esta lei, o candidato que, nos exames de licença, licença, satisfizer as duas condições 

seguintes : a) obter, no conjunto das disciplinas, a nota geral cinco pelo menos ; b) obter, em 

cada disciplina, a nota quatro pelo menos. 

§ 1º A nota geral será a média aritmética das notas de todas as disciplinas. 

§ 2º A nota de cada disciplina será a média aritmética das notas, da prova escrita e da prova 

oral ou, quando o exame constar somente de uma prova, a nota desta. 

Art. 65. O candidato à repetição dos exames de licença, por não os ter completado ou neles não 

haver sido habilitado, poderá eximir-se das provas relativas à disciplina ou às disciplinas em 

que anteriormente houver obtido a nota sete pelo menos. Nesse caso, será o resultado anterior 

computado para o cálculo da nota geral dos novos exames de licença. 

Art. 66. Os exames de licença não processados em estabelecimento federal de ensino correrão 

sob inspeção especial do Ministério da Educação. 

Art. 67. O ônus decorrente da realização dos exames de licença constituirá encargo da pessoa 

natural ou jurídica responsável pela manutenção do estabelecimento de ensino em que eles se 

processarem. 

 

CAPÍTULO XVI 

DOS CERTIFICADOS 

 

Art. 68. Aos alunos que concluírem o curso ginasial conferir-se-á o certificado de licença 

ginasial; aos que concluírem o curso clássico ou o curso científico conferir-se-á 

respectivamente o certificado de licença clássica ou o certificado de licença científica. 

Parágrafo único. Permitir-se-á a revalidação de certificados da natureza dos de que trata este 

artigo, conferidos por estabelecimento estrangeiro de ensino secundário, de reconhecida 
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idoneidade, uma vez satisfeitas as exigências de adaptação relativamente ao plano de estudos 

da presente lei. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO OFICIAL E DO ENSINO LIVRE 

 

Art. 69. O ensino secundário será ministrado pelos poderes públicos, e é livre à iniciativa 

particular. 

Art. 70. As pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado, que mantenham 

estabelecimento de ensino secundário, são consideradas como no desempenho de função de 

caráter público. Cabem-lhes em matéria educativa os deveres e responsabilidades inerentes ao 

serviço público. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO FEDERAIS, 

EQUIPARADOS RECONHECIDOS 

 

Art. 71. Além dos estabelecimentos de ensino secundário federais, mantidos sob a 

responsabilidade direta da União, haverá no país duas outras modalidades de estabelecimentos 

de ensino secundário: os equiparados e os reconhecidos. 

§ 1º Estabelecimentos de ensino secundário, equiparados serão os mantidos pelos Estados ou 

pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizados pelo Governo Federal. 

§ 2º Estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos serão os mantidos pelos Municípios 

ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, e que hajam sido autorizados pelo 

Governo Federal. 

Art. 72. Conceder-se-á a equiparação ou o reconhecimento, mediante prévia verificação, aos 

estabelecimentos de ensino secundário cuja organização, sob todos os pontos de vista, possua 

as condições imprescindíveis a um regular e útil funcionamento. 

Parágrafo único. A equiparação ou o reconhecimento será suspenso ou cassado sempre que o 

estabelecimento de ensino secundário, por deficiência de organização ou quebra de regime, não 

assegurar as condições de eficiência indispensáveis. 
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Art. 73. Os estabelecimentos de ensino secundário colocados sob administração dos Territórios 

não poderão validamente funcionar sem prévia autorização do Ministério da Educação. 

Art. 74. Os estabelecimentos de ensino secundário federais, não incluídos na administração do 

Ministério da Educação, com este se articularão para fins de cooperação administrativa e 

pedagógica. 

 

CAPÍTULO III 

DA INSPEÇÃO FEDERAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO 

EQUIPARADOS E RECONHECIDOS 

 

Art. 75. O Ministério da Educação exercerá inspeção sobre os estabelecimentos de ensino 

secundário equiparados e reconhecidos. 

§ 1º A inspeção far-se-á não somente sob o ponto de vista administrativo, mas ainda com o 

caráter de orientação pedagógica. 

§ 2º A inspeção limitar-se-á ao mínimo imprescindível a assegurar a ordem e a eficiência 

escolares. 

Art. 76. A inspeção de que trata o artigo anterior estender-se-á aos estabelecimentos de ensino 

secundário colocados sob a administração dos Territórios. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 77. A administração de cada estabelecimento de ensino secundário estará enfeixada na 

autoridade do diretor, que presidirá ao funcionamento dos serviços escolares, ao trabalho dos 

professores, às atividades dos alunos e às relações da comunidade escolar com a vida exterior, 

velando por que regularmente se cumpra, no âmbito de sua ação, a ordem educacional vigente 

no país. 

Art. 78. Serão observadas, quanto à administração escolar, nos estabelecimentos de ensino 

secundário, as seguintes prescrições : 

 

1. Dar-se-á a necessária eficiência aos serviços administrativos, especialmente aos referentes à 

escrituração e ao arquivo, à conservação material e à ordem do aparelhamento escolar, à saúde 

escolar e à recreação dos alunos. 
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2. As matrículas deverão ser limitadas à capacidade didática de cada estabelecimento de ensino 

secundário. 

3. A comunidade escolar buscará contato com as atividades exteriores, que lhe possam 

comunicar a força e o rumo da vida, dentro, todavia, dos limites próprios a assegurar-lhe a 

distância e a isenção exigidas pela obra educativa. 

4. Haverá constante entendimento entre a direção escolar e a família de cada aluno, no 

interesse da educação deste. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROFESSORES 

 

Art. 79. A constituição do corpo docente, em cada estabelecimento de ensino secundário, far-

se-á com observância dos seguintes preceitos : 

 

1. Deverão os professores do ensino secundário receber conveniente formação, em cursos 

apropriados, em regra de ensino superior. 

2. O provimento, em caráter efetivo, dos professores dos estabelecimentos de ensino 

secundário federais e equiparados dependerá da prestação de concurso. 

3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino secundário 

reconhecidos exigir-se-á prévia inscrição, que se fará mediante prova de habilitação, no 

competente registro do Ministério da Educação. 

4. Aos professores do ensino secundário será assegurada remuneração condigna, que se pagará 

pontualmente. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Art. 80. Far-se-á, nos estabelecimentos de ensino secundário, a orientação educacional. 

Art. 81. É função da orientação educacional, mediante as necessárias observações, cooperar no 

sentido de que cada aluno se encaminhe convenientemente nos estudos e na escolha da sua 

profissão, ministrando-lhe esclarecimentos e conselhos, sempre em entendimento com a sua 

família. 

Art. 82. Cabe ainda à orientação educacional cooperar com os professores no sentido da boa 

execução, por parte dos alunos, dos trabalhos escolares, buscar imprimir segurança e atividade 
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aos trabalhos complementares e velar para que o estudo, a recreação e o descanso dos alunos 

decorram em condições da maior conveniência pedagógica. 

Art. 83. São aplicáveis aos orientadores educacionais os preceitos do artigo 79 desta lei, 

relativos aos professores. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CONSTRUÇÃO E DO APARELHAMENTO ESCOLAR 

 

Art. 84. Os estabelecimentos de ensino secundário, para que possam validamente funcionar, 

deverão satisfazer, quanto à construção do edifício ou dos edifícios que utilizarem e quanto ao 

seu aparelhamento escolar, as normas pedagógicas estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGIMENTO 

 

Art. 85. Cada estabelecimento de ensino secundário terá um regimento destinado a definir de 

modo especial a sua organização e a sua vida escolar, e bem assim o seu regime disciplinar. 

 

TÍTULO VI 

DAS MEDIDAS AUXILIARES 

 

Art. 86. Os poderes públicos tomarão medidas que tenham por objetivo acentuar a gratuidade 

do ensino secundário oficial. 

Art. 87. Nenhuma taxa recairá sobre os alunos dos estabelecimentos de ensino secundário. 

Art. 88. A contribuição exigida dos alunos pelos estabelecimentos particulares de ensino 

secundário será módica e cobrar-se-á de acordo com normas de caráter geral fixadas pelo 

Ministério da Educação. 

Art. 89. Os poderes públicos, em entendimento e cooperação com os estabelecimentos de 

ensino secundário, promoverão a instituição de serviços e providências assistenciais que 

beneficiem os adolescentes necessitados, a que, em atenção à sua vocação e capacidade, deva 

ser ou esteja sendo dado ensino secundário. 

Art. 90. Constitui obrigação dos estabelecimentos de ensino secundário, federais, equiparados e 

reconhecidos, reservar, anualmente, determinada percentagem de lugares gratuitos e de 
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contribuição reduzida, para adolescentes necessitados. Essa percentagem será fixada, em cada 

caso, mediante a aplicação de critério geral. 

 

TÍTULO VII 

DOS ESTUDOS SECUNDÁRIOS DOS MAIORES DE DEZENOVE ANOS 

 

Art. 91. Aos maiores de dezenove anos será permitida a obtenção do certificado de licença 

ginasial, em conseqüência de estudos realizados particularmente, sem a observância do regime 

escolar exigido por esta lei. 

Art. 92. Os candidatos aos exames de licença ginasial, nos termos do artigo anterior, deverão 

prestá-los em estabelecimento de ensino secundário federal ou equiparado. 

Parágrafo único. Os exames de que trata este artigo reger-se-ão pelos preceitos relativos aos 

exames de licença ginasial próprios dos alunos regulares dos estabelecimentos de ensino 

secundário. 

Art. 93. O certificado de licença ginasial obtido de conformidade com o regime de exceção 

definido nos dois artigos anteriores dará ao seu portador os mesmos direitos conferidos ao 

certificado de licença ginasial obtido em virtude de conclusão do curso de primeiro ciclo. 

 

TÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 94. Serão expedidos pelo Presidente da República os regulamentos necessários à execução 

da presente lei. Para o mesmo efeito dessa execução e para execução dos regulamentos que 

sobre a matéria baixar o Presidente da República, expedirá o Ministro da Educação as 

necessárias instruções. 

Art. 95. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 96. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1942, 121º da Independência e 54º da República.  

 

GETÚLIO VARGAS 
Gustavo Capanema 
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ANEXO C 
 

 

DECRETO – LEI N. 8.529 – DE 2 DE JANEIRO DE 1946 

Lei Orgânica do Ensino Primário 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 

decreta a seguinte: 

Lei Orgânica do Ensino Primário 

TÍTULO I 

Duas bases de organização do ensino primário 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES DO ENSINO PRIMÁRIO 

Art. 1º O ensino primário tem as seguintes finalidades: 

a) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da vida nacional, e 

ao exercício das virtudes morais e cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de 

elevado espírito de Naturalidade humana; 

b) oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as condições de equilibrada 

formação e desenvolvimento da personalidade; 

c) elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da saúde e à iniciação no 

trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CATEGORIAS DO ENSINO PRIMÁRIO E DE SEUS CURSOS 

Art. 2º O ensino primário abrangerá duas categorias de ensino: 

a) o ensino primário fundamental, destinado às crianças de sete a doze anos; 

b) o ensino primário supletivo, destinado aos adolescentes e adultos. 

Art. 3º O ensino primário fundamental será ministrado em dois cursos sucessivos; o elementar 

e o complementar. 

Art. 4º O ensino primário supletivo terá um só curso, o supletivo. 
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CAPÍTULO III 

Da ligação do ensino primário com as outras modalidades do ensino 

Art. 5º O ensino primário manterá da seguinte forma articulação com as outras modalidades de 

ensino: 

1. O curso primário elementar com os cursos de artesanato e com os de aprendizagem 

industrial e agrícola. 

2. O curso primário complementar com os cursos ginasial, industrial, agrícola e de formação de 

regentes de ensino elementar. 

3. O curso supletivo com os cursos de aprendizagem agrícola e industrial e com os de 

artesanato, em geral. 

Art. 6º Os cursos de jardim de infância se articularão com o curso primário elementar. 

 

TÍTULO II 

Da estrutura do ensino primário 

 

CAPÍTULO I 

DO CURSO PRIMÁRIO ELEMENTAR 

Art. 7º O curso primário elementar, com quatro anos de estudos, compreenderá: 

I. Leitura e linguagem oral e escrita. 

II. Iniciação matemática. 

III. Geografia e história do Brasil. 

IV. Conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a saúde e ao trabalho. 

V. Desenho e trabalhos manuais. 

VI. Canto orfeônico. 

VII. Educação física. 

CAPÍTULO II 

DO CURSO PRIMÁRIO COMPLEMENTAR 

Art. 8º O curso primário complementar, de um ano, terá os seguintes grupos de disciplinas e 

atividades educativas: 
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I. Leitura e linguagem oral e escrita. 

II. Aritmética e geometria. 

III. Geografia e história do Brasil, e noções de geografia geral e história da América. 

IV. Ciências naturais e higiene. 

V. Conhecimentos das atividades econômicas da região. 

VI. Desenho. 

VII. Trabalhos manuais e práticas educativas referentes às atividades econômicas da região. 

VIII. Canto orfeônico. 

IX. Educação física. 

Parágrafo único. Os alunos do sexo feminino, aprenderão, ainda, noções de economia 

doméstica e de puericultura. 

 

CAPÍTULO III 

DO CURSO PRIMÁRIO SUPLETIVO 

Art. 9º O curso supletivo, para adolescentes e adultos, terá dois anos de estudos, com as 

seguintes disciplinas: 

I. Leitura e linguagem oral e escrita. 

II. Aritmética e geometria. 

III. Geografia e história do Brasil. 

IV. Ciências naturais e higiene. 

V. Noções de direito usual (legislação do trabalho, obrigações da vida civil e militar). 

VI. Desenho. 

Parágrafo único. Os alunos do sexo feminino aprenderão, ainda, economia doméstica e 

puericultura. 
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CAPÍTULO IV 

DE ORIENTAÇÃO GERAL DO ENSINO PRIMÁRIO FUNDAMENTAL 

Art. 10. O ensino primário fundamental deverá, atender aos seguintes princípios : 

a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo, os interesses naturais da infância; 

b) ter como fundamento didático as atividades dos próprios discípulos; 

c) apoiar-se nas realidades do ambiente em que se exerça, para que sirva à sua melhor 

compreensão e mais proveitosa utilização; 

d) desenvolver o espírito de cooperação e o sentimento de solidariedade social; 

e) revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o seu melhor aproveitamento 

no sentido do bem estar individual e coletivo; 

f) inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da unidade nacional e da fraternidade 

humana 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO GERAL DO ENSINO PRIMÁRIO SUPLETIVO 

 

Art. 11. O ensino primário supletivo atenderá, aos mesmos princípios indicados no artigo 

anterior, em tudo quanto se lhe possa aplicar, no sentido do melhor ajustamento social de 

adolescentes e adultos. 

CAPÍTULO VI 

DOS PROGRAMAS DO ENSINO PRIMÁRIO 

 

Art. 12. O ensino primário obedecerá a programas mínimos e a diretrizes essenciais, 

fundamentados em estudos de caráter objetivo, que realizem os órgãos técnicos do Ministério 

da educação e Saúde, com a cooperação dos Estados. 

Parágrafo único. A adoção de programas mínimos não prejudicará a de programas de 

adaptação regional, desde que respeitados os princípios gerais do presente decreto–lei. 
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Art. 13. E lícito aos estabelecimentos de ensino religioso. Não poderá, porém esse ensino 

constituir objeto de obrigação de mestres os professores, nem de freqüência obrigatória para os 

alunos. 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO ESCOLAR 

 

Art. 14. O ano escolar será, de dez meses, dividido em dois períodos letivos, entre os quais se 

intercalarão vinte dias de férias. De um para outro ano escolar haverá, dois meses de férias. 

Art. 15. A duração dos períodos letivos e dos de férias, será, fixado segundo as conveniências 

regionais, indicadas pelo clima, e, zonas rurais, atendidos, quanto possível, os períodos de 

fainas agrícolas. 

 

CAPÍTULO II 

DA ADMISSÃO AOS CURSOS 

 

Art. 16. Serão admitidas à, matrícula na primeira série do curso elementar as crianças 

analfabetas, de sete anos de idade. Poderão ser admitidas também as que completarem sete 

anos até 1º de junho do ano da matrícula, desde que apresentem a necessária maturidade para 

os estudos. Serão matriculados, nas demais séries do mesmo curso, as crianças que tiverem 

obtido aprovação na série anterior e ainda aquelas que, mediante verificação de estudos já, 

feitos, possam ser classificadas em tais séries. 

Art. 17. Serão admitidas à, matrícula na primeira série do curso complementar as crianças que 

tiverem obtido aprovação final no curso elementar. 

Art. 18. Serão admitidos à matrícula nos cursos supletivos os maiores de treze anos, que 

necessitem de seu ensino. 

Art. 19. É admitida a transferência das matrículas de um para outro estabelecimento de ensino 

primário. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO ENSINO 

 

Art. 20. O aproveitamento dos alunos verificado por meio de exercícios e exames será avaliado 

que se graduarão de zero a cem. 
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Parágrafo único. É recomendada a adoção de critérios e processos que as segurem a objetividade na verificação 
do rendimento escolar. 
Art. 21. Aos alunos que concluírem qualquer dos cursos de ensino primário será expedido o 

correspondente certificado. 

 

TÍTULO IV 

Da administração e organização do ensino primário 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO OFICIAL E D0 ENSINO LIVRE 

 

Art. 22. O ensino primário será ministrado pelos poderes públicos e o livre à iniciativa 

particular. 

Art. 23. As pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado, que mantenham 

estabelecimentos de ensino primário, serão consideradas no desempenho de função de caráter 

bíblico. Cabem-lhes em matéria educativa os deveres e responsabilidades inerentes ao serviço 

público. 

 

CAPÍTULO II 

DOS SISTEMAS DE ENSINO PRIMÁRIO 

 

Art. 24. Os estabelecimentos de ensino primário, públicos e particulares, formarão, em cada 

Estado, em cada Território e no Distrito Federal, um só sistema escolar, com a devida unidade 

de organização e direção. 

Art. 25. Providenciarão os Estados, os Territórios e o Distrito Federal no sentido da mais 

perfeita organização do respectivo sistema de ensino primário, atendidos os seguintes pontos: 

 

a) planejamento dos serviços de ensino, em cada ano, de tal modo que a rede escolar primária 

satisfaça às necessidades de todos os núcleos da população; 

b) organização, para cumprimento progressivo, de um plano de construções e aparelhamento 

escolar; 

c) preparo do professorado e do pessoal de administração segundo as necessidades do número 

das unidades escolares e de sua distribuição geográfica; 

d) organização da carreira do professorado, em que se estabeleçam níveis progressivos de 

condigna remuneração; 
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e) organização de órgãos técnicos centrais, para direção, orientação e fiscalização das 

atividades do ensino; 

f) organização dos serviços de assistência aos escolares; 

g) execução das normas de obrigatoriedade da matrícula e da freqüência escolar; 

h) organização das instituições complementares da escola; 

i) coordenação das atividades dos órgãos referidos no item e com os órgãos próprios do 

Ministério da Educação e Saúde, para mais perfeita articulação dos sistemas regionais, e 

crescente aperfeiçoamento técnico pedagógico. 

 

Art. 26. O sistema de ensino primário, em cada Estado e no Distrito Federal, terá legislação 

própria, em que se atendam aos princípios do presente decreto–lei. 

Parágrafo único. Os sistemas dos Territórios terão regulamento expedido pelo Ministro da 

Educação e Saúde. 

 

CAPÍTULO III 

DOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIMÁRIO 

 

Art. 27. Os estabelecimentos de ensino primário serão caracterizados por designações 

especiais, segundo ministrem um ou mais cursos, e sejam mantidos pelos poderes públicos ou 

por particulares. 

Art. 28. Serão assim designados os estabelecimentos de ensino primário mantidos pelos 

poderes públicos: 

 

I. Escola isolada (R.I.), quando possua uma só turma de alunos, entregue a um só docente. 

II. Escolas reunidas (E.R.), quando houver de duas a quatro turmas de alunos, e número 

correspondente de professores. 

III. Grupo escolar (G.E.), quando possua cinco ou mais turmas de alunos, e número igual ou 

superior de docentes. 

IV. Escola supletiva (E.S,), quando ministre ensino supletivo, qualquer que seja o número de 

turmas de alunos e de professores. 

 

Art. 29. As escolas isoladas e escolas reunidas ministrarão somente o curso elementar; os 

grupos escolares poderão ministrar o curso elementar e o curso complementar; as escolas 

supletivas ministrarão apenas o curso supletivo. 
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Art. 30. Os estabelecimentos de ensino primário fundamental, mantidos por particulares, terão 

as seguintes designações, independentemente do número de seus alunos e docentes: 

 

I. Curso elementar (C.E.), quando apenas ministre o curso elementar. 

II. Curso primário (C.P.), quando ministre o curso elementar e o curso complementar. 

III. Curso supletivo (C.S.), quando mantenha o curso supletivo. 

 

Art. 31. Quando, num mesmo prédio, sob a mesma direção e com os mesmos professores se 

ministre ensino fundamental e ensino supletivo, as classes deste último constituirão unidade 

escolar à parte. As escolas e cursos supletivos não poderão ministrar outro ensino senão o 

indicado na denominação que recebem. 

Art. 32. Para efeitos estatísticos, e estudos de planejamento, será juntado, às designações 

mencionadas nos artigos anteriores, o qualificativo urbano, distrital ou rural, segundo a 

localização do estabelecimento, e designação numérica, destinada à, sua, pronta identificação 

em cada Município. 

Parágrafo único. Aos estabelecimentos de ensino primário poderão ser atribuídos nomes de 

pessoas já, falecidas, que hajam prestado relevantes serviços à humanidade, ao país, Estado ou 

ao Município, e cuja vida pública e particular possa ser apontada às novas gerações como 

padrão digno de ser imitado. 

Art. 33. Os estabelecimentos particulares de ensino primário ficarão sujeitos a registro prévio, 

mediante o preenchimento das seguintes condições: 

 

a) prova de ser o estabelecimento dirigido por brasileiro nato; 

b) prova de saúde, e de idoneidade moral, social e técnica das pessoas encarregadas da 

administração e do ensino; 

c) prova de que as instalações de ensino atendem às exigências higiênicas e pedagógicas, para 

os cursos que pretenda ministrar; 

d) adoção do plano de estudos e organização didática constante desta lei, e do regulamento da 

unidade federada onde funcione. 

 

§ 1º As mesmas condições serão exigidas para funcionamento de estabelecimentos mantidos 

pelos Municípios, quando não estejam diretamente subordinados à administração dos Estados. 

2º O registro referido neste artigo se fará nos órgãos próprios de administração do ensino 

primário dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, a cuja fiscalização direta ficam 
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sujeitos os estabelecimentos de ensino primário, sem prejuízo de qualquer verificação que o 

Ministério da Educação e Saúde possa determinar 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DOCENTE E DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 34. O magistério primário só pode ser exercido por brasileiros, maiores de dezoito anos, 

em boas condições de saúde física e mental, e que hajam recebido preparação conveniente, em 

cursos apropriados, ou prestado exame de habilitação, na forma da lei. 

Art. 35. Os poderes públicos providenciarão no sentido de obterem contínuo aperfeiçoamento 

técnico do professorado das suas escolas primárias. 

Art. 36. Os diretores de escolas públicas primária serão sempre escolhidos mediante concurso 

de provas entre professores diplomados, com exercício anterior de três anos, pelo menos, e, de 

preferência, entre os que hajam recebido curso de administração escolar. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES DA ESCOLA 

 

Art. 37. Os estabelecimentos de ensino primário deverão promover, entre os alunos, a 

organização e o desenvolvimento de instituições que tenham por fim a prática de atividades 

educativas; e, assim, também, entre as famílias dos alunos, e pessoas de boa vontade, 

instituições de caráter assistencial e cultural, que estendam sobre o meio a influência educativa 

da escola. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONSTRUÇÃO E DO APARELHAMENTO ESCOLAR 

 

Art. 38. Os estabelecimentos de ensino primário deverão satisfazer, quanto à, construção dos 

edifícios que utilizarem e quanto ao seu aparelhamento escolar, às normas estabelecidas em lei. 

Parágrafo único. Providenciará o Ministério da Educação e Saúde, em cooperação com os 

Estados e o Distrito Federal, para organização de estudos referentes às construções e ao 

aparelhamento escolar. 
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TÍTULO V 

Da gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário 

 

CAPÍTULO I 

DA GRATUIDADE 

 

Art. 39. O ensino primário é gratuito, o que não exclui a organização de caixas escolares a que 

concorram segundo seus recursos, famílias dos alunos. 

Art. 40. A organização do funcionamento e aplicação dos recursos caixas escolares serão 

estabelecidas regulamento próprio. 

 

CAPÍTULO II 

DA OBRIGATORIEDADE DE MATRÍCULA E FREQÜÊNCIA ESCOLAR 

 

Art. 41. O ensino primário elementar é obrigatório para todas as crianças nas idades de sete a 

doze anos, tanto no que se refere à matrícula como no que diz respeito à freqüência regular às 

aulas e exercícios escolares. 

Art. 42. A administração dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal baixará 

regulamentos especiais e sobre a obrigatoriedade escolar, e organizará, em cada Município ou 

distrito, serviços de Cadastro Escolar, pelos quais se possa tornar efetiva essa obrigatoriedade. 

Art. 43. Os pais ou responsáveis pelos menores de sete a doze anos que infringirem os 

preceitos da obrigatoriedade escolar, estarão sujeitos às penas constantes do art. 246, do 

Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1840 (Código Penal). 

Art. 44. Os proprietários agrícolas e empresas, em cuja propriedade se localizar 

estabelecimento de ensino primário, deverão facilitar e auxiliar as providências que visem a 

plena execução da obrigatoriedade escolar. 

 

TÍTULO VI 

Dos recursos para o ensino primário 

 

Art. 45. Os Estados e o Distrito Federal reservarão, cada ano, para manutenção e 

desenvolvimento de seus serviços de ensino primário, a cota parte das rendas tributárias de 

impostos, fixada no convênio, de que trata o Decreto–lei nº 4.958, de 14 de novembro, de 

1942. Igual providência tornará a União, quanto aos orçamentos dos Territórios. 
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Art. 46. Os recursos destinados ao ensino primário, pelos Municípios, por força do convênio 

referido no artigo anterior, poderão ser incorporados às cotações estaduais, em cada Estado, ou 

terem aplicação direta, segundo os acordos estipulados entre os Municípios e a administração 

estadual respectiva. 

Art. 47. Os recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário, estabelecidos pelo Decreto–lei nº 

4.958, de 14 de novembro de 1942, serão distribuídos pela União, na forma do respectivo 

regulamento, atendidas as maiores mais urgentes necessidades de cada região, verificadas de 

modo objetiva. 

Art. 48. Não poderão receber auxílio à conta do Fundo Nacional de Ensino Primário, nem 

quaisquer outros benefícios da União em favor da educação primária, as unidades federadas 

cuja legislação escolar desatenda aos princípios deste decreto–lei, a juízo do Ministério da 

Educação e Saúde, ouvido o Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, comunicarão os órgãos de administração do 

ensino primário em cada unidade federada, ao Ministério da Educação e Saúde, as leis 

regulamentos pertinentes, bem como, até 30 de março de cada ano, sucinto relatório sobre a 

situação geral do ensino primário e trabalhos do ano letivo anterior. 

 

TÍTULO VII 

Das medidas auxiliares 

 

Art. 49. Onde se tornarem necessárias, poderão funcionar, em caráter de emergência, classes de 

alfabetização (C. A.), para, adolescentes e adultos. 

Art. 50. Os Estados e os Territórios poderão organizar, com o fim de preparar docentes de 

emergência, classes de alfabetização em zonas de população muito disseminada, e com o fim 

de divulgar noções de higiene e de organização de trabalho, missões pedagógicas itinerantes, 

bem como campanhas de educação de adolescentes e adultos. 

Parágrafo único. Entidades particulares poderão estabelecer e manter campanhas de educação, 

com os mesmos fins, mediante prévia comunicação, de seus planos e projetos ao Ministério da 

Educação e Saúde, e aprovação da administração do ensino de cada unidade federada, onde 

tenham de exercer-se. 

Art. 51. Nas escolas isoladas, em que existem vagas, depois de matriculadas as crianças de sete 

a doze anos, poderão ser admitidas à matrícula, alunos cuja idade ultrapasse os limites de 

obrigatoriedade escolar, na conformidade do que estabelecer o regulamento de cada unidade 

federada. 
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TÍTULO VIII 

Disposições finais 

 

Art. 52. O Ministério da Educação e Saúde providenciaram, por seus órgãos técnicos, e em 

cooperação com a administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido 

da realização de estudos e pesquisas especiais sobre a organização do ensino primário, 

verificação de seu rendimento social, apuro e oportunidade dos levantamentos estatísticos e 

mais eficiente aplicação dos recursos. 

Art. 53. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República. 

José Linhares. 

Raul Leitão da Cunha. 
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ANEXO D 
 
 

LISTA DE PROFESSORES E RESPECTIVOS CURSOS DE ATUAÇÃO 

 

 

Docente Disciplina  Curso 
Déspina Nicolau Spyrides Boabaid Sociologia Geral, Sociologia 

Educacional e História da Filosofia
Normal 

Diogo Vergara Ciências Naturais, Física e Química Ginasial e Normal 
Afonso Rabe Higiene e Educação Sanitária e 

Puericultura 
Normal 

Armírio Tavares de Mello Biologia educacional, Anatomia e 
Fisiologia humana 

Normal 

Orlando Ferreira de Mello Metodologia Geral e Metodologia 
do ensino primário 

Normal 

Libório da Silva Educação Física Ginasial e Normal 
Nair Daminelli Educação Física Ginasial e Normal 

  Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1950. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 
 
 
 

Docente Disciplina Curso 
Maria Lígia Fontes Lima Francês Ginasial 

Telmo Duarte Pereira Biologia Educacional e Anatomia e 
Fisiologia humana 

Normal 

Branca Flor Thiago de Mello Sociologia Geral, Sociologia 
Educacional e História da Filosofia

Primário e Normal 

  Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1952. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 
 
 
 

João Mosimann História Ginasial 
Aiga Barreto Sociologia Geral, Sociologia 

Educacional e História da Filosofia
Normal 

Lis Elvira Ferreira de Silveira Educação Física Ginasial e Normal 
  Fonte: ESCOLA NORMAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1953. Acervo da E.E.B. Pedro II.  

 
 
 
 

Docente Disciplina Curso 
Vera Pinho Mattar Educação Física Ginasial e Normal 

Ada Borba Schippmann Educação Física Ginasial e Normal 
Lúcia Luchesi dos Santos  Trabalhos Manuais  Ginasial e Normal 

  Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1956. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 

 
 
 

Luiz Schwarz Francês Científico 
Maria Luiza Alfavoro Gómez de 

Kozma 
Espanhol Científico 

  Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1957. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 



  293  

Docente Disciplina Curso 
José Curi Português Ginasial 

Evaldo Trierweiller Latim Ginasial 
Wigand Gelhardt Matemática Ginasial 

Adriano Gomes da Silva Júnior Matemática Ginasial 
Ozy Rodrigues História Geral e do Brasil Ginasial e Científico 

Amir Carlos Mussi Espanhol Científico 
Otto Huppfeld Física Científico 

Frederico Gustav Ellinger Química Científico 
Fernando Luiz Heusi História Natural Científico 

  Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1958. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 
 
 
 

Docentes Disciplina Curso 
Andrietta Lenard Francês Ginasial e Científico 

Lothar Krieck Ciências Naturais/História Natural Ginasial e Científico 
Tomazia Martins da Silva Trabalhos Manuais Ginasial 

Heinrich Martins Inglês Ginasial e Científico 
Wladislaw Rodacki Física e Química Científico 

  Fonte: GINÁSIO ESTADUAL PEDRO II. Relatório. Blumenau, 1959. Acervo da E.E.B. Pedro II.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


