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RESUMO: 
 

 

Este trabalho concentra-se na análise das práticas de recrutamento e qualificação 

de professores primários instituídas na escola pública do Estado de São Paulo, no 

período de 1892 a 1933. O objetivo é investigar as tecnologias desenvolvidas pelo 

Estado moderno, no âmbito educacional, a fim de controlar os indivíduos e a população. 

A pesquisa trata dos mecanismos produzidos e administrados pelo Estado, visando à 

modelação de comportamentos e à fabricação do homem necessário ao funcionamento e 

à manutenção da sociedade moderna. Desse modo, a hipótese basilar desta tese é a de 

que o processo de formação do professor primário em São Paulo, nas primeiras décadas 

da República, configurou um importante elemento tecnológico do Estado.  

 

Para isso, o ponto de partida é investigar a história da construção da escola 

paulista do ponto de vista social, político e econômico. Posteriormente, o trabalho busca 

analisar em que medida as práticas de recrutamento e qualificação dessa época foram 

definidoras das competências requeridas ao exercício da profissão docente. Fontes 

documentais oficiais, como leis, decretos e regulamentos, relatórios e mensagens 

governamentais, periódicos e textos de memorialistas fazem parte do corpus da tese. Por 

fim, chega-se à reconstituição do momento de construção da pátria e, com ela, à 

reorganização dos serviços públicos em São Paulo. Tal percurso permite identificar as 

diferentes concepções de recrutamento e qualificação docentes, bem como as várias 

representações sociais do professor em distintos momentos históricos da escola pública 

primária. 
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ABSTRACT: 
 

 

The core of this work is to analyse the recruitment and qualification practice of 

primary public school teachers in São Paulo, during 1892 to 1933. The purpose is to 

investigate the technologies developed by the modern State, in order to control  

individually and socially people, when it comes to education. The analysis deals with 

the mechanisms produced and managed by the State with the intention to mould the 

behaviour and to create a proper person to be adapted to live in a modern society. 

Therefore, this thesis supports that the formation process of the elementary school 

teacher in São Paulo, in the first decades of republican government, was based on 

technological strategies guided by the State.  

 

The starting point of the following analytic steps is to investigate socially, 

politically and economically the construction history of first school in São Paulo. 

Moreover, the essay tries to analyse how the recruitment and qualification process, in 

those times, was important to define the pedagogical competence required to become a 

teacher. Official documents, laws, decrees, edicts, periodicals, memoirs and 

governmental texts were fundamental sources of this thesis. The final analysis reveals 

some conclusions about the construction of the republican country, as well as the public 

services in São Paulo. It is an attempt to identify not only some conceptions of teacher 

recruitment and formation, but also its many social representations, according to 

different historical moments of the primary public school in Brazil.        
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RESUMEN: 
 

 

La presente tesis tiene como tema el reclutamiento y la formación de los 

maestros de la escuela pública primaria en São Paulo, en 1892 hasta 1933. El objetivo 

es estudiar como el estado moderno conduce tecnologías a fin de controlar los 

individuos y la poblácion, así como la educación. El trabajo investiga como el estado 

moderno fuerza los individuos a seguir sus moldes para mejor vivir en sociedad. Esta 

tesis defende que la créacion de la enseñanza primaria en los primeros años de la 

República en São Paulo sigue las demandas y preceptos estatales. 

 

Por eso, el texto investiga  la creación de la enseñanza primaria del punto de 

vista social, político y económico. Al principio, intenta dibujar la historia de los 

métodos de selección y formación de los maestros, sea el análisis de los documentos 

(leyes, decretos, sentencias, memoriales, textos governamentales, periodicos), sea la 

definición de sus competencias y del perfil profesional. Por último, se destacan algunas 

conclusiones y sugestiones con objeto de que se pueda saber como y cuáles fueran 

historicamente las exigencias pedagógicas en la enseñanza primaria en São Paulo, así 

como los procesos de institucionalización de los servicios públicos en el país.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: 
grandes descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa 
imagem no universo e do lugar que ocupamos nele; a 
industrialização da produção, que transforma conhecimento 
científico em tecnologia, cria novos ambientes  humanos e destrói os 
antigos, acelera o próprio ritmo da vida, gera novas formas de poder 
corporativo e de luta de classes; descomunal explosão demográfica, 
que penaliza milhões de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, 
empurrando-as pelos caminhos do mundo em direção a novas vidas; 
rápido e muitas vezes catastrófico crescimento urbano; sistemas de 
comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que 
embrulham e amarram no mesmo pacote, os mais variados 
indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez mais poderosos, 
burocraticamente estruturados e geridos, que lutam com obstinação 
para expandir seu poder; movimentos sociais de massa e de nações, 
desafiando seus governantes  políticos e econômicos, lutando para 
obter algum controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e 
manipulando todas as pessoas e instituições, um mercado capitalista 
mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão. No 
século XX, os processos sociais que dão origem a esse turbilhão, 
mantendo-se em perpétuo estado de vir-a-ser, vêm chamar-se 
“modernização”. (Berman, 1986, p. 16) 

 
 

“Turbilhão na vida das pessoas”.  É assim que Marshall Berman, define o 

impacto causado pela modernidade. Esse processo carrega consigo uma profunda 

ambigüidade e uma contradição permanente: destruir, construir, para depois destruir e 

assim sucessivamente.  

No livro Tudo que é sólido desmancha no ar, a aventura da modernidade, 

Berman (1986) mostra como essa dinâmica é pautada pela velocidade e pela 

transformação e, conseqüentemente, pela tensão. Os profundos avanços científicos e 

tecnológicos do século XX trouxeram esperanças, oportunidades e benefícios, mas 

também incerteza e medo. Um dos resultados irreversíveis da globalização, capitaneada 

pelo governo e pela indústria dos países desenvolvidos, foi a formação de uma 

sociedade em rede, uma economia informacional e global. Por outro lado, pouco há de 

homogeneidade nesse processo. Segundo o autor, há, na verdade, a criação de um 

mundo fragmentário, desorganizado, que perdeu o contato com suas raízes, por conta de 

um modernismo que emerge do descompasso entre o que simbolicamente ficou velho e 

o novo, o desejado a ser construído ou constituído. Trata-se de um modernismo à força. 

Em suas palavras: 
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Um modernismo forçado a se construir de fantasias, sonhos de 
modernidade, a se nutrir de uma intimidade e luta contra miragens e 
fantasmas. Para ser verdadeiro  para com a vida da qual emerge, é 
forçado a ser estridente, grosseiro e incipiente. Ele se dobra  sobre si 
mesmo e se tortura por sua incapacidade de, sozinho, fazer a história, ou 
se lança a tentativas extravagantes de tomar para si toda a carga da 
história. Ele se chicoteia em frenesis de auto-aversão e se preserva apenas 
através de vastas reservas de auto-ironia. Contudo, a bizarra realidade de 
onde nasce esse modernismo e as pressões insuportáveis sob as quais se 
move e vive ⎯ pressões sociais e políticas, bem como espirituais ⎯ 
infundem-lhe uma incandescência desesperada que o  modernismo 
ocidental, tão mais à vontade nesse mundo, jamais conseguirá igualar. 
(Berman, 1896, p. 260-261) 

  

As idéias de Berman sobre a sociedade contemporânea podem ser aplicadas ao 

processo de modernização por que passaram a cidade e o Estado de São Paulo. A 

cidade de São Paulo foi palco privilegiado dessas experiências urbanas e desse 

“turbilhão” de idéias importadas. Segundo o historiador americano Richard Morse 

(1970), São Paulo, com suas avenidas largas, seus boulevares, suas praças, seus 

projetos arquitetônicos baseados em grandes metrópoles, teve igualmente importações 

de hábitos culturais inúteis e nesse sentido assevera: 

 

(...) São Paulo, como todo o mundo ocidental, os primeiros anos do 
século atual caracterizaram-se em parte por uma exuberância infantil; 
por concepções ingênuas de “felicidade” e refinamento cultural, e 
pela crença ingênua de que estas coisas eram inevitáveis 
conseqüências do êxito financeiro em um mundo de oportunidades 
cada vez mais numerosas e compensadoras. As influências 
estrangeiras mais vitais não eram essas às que a cidade passivamente 
se submetia, mas sim outras que realmente ocasionavam mudança 
nos ritmos da vida. (Morse, 1970, p. 276) 

 

Nesse ritmo de vida inscreve-se um acelerado crescimento populacional, com 

graves desequilíbrios na distribuição das riquezas e de oportunidades de participação. 

Esse desnível impedia o desenvolvimento pleno da cidadania e acentuava as diferenças 

entre as camadas sociais, fato que já se revela na própria distribuição topográfica da 

população na cidade. Nela havia: 

 
As elites assentadas sobre o topo seco e saudável das colinas, e o grosso 
da população acumulada nas planícies pantanosas, onde nenhum 
dinheiro público era gasto com obras de saneamento, higiene ou lazer. 
Dois terços das crianças nascidas na cidade morriam com menos de dois 
anos. As jornadas de trabalho, até mesmo de mulheres e crianças, 
chegavam a quatorze horas de trabalho. Greves e associações operárias 
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eram reprimidas com violência brutal. “A questão social é uma questão 
de polícia”, insistia Washington Luís. (Sevcenko, 2000, p. 97-98) 

 

Para além do incremento e as desigualdades sociais da cidade de São Paulo é 

necessário prestar atenção no processo histórico de ocupação e desenvolvimento do 

Estado como um todo. Na segunda metade do século XIX,  Salto1, por exemplo, se 

desenvolveu a partir de uma fábrica de tecido de algodão, que determinava o comércio 

com outras cidades como Campinas e Rio Claro (Zequini, 2004).  

Muitas  dessas cidades se desenvolveram em razão das culturas do açúcar e do 

algodão, posteriormente café e tecidos. Se havia uma corrida para o Oeste, ocorria um 

fato semelhante, particularmente com o algodão na região situada entre Sorocaba, 

Tatuí e Itu (Zequini, 2004, p. 39). Há, ainda, as chamadas “cidades  suburbanas”. Elas 

nasceram no entorno da capital, como o núcleo colonial de São Caetano do Sul, cidade 

fundada em uma parte do antigo Bairro de São Caetano, em 28 de julho de 1877.  Para 

Martins (2002, p.86), o que deve ser destacado nesse processo é a  orientação 

governamental dada a esse núcleo, juntamente com outros núcleos coloniais, que se 

tornaram peça de propaganda da imigração italiana. 

Pensar o desenvolvimento histórico do Estado São Paulo sem considerar as 

significativas transformações urbanas ocorridas durante o século XIX e início do 

século XX é compreendê-lo parcialmente. Em primeiro lugar, porque a própria 

concepção de Estado e cidade no mundo ocidental se modificou no decorrer desse 

período. À medida que se intensifica a industrialização nos grandes centros, a  cidade 

passa a simbolizar o lugar de prosperidade e desenvolvimento tanto social quanto 

cultural. Trata-se do lugar de realização da sociedade burguesa. Mas ela representa 

também, e principalmente, o lugar de intervenção racional, o espaço de 

esquadrinhamento da vida  da população por meio de intervenções disciplinares que 

vão desde a educação da infância até a gestão higiênica das famílias2 (Rago, 1997). 

                                                 
1 Salto, cidade que, até 1889, era um pequeno povoado. Foi fundada, em 1689, por Antonio Vieria 
Tavares, e era considerada uma extensão da vila de Itu.  
2 A vida miserável, o odor fétido do trabalhador mergulhado dia e noite nas fabricas, a falta de hábitos 
regulares de higiene corporal, a imundície de sua casa traduzem a incapacidade do proletariado gerir sua 
própria vida e pedem a intervenção redentora da ação dos especialistas civilizadores. Na habitação 
popular, os indivíduos se amontoam assim como o lixo; os fluxos não circulam, os miasmas pútridos 
estagnam. A aglomeração de gente, de cheiros fétidos, de detritos e de animais domésticos congestionam 
o cortiço e o bairro operário, impedindo a livre circulação do ar e da água, a penetração salutar dos raios 
solares , elementos fundamentais para garantir a saúde do organismo . Dão origem a epidemias, como a 
cólera morbus ou a febre amarela, que ameaçam atingir inexoravelmente toda a cidade, rompendo a linha 
que progressivamente vai dividindo os bairros ricos e pobres . A ameaça da peste sobre os novos bairros 
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É nessa emergência da constituição da “administração de pessoas e coisas” 

como fato histórico que este trabalho pretende considerar as práticas de recrutamento e 

qualificação de professores primários na instrução pública paulista. Trata-se, pois, de 

estudar as leis e regulamentos das reformas das escolas de São Paulo, em um longo e 

sinuoso período, da  primeira  reforma, em 1892, à de 1933, que instituiu a carreira do 

professor  primário.  

Para escrever essa história, é preciso uni-la a um quadro mais vasto: social,  

político e econômico. A falta de uma compreensão desses fenômenos sociais inviabiliza 

o entendimento de como se processaram as diferentes e diversas práticas no campo 

educacional e a articulação delas com o todo social.  

No início da “República Paulista”, por meio de amplas reformas que visavam à 

implementação de uma nova estrutura  política e administrativa, entre elas a reforma da 

instrução pública, o que se viu foi todo um esforço de efetivação de um governo de 

Estado, caracterizado pela passagem de uma economia agrário-exportadora para outra 

crescentemente urbano-industrial. Esta última estava assentada em um modo de 

produção capitalista que, junto com outros fatores, desempenhava um papel importante 

no desenvolvimento de uma sociedade moderna3.  

No que tange às reformas da instrução pública, o que se verifica é que 

implicavam não só sua própria reorganização, mas, principalmente, a forma de 

administrá-la, estendida à reorganização de todos os moldes da vida moderna, cuja 

dinâmica estava ligada ao movimento secular de emergência da “arte de governar”. 

Para explorar algumas  das possibilidades  de análise e compreensão da relação 

educação/sociedade e referir-se tanto às práticas quanto aos discursos que se dão em 

torno da escola, é preciso levar em conta que as relações entre a escola e sociedade são 

complexas. A questão precisa ser assentada  em bases mais ampla, não só 

                                                                                                                                               
elegantes da burguesia, como Campos Elíseos ou Higienópolis (Cidade Higiênica), reforça a vontade de 
evacuação do lixo e dos pobres para longe dos espaços refinados da cidade. (Rago, 1977, p. 165) 
3 Conforme Negri, foi em São Paulo, no final do século XIX, com o desenvolvimento da economia 
cafeeira assalariada, que se consolidou o capitalismo brasileiro.E a medida em que esse complexo 
cafeeiro se desenvolvia, gerou-se em  paralelo um processo de urbanização que propiciou a expansão de 
uma de uma agricultura de alimentos e de matéria primas, que passou a operar com recursos próprios, 
fora da propriedade agrária cafeeira. Esse complexo envolvia além de sua atividade principal – o café – 
uma série de outros importantes componentes, como o  sistema  de transporte ferroviário; o sistema 
bancário; as atividades comerciais internas e externas e importação e exportação; os serviços de infra-
estrutura como portos e armazéns, transportes urbanos e comunicações; atividades dos setores públicos e 
atividade industrial. Negri, por fim destaca outras variáveis importantes para o desenvolvimento do 
“complexo cafeeiro” paulista como o movimento migratório, a disponibilidade de terras agriculturáveis, o 
capital estrangeiro, a política governamental – tarifária, monetária e cambial, manifestas muitas vezes nas 
políticas de valorização e de defesa do café. (Negri, 1996, pp 27-34). 
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contextualizando-a histórica, social, política, econômica e culturalmente, mas levando 

em consideração o projeto iluminista de escolarização única, universal e obrigatória 

para todos, processo que se inicia no que habituamos chamar de modernidade. Como 

explica Mirian Warde: 

 

Desde a segunda metade do século XIX, as sociedades ocidentais 
viveram processos nos quais crescentes práticas de amoldamento de 
comportamentos e vigilância tornaram-se a razão mesma de ser das 
instituições civis, criadas ou apropriadas como suportes de 
modernidade. Assim é que à extensão e ao refinamento das práticas 
de gerenciamento dos indivíduos pelas instituições das sociedades 
modernas correspondeu uma crescente especialização do Estado, no 
exercício do poder específico de governar os indivíduos e controlar a 
população. Ao processo de especialização crescente do Estado 
correspondem estratégias de conversão de escolhas políticas em 
decisões administrativas e planejadas, que se apóiam em aparatos 
burocráticos e nas tecnologias de uso exclusivo. (Warde, 2001, p. 8) 

 

Nesse sentido, para Weber (1999), o desenvolvimento de uma sociedade 

moderna que possuía, como base de sustentação, o modo de produção capitalista, 

dependia da existência de uma justiça e de uma administração estáveis, rigorosas, 

intensivas e planejadas, isto é, racionais. Essas características essenciais só poderiam ser 

encontradas na organização burocrática, cujo exercício de dominação estava baseado no 

saber como instrumento de controle da mão-de-obra e da produção, bem como no 

estabelecimento claramente definido  de direitos e deveres.  

 

Por fim, a dominação, em virtude de “legalidade”, da crença na 
validade de estatutos legais e da “competência objetiva” 
fundamentada em regras racionalmente criadas, isto é, em virtude da 
disposição de obediência ao cumprimento de deveres fixados em 
estatutos: uma dominação como a exercem o moderno “servidor 
público” e todos aqueles portadores de poder que com ele se parecem 
nesse aspecto. (Weber, 1999, p. 526) 

 

 Se considerarmos as reformas concretizadas em 1889 e os regulamentos que as 

sucederam, é possível perceber alguns princípios básicos da dominação burocrática 

apresentada por Weber (1999). Nas leis, decretos e regulamentos, vigorava o princípio 

de áreas de jurisdição fixas e normas administrativas, em que as atividades rotineiras 

foram distribuídas de maneira fixa e se constituíram como deveres profissionais, indo 

desde os relativos a funcionários comuns aos cargos administrativos e políticos do 

presidente do Estado. Havia a predominância de princípios de hierarquia, dos postos e 
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dos níveis de autoridade, que eram concretizados em um sistema de mando e 

subordinação firmemente ordenado, na medida em que existia uma supervisão dos 

postos inferiores pelos superiores. Esse sistema oferecia aos comandados a 

possibilidade de recorrer da decisão de uma autoridade de nível inferior para a que lhe 

era diretamente superior, de forma regulada e precisa. 

O exercício de um cargo se baseia em documentos escritos e preservados em 

arquivos. Essa era uma das determinações impostas em concursos realizados, formas de 

funcionamento das escolas, delegacias, secretarias de Estado e demais órgãos da 

administração pública que serão aqui tratados. Esses documentos formavam processos, 

enviados às instâncias superiores, para deliberação e posterior arquivamento.  

Um quadro de funcionários, juntamente com seus arquivos, constitui uma 

repartição. Esta é, por sua vez, separada do domicílio privado do funcionário. Weber 

(1999) afirma: 

 

(...) no Estado moderno de fato há a concentração em um ponto 
supremo da disposição sobre todos os recursos da organização 
política, que mais nenhum funcionário é proprietário pessoal do 
dinheiro que desembolsa ou dos prédios, das reservas, dos 
instrumentos ou da maquinaria bélica de que dispõe. No “Estado” 
atual, está, portanto, completamente realizada ⎯ isto é essencial para 
o conceito ⎯ a “separação” entre o quadro administrativo, os 
funcionários e trabalhadores administrativos, e os meios materiais da 
organização. (Weber,1999, p. 528-529) 

 

O exercício de um cargo dentro da burocracia moderna era uma profissão, para a 

qual se exigiam: treinamento especializado e completo, que garantiria o bom 

desempenho do cargo por parte do funcionário; exames especiais, mediante prova e 

apresentação de certificado de curso, como pré-requisito para o emprego; e a 

delimitação rigorosa do tempo de trabalho, regulado por técnicas e normas. 

Para se compreender  melhor esse período de instituição da burocracia, resta 

mencionar algumas minudências referentes aos funcionários burocráticos, apontadas por 

Weber (2000, p.144), a saber: 

 
1) A admissão é feita através de critérios objetivos, exigindo-se 

diplomas que comprovem a instrução técnica necessária; 
2)  A nomeação é  feita  sempre sob uma rigorosa hierarquia de 

cargos; 
3)  Existe a possibilidade  de progressão, por tempo de serviço 

ou eficiência, denominada carreira, que pode ser baseada na 
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antigüidade, no merecimento, em provas de seleção ou na 
combinação desses elementos.  

4) Em troca do seu trabalho os funcionários recebem salários 
fixos em dinheiro, com direito a aposentadorias. O salário não 
é devido a uma remuneração em termos de trabalho feito, mas 
sim de acordo com a posição hierárquica ocupada pelo 
funcionário e, em alguns casos, segundo o tempo de serviço; 

5)  Submetem-se a um sistema rigoroso e homogêneo de 
disciplina e controle de serviços.  

6)  Exercem o cargo como profissão única e principal.  
 

A estrutura burocrática exerce pressão constante sobre o funcionário a fim de 

que seja disciplinado. Para que a disciplina possa operar com sucesso, deve haver uma 

conformidade rígida de comportamento dos funcionários, com padrões de ações 

preestabelecidas. 

Mas o que se precisa ter claro é que, na realidade histórica, veremos que a 

realização desse processo racional precisa e precisou superar obstáculos que se 

opuseram, para sua completa realização. Eles só poderão ser demonstrados nos 

momentos de plena realização das leis e regulamentos. 

A racionalização do trabalho pedagógico que se viu operar na escola, desde os 

primórdios da República, na instrução pública paulista, foi um conhecimento gerado 

dentro da organização político-administrativa estatal. Uma racionalização instituída, a 

partir de prescrições que se manifestavam por intermédio da legislação, como 

determinação traçada para o controle do tempo de trabalho. A exigência de uma 

padronização da atividade docente, por meio de programas preestabelecidos, foi 

regulada e operacionalizada pelos inspetores distritais e escolares, que, com suas visitas 

às escolas isoladas, reunidas e mesmo aos grupos escolares, fizeram cumprir as 

determinações prescritas em regulamentos. Por meio de seus relatórios, geravam um 

poder/saber construído no embate das práticas internas da organização escolar. Nesse 

aspecto, adverte Michel Foucault (2000) que a disciplina “fabrica indivíduos”. Ela é, em 

seus termos: 

 

(...) técnica específica do poder que toma os indivíduos ao mesmo 
tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um 
poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em 
seu superpoderio; é um poder modesto, desconfiado, que funciona ao 
modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes 
modalidades ou procedimentos menores, se os compararmos aos rituais 
majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. E são eles 
justamente que vão, pouco a pouco, invadir essas formas maiores, 
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modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus processos.(...) O 
sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos 
simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação 
num procedimento que lhe é específico, o exame. (Foucault, 2001, 
p.143) 

 

Ainda segundo Foucault (2001, p. 154), o exame era composto por um ritual que 

combinava técnicas em um jogo de perguntas e respostas com um sistema de notas e de 

classificação. Trata-se de uma relação de “sujeição dos que são percebidos como 

objetos e a objetivação dos que se sujeitam”. “Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder 

e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento  da verdade”. 

A partir dessa concepção dos exames é que se pretende analisar os concursos dos 

professores primários. Tem-se, assim, a compreensão de que os concursos não são uma 

invenção da burocracia estatal republicana, mas sim anterior a ela. No caso específico 

da instrução pública paulista, sabe-se que os mesmos remontam a uma longa tradição 

educacional, que os realiza desde os tempos coloniais. 

O concurso e a qualificação de funcionários são estratégias cercadas de técnicas 

documentais, registros, arquivos e informações diversificadas que classificam e 

hierarquizam o indivíduo, a partir de poderes e saberes que o colocam em um campo de 

vigilância. Assim sendo, o ingresso do professor, especialmente na instrução pública 

paulista, na qual está focada esta pesquisa, nas primeiras décadas da República, se fez 

por exames e prescrições normativas que o qualificavam para a atividade docente. 

De acordo com Foucault (2001, p. 154-161), os exames permitiam:  

 
1.  A constituição do indivíduo como objeto descritível, 
analisável, mantendo-o em seus traços singulares, em sua 
evolução particular, em suas condições e capacidades próprias, 
sob o controle de um saber permanente; 
2. A constituição de um sistema comparativo que permite 
medir fenômenos globais, descrever grupos, caracterizar fatos 
coletivos, a estimativa dos indivíduos entre si e sua distribuição 
numa população; 
3.  O exame, cercado de técnicas documentais, a 
transformação de  cada indivíduo em um caso, descrevendo-o 
tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a 
outros, através de notas, conceitos, coeficientes e outras 
técnicas comumente usadas; 
4. Pôr em oposição o singular e a cerimônia onde se 
manifestam os status, os nascimentos, os privilégios, as 
funções, com todo um brilho de marcas, indicando a aparição 
de uma nova modalidade de poder em que cada um recebe 
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como marca, estatutariamente ligada aos traços, às medidas, aos 
desvios, às notas que o caracterizam e fazem  de cada um,  um 
caso. 
 

Outra forma de controle disciplinar era a prescrição de regras de condutas que, 

no caso do professor primário paulista, puderam ser verificadas nos regulamentos. Elas 

se referiam às atribuições de direitos e deveres dos professores, que iam desde os 

comportamentos administrativos, na medida em que ditavam como deveriam ser os 

registros de informações em livros e relatórios, até a prescrição de regras de conduta 

moral em relação aos alunos. No código disciplinar, as regras se manifestavam com a 

instituição de processos disciplinares, que iam do pagamento de multas à perda do 

emprego. Os regimentos internos das escolas determinavam a carga horária anual, o 

tempo de trabalho necessário para a formação dos alunos, os conteúdos a serem 

trabalhados em cada série e, em muitos casos, até a metodologia de trabalho a ser 

adotada pelo professor. 

Todas essas questões acima ficavam sob os olhos vigilantes do inspetor escolar, 

que, por meio de seus relatórios, enviados à Diretoria Geral da Instrução Pública, 

constituíam uma rede de informações que permitia, de uma só vez, a observação, o 

controle e a intervenção nas atividades docentes, desenvolvidas no cotidiano da escola. 

Em seu texto, O controle do conhecimento: Igrejas e Estados, Burke (2003, p. 

109-135) informa que, muito antes do surgimento das estatísticas, os “Governos 

Territoriais”, interessados em conhecer seus povos e territórios, usavam de várias 

estratégias para esse fim. Os métodos iam das expedições oficiais, enviadas aos 

territórios que lhes pertenciam, à espionagem em outras terras, utilizando-se de 

instrumentos (questionários, levantamentos, correspondências) e de técnicas 

cartográficas que acabaram por gerar funcionários que se tornaram “importantes 

instrumentos de Governos”. Dentre eles, destacam-se: os “curiosi”, espiões e 

informantes; os arquivistas, profissionais com catálogos e índices; e instituições como 

arquivos e bibliotecas, para guardarem essas informações. 

 Os relatórios, elaborados pelos “curiosi” da instrução pública paulista e 

retomados pelos delegados regionais, e os relatos dos diretores de escola, anexados aos 

relatórios dos inspetores, constituíram uma rede de informações, graças aos novos 

cargos e funções administrativas. Tais atribuições exigiam novas competências na 

escala hierárquica, que, por sua vez, denunciavam as incompetências de outros – os 

 20



professores. Tratava-se dos relatórios dos inspetores distritais/delegados regionais que, 

dentre as muitas competências, tinham a de relatar o que acontecia no interior da escola. 

Essas competências mencionadas revelaram que se estava diante de uma “autoridade” 

que se instalava  numa região do Estado, com poder de fiscalização e de controle da 

vida funcional de cada subalterno, sem descuidar do primordial deles: fiscalizar a 

execução das reformas.  

A propósito dessas competências, também era possível exercer diversas formas 

de vigilância. A primeira se dava com base em denúncias, que permitiam novas 

operações. Além de reunirem informações, elas revelavam comportamentos de 

professores que não se enquadravam na forma que se tentava implantar nas escolas. Um 

exercício que implicava pensar a burocracia como uma teia formada por diversos 

âmbitos de responsabilidade, de subordinação e conformação hierárquica, de práticas 

que se construíam visando ao domínio sobre um certo número de saberes específicos, 

com os quais se devia manter uma estreita relação. 

A essa prática de disposição de informações, os relatórios aliaram-se a  

dispositivos de ordenação administrativa que implantaram a possibilidade de um novo 

modelo de eficácia dos textos legais: o cumprimento de deveres, o respeito a certos 

procedimentos prescritos pelas normas e, finalmente, a visibilidade de um certo poder 

do Estado. 

Tratou-se, até aqui, de um processo de instauração, por parte do Estado, de uma 

administração centrada na racionalização de suas atividades cotidianas, que possuía 

como uma de suas maiores técnicas o disciplinamento das atividades pedagógicas. Elas 

se iniciavam pelas práticas de recrutamento, em especial os concursos públicos dos 

funcionários e qualificação dos mesmos no trabalho. 

O processo de qualificação será detalhado quando se estiverem sendo analisados 

os relatórios dos inspetores literários e escolares, em parte contidos nos Anuários, a 

partir de 1907. No que se refere ao processo de organização dos cargos superiores da 

administração da instrução pública, entre as várias atividades dos inspetores, estava a de 

proferir palestras nas escolas e orientar o trabalho do professor, principalmente de 

escolas isoladas. Atividades  divididas entre as ações administrativas e as pedagógicas, 

entre o  qualificar, fiscalizar e o administrar.   

A questão  que se coloca é: por que qualificá-los? Já não eram esses professores 

formados pela Escola Normal? Conforme  Tanuri (1979), o Estado de São Paulo 
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manteve o monopólio da formação de seus docentes até 1927, quando, então, liberou 

essa formação para as Escolas Normais Livres e começou a aceitar a formação de seus 

professores por essas escolas. 

Nas leis e decretos que regulamentaram as práticas de 1892 a 1933, um dos 

critérios para os recrutamentos era ser formado pelas escolas normais do Estado. Sendo 

assim, parte-se do pressuposto de que esses professores já eram profissionais 

qualificados. Mas não se pode esquecer que o Estado, por um longo período, lançou 

mão de cidadãos comuns, que, por meio de provas, habilitavam-se para dar aulas em 

escolas preliminares, depois provisórias, isoladas, isoladas distritais e rurais. Professores 

que, para a atividade docente, repetiam, nas práticas de ensino, as suas experiências 

educacionais familiares. Tais conhecimentos práticos serviam como fundamentos para a 

atividade profissional (Durães, 2000, p. 38 -42). 

Conhecimentos esses que estão na contramão dos processos de modernização da 

sociedade, pois, segundo Weber (2000), a profissionalização consistia em um dos 

processos essenciais da modernização da sociedade, o que significou mudança de uma 

socialização primária ou comunitária para a realização de tarefas racionais que 

implicavam competência e especialização. Quando se tem em vista a descrição dos 

processos de profissionalização, o conceito de carreira é de substancial importância para 

que seja possível entender quais elementos dificultavam ou favoreciam o acesso à 

carreira. Um dos elementos que sempre contou foi a formação,  pois ser normalista fazia 

toda a diferença no momento da ascensão na carreira. Fato que, aliado ao tempo  de 

trabalho em  diferentes escolas, passou a ser contado, com a reforma de 1904,   para a  

efetivação dessa carreira 

Nesse ínterim, o trabalho que ora se apresenta tratará  das práticas de 

recrutamento e qualificação de professores primários, instituídas na instrução pública 

paulista, e se inscreve em uma modalidade de pesquisa que tem como alvo as 

tecnologias desenvolvidas pelo Estado moderno, com o propósito de controlar os 

indivíduos e da população. A pesquisa trata, pois, dos mecanismos produzidos e 

administrados pelo estado, visando à modelação de comportamentos, à fabricação do 

homem necessário ao funcionamento e manutenção da sociedade moderna (Warde, 

2001). Como adverte  a pesquisadora:  

 

(...) fazer das tecnologias de Estado foco de pesquisa não implica 
pensar o Estado como locus central de poder, posto que o seu 
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avultamento sobre a chamada sociedade civil não se afigura como a 
questão mais candente das sociedades modernas. Desde a segunda 
metade do século XIX, as sociedades ocidentais viveram processos 
nos quais crescentemente práticas de amoldamento de 
comportamentos e vigilância tornaram-se a razão mesma de ser das 
instituições civis criadas ou apropriadas como suportes de 
modernidades. 

 Assim é que a extensão e ao refinamento das práticas de 
gerenciamento dos indivíduos pelas instituições das sociedades 
modernas correspondeu uma crescente especialização do estado no 
exercício do poder especifico de governar os indivíduos e controlar a 
população. Ao processo de especialização crescente do estado 
correspondem estratégias de conversão de escolhas políticas em 
decisões administrativas e planejadas, que se apóiam em aparatos 
burocráticos e nas tecnologias de uso exclusivo. (Warde, 2001, p.8) 

 
 
Com base nos elementos discutidos acima, foi realizada uma revisão 

bibliográfica passando pelas principais reformas da instrução pública paulista,  desde os 

primórdios da República  até 1933, com a instituição do código da educação. Em tal 

proposição foi privilegiado, no primeiro momento, o estudo de textos  básicos da 

historiografia brasileira, a fim de apreender o processo histórico da instrução pública 

paulista. Além disso, buscou-se fazer uma revisão acadêmica por meio do levantamento 

de títulos de dissertações e teses dedicadas, exclusivamente ou em determinados 

capítulos, à temática de recrutamento ou seleção de professores. 

No trabalho com as dissertações e teses, interessava o modo como os autores 

trabalhavam a constituição do professor da escola primária, seja no tocante às questões 

de inspetoria e diretoria da instrução pública paulista, seja sobre as dimensões do 

recrutamento, formação e qualificação. Foi possível observar que os elementos de 

formação têm sido objeto de inúmeros trabalhos, mas há uma lacuna acadêmica nos 

estudos sobre recrutamento e qualificação, sobretudo no período  de 1892 a 1930.  

A partir das tentativas de recomposição histórica da formação do professorado, a 

pesquisa começou a trilhar a hipótese, já levantada em outro contexto por Warde 

(2001), de que o professor primário da escola republicana paulista teria se constituído 

como elemento tecnológico de Estado. Tratava-se de verificar como e por que o 

processo de constituição do magistério público configurava-se como uma tecnologia 

precípua do Estado.  

Uma outra hipótese é a de que  os concursos públicos  e as estratégias de 

qualificação seriam definidores de um corpo de competências necessárias ao exercício 

 23



da profissão docente. Tais processos acabariam por traçar o perfil profissional e esboçar, 

conseqüentemente, uma carreira docente no âmbito do ensino. 

Desse modo, a hipótese basilar deste trabalho é a de que o processo de 

constituição do professor primário da escola republicana paulista, nas primeiras décadas 

da República, teria se constituído enquanto elemento tecnológico de Estado. As práticas 

de recrutamento  e qualificação teriam sido definidoras de um corpo  de competências 

necessárias ao exercício da profissão docente e teriam traçado, assim, o perfil  

profissional desses professores. 

Para testar essa hipótese, foi definido como objetivo primeiro examinar, no 

campo das reformas da instrução pública paulista e nos primórdios regime republicano, 

como as práticas de recrutamento e qualificação dos quadros de funcionários públicos 

foram sendo instituídas pelo Estado. Trata-se de verificar como se dá a forma de 

controle da constituição da profissão do professor, bem como o significado das 

iniciativas do Estado, na composição de seus quadros, a partir de uma prática de 

recrutamento e qualificação, em especial  do magistério público  primário. 

Com a instituição do regime republicano, a escola paulista adquiriu uma vital  

importância social. Seu papel era o de preparar os indivíduos para a vida urbana, ou 

seja, para o tempo em que as fábricas dominavam a paisagem e a economia da cidade. 

Ao professor, caberia executar o projeto educacional em curso, na escola, ao formar 

cidadãos. Mas quem era esse professor?  Onde o Estado moderno recrutou os quadros 

necessários ao desenvolvimento da escola primária? Como um cidadão comum foi 

transformado em professor primário? Ele era formado para a atividade que fora 

recrutado? De que forma era recrutado?  Com quais estratégias? Na prática docente, o 

que era permitido a esse professor fazer?  Quais eram as estratégias utilizadas para 

qualificá-lo? Cabe lembrar que o preparo específico dos professores primários não foi 

iniciado, paralelamente, à criação das primeiras escolas elementares. De acordo com 

Leonor Tanuri, “só se desenvolveram quando se difundiram as idéias liberais de 

secularização e extensão do ensino primário a todas as camadas da população” (1979, p. 

21). O primeiro instrumento utilizado para obtenção de um professorado foram os 

chamados exames. De acordo com a autora: 

 

Na ausência da Escola Normal, persistiria o velho instrumento para garantir 
um corpo docente para as escolas primárias, o exame, solução antiga, já 
consagrada na lei imperial de 15/10/1827, e que utilizada concomitantemente 
à existência da Escola Normal, teve a preferência dos candidatos. Não seria, 
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como querem alguns, medida utilizada pelo governo para preencher a lacuna 
que aquela deixava, ou para substituí-la durante sua ausência, mas a simples 
permanência de um meio que há muito era empregado e mais interessante 
economicamente para os cofres provinciais. Em realidade, o primeiro 
instrumento utilizado para obtenção de um professorado – o exame – persistiu 
paralelamente à criação das primeiras escolas normais em todas as Províncias 
brasileiras, prejudicando o seu estabelecimento definitivo. (Tanuri, 1979, p. 
21) 

 Os chamados “velhos exames”, de acordo com a pesquisadora Leonor Tanuri, 

eram limitados às matérias do ensino primário e aos “métodos principais de ensino”. De 

modo geral, eles “só puderam carrear para o magistério primário, via de regra, um 

pessoal de baixo nível cultural, com exíguas habilitações” (Tanuri, 1979, p.21). 

Em sua tese, Tanuri ressalta que esse procedimento já acontecia na educação 

brasileira durante o período imperial. Fica a dúvida: como esses exames passaram a 

acontecer também no regime republicano em São Paulo? Para responder à questão, foi 

preciso perscrutar o tema “recrutamento”. Em consultas in loco e em base de dados das 

principais faculdades e universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo, foram 

encontrados em torno de 15 trabalhos acadêmicos sobre essa abordagem,  dos quais, dez 

trazem como tema central de suas pesquisas a seleção de professores via concurso 

público. Destes, três tratam do ensino primário ou de suas séries iniciais.  

A dissertação de Mancini (1999) está centrada no município da Corte, no 

período de 1876 a 1886. O trabalho trata do processo de admissão dos professores 

primários, notadamente da relação entre seleção e formação. Para isso, a pesquisa usa 

como corpus analítico provas dos concursos, relatórios memoriais dos candidatos, 

editais de convocação, jornais da época, programas e decretos relativos à seleção de 

professores.  

Os trabalhos de Costa (1999)  e Gomes (1998), embora tratem de concursos das 

séries iniciais em São Paulo, limitam-se aos anos de 1980  a 1990. Em razão da 

atualidade do tema, os autores buscam uma relação entre os concursos e os princípios 

democráticos de acesso à carreira do magistério.   

Outros trabalhos tratam de concursos em áreas especificas. Almeida (1896), por 

exemplo, a  partir de 500 textos produzidos por professores em um concurso público 

para o magistério na área de português, no Estado de Minas Gerais, realiza uma análise 

do pensamento daqueles profissionais sobre aspectos relevantes de sua profissão. A 

intenção do trabalho é pesquisar a ideologia educacional então vigente. Lisandre 

Branco(1988), na tese Psicologia para quê? A psicologia ensinada e psicologia  

praticada (subsídios para a compreensão do papel do professor),  destina um capítulo 
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para refletir a psicologia presente na expectativa gerada pelos concursos de ingresso no 

magistério, destacando também os ocorridos no Estado de São Paulo. Grendel (2000) 

disserta sobre os processos de recrutamento e seleção de professores de filosofia para o 

ensino médio, a partir da análise da avaliação de conhecimentos específicos do 

Concurso de Provas e Títulos realizado, na cidade de Curitiba, Paraná, em 1991. Letta 

(1995), em sua dissertação de mestrado, Garimpo da escrita: conhecimentos 

pedagógicos num concurso público para o magistério do município do Rio de Janeiro,  

analisa criticamente os textos (questões e respostas de professores de 5a. a 8a. série) da 

prova de conhecimentos pedagógicos do concurso público para o magistério do 

município do Rio de Janeiro, em 1992. Pautado pela análise do discurso, a dissertação 

conclui que “o professor candidato não mostra o que pensa, e sim o que dele é 

esperado”. Valle (1990), cuja dissertação faz uma avaliação dos concursos para o 

magistério de nível fundamental, no Estado do Rio de Janeiro, investiga o perfil do 

professor pretendido e o nível intelectual exigido para atuar na área. Para compor o 

estudo, foram analisados os resultados das provas e os editais dos concursos, com o 

propósito de avaliar se os candidatos aprovados apresentavam o perfil do professor 

competente. 

Dentre as obras pesquisadas, dois trabalhos abordam, ainda, os concursos para a 

Escola Normal. No primeiro, de Brejon et al. (1955), o foco recai sobre o do concurso 

do magistério público de 1949, a partir dos dados de inscrição, vaga e formação dos 

candidatos. A fim de fazer um exame crítico do sistema de aprovação em vigor, o 

trabalho concentra-se no modelo de seleção de professores da época. No segundo, de 

Accácio (2001), são analisados os concursos de provimento das cadeiras da Escola 

Normal do Distrito Federal, no período de 1928 a 1930 e, com base nessa seleção, 

discute-se o processo de construção educacional, os lugares e papéis de catedráticos e 

professores nesse tipo de escola. 

Dos quinze trabalhos levantados, quatro traziam, em seus capítulos, itens 

relativos ao recrutamento de professores. São eles: Durães (2002), Frutuoso (1999), 

Nascimento (1980) e Peres (1994).  

Durães (2002), embora aborde, sobretudo, a qualificação do trabalho docente 

ligado à questão de gênero em Minas Gerais,  no período de 1860 a 1906, reserva um 

item para tratar da política de recrutamento de professores primários na época.  Frutuoso 

(1999), preocupada com as reformas educacionais no Estado de São Paulo, no período 
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de 1930 a 1937, analisa as várias administrações que se deram nesse  espaço de tempo. 

O trabalho destaca como cada gestor lidou com a questão recrutamento e a carreira dos 

professores. Peres (1994)  analisa a política educacional  do Estado de 1967 a 1970 e 

reserva um item para discutir as políticas de recursos humanos. São mencionados, 

ainda, os concursos de professor, no período delimitado. Nascimento (1980), na busca 

das origens e evolução da organização e administração  burocrática do sistema de 

ensino paulista, entre 1889 a 1930, usa como fonte a legislação para estudar as várias 

reorganizações pelas quais passou a administração escolar paulista. O trabalho procura 

identificar os avanços e recuos, no sentido de uma crescente racionalização da 

administração do ensino em São Paulo. A autora reservou um item, em todos os 

capítulos, que são organizados a partir das principais reformas verificadas durante o 

período escolhido, para tratar do processo de admissão, nomeação e demissão do 

pessoal administrativo, incluindo  o professor. A pesquisadora usa, como instrumento 

de análise, as categorias fundamentais contidas na teoria weberiana da organização 

burocrática. 

Ao analisar os estudos supracitados, pôde-se observar que, embora alguns 

elementos pudessem subsidiar esta análise, nenhuma pesquisa, até hoje, abordou o 

período de 1892 a 1933, em São Paulo. A questão das práticas de recrutamento  dos 

professores primários esteve sempre relacionada à formação e democratização do acesso 

à instrução.  Ainda que fizesse parte de algum pesquisa, a abordagem era periférica, já 

que subordinada a um tema central, como, por exemplo, feminização do magistério ou 

política de recursos humanos. Não havia, pois, a centralidade merecida. 

Ao analisar as condições que favoreceram o processo de feminização do 

magistério, bem como, as mudanças operadas na qualificação desse trabalho na 

Província e Estado de Minas Gerais, Durães (2002) concluiu que o trabalho docente 

esteve condicionado aos processos de organização da instrução pública, aos fatores 

externos a escola e às experiências dos indivíduos. Nesse sentido, para poder operar 

com o conceito de qualificação, a  autora  usou parte da literatura da Sociologia do 

Trabalho ⎯ autores como Villavicencio (1992), Castro (1993), Ferreti (1993) e 

Poisthuma (1995). A partir dessas referências, identificou três usos do conceito de 

qualificação, cada qual com um tipo de relação, a saber: posto de trabalho,  trabalhador 

e construção social. 
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Dos autores usados por Durães (2002), vale destacar  Castro (1993), que define 

os usos de qualificação. A primeira é a referente ao posto de trabalho. Ela significa um 

conjunto de atributos, classificações e categorizações  exigidas pelas funções, cujos 

comportamentos estabelecidos para o desempenho da atividade aparecem prescritos e 

formalizados em discursos registrados nos quadros técnicos antes mesmo da admissão 

do trabalhador. Esses aspectos podem estar ligados aos conhecimentos relacionados à 

tecnologia do trabalho. Podem também ser identificados nas exigências  de atributos 

decorrentes das condições de gênero, raça e idade, por exemplo. A qualificação tende a 

ser analisada a partir das características da rotina de trabalho. Nesse caso, vincula-se ao 

“tempo de aprendizagem no trabalho ou tipo de conhecimento que estaria na base das 

tarefas definidoras uma dada ocupação” (Castro, 1993, p. 216). 

De outro modo, a definição de trabalhador qualificado pode se pautar pela 

trajetória de vida de cada um e/ou nos programas de treinamentos desenvolvidos no 

local de trabalho, nas relações sociais de conflito entre pessoas/grupos diferentes ou em 

instituições destinadas a tal fim. Satisfeitos esses critérios, os trabalhadores serão 

portadores de uma “qualificação”. Por isso, “o indivíduo identifica e classifica os 

saberes que mobiliza no exercício profissional, em termos de sua natureza, origem, 

funcionalidade e significação para o seu desempenho.” (Castro, 1993, p. 217) 

Desse modo, o que  se pretende com esta tese é contribuir para o esclarecimento 

de algumas questões referentes à temática do recrutamento e qualificação do professor 

primário no  início do regime republicano, em São Paulo. Nesse espaço de tempo é 

possível encontrar a legislação em torno das reformas educacionais. As leis traziam, 

normalmente, um capítulo sobre as regras de recrutamento dos  professores primários e, 

implicitamente, as  formas de qualificá-lo para o trabalho. Além disso, outras fontes 

documentais são reveladoras para este trabalho, a saber: editais de concursos publicados 

no Diário Oficial da Imprensa; relatórios dos inspetores e/ou diretores da instrução 

pública, anexados aos dos relatórios dos secretários dos negócios do interior, 

apresentados aos, então, presidentes do Estado; provas dos candidatos submetidos a 

exames, que vão de 1893 a 1897; atas gerais e específicas do Conselho Superior da 

instrução pública, no período de 1893  a  1897; processos disciplinares dos professores, 

que vão de 1890 a 1913;  anuários da instrução pública de 1907 a 1927, que foram 

pensados para informar, mas também qualificar o professor; a revista Educação com 

seus artigos que não só informavam, mas principalmente buscavam uma qualificação 
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dos quadros em exercício no magistério primário. Esse corpo documental, 

aparentemente díspar, remonta à constituição do professor da escola pública primária 

paulista. Ele parte do  primeiro instrumento utilizado para o recrutamento do professor 

⎯ os exames públicos ⎯ e vai em direção aos processos de  disciplinamento e 

qualificação que o constituíram, meios necessários à construção de  uma escola pública 

republicana. 

No período de 1890 a 1933, foram realizadas muitas reformas de ensino, visando 

estruturar a educação pública paulista. Foram longos anos de muitas reformas e debates 

em torno da causa educacional. Tais reformas propunham a superação do atraso e o 

ingresso na modernidade pela via da educação. Ao aderir a essa causa educacional, 

como dever cívico, a República, então instituída, precisava de uma nova escola. Com 

ela, abria-se a necessidade de um novo professor, cuja formação deveria ser baseada nos 

princípios da ciência e da razão, que desempenhariam um papel fundamental na 

reorganização da escola e na educação do povo. 

Embora trabalhe-se aqui com uma periodização definida, 1892 a 1933, não há 

como pensar esse momento como uma prática homogênea e contínua. Em relação ao 

recrutamento, de 1892 a 1897, por exemplo, percebe-se uma fase de intensos concursos. 

No período compreendido entre 1896 a 1903, as mudanças e a forma de administrar a 

educação levaram a uma mudança radical nas práticas de recrutamento, como será visto 

mais adiante. 

Como base para a análise e compreensão das práticas de recrutamento do 

professor primário, foram tomados os documentos anteriormente mencionados. Numa 

primeira incursão, por meio de leis, decretos, regulamentos, processos, livros de atas e 

relatórios, publicados entre 1892 e 1933, com atenção  especial aos vários documentos 

legais que constituíram a reforma de 1892 (Lei nº 88, de 08/09/1892 e  Dec. nº 144-B, 

de 30/12/1892; Lei nº 169, de 07/08/1893 e o Dec. nº 218, de 27/11/1893), pode-se 

afirmar que os reformadores paulistas se preocuparam em estabelecer uma rede de 

ensino que desse ao nível primário as condições legais para sua expansão. Já havia aí 

uma concepção avançada quanto às responsabilidades que o Estado deveria assumir em 

relação a esse nível de escolaridade.  

Após análise detalhada da reforma de 1892 ⎯ entendida aqui como ponto de 

partida de um longo processo diretivo da educação paulista ⎯, procurou-se verificar a 

constituição dos órgãos diretivos, seus componentes,  funções e as atribuições de cada 
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um quanto ao recrutamento do professor primário. Nesse processo, foi possível verificar  

as regras então estabelecidas para o recrutamento dos anos seguintes até a  instituição da 

carreira do professor primário, em 1933. Logo, foram observados os critérios adotados 

para o recrutamento, em cada nova reforma. 

O passo seguinte foi buscar no Diário Oficial da Imprensa, órgão responsável 

pela publicação de todos os editais de concurso e trâmites dos anos de 1892 a 1933. No 

período de 1893 a 1897, observou-se  a publicação de editais de concursos para escolas 

preliminares quase diariamente. Isso se deu porque a Lei nº 88/1892 estabeleceu que 

esses editais deveriam ser publicados no período de um mês, diariamente. A partir de 

1895, foi possível encontrar a publicação de “concursos menores”, que eram realizados 

com muita freqüência para o recrutamento de professores interinos e adjuntos. Os 

editais possibilitaram verificar a relação com os regulamentos, na medida em que 

apresentavam os requisitos para inscrição, as exigências quanto à habilitação ou não 

para os concursos, o número de vagas e o de inscritos, informação que deveria ser 

publicada tão logo se encerrasse o período de inscrições. 

A partir de 1898, esses editais desapareceram dos diários oficiais. Tal fato nos 

direcionou a uma outra importante fonte de pesquisa: os relatórios dos secretários de 

Estado, em especial os dos secretários dos negócios do interior, textos que podem ser 

encontrados no arquivo do Estado de São Paulo. Nos Diários Oficiais, foi possível  

descobrir, em parte, como se davam os concursos, em que período e quais os motivos 

que levaram, por um certo tempo, ao desaparecimento desses editais. 

Como os relatórios dos inspetores apontavam para a realização de provas, foi 

possível encontrar, de 1893 a 1897, uma grande quantidade  de concursos que 

englobavam dados como: inscrição, atas, provas dos candidatos e pedidos de nomeação 

ao Conselho Superior da Instrução Pública. Também foram encontrados processos 

encaminhados ao Conselho Superior, a fim de que fosse verificada a possível aprovação 

que levaria à  nomeação ou não dos submetidos às provas. Esses concursos ocorriam, 

em sua maioria, nos distritos, e se referiam às provas dos candidatos interinos e 

adjuntos, de grupos escolares. 

Os Livros de Atas do Conselho, de 1893 a 1896,  são documentos que merecem 

um olhar mais detalhado, por representarem posições de um colegiado, reveladoras, de 

certo modo, das atividades desenvolvidas por esse órgão diretivo. No entanto, por conta 

dos limites metodológicos desta pesquisa, buscaram-se apenas os relatos que os mesmos 
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traziam sobre os concursos. Foi possível depreender que o Conselho buscava, 

basicamente: dar direção e uniformidade aos concursos realizados pelos inspetores do 

distrito, que realizavam os concursos menores, e resolver problemas, muitas vezes 

causados por esses concursos. 

Diante desses levantamentos, tinha-se um panorama geral das práticas de 

recrutamento, do período em questão, sendo possível observar como, no cotidiano da 

administração e da escola, o professor estava sendo recrutado e  qualificado para o 

trabalho que desenvolvia em sala de aula. Além disso, as atas do Conselho Superior 

relatam práticas disciplinares  buscando adequá-los ao modelo proposto. 

Verificou-se que as práticas disciplinares eram uma das formas de amoldamento 

desse professor; a outra era a própria atividade dos inspetores literários, distritais. Trata-

se de elementos humanos, colocados em lugares estratégicos, dentro da hierarquia 

administrativa, que faziam o trabalho de vigilância, orientação e punição, quando 

necessária, dos professores que se encontravam sem o controle direto do diretor da 

escola. 

A própria definição da função e da obrigação dos inspetores, em seus relatórios, 

enviados à diretoria/inspetoria geral da instrução pública, explicita seu papel e atuação 

em relação ao professor. 

Os periódicos,  como as  Revistas de Ensino e os Anuários do Ensino, foram 

uma outra estratégia utilizada para a qualificação do professor primário. Tanto a revista 

quanto os anuários remetem a estratégias de qualificação do professor primário, que 

englobam  desde a normalização dos tempos e espaços da prática docente até os seus 

aspectos teóricos. Não se pretende, com isso, fazer uma discussão aprofundada desses 

periódicos. Primeiro, porque não se trata do objetivo deste trabalho. Em segundo lugar, 

porque já existirem pesquisas que dão conta dessa temática. O objetivo desta tese limita-

se a revelar como os governos lançaram mão dessa estratégia para ir moldando o 

professor, que, na maioria das vezes, entrava na escola sem um preparo específico, tanto 

para o trabalho com os alunos quanto para com  a dinâmica do processo ensino e 

aprendizagem. 

Delimitados o percurso metodológico e as fontes, montava-se um mosaico do 

trabalho. Mas qual caminho seguir e por onde começar essa história? Como distribuir e 

redistribuir as informações levantadas? Como analisá-las e em quais autores estariam as 

pistas para desvendar essas práticas?  
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A primeira opção foi partir dos regulamentos, uma vez que, na composição do 

quadro informativo, foi possível observar que eram eles que davam ao “mosaico” o 

contorno necessário para a compreensão das práticas de recrutamento. Eles estavam 

presentes em todo o período analisado, ajudando a compreender não só o que foi 

acontecendo em todo o percurso, mas, compondo, com todos os outros documentos, 

uma textura capaz de explicar tais práticas. A partir do contorno dado pelos 

regulamentos foi possível acrescentar as demais informações encontradas nas outras 

fontes de pesquisa ⎯ tais como os relatórios dos Secretários de Estado, as falas dos 

Presidentes ou os relatórios dos inspetores ⎯, bem como uma discussão percuciente 

sobre essa temática.  

Neste trabalho, a partir de regulamentos históricos, praticamente os pilares da 

instrução pública paulista, há um esforço em constituir um quadro informativo que 

possibilite não só compreender o que foi acontecendo temporalmente, mas também, 

juntamente com outros documentos, explicar tais práticas. 

Procurou-se centrar os esforços de análise na instrução pública paulista, no 

início do período republicano, por entender que as referidas reformas deram visibilidade 

a um longo processo diretivo da  administração pública no Estado de São Paulo, no que 

tange, sobretudo, ao processo de “governar as almas”. Nessa busca, verificaram-se a 

constituição  dos órgãos diretivos, seus componentes, suas funções e as atribuições de 

cada um nesse percurso. As práticas de recrutamento e qualificação do professor 

primário foram os eixos centrais do texto. Nesse aspecto, foi dedicada atenção especial 

às regras estabelecidas pela reforma de 1892 e às seguintes, até a  instituição da carreira 

do professor primário, em 1933. Procurou-se observar, em cada nova reforma, o critério 

adotado para os processos de recrutamento e qualificação. O trabalho traz, por fim, 

algumas tentativas de interpretação teórica do período e do objeto analisados. 

É praticamente impossível compor um trabalho apenas a partir da recomposição 

e análise de dados documentais e bibliografias levantadas. Toda produção escrita é 

socialmente, mas também individualmente determinada. Este texto constrói-se a partir 

de motivações pessoais, mas igualmente com base nos inevitáveis limites dos prazos e 

formatos de uma tese de doutorado, especialmente a necessidade de um recorte ⎯ como 

já foi dito, trata-se, neste caso, dos processos de recrutamento e qualificação do 

professorado paulista no início do período republicano.  
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O processo de recrutamento e qualificação de professores primários será 

mostrado junto com a reorganização e constituição da escola pública primária. Essa 

dinâmica se deu a partir de movimentos sociais ocorridos nos municípios. Eles se 

organizavam com base em regras previamente estabelecidas, como o Decreto nº. 13 de 

15 de janeiro de 1890, que determinava a organização administrativa dos municípios, 

código de posturas, a organização dos serviços sanitários (Lei nº. 43 de 18 de julho de 

1892), dentre outros aspectos. Mas, sobretudo, tais movimentos ocorriam no interior de 

um Estado que se fazia a cada reforma administrativa, em que os serviços instituídos 

buscavam o estabelecimento e a conservação da ordem. Trata-se de estudar intervenções 

da vida social que se dão em um diálogo com as formas capitalistas de organização  e 

gerenciamento do mundo do trabalho. Portanto, essa perspectiva, em maior ou menor 

grau de profundidade, perpassará os vários capítulos deste trabalho. 

O primeiro  capítulo foi organizado de  modo que o leitor pudesse ter uma visão 

histórica do período. Ele parte do momento em que  o partido republicano buscava 

redirecionar administrativamente seus serviços, adequando alguns  e criando outros. A 

intenção era, dentre outras, controlar não só as epidemias que devastavam o Estado, mas 

principalmente a população que chegava às levas às cidades. Com isso, a população 

precisou contar com serviços diversos. Diferentes cidadãos (qualificados ou não) eram 

recrutados e  serviam de mão-de-obra  para o grande processo de construção da “pátria 

paulistana”. Os servidores públicos assumiram papel de destaque nessa missão. A 

apresentação de um quadro demonstrativo servirá de base para compreensão do quanto 

se gastava com esses funcionários a fim de reconstruir a pátria.  

O  segundo capítulo parte do processo de elaboração do projeto de reforma da 

educação popular, colocada como um dos pilares da reconstrução da pátria paulistana. 

Neste momento, o trabalho procura visitar a construção da escola primária paulista. 

Embora ela se apresentasse de uma forma concreta, foi, na verdade, sendo construída 

dia após dia, subdividindo-se, até se tornarem múltiplas e serem administradas e 

providas  de modo diferenciando. 

No terceiro capítulo, preocupou-se em destacar as diferentes classificações dadas 

à escola. Elas funcionavam de acordo com o seu grau de importância. Num momento 

poderia ser o nível de formação do professor, em outro a cidade, bairro ou vila em que 

estava localizada. Demonstrar-se-á, ainda, toda a problemática em torno do provimento 

dessas escolas e as suas práticas de recrutamento, pois, embora em sua maioria os 
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professores fossem recrutados por concurso público, esses se davam das mais diferentes 

formas. Havia a necessidade permanente de  alterá-los a cada reforma. Com isso, 

alternavam-se também o tipo de escola e o tipo de população a ser atendida por elas. 

O quarto capítulo ocupa-se dos concursos públicos como expressão do perfil do 

profissional que se desejava em cada escola criada, preliminar ou  provisória. Há 

também a representação do momento e do lugar onde aqueles concursos ocorriam, 

quem os realizava e quem deles participava. Procura-se descrever esse ritual, do edital 

de publicação, com a respectiva inscrição de documentos, às provas. Esse processo 

envolvia muitos funcionários locais, tais como: juiz de direito de paz, delegado, 

intendente municipal, coronéis, padre, professores, inspetores, dentre outros. Por, pelo 

menos, três dias a cada concurso essas pessoas se envolviam ativamente nesse evento 

nos municípios onde trabalhavam.  

O quinto capítulo preocupa-se em demonstrar a organização hierárquica  dos 

órgãos superiores da administração da instrução pública, por serem esses os 

responsáveis pela direção dada às escolas, bem como pelas práticas de recrutamento e 

qualificação. Busca-se demonstrar, ainda, como esse processo se deu em outros serviços 

essenciais à administração pública paulista. Esse capítulo se justifica pela compreensão 

que se tem em torno do processo de profissionalização dos cargos superiores, pois o que 

se entende é que os mesmos se fizeram a partir do olhar escrutinador das práticas do 

professor primário 

O sexto capítulo parte da organização hierárquica, para  demonstrar os meios 

utilizados para inspecionar, fiscalizar e qualificar o professor primário. Dentre as fontes 

utilizadas, destacam-se: regulamentos, leis, decretos, escolas modelares, periódicos, 

conferências, reuniões pedagógicas e seus relatórios. Meios através dos quais 

expressavam suas opiniões e davam a direção a ser seguida pelo professor primário. 

Nesse sentido, aqueles profissionais ⎯  inspetores, diretores de grupos escolares e, até 

mesmo, diretores gerais da instrução ⎯ constituíram-se, indiretamente, por meio do 

oficio de inspecionar, também  profissionais da educação. 

Tal divisão não foi tarefa fácil. As fontes, teorias, pensamento e lógica textual 

nem sempre se encontravam à mão no momento de construção e elaboração do texto. 

Nesse sentido, a narrativa que se apresenta ao leitor nada mais é do que o reflexo desse 

conflito que se reproduz em uma seqüência “lógica” de quês: o quê, quando, por quê, 

indagações que remetem, necessariamente, a outras.  
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CAPÍTULO I 
 

A CONSTRUÇÃO DA PÁTRIA PAULISTANA 

 

 

 

Assumi o difícil encargo com a mesma serenidade de 
ânimo, com a mesma calma e com a mesma convicção de 
bem, que me levaram àquela, já hoje célebre reunião, 
solenemente realizada a 18 de abril de 1873, e que 
passará à História com a denominação de Convenção de 
Itu. Se ali nasceu o partido republicano paulista, que foi 
por tantos anos o exemplo da abnegação, da disciplina e  
do bom doutrinamento, servindo de estimulo às outras 
agremiações nas antigas províncias, eu, fortalecendo-me 
no revigoramento daquela convicção, na lembrança 
daquela doutrinas, seguro e tranqüilo, julguei-me capaz 
de receber a comissão de constituir, com os legítimos 
representantes do povo, o Estado de S. Paulo, autônomo, 
republicano e forte na grande Federação Brasileira.  

Não fui tocado pelo sopro de uma ambição 
inconfessável ou impulsionado pela agressiva pretensão 
de fazer política de ódios e perseguições. E se, 
porventura, eu pretendesse afastar-me deste nobre 
caminho, seria impedido por dever de fidelidade ao 
governo Federal, de quem recebi, com o titulo de minha 
nomeação as instruções constantes das seguintes frases: 
“sois o mais idôneo para desempenhar o difícil e 
melindroso encargo de constituir a Pátria paulistana em 
bases largas e firmes, iniciando uma política de 
confraternização de todos os elementos aproveitáveis dos 
antigo e novos partido. (Mensagem do Presidente do 
Estado Américo Brasiliense, ao Congresso Constituinte 
em 08 de junho de 1891) 
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1.1. A construção de um modelo administrativo para a pátria 

paulistana 
 

Em São Paulo, no início da República, havia uma preocupação, sobretudo, com 

a garantia da ordem, da liberdade e do progresso. Somente com base nesses conceitos, 

seria possível chegar à reorganização do Estado.  

Conforme Américo Braziliense, presidente do Estado, não bastava anunciar a 

dissolução dos velhos partidos e ou a sua conciliação. Era preciso também assimilá-los 

pela aproximação do interesse, pela cooperação espontânea na indicação dos 

representantes, pela correlação de idéias ⎯ aspectos esses que deveriam garantir a 

elaboração e a promulgação de uma Constituição que desse a direção e a organização 

política e administrativa do Estado paulista. (Anais da Câmara dos Deputados de São 

Paulo, 1892, p. 9). Constituição essa que dava a direção quanto ao novo modelo político 

administrativo a ser seguido. 

O objetivo deste capítulo é mostrar os contornos dados à administração do  

Estado paulista, a partir da criação de toda uma estrutura política, administrativa e 

funcional que pudesse organizar a população. Havia a intenção de viabilizar o complexo 

modo de produção em vigência, bem como os meios utilizados para tanto. Os meios são 

entendidos aqui como os velhos e novos elementos humanos incorporados à nova 

estrutura político-administrativa, isto é, os funcionários públicos. 

Tais funcionários eram chamados para cumprir a missão de compor a “Pátria 

Paulistana”, pois não bastavam mais as velhas práticas administrativas, com 

funcionários “viciados”. Se não adiantava anunciar a demissão dos velhos funcionários 

nem a dissolução dos cargos antigos, era preciso “assimilá-los”, a fim de se construírem 

as bases para o recrutamento de novos elementos capazes de garantir  a construção de 

um modelo administrativo que garantisse a manutenção, a ordem e o progresso da 

república. Os pontos de partida para a reconstrução da pátria paulistana foram os 

serviços públicos e a estrutura administrativa herdada do Império. Isso tornou 

necessária, no Estado de São Paulo, a instituição de um quadro funcional capacitado 

para a  execução de um conjunto de práticas judiciárias, educacionais, sanitárias e 

policiais primordiais ao desenvolvimento.  
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Após a promulgação da Constituição Estadual de 1891, com o Partido 

Republicano Paulista assumindo, de imediato, o comando e a liderança dos 

investimentos, várias mudanças se sucederam. Constata-se, nesse período, a busca de 

um modelo administrativo que fosse capaz de substituir a rígida centralização 

monárquica. 

Esse sistema social, cada vez mais complexo, mas nem sempre consensual, à 

medida que se organizou administrativamente, estabeleceu um espaço no qual novas 

mentalidades foram sendo geradas. Nele, houve necessidade, cada vez mais, de 

instrumentos de controle, mediante consenso ou força, cujos mecanismos precisariam 

ser acionados para além das regras sociais. 

Com a combinação desses dois elementos, consenso e força, instituiu-se um 

novo conjunto de práticas sociais que atribuíam novas configurações a algumas antigas 

instituições: a prisão, o exército, o hospital, a escola, a família e a fábrica. Assim, é 

preciso entender que essas instituições, como produtoras dessas práticas, estão 

intimamente conectadas com a construção da sociedade e com a manutenção dos 

valores que a  justificam e a  sustentam. 

 

 

1.2. A organização dos serviços públicos 
 

A organização dos órgãos executivos da “pátria paulistana”, herdada do período 

anterior, era extremamente precária, não só, mas principalmente, em decorrência da 

frágil centralidade administrativa monárquica.  Sobre a instrução primária salientavam-

se, segundo a Comissão Central de Estatística, em 1887, a falta de pessoal habilitado, as 

deficiências das condições materiais das escolas, bem como a defeituosa distribuição 

regional das mesmas, já que não acompanhavam o número de habitantes e, portanto, as 

necessidades locais. A título de ilustração, pode-se citar o fato de que, para 22.091 

habitantes de doze municípios, havia um total de 134 cadeiras. 

Para saneamento das mazelas deixadas pelo regime anterior, a administração da 

pátria paulistana foi sendo ajustada segundo as concepções dos novos administradores, 

que, ao aderirem, por meio de governo provisório, constituído por Prudente de Moraes, 

Joaquim Souza Mursa e Francisco Rangel Pestana, ao regime Republicano Federativo 

Brasileiro, deixavam claro qual seria o seu papel: 
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O governo provisório proclamado pelo Estado de São Paulo adotará, 
com urgência, todas as providencias necessárias para a manutenção 
da ordem e segurança pública, defesa e garantia da liberdade, dos 
direitos e dos interesses legítimos dos cidadãos, quer nacionais, quer 
estrangeiros, na forma do citado decreto. (Decreto nº. 1 de 
18/11/1889)  

 

A partir de então, para se garantir a ordem, a liberdade e os direitos de todos os 

cidadãos, foram tomadas diversas medidas que se viam refletidas em uma série de 

decretos e leis. As leis orçamentárias do período de instituição do regime republicano e 

seu amadurecimento são um exemplo dessas medidas e, portanto, serão tomadas, no 

decorrer deste trabalho, como exercício demonstrativo das mudanças empreendidas de 

um ano para o outro, no período que vai de 1890 a 1896 ⎯ período que, segundo alguns 

especialistas, teria sido o de implantação de um modelo político-administrativo 

estabelecido em São Paulo. 

Pelo Decreto Federal nº. 7, de 20 de novembro de 1889, o governador de São 

Paulo exercia funções legislativas e executivas. O executivo era reduzido ao cargo de 

governador do Estado, auxiliado por uma única secretaria  de governo e, por meio dela, 

estavam subordinados ao governo os diversos serviços públicos, conforme organograma 

abaixo: 
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Fonte: Decreto nº. 50 de 23 de abril de 1890 
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Como é possível observar, tratava-se de uma administração extremamente 

simples e quase sem intermediários. As dificuldades decorriam de uma linha de 

autoridade hierárquica que o patriarcalismo4 administrativo supria. Em última instância, 

todos os problemas encontravam solução no chefe supremo do governo do Estado. 

Com a promulgação da primeira Constituição do Estado de São Paulo, em 14 de 

junho de 1891, o Estado recebe uma outra configuração, pois sua administração passa a 

estar dividida em três poderes: o executivo, legislativo e judiciário, independentes entre 

si, conforme o artigo 6º. 

O Poder Legislativo seria exercido pelo Congresso do Estado, composto por 

duas câmaras: a de deputados e a de senadores. Para a primeira, seria eleito um 

deputado para cada 40 mil habitantes, na proporção de um para cada 40 mil habitantes, 

sendo que, em 1890, havia 40 deputados. A esta Câmara, competia a iniciativa de todas 

as leis de imposto e a fixação da Força Pública. 

O Senado seria composto de senadores eleitos na proporção de 80 mil 

habitantes. Competia ao Congresso legislar anualmente sobre: orçamento da receita e 

fixação da despesa do Estado; autorização de empréstimos contraídos pelo Poder 

Executivo; a arrecadação, a contabilidade e a administração das rendas, bem como a 

contabilidade e a fiscalização das despesas do Estado, com a criação das respectivas 

repartições necessárias para esse fim; a organização e disciplina da Força Pública do 

Estado, dentre outros. O poder judicial seria exercido por juízes e jurados. Seria criado, 

pelo Congresso, o Tribunal de Justiça do Estado. Ao Poder Executivo, na pessoa do 

governador do Estado, competia sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e 

resoluções do Congresso, dentre outras atribuições. 

Pelo Decreto nº. 28, de março de 1892, por meio do Poder Executivo, foram 

organizadas as Secretarias do Interior, da Justiça, da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas; e pelo de nº. 29, na mesma data, a Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo. As secretarias, então criadas, não só tomaram para si os serviços públicos já 

existentes como os ampliaram.  

                                                 
4 Dos princípios estruturais burocráticos, o mais importante é a estrutura  patriarcal da dominação. Em sua 
essência, não se baseia no dever de servir a uma determinada “finalidade” objetiva e impessoal e na 
obediência a normas abstratas, senão precisamente no contrário: em relações de piedade rigorosamente 
pessoais. Seu germe encontra-se na autoridade do chefe da comunidade doméstica. A posição autoritária 
pessoal deste tem em comum com a dominação burocrática, que  está a  serviço de finalidades objetivas, a 
continuidade de sua existência, o “caráter cotidiano” (WEBER, 1999, 234). 
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De acordo com as especificações dos serviços públicos a serem prestados pelas 

secretarias criadas, novos serviços e instituições estavam sendo estabelecidos e 

regulamentados a cada dia. As já existentes seriam, então, ampliadas, como poderá ser 

verificado mais adiante5.   

É interessante observar que, de acordo com os Decretos 28 e 29 de 1892,  o 

Poder Executivo do Estado de São Paulo passou a ter uma nova configuração: a 

princípio, percebe-se uma descentralização dos serviços por parte do presidente do 

Estado, mas, por outro lado, é constituído um controle cada vez maior, por meio das 

instituições que passariam a regular toda a vida social. 
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Fonte: Decreto nº. 15 de 11 de novembro de 1891 

 

 

 

                                                 
5 Essa nova organização dada aos serviços prestados pelo poder executivo paulista se mostrava necessária 
porque as grandes ameaças da ordem pública não vinham mais só do campo, mas, principalmente, do 
trabalhado livre, exercido, em grande parte, por estrangeiros recém-chegados, negros recém-libertos, 
homens do interior, que começavam a se concentrar nas cidades mais industrializadas do Estado. Como 
exemplo dessa situação, podem ser tomados os dados apresentados em relatórios da época, que demonstram 
que  a população da cidade de São Paulo era composta de 55% de imigrantes, 11% de negros e mulatos e 
ainda os inúmeros contingentes vindos do interior, bem como os doutores e homens “bons”, os chamados 
“senhores”. 
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As transformações, que podem ser verificadas pelo organograma, criado a partir 

dos orçamentos que fixavam as despesas e receitas do Estado em 1892, traduzem, na 

verdade, um amplo e duradouro processo de racionalização e centralização do aparelho 

estatal.6

A burocratização e a centralização do aparelho estatal trouxeram consigo um 

distanciamento cada vez maior dos poderes decisórios frente aos interesses imediatos do 

grande capital. Quer dizer, houve uma automatização do Estado, cujos efeitos concretos 

serão analisados mais detidamente, adiante. 

Contudo, para se entender o aparelhamento estatal, faz-se necessário destacar, 

como uma das muitas variáveis explicativas, o fato de tal aparelhamento ter se dado 

dentro dos novos marcos institucionais, criados pelo novo regime federalista implantado 

pelo regime Republicano. E, ainda, as mudanças institucionais trazidas pela 

Constituição de 1891, que foram mais amplas do que a federação e estavam ligadas à 

instauração de novos princípios organizacionais do Estado brasileiro. 

Tal processo atingiu, com intensidade variada, diferentes sujeitos sociais, 

incidindo, significativamente, sobre o homem comum, o trabalhador do campo e da 

cidade, os nacionais e os estrangeiros, sem exceção. 

Para tanto, foram mobilizadas agências controladoras, por meio das quais o 

governo passou a regular o comportamento humano. Havia, assim, um controle 

psicofísico instituído na cidade, no campo, na fábrica, na escola. O que interessava, 

neste caso, não era expulsar o homem da vida social, impedindo o exercício de suas 

atividades, mas, sim, gerir a vida desses homens, controlá-los em suas ações, para que 

fosse possível e viável utilizá-los ao máximo.  

Foi corrente no início da República, principalmente no meio educacional, a tese 

de que “abrir escolas significava fechar cadeias”, pois se acreditava que, só por meio da 

educação do povo, seria possível evitar a criminalidade e uma série de outros distúrbios 

sociais. Ou, ainda, como dizia Arthur Breves, em sessão na Câmara dos Deputados, no 

dia 22 de setembro de 1891: “Sr. presidente, ouvi dizer que o braço direito da República 

é a organização da justiça. Eu direi que o cérebro da república é a instrução popular. O 

característico das sociedades onde a ignorância campeia é a força, e onde há força, o 

direito à liberdade é a utopia”. (Anais da Câmara dos Deputados, 1891, p. 375) 
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É preciso indagar quais foram os meios utilizados tanto para um sistema judicial 

e punitivo, quanto para o educacional, no início da construção da pátria paulista. A 

hipótese é a de que, entre os meios utilizados para essa construção, pode-se incluir o 

funcionário público como elemento indispensável para a racionalização dos serviços 

prestados. 

Os funcionários públicos acabavam, de certo modo, dando visibilidade às 

necessidades da população, que, se doente, precisava ser curada; analfabeta, 

alfabetizada; criminosa, recuperada. Para tanto, surgiam novos e modernos suportes 

técnicos e científicos, que começavam a gerar um acúmulo de conhecimento e 

especialidades necessárias a serem apreendidas por antigos e novos funcionários, que 

foram, hierarquicamente, controlados e formados pelo poder do Estado. 

 

 

1.3. Os serviços e os servidores públicos na construção da pátria 

paulista 

 
Nesse tópico, serão analisados os dados referentes  aos gastos com pagamento 

de funcionários públicos, em especial as despesas com os professores primários  e com 

a Força Pública7  do Estado, numa comparação com o total fixado pelo Poder Executivo 

de São Paulo para execução de todos os seus serviços. 

Na receita prevista para os anos de 1890 e 1891, havia uma despesa fixada de 

6.243.460$000, sendo que os gastos com pessoal de uma única secretaria de governo 

chegariam a 3.477:807$200. Despesa essa equivalente a 55% das fixadas para aquele 

ano.  

                                                                                                                                               
6 Por processo de racionalização, compreende-se a implementação, mais ou menos lenta, daquelas 
características típicas da “dominação burocrática”, tais como as apresentadas por Max Weber.
7 A primeira força repressiva militarizada instituída  foi instituída ainda na Província e estava voltada para 
a manutenção da ordem interna. Em 1891, com a Lei  que fixa o efetivo da força policial para o ano de 
1892, foi realizada a primeira grande modificação relativa à força repressiva herdade do Império, pois as 
duas forças (Permanentes e Urbanos) foram agrupadas sob a denominação de Força Militar de Polícia do 
Estado. Ela passou, então, a ser dividida em quatro corpos: o Corpo Militar, o Corpo Urbano, o Corpo de 
Bombeiros e a Companhia de Cavalaria. O Corpo de Urbanos passou a ser denominado Quinto Corpo 
Militar de Polícia, com seus serviços restritos à capital. Em 1892, o Quinto Corpo Militar e o  policiamento 
da Capital passam a ser denominados   Força Policial. Organizada em cinco batalhões de infantaria, com um 
Corpo de cavalaria e um Corpo de bombeiros, reunia um total de 3.933 homens. Conforme a Lei nº. 97 A/B, 
de 21 de  setembro de 1892, foi instituído um só comandante geral, para a Força Policial. Ele estava 
diretamente subordinado ao presidente  do  Estado. No que tange à Força Pública, essas e outras 
informações podem ser encontradas no texto de Fernandes (1973, vide bibliografia). 
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Desses 3.477:807$200 previstos para pagamento de pessoal, 1.663:691$500 

seriam gastos com pagamento da Força Policial  e 1.126:800$000, com pagamento de 

professores primários  das escolas públicas estaduais. 

 

Tabela 1.1. – Despesas fixadas entre 1890 e 1891 e  gastos com pessoal  
 

 
DESPESA 
FIXADA 

 

REPARTIÇÃO / SERVIÇOS GASTOS COM PESSOAL 

Secretaria do Governo 67:400$000
Tesouro do Estado 79:580$000
Recebedoria da Capital 8:600$000
Mesa de Rendas de Santos 21:600$000
Mesa de Rendas de Ubatuba 1:040$000
Registro de Sorocaba 3:000$000
Barreira de Itararé 3:360$000
Destacamento de Barreiras 33:477$000
Força Pública 1.663:691$500
Seminário da Glória 5:940$000
Passeios públicos 4:800$000
Hospícios de Alienados 11:380$000
Penitenciária 21:355$000
Superintendência de Obras Públicas 115:800$000
Comissão Geográfica e Geológica 47:800$000
Pessoal inativo 143:403$700
Diretoria Geral da Instrução Pública 19:160$000
Escola normal da capital 62:780$000
Escolas públicas primárias 1.126:800$000
Cursos noturnos 6:480$000
Imigração 27:720$000
Agencia de Santos e Cachoeira 2:400$000

 6.243:460$000  

 
TOTAL                                              3.477:807$200

 

Fonte: Decreto n° 50, de 28/04/1890 

 

No ano de 1892, as despesas fixadas se elevaram para 13.607:871$435, naquele 

momento com quatro secretarias de Estado, cujas despesas previstas encontram-se 

demonstrados no quadro abaixo: 
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Tabela 1.2. - Despesas fixadas em 1892 e  gastos com pessoal  

 

SECRETARIA DESPESA 
 FIXADA  REPARTIÇÃO / SERVIÇOS GASTOS COM 

PESSOAL  
Presidente do Estado 42:000$000
Gabinete do presidente 4:400$000
Congresso Legislativo 296:160$000
Secretaria de Estado Interior 50:000$000
Diretoria de Instrução Pública 31:100$000
Escola Normal 70:000$000
Escolas públicas primárias 2.099:404$000
Seminários de Educandas 10:540$000
Hospício de Alienados 13:080$000
Repartição de Higiene 10:000$000
Laboratório químico e farmacêutico 21:360$000
Socorros Públicos e melhoramento do 
estado sanitário  Não discriminado 

Repartição Geral de Estatística 15:000$000

Secretaria de Estado 
do Interior   3.578:200$000  

Diário Oficial e tipografia do Estado 41:520$000
 

TOTAL 
 

2.704:564$000

Tribunal de Justiça 145:000$000
Justiças de 1ª Instância 948:800$000
Repartição de Polícia 58:000$000
Administração da Penitenciária 30:000$000

Secretaria da Justiça e 
Segurança Pública  5.699:516$400  

Força Pública 3.814:868$400
 

TOTAL 
 

4.996:668$400

Secretário de Estado Não discriminado 
Superintendência de Obras Públicas 265:680$000
Comissão Geográfica e Geológica 47:800$000

Repartição de terras, colonização e 
imigração 150:000$000

Junta Comercial 26:200$000
Passeios públicos 4:800$000

Secretaria de Estado 
da Agricultura, 
Comércio e Obras 
Públicas 

 2.513:973$000  

Museu Paulista 6:120$000
 

TOTAL 
 

500:600$000

Secretaria de Estado 30:000$000
Tesouro do Estado 180:000$000
Estações de Arrecadação 600:000$000

Secretaria de Estado 
da Fazenda  1.816:182$535  

Empregados inativos 187:182$035
 

TOTAL 
 

997:182$035

Fonte : Lei n° 15, de 11/11/1891 

 

Observa-se que as secretarias com maiores despesas são as do Interior e da 

Justiça, pois representam 56,6% do orçamento geral. Ao fazer os cálculos desses gastos, 

na Secretaria do Interior, 2.704:464$000, isto é, 26,3% foram previstos para gastos com 
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pessoal. Do total previsto para o pagamento do pessoal, 2.099.404,00 seriam gastos com 

as escolas primárias, o que representa 77,6 dos gastos. 

Na Secretaria da Justiça, foram previstos 4.996:668$400 para gastos com 

pessoal, sendo que, desse total, 3.814.868$00 seriam gastos com a Força Pública do 

Estado, ou seja, 76,3% das despesas previstas. Os gastos com pessoal das outras duas 

Secretarias somaram 1.497.782$035, representando apenas 11% do total das despesas 

fixadas. 

Na tabela abaixo, foi estabelecida uma comparação dos gastos com o pessoal na 

Secretaria da Instrução e Secretaria da Justiça, destacando os gastos com a Força 

Pública e com os professores primários, entre 1892 e 1897, relativos aos seis  primeiros 

anos dessas secretarias. 

 

Tabela 1.3. - Despesas por Secretarias de Estado, de 1892 a 1897  
 

Secretaria do Estado do Interior  
 

Despesas/ano 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
Despesa fixada 

anual 
13.607.871,44 22.125.000,00 25.320.265,51 33.741.531,81 36.281.945,50 47.317.914,82 

Despesa fixada 
com a Secretaria 

3.578.200,00 6.701.560,00 8.125.300,00 7.491.440,00 9.556.040,00 9.911.460,00 

Total de gastos 
com pessoal 

2.704.564,00 5.264.560,00 5.703.400,00 5.746.140,00 6.264.540,00 8.031.189,00 

Escolas públicas 
primárias 

2.099.404,00 3.200.000,00 3.097.800,00 3.034.400,00 3.462.800,00 3.365.800,00 

 
Secretaria da Justiça e Segurança Pública 

 

Despesas/ano 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
Despesa fixada 
anual 13.607.871,44 22.125.000,00 25.320.265,51 33.741.531,81 36.281.945,50 47.317.914,82 
Despesa fixada 
com a Secretaria  5.699.516,40 7.514.889,50 7.914.759,50 7.843.934,50 8.541.466,50 11.086.538,90
Total de gastos 
com pessoal 4.996.668,40 7.081.401,50 7.452.259,50 7.376.474,50 8.080.006,50 10.306.498,90 

Força Pública 3.814.868,40 5.593.101,50 5.771.899,50 5.659.899,50 6.213.257,50 8.369.549,90
 
Fontes: Decreto nº. 50, de 28/04/1890; Lei nº. 15, de 11/11/1891; Lei nº. 118, de 3/10/1892; Lei nº. 
239, de 4/09/1893; Lei nº. 310, de 24/07/1894; Lei nº. 380, de 23/09/1895; Lei nº. 490, de 29/12/1896. 

 

 

A tabela acima evidencia um ritmo crescente no valor das arrecadações do 

Estado. Se, em 1891, a despesa fixada foi de 6.243:460$000 (tabela 1.1.); em 1892, já 
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havia uma previsão de gastos equivalente ao dobro desse valor: 13.607.871,44 (tabela 

1.2 ); em 1897,  já chegava a quase sete vezes mais que o valor previsto para as 

despesas com as quatro secretarias. Nas despesas fixadas para os gastos de manutenção 

dos serviços para cada secretaria, observa-se, nesses anos, que os investimentos mais 

altos foram sempre na Secretaria de Justiça, cujo maior gasto era com a força pública. 

Verifica-se, ainda, uma elevação contínua e progressiva das despesas previstas 

pelo governo com a Força Pública. A menor diferença percentual em relação aos gastos 

com a instrução pública se dá entre os anos de 1894 e 1896. 

Se comparado o percentual gasto com a Força Pública em relação às despesas 

fixadas para a Secretaria de Segurança Pública, verificar-se-á, que, de 1892 a 1897, 

essas despesas representaram, quase sempre, 94% das previstas para essa Secretaria, 

ficando aquém desse valor apenas nos anos de 1892, (87,67%) e 1897, (92,96%). 

Na Secretaria do Interior, em relação à escola primária, a situação é inversa, pois 

os valores em relação às despesas fixadas ficaram em torno de 76% nos anos de  1892, 

1893 e 1895; com uma queda, em 1894, para 70,19% e para 65,56%, em 1896. Esse 

percentual elevou-se, em 1897, para 81,03%. Mesmo assim, ficou aquém dos gastos 

previstos com a Força Pública. 

Quando se compara o gasto com a Força Pública e com os professores primários 

em relação aos valores previstos para pagamento do pessoal nas duas secretarias, 

percebe-se uma situação que tende a ficar mais díspar. Os gastos com o professor 

primário diminuiriam ano a ano, conforme quadro acima, saindo de 77,62%, no ano de 

1892, para 41,91%, no ano de 1897. Enquanto isso, os gastos com a Força Pública se 

elevaram, saindo de 16,35%, em 1892, e chegando a 81,21%, em 1897. 

Na tabela abaixo, foi estabelecido um paralelo das despesas fixadas, que eram as 

previstas no planejamento para o ano seguinte, em um intervalo de 30 anos, usando a 

previsão a cada 10 anos entre todas as secretarias. 

No caso dos professores primários, se comparados os dados da tabela 1.3 com os 

da tabela 1.4 , pode-se  verificar que  o percentual do último ano, 1897, (81,03%), foi 

mantido nos anos de 1900, 1910, 1920 e 1930. Esses números permaneceram em torno 

de 83%, apresentando um leve acréscimo, em 1910, com 84,99%.  

Em relação à Força Pública, ao se fazer a mesma comparação, verifica-se um 

gasto de 90,73%, em 1900, e uma queda, em 1930, para 76,78%. De qualquer modo, os 

maiores gastos dessas secretarias eram com a administração de pessoal, que, na verdade, 
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representava o grande investimento a ser feito. Love (1982, p. 177-187), em relação às 

forças policiais, afirma que o Estado possuía a força repressiva mais cara do país, mas 

os paulistas podiam perfeitamente arcar com essas despesas. 

 

Tabela 1.4. - Despesas previstas durante os primeiros 30 anos  da 

República, por Secretaria de Estado 

Secretaria do Estado do Interior e Instrução Pública 

Despesas /ano 1900 1910 1920 1930 
Despesa fixada anual 38.192.462,69 52.118.962,44 107.408.785,24 495.772.019,92
Despesa fixada com a Secretaria  8.887.720,00 13.889.378,08 32.238.130,72 102.197.527,82
Total de gastos com pessoal 6.948.420,00 11.804.562,51 27.383.427,00 85.214.275,20
Escolas públicas primárias 3.317.600,00 7.911.142,00 1.133.080,00 52.845.524,00

Secretaria da Justiça e Segurança Pública 

Despesas /Ano 1900 1910 1920 1930 
Despesa fixada anual 38.192.462,69 52.118.962,44 107.408.785,24 495.772.019,92
Despesa fixada com a  
Secretaria 10.322.069,60 12.505.492,00 25.336.191,00 82.599.396,60
Total de gastos com  
Pessoal 9.365.409,60 11.318.192,00 22.336.991,00 63.423.524,60
Força Pública 7.134.309,60 8.409.432,00 17.756.351,00 46.959.211,60
 

Fonte: Lei nº 686 de 16/09/1899; Lei nº 1.97 de 29/12/1909; Lei nº 1.713 de 27/12/1919; 
 Lei nº 2.401 de 32/12/1929 

 

É interessante observar  uma redução de gastos nas secretarias da Instrução e 

Justiça e Segurança Pública no último ano, 1897, para o de 1900 (vide tabela 1.3.). A 

grande crise do café no mercado internacional é a justificativa principal para essa 

redução. Esse fato também passou a compor a maioria dos relatórios dos presidentes do 

Estado nesse período. Entretanto, o aumento nos gastos volta a crescer nos dez anos 

seguintes 

 Conforme dados da tabela, pode-se inferir que as secretarias de Justiça e do 

Interior, durante todo o período, representaram juntas, em alguns períodos, mais de 50% 

das despesas ordinárias do aparelho estatal paulista, em especial nos anos em que a 

Secretaria de Justiça  foi extinta (1902 a 1905) e suas funções foram absorvidas pela 

Secretaria do Interior.8  

                                                 
8 Com base nas informações acima, não é de se estranhar as colocações feitas por Perissinotto (2000, p. 28-
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Observa-se que eram muitos os gastos com os servidores públicos. É curioso 

notar que, naquela época, os professores primários e a Força Pública  acabavam por  

consumir de 80 a 90% das despesas previstas pelas secretarias responsáveis por esses 

serviços. Fica a questão: quantos eram esses servidores e quanto eram os seus salários?  

 

 

 1.3. 1 A questão salarial do professor primário  
 

 

A discussão do salário do professor pode ser vista já nos relatórios dos primeiros 

inspetores gerais da instrução pública. Um exemplo interessante é o relatório de um 

inspetor geral da instrução pública, publicado, em 1860, que,  ao fazer uma análise da 

questão educacional da Província de São Paulo e alertar para a necessidade de se 

“propagar as luzes em grau desejado” com escolas por toda a província, sugere o 

“emprego de meios coercitivos”, de modo que todo cidadão, independentemente da 

classe social, pudesse receber as primeiras letras. Para isso, ele diz que  seria necessário 

uma acertada escolha de métodos de ensino, a adoção de  bons compêndios e a 

concessão ou ampliação de prédios em que se pudessem  acomodar as escolas, distribuir 

móveis e utensílios indispensáveis ao manejo da instituição e principalmente contar com 

excelentes mestres e zelosos agentes do governo, que inspecionassem essa escolas. 

Quanto a esse fato, insiste:  “E não há tais Mestres e Inspetores se estes não são 

retribuídos, e se aqueles se acham abandonados  à vida inglória e sem futuro, mal paga e 

sobretudo se não se preparam uma instituição onde lhes ministre os conhecimentos 

                                                                                                                                               
30)  de que as  associações  de classe ligadas à economia cafeeira no período criticavam o governo pelo 
crescimento da dívida não vinculada ao café. Eles entendiam esses gastos como desvios de recursos do setor 
cafeeiro, pois se tratava de conceber parte  de seus excedentes, que eram cobrados via imposto, com o 
financiamento de atividades que não atendiam aos seus interesses mais imediatos. Segundo Love (1982, p. 
362) a “capacidade extrativa” do governo paulista, em termos de valor per capita, não aumentou ao longo 
dos anos. Após significativa elevação em 1890 -1892, a tal capacidade ter-se-ia estagnado, de modo que, no 
final dos anos 30, a contribuição per capita era quase a mesma de 1892. No entanto é preciso lembrar que o 
período em questão o estado de São Paulo passou por um crescimento populacional acelerado. Nesse 
sentido, o fato de o Estado, segundo o próprio Love (1982), ter mantido a sua capacidade tributária per 
capita numa situação de crescimento populacional constante e acelerado revela seu crescente aparelhamento 
fiscal  e seu alargamento na  capacidade de arrecadação. Isso tudo deriva de uma racionalização dos 
serviços, por meio de um quadro  ampliado de funcionários, como, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, 
onde o número de funcionários saltou de 72, em 1982, para 234, em 1925 (Cf. Elias & Nozoe, 1978, tabela 
24). 
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precisos e se verifique sua vocação ao laboriosos exercício do magistério. Onde falte 

tudo isso, que dizer da instrução pública?”. (Giglio, p. 422).   

Em 1865, o referido inspetor considerou a retribuição que os professores 

recebiam como “mesquinha”, levando-os à procura de outros empregos que lhes 

complementassem os salários (Giglio , p. 426). Tal discurso adentrou o período 

republicano, pois, nove anos depois, o Secretario dos Negócios do Interior, Cesário 

Mota Junior,  traz à pauta dos debates educacionais os salários dos professores. Ele 

informa ser quase que impossível aos professores, em determinados lugares do Estado, 

viverem com decência e propõe que se desfaça a “simetria estabelecida nos salários”, 

pois o fato de os professores ganharem os salários equivalentes,  trabalhando em 

condições e lugares  totalmente diferentes, prejudicava e muito o ensino público. 

(Relatório da Secretaria de Negócios do Interior, 1894, p. 142) 

A questão era um tanto mais complicada por não se tratar apenas de 

similaridades e sim de desigualdades salariais. Tem-se como princípio que os critérios 

estabelecidos estavam ligados muito mais à importância política da instituição do que ao 

cargo propriamente dito, pois, como pode ser observado no quadro abaixo, o salário 

anual do  diretor geral da escola normal era o mesmo que o diretor geral da instrução 

pública. Ao se observarem as atribuições do cargo e as suas respectivas 

responsabilidades, verificar-se-á uma diferença quanto a essas duas funções. O diretor 

geral da instrução pública tinha como sua responsabilidade não só a escola normal, mas 

toda uma rede de ensino em construção e a ser construída.9  

O critério político para a atribuição salarial fica ainda mais evidente quando se 

compara o salário do diretor da escola normal da capital com os salários dos diretores 

das escolas normais primárias, que diferem anualmente em  4:000$000. Os inspetores 

escolares, que eram considerados os “apóstolos da educação”, ficavam na base da 

pirâmide dos cargos superiores da instrução. Outro dado  a ser observado é a 

gratificação dada aos membros eleitos do Conselho Superior da Instrução, que 

significava, no caso de alguns salários, o dobro em gratificações. Os salários indicados 

abaixo eram divididos em:  dois terços são relativos a ordenado e um terço, 

gratificação.10  

                                                 
9 A atribuição de fixar os vencimentos dos servidores da repartição da instrução pública era do presidente do 
Estado, conforme artigo 41, da lei nº 15, de 11 de novembro de 1891. 
10 Esse um terço de gratificação não era recebido pelo funcionário durante o período de licença. Além 
disso, conforme o motivo e duração da licença, esses  descontos  eram crescentes  no ordenado, chegando 
a corresponder à totalidade  do mesmo. No caso de licença-saúde do funcionário ou pessoa da família, era-
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Tabela 1.5.Tabela de salários da direção superior do ensino, em 1892 

 
Posto e/ou função 

 

 
Anual  

 
Mensal 

Diretor geral da instrução pública  10:000$000 834$000
Diretor de escola normal (capital)  10:000$000 834$000
Diretor de escolas normais primárias 6:000$000 500$000
Diretor de ginásios  6:000$000 500$000
Inspetores de instrução pública  6:000$000 500$000
Membros do Conselho Superior (eleitos) 4:800$000 400$000

 

Fonte: Lei nº 88, de 8 de setembro de 1892. 

Quanto aos professores, o critério de definição salarial também se revela 

político. Quer dizer, varia de acordo com o grau de importância atribuída à instituição 

escolar. Como  será possível ver, no decorrer desse estudo, existiam várias escolas e 

professores distintos para cada uma delas, tanto no que concerne a grau de formação  

quanto escala salarial, como demonstrado em tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
lhe pago o ordenado se essa licença não ultrapassasse 6 meses; de 6 a 9 meses, havia um desconto de 
metade do seu ordenado e, por mais de 9 meses, cessava o pagamento de todo seu vencimento. Quando a 
licença era tirada por qualquer outro motivo, o desconto era de um quarto dos vencimentos até 3 meses; 
acima de três meses, cortava-se o salário em sua totalidade ( Decreto 58, de 2 de maio de  1892, artigo 29). 
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Tabela 1.6.: Salários dos professores de escolas públicas, em 1892 
 

 
Cargos / funções 

 

Vencimentos 
anuais  

Vencimentos 
mensais  

Professor de escola normal da capital 8:000$000 666$000 
Professor das escolas normais primárias  6:000$000 500$000 
Professores do ginásio  6:000$000 500$000 
Professores das escolas complementares  4:800$000 400$000 
Adjuntos de professores das escolas 
complementares 

3.000$000 250$000 

Professores de escolas preliminares 3:600$000 300$000 
Adjuntos de escolas preliminares 2:400$000 200$000 
Professores de escolas intermediárias 2:400$000 200$000 
Professores interinos de escolas provisórias 1:200$000 100$000 
Professores de trabalhos manuais das escolas-
modelo 

2:800$000 233$000 

 
Fonte: Art. 119 do Decreto nº 144-B/1892 
 
 
 

Ao se comparar os salários dos professores da escola normal da capital, que era 

maior do que o cargo dos inspetores escolares, com o das escolas normais primárias, 

teremos uma diferença anual de 2:000$000. Porém, se comparados aos dos professores 

das escolas preliminares, a diferença era exatamente de 4:400$000. Tal diferença 

poderia ser justificada, no caso do professor primário, pelo nível de escolaridade dos 

docentes. Mas como explicar a diferença entre o salário do professor da escola normal 

para o do inspetor escolar?  Se  a um era dada a responsabilidade de formar o professor, 

ao outro cabia o controle da realização de suas práticas. Para ser inspetor, fazia-se 

necessário ser também professor normalista, ter 5 anos de prática e 30 anos de idade, no 

mínimo. O professor da escola normal, segundo o regulamento de 1892, deveria ser 

escolhido dentre os cidadãos que possuíssem curso de nível superior ou ter se destacado 

por trabalhos científicos ou literários no exercício do magistério.11  

A questão salarial torna-se ainda mais séria quando se observam as discrepâncias 

entre os salários dos professores primários, que começavam com  100$000, para o 

interino, que, com esse salário, a exemplo dos demais, precisava arcar com o aluguel 

                                                 
11 Essas questões são merecedoras de um minucioso estudo, que, talvez, possam ser encontradas nos debates 
que se davam em torno das reformas na Assembléia Legislativa do Estado. 
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das escolas e se manter no município. A diferença salarial desse professor para o da 

escola preliminar era de 33%.  

Ao se comparar os salários dos professores com os demais funcionários da 

Diretoria Geral da Instrução Pública,  bem como com outros funcionários das escolas, 

fica difícil definir qual era o critério adotado. Conforme Decreto 144-A, de 30 de agosto 

de 1892, um amanuense, funcionário responsável pelos serviços de escrituração  da 

Secretaria da Instrução Pública, recebia  entre ordenado e gratificação um salário de 

2:400$00, valor semelhante ao recebido por um professor intermédio  e superior ao do 

professor provisório, que era de 1:200$00. Mesmo os salários dos contínuos 

(2:000$000) e do servente (1:600$00) eram superiores aos do professor interino. Se 

levarmos em conta que, na época, não se exigia desses funcionários (serventes e 

contínuos) nenhum tipo de especialização, nem mesmo exame para o ingresso nos 

serviços públicos, seus salários eram superiores (e muito) aos dos professores, de quem 

se exigia, como vimos, até então, especialização e qualificação profissional. 

Quando se verifica  a Lei  que organizou a Força Pública do Estado no período 

Republicano (Lei nº 97-A, de 21 de setembro de 1893), pelo demonstrativo de 

distribuição hierárquica dos quadros de funcionários observa-se que os primeiros 

sargentos, segundo sargentos, furriéis, cabos, bombeiros e soldados encontravam-se em 

funções inferiores se comparadas ao estado maior da força policial. Evidente que seus 

salários se aproximam e muito dos salários  dos professores públicos primários, os 

quais, hierarquicamente e salarialmente, estavam distantes dos professores das escolas 

normais, ginásios, dentre outros. 

Outro dado interessante era o grau de exigência para a ocupação dos cargos, pois 

esse se baseava no alistamento voluntário, mas foi o Decreto nº. 348, de 6 de abril de 

1896, que estabeleceu os  critérios para o alistamento  de novos praças. Esses seriam 

admitidos com mais de 18 anos e menos de 40. Para o alistamento voluntário, exigiam-

se atestado de moralidade, expedido pela delegacia de polícia do lugar em que residia o 

voluntário; exame médico comprovando robustez e ausência de defeito físico, exame 

que deveria ser realizado na própria instituição; aos menores de 21 anos, exigia-se 

licença dos pais ou tutores.  Poderiam, ainda, ser estrangeiros. Neste caso, exigiam-se: 

falar  regularmente o português, ter residência fixa no país e, por fim, ter licença do 

cônsul do país de origem. Como se pode observar, esse se encontrava quase que na 

condição do professor interino, apenas com uma diferença: a desse se exigia alguns 
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conhecimentos básicos da língua portuguesa, aritmética, noções da Constituição do 

Estado e do país, não podendo ser estrangeiro. 

Os salários percebidos pelos soldados ou furriéis estavam livres de aluguéis, 

quando destacados a prestarem serviços no interior, instrumento de trabalho e uniforme 

(segundo a Lei nº 94-A, de 21/09/1892, art. 29) Enquanto que, aos professores, cabia o 

pagamento do aluguel onde funcionaria a escola e caso não quisesse morar no mesmo 

prédio, ele teria que arcar, ainda, com as despesas de moradia. Portanto, à medida em 

que essas questões são colocadas, nota-se o quanto os salários se afastavam. 

A tabela abaixo é apresentada como uma tentativa de se observar a questão para 

além das funções estritamente escolares e ainda na relação dos maiores gastos salariais, 

que, como vimos, passavam pelos serviços policiais e educativos. A princípio, tais 

dados parecem não significar muito, pois, aparentemente, quase que se igualam. Mas 

existem detalhes para alem dos números que esclarecem um pouco o quanto o professor 

público primário era marginalizada em seus salários. 
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Tabela 1.6.: Salários dos professores de escolas públicas, em 1892 
 

 
 

Cargos / funções 
 

Vencimentos 
anuais  

Vencimentos 
mensais  

1ªº Sargento  3:400$000 283$000 

2º Sargento 3:200$000 500$000 
Furriel 3:100$000 500$000 
Cabos de esquadra 3:000$000 400$000 
Soldados ou bombeiros  2.900$000 241$000 
Professores de escolas preliminares 3:600$000 300$000 
Adjuntos de escolas preliminares 2:400$000 200$000 
Professores de escolas intermediárias 2:400$000 200$000 
Professores interinos de escolas provisórias 1:200$000 100$000 
Professores de trabalhos manuais das escolas-
modelo 

2:800$000 233$000 

 
Fonte: Decreto nº 144-B/1892 e Lei nº 94-A, de 21/09/1892. 
 

 

Como veremos, em 1904, o sistema sofreu profunda alteração, já que os 

professores e as escolas passaram a ser classificados pela localidade. Isso não implicou 

em aumento salarial, mas, ao contrário, em uma redução de 10 a 20%. Tratava-se de 

uma proposta apresentada  pelo Congresso Estadual para equacionar o orçamento do 

Estado e que foi severamente criticada pela Associação Beneficente  do professorado 

paulista. Em artigo publicado na Revista do ensino, a medida foi  apontada como uma 

das mais cruéis em relação aos professores, na medida em que a categoria foi a primeira 

a ser lembrada para sofrer cortes de salário. Os editorialistas da revista declaravam que 

os salários, que até então os professores recebiam, já não lhes permitia  sequer o 

atendimento  de suas “indispensáveis despesas”. Denunciavam, ainda, que o mesmo 

Congresso  não havia hesitado em declarar baixos os salários dos juízes  de direito, que 

girava em torno de 5000$00, sem contar  os emolientes que os tornavam bem mais 

altos. (Revista de ensino, nº 4, out., 1903, p. 311-313). 
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Tabela 1.7. -  Salários dos professores e dos diretores de escola 

primária em 1904 

 
Posto e/ou função 

 
Anual  Mensal 

Professor de escola ambulante  1.800$000 150$00 
Professor de escola isolada, situada em bairro 
ou distrito  

2.400$000 200$00 

Professor de escola isolada,  na sede de 
município  

3.100$000 258$00 

Professores de grupos escolares 3.500$000 291$00 
Professores de escola-modelo anexa  3.500$000 291$00 
Professor do jardim da infância  3.500$000 291$00 
Diretor de grupo escolar 4:000$000 333$00 

 

Fonte: Lei nº 930, de 13 de agosto de 1904. 

 

A tabela a seguir foi retirada do Decreto nº 1.722/1919, que elevava os 

vencimentos dos professores. Como se pode perceber, passou a existir uma maior 

equiparação entre os salários dos professores primários, ainda que se perceba o grau de 

importância atribuída a algumas escolas e cargos. Quanto mais distante era a escola, 

menor era o salário do professor, bem como as suas condições materiais de trabalho e o 

seu preparo para função. 

 

Tabela 1-.8  Vencimentos dos professores primários, em 1919 

 
 

Posto e/ou função 
 

 
Anual  

Professor de escola rural  2:400$000 
Professor de escola distrital 3:000$000 
Professor de escola urbana 3.600$000 
Professores de grupo escolar modelo e escola-modelo 4:200$000 
Professores de escola-modelo isolada 4:200$000 
Diretor de escolas reunidas  4:200$000 
Diretor de grupo escolar  4:800$000 
Professor do Jardim da infância 4:200$000 
Diretores de escolas normais primárias 9:600$000 

 Fonte: Lei nº 1.722, de 30/12/1919. 
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Ainda quanto aos salários dos professores primários, cabe ressaltar que foi só em 

março de 1932 que, por meio do Decreto nº. 5.432, se instituiu uma forma de 

remuneração digna de um funcionário público de uma burocracia de um sistema estatal 

democrático. Isso ocorreu no momento em que o país mais se afastava desse sistema.  

O referido decreto fixava os vencimentos anuais conforme o tempo de serviço de 

cada professor e não mais por tipo de escolas em que exercia sua atividade. Os 

professores que tivessem cinco anos de efetivo exercício recebiam 4:800$000; os que 

tivessem mais de cinco anos e até dez anos de  efetivo exercício, 45:760$000; de dez a 

15 anos, 6;600$000; os com mais de 15 e até 20 anos 7:200$000; de 20 até 25, 

7:680$000 e com mais de 25, 8:040$000. Os salários dos professores primários 

existentes foram, então, equiparados aos demais funcionários, a saber: adjuntos de 

grupos escolares, de escolas de aplicação e de escolas-modelo isoladas; professores de 

jardins da infância, de escolas isoladas urbanas e rurais, tanto diurnas como noturnas, 

escolas reunidas urbanas e rurais; docentes em exercício nas antigas escolas do 

Patronato Agrícola; adidos dos estabelecimentos de ensino privado, quartéis e  serviço 

sanitário e os ajudantes de aulas teóricas da Escola Normal masculina de Artes e 

Ofícios. ( Decreto nº 5.432, de 5 de março de 1932, artigos 1º e 2º) 

O decreto, assinado pelo interventor federal no Estado de São Paulo, o coronel 

Manoel Rabello, veio com algumas considerações que remetiam à forma de 

remuneração, até então injusta e antiquada. Segundo o texto, buscava-se atender às 

aspirações da classe, bem como aos interesses do ensino e, em última instância, não 

aumentar as despesas previstas no orçamento do ensino.  

Nesse sentido, havia um processo de racionalização tanto da prestação dos 

serviços públicos quanto dos funcionários desses. Um processo que, segundo Weber 

(1999), não se podia frear e que, por certo, teria atingido  seu ápice com a instituição da 

carreira do magistério ⎯ fim último de qualquer burocracia que se queira desenvolver 

sem influências externas e de modo a igualar todos os funcionários. 
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1.4  Licenças, permutas e remoções: sinais de mal-estar na 

profissão 

 

 
Distante de todas as condições materiais de existência a ponto de, muitas vezes, 

ser comparado a um mendigo, o  professor primário  usava de subterfúgios para sair 

daquela condição. Para isso, utilizava-se de pedidos de permuta ou afastamento, o  que 

levou o governo a várias tentativas de regularizar a situação por meio de decretos (Lei 

nº. 495, de 30/04/1897), que buscavam conter os remanejamentos e as licenças.  

Uma delas foi a reforma de 1904, que obrigava o ingresso do professor em 

escolas mais distantes e menos preparadas, o que levou a complicar muito mais a 

situação. Outra forma foi a conversão de partes dos salários em uma gratificação 

vinculada à permanência no trabalho. O funcionário perdia essa gratificação se ficasse 

afastado de sua atividade profissional. 

A exemplo do significado da problemática acima, há alguns textos de cunho 

biográfico, dentre eles as memórias de Maximo Moura Santos, registradas no livro 

Professor Policarpo. Na obra, o professor descreve algumas situações a que se 

submeteu enquanto “mestre-escola”. Diplomado em 1913 pela tradicional Escola  

Normal Secundária de São Paulo, deixou o cargo que ocupava na repartição dos 

Correios, pois queria ser mestre. Naquela época, estava imbuído de idéias de filantropia 

e idealismo. “Queria cooperar para o bem comum”, afirmou (Santos, 1940, p.41). 

Porém, já ao descer na estação da cidade de Bananal, onde exerceria  o magistério ficou 

desapontado. Não fora recebido como esperava, sem banda de música nem rojões. 

“Então assim se recebia o mestre que ia difundir luz, muita luz?”, perguntava ele. No 

dia seguinte, apresentou-se ao inspetor municipal, Romão e à noite deu sua primeira 

aula para adultos, na escola noturna. Na sala de aula, estavam presentes oito alunos, 

sendo seis negros e, entre eles, um com 60 anos, chamado Procópio. Aluno crônico, 

especialmente em aritmética (Santos, 1940, p. 40). A freqüência não crescia, pois não 

havia, no local, funcionários para atender às necessidades de funcionamento de uma 

escola noturna. A escola já significava uma vitória política, mas sua permanência nela 
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dependia da “maquiagem” de alguns dados. Ele se recusava a fazê-lo, postura que o 

levou a sérias divergências com o inspetor municipal. 

Santos registra, ainda, em seu livro de memórias, o lugar onde morava: um 

sobrado velho no qual funcionava a Câmara Municipal. Moravam ali o promotor de 

justiça, Dr. Costa; o delegado, Dr. Alípio; o chefe de trem; o professor do grupo escolar, 

Nestor, e um quinto personagem, “importantíssimo”, Procópio, que era seu aluno, mas 

também  o zelador Câmara Municipal, engraxate, arrumador de camas e banhista. Para o 

banho desciam cedo em “trajes de Adão”, amarravam uma lata perfurada numa trave da 

cozinha e tinham um banheiro intermitente (Santos, 1940, p. 61-62). 

Segundo ele, um inspetor escolar do Estado, cujo nome mantém não revela,  

ficou “zangado” por ter feito o mapa estatístico da escola conforme a realidade. Cria-se 

assim, um problema. Fato que fez com que crescessem sobre ele as “iras da pedagogia 

oficial”. Mas, enquanto aguardava o desfecho do caso, ele e Nestor, professor do grupo 

escolar, passavam os dias a jogar  no “Vinte e um”, lugar em que se reuniam a “escória  

e o escol da cidade” (Santos, 1940, p. 62-63).  

O fato de não se permitir falsificar os dados acabou levando o professor Santos à 

exoneração e de volta a São Paulo, onde resolverá recomeçar o curso de Medicina. Mas, 

como já era um funcionário público e um  “mestre-escola”, dizia já estar habituado a 

viver com um “ordenadinho”, pequeno, mas certo. A miséria estava garantida. 

Posteriormente, então, resolve voltar ao ensino, sem as ilusões da escola normal, 

duvidando dos números, das idéias nobres, da pedagogia do dr. diretor e dos mestres. 

Para ele, todos ensinavam apenas “um cabedal de teoria bem paga” (Santos, 1940, p. 

67).  

Para poder voltar a profissão, Santos precisou conseguir uma escola ao estilo  

“modelo de pertinácia”. Requereu a nomeação para toda escola cujo mestre estivesse 

doente, com possibilidade de morrer. Constantemente, elaborava requerimentos nos 

quais declinava do direito de ser professor secundário, conforme previsto pela 

legislação. Acabou sendo nomeado para trabalhar em Campos Novos do Paranapanema 

em uma das escolas reunidas que ia se transformar em grupo. Sua nomeação, entretanto,  

não foi pelos réis que gastou com os selos, mas pela indicação de um deputado. 

Nomeação que, segundo ele, custou a uma parenta uma vaca e a ele uma “antipatia que 

lhe fazia estudar sérios problemas de pedagogia real” (Santos, 1940, p. 68).  
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A antipatia, conforme Santos (1940), se deu  por se achar no dever de agradecer 

ao inspetor escolar o novo cargo. O inspetor, por sua vez, não disfarçou o ressentimento, 

pois, conforme lhe contou, tinha feito a proposta de criação do grupo escolar indicando 

para o cargo outro mestre. A nomeação acabou por desarticular o seu trabalho 

pedagógico ( Santos, 1940, p. 71). 

Enfim, se, por um lado, o professor, “Policarpo” ou não, procurava fugir da 

situação de miséria em que se encontrava ou à qual era submetido, a  administração 

estatal, por sua vez, buscava formas de mantê-lo nas condições em que se encontrava  

ou substituí-lo por novos tipos de profissionais, em condições sempre piores. 

O fato é que os pedidos de remoção eram enormes e as licenças se acumulavam. 

Isso levou à aparição de alguns tipos de professores: os “provisórios”, que  foram os 

primeiros numa tentativa de se suprir a falta de professores formados;  os “leigos”, por 

meio do preenchimento das vagas das escolas mais distantes dos grandes centros 

populacionais (zona rural e regiões litorâneas); e o “substituto”, que  ficava com o 

salário do professor que se afastava.  Tais  substituições  foram, de certo modo, 

regulamentadas, pois nada deveria fugir às prescrições e normas da burocracia estatal.  

 Cesário Mota Junior, Secretario dos Negócios do Interior, em 1893, já falava de 

sua contrariedade em relação ao “abuso das licenças”. Naquele ano, 230 haviam sido 

solicitadas, o que causou uma verdadeira calamidade no ensino primário. Segundo ele, 

algumas eram justas, outras, porém, eram “indesculpáveis” por serem tiradas por 

motivos fúteis. Elas só se justificariam por razões extremas. Embora tenha procurado 

resolver tal problema, não lhe foi possível, pois aquelas licenças eram obtidas com certa 

facilidade. O único modo de corrigir tal desvio era o apelo à consciência do próprio 

professor, “a fim de que não lance mão de meio condenado, iludindo a lei” (Relatório 

do Secretário de Negócios do Interior, 1894). 

Ao se referir às remoções e permutas, Cesário Mota acusa os professores 

dizendo que os mesmos não paravam em lugar algum e viviam a pedir remoções e a 

propor permutas. Estratégias que, segundo ele, eram toleráveis no início do ano letivo, 

pois, assim, poderiam contribuir para melhoria das condições do ensino, mas que, em 

meados do ano, deveriam ser proibidas, salvo forçosas exceções e por causa justa. As 

permutas no meio do ano prejudicavam os alunos, já que, nem sempre, era possível 

contar com um novo mestre (Relatório do Secretario de Negócios do Interior, 1894). 
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No relatório de 1893, do secretário dos Negócios do Interior, há os seguintes 

números sobre afastamentos dos professores: 

 

Quadro 1.1. - Relação de professores afastados no ano de 1893 

 

 

CONDIÇÃO 

 

 

QUANTIDADE 

Removidos 90 

Permutados 14 

Aposentados 26 

Exonerados 10 

Falecidos 09 

Licenças em razão de tratamento de saúde 292 

Licença por interesse pessoal 08 

Licença por tratamento de saúde da família 21 

Para esperar a aposentadoria 05 

 

TOTAL 

 

 

475 

Fonte: Relatório do secretário de Negócios do Interior, 1983 

 

As permutas, remoções e licenças, que povoavam os relatórios e preenchiam as 

paginas do Diário Oficial da Imprensa, nada mais eram que a plena manifestação do 

mal-estar a que eram submetidos os professores primários, em razão dos salários 

irrisórios e das condições subumanas de trabalho. 
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CAPÍTULO II 

A  CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA PAULISTA 

 

Terminado o período Imperial sem maiores abalos para o Estado, como afirmou 

o senhor presidente Américo Braziliense, em mensagem enviada o Congresso, no dia 8 

de junho de 1891, viu-se, como primeira intervenção  em torno da instrução pública, a 

reforma da escola normal e a criação da escola-modelo. Uma serviria à formação dos 

professores, pois, no ideário republicano paulista, não haveria reforma que funcionasse 

se não houvesse professores formados ou reformados. Já a escola-modelo representava a 

proposta a ser seguida pelas demais instituições de ensino do Estado, bem como seria 

um espaço de experimentação dos novos métodos, aprendidos pelos professores 

formados pela escola normal.  

A escola-modelo foi inaugurada, em 16 de junho de 1891, portanto, anterior a 

qualquer reforma na escola primária, que ficou condicionada até 1892 à Lei nº. 81, do 

período imperial. Ela funcionava com duas seções: uma feminina e outra masculina, 

cada qual dividida em três outras correspondentes.12

Mas, foi no dia 22 de setembro de 1891, em sessão ordinária da Câmara dos 

Deputados do Estado de São Paulo, que Arthur Breves apresentou, em nome da 

Comissão da Instrução Pública, o projeto de lei  que reformava  o “ensino popular” no 

Estado de São Paulo. Ele afirmou que seria impossível o projeto não apresentar  

problemas, já que se tratava de um assunto extremamente complexo. Mesmo assim, 

“nas suas disposições capitais”, garantia à Câmara que o texto era o resultado de sérias 

meditações e estudos (Anais da Câmara dos Deputados de São Paulo, 1982, p. 371). O 

relator define-o como um projeto de reforma do “ensino popular”, por seu caráter 

democrático, sem distinção de classe nem de crenças religiosas. Instrução essa, até 

então, dada a uma pequena parte da sociedade, “instituindo-se assim uma oligarquia, 

tanto mais odiosa quanto e certo que é a aristocracia do saber” (Anais da Câmara dos 

Deputados de São Paulo, 1982, p. 371).  

O relator  fez um breve histórico da educação, em vários países. Parte do século 

                                                 
12 Como paradigma, a escola-modelo, a partir de 1894, adotou o processo de homogeneização das classes, 
seriando por graduação o curso elementar. Foi esse o modelo que serviu de base para a institucionalização 
dos grupos escolares, que, até então, funcionavam em classes com alunos do mesmo nível cultural. 
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V, passando pelo XIV, até chegar à organização prática proposta para a educação em 

São Paulo. Determina, assim, que existia uma certa instrução pública em que o Estado 

devia intervir, a fim de fazer com que surgisse  na sociedade aquilo a que chamavam de 

iniciativa particular, de modo a tornar, um dia, a instrução pública independente do 

Estado. 

Em sua exposição, Arthur Breves tratou das questões do método de ensino 

popular, sob a ótica cientificista, então em voga na época. Tal proposta remetia a 

Augusto Comte, que estabeleceu a classificação das ciências.  Chega à conclusão de 

“que o estudo devia estender-se a todas as ciências, subordinando-as do mundo orgânico 

as do mundo inorgânico”. As justificativas do parecer eram as seguintes:  

 

O estudo do mundo orgânico está subordinado ao mundo 
inorgânico(...). Esses dois sábios, esses dois homens de gênio 
estabeleceram que a instrução devia estender-se a todos os ramos do 
conhecimentos humanos e a razão é das mais simples. Um homem que 
conhece tão somente as leis do mundo físico, as leis cosmológicas, é tão 
ignorante que é incapaz de compreender um tratado de higiene, é 
incapaz de tratar da sua própria saúde. Cumpre, portanto, completar o 
estudo das leis do mundo físico com estudos da lei do mundo orgânico, 
e é preciso, pois, estudar, as principais ciências de que se compõe a 
biologia: é preciso, que se ensinem noções de botânica, zoologia, 
anatomia, psicologia, etc.  
Chegado a esse ponto, o homem, que não é tão somente animal mas 
cidadão que tem de intervir nos negócios de sua pátria, que tem de 
fazer-lhe as leis, precisa conhecer ao menos os princípios gerais de 
sociologia. Mas, o cidadão também hoje ou amanhã pode ser um chefe 
de família, e conseguintemente cumpre que conheça a moral. (Anais da 
Câmara dos Deputados de São Paulo, 1892, p. 374) 
 

Com esse discurso, Arthur Breves dizia visar ao plano de ensino do projeto de 

“reforma do ensino popular”. Mas informava, ainda, que o plano de ensino  precisava de 

um meio prático para ser realizado, a saber: 

 
(...) a comissão, ainda que fosse beber inspirações nos países 
estrangeiros, adotou a organização escolar dos Estados Unidos, que o 
projeto se adapta ao nosso meio. Não será uma coisa impossível, porque 
essa mesma organização já se acha em prática na Escola Modelo, para a 
qual Dr. Antonio Caetano Campos contratou uma professora americana. 
Foi esse um dos maiores serviços que ele prestou ao nosso Estado, 
porque desse modo provou praticamente que se pode fazer entre nós 
relativamente ao ensino popular o mesmo que se faz nos Estados 
Unidos. 
Atendendo a esse princípio a que se chama de economia política  ⎯ a 
divisão do trabalho, e em biologia  ⎯ especialização das funções, 
concluiu-se facilmente que é impossível que um indivíduo ensine ao 
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mesmo tempo matérias diferentes: cumpre, pois, que em cada escola 
haja mais de um professor. (Anais da Câmara dos Deputados de São 
Paulo, 1892, p. 374) 

 

Quanto à parte administrativa da reforma, Arthur Breves  informava que, em vez 

de se adotar a municipalização do ensino ou a individualização, tratou-se de centralizar 

tanto quanto possível. Ainda que tal medida pudesse parecer “antidemocrática”, nos 

Estados Unidos, lugar onde por muito tempo adotou-se a municipalização do ensino, já 

se reconhecia que tal medida não podia dar bons resultados. Assim, lá existia, em cada 

circunscrição administrativa, um superintendente de instrução  pública, subordinados a 

um inspetor geral. Na Inglaterra, conforme Breves, a partir de  1870,  cada vez mais  

tratava-se de centralizar o ensino. O mesmo ocorria na  Suíça,  onde, em um encontro 

realizado em 1870, depois de longos discursos, chegava-se à conclusão de que  a 

subordinação do ensino, bem como sua fiscalização, caberia às autoridades federais. Em 

1871, o resultado se repetiu em uma reunião de professores. (Anais da Câmara dos 

Deputados de São Paulo, 1892, p. 374) 

Arthur Breves passou, então, a descrever os pontos centrais da parte 

administrativa da reforma do ensino, descrevendo que, na direção central, o ensino teria  

um Conselho Diretor. O Estado seria dividido em doze distritos escolares,   usando-se a 

mesma divisão estabelecida  pelo Dr. Almeida Couto, na época em que era presidente 

da província  de São Paulo. Esses inspetores deveriam ser tirados dentre o professorado, 

pois acreditava-se que só estaria apto a fiscalizar a profissão do professor aquele que, 

por muitos anos, a tivesse praticado. Argumentava-se que “ninguém poderia  dizer que 

uma comissão de engenheiros pode fiscalizar o trabalho do médico ou vise-versa”. Tal 

medida, segundo Breves, não se tratava de “exclusivismo, nem tão pouco prova em 

contrário a teoria a respeito de privilégios inerentes a diplomas”. O projeto, apresentado 

pela Comissão da Instrução Pública na Câmara, colocava a direção e  organização do 

ensino  a  cargo de um conselho diretor, um inspetor geral e inspetores distribuídos por 

doze distritos previamente determinados (Anais da Câmara dos Deputados de São 

Paulo, 1892, p. 374-375). 

Quanto aos professores primários, os não-normalistas seriam equiparados a uma 

só categoria, sob a denominação de  professores do 1º. grau. Ao passo que todo 

professor formado pela escola normal que requeresse provimento em cadeira de 1º grau 

seria assim nomeado, independentemente de outros documentos além do diploma da 

referida escola. Qualquer pessoa poderia obter diploma de professor normalista 
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mediante o exame das matérias estudadas na escola normal. A avaliação era prestada 

perante o corpo docente e sob a assistência do corpo diretor (Anais da Câmara dos 

Deputados de São Paulo, 1892, p. 375). 

Em relação à organização, as escolas seriam divididas em 1º, 2º e 3º graus. Elas 

seriam providas por professores normalistas e adjuntos, sendo que, em toda e qualquer 

localidade onde houvesse 30 famílias, existiria necessariamente uma escola de 1º  grau. 

Já nas freguesias, capelas e bairros populosos, as escolas seriam regidas por um 

professor e um adjunto. Em toda localidade de dupla importância, existiria uma escola 

de 1º e 2º graus regida por um professor e um ou dois adjuntos. Nas  cidades haveria  

escolas de 1º, 2º e 3º  graus, que funcionariam em um só prédio com a denominação de 

liceus. Nas escolas de 1º grau, só poderiam ser admitidos alunos maiores de 6 anos e 

menores de 14, nas de 2º e 3º graus só poderiam matricular-se alunos até 10 anos de 

idade (Anais da Câmara dos Deputados de São Paulo, 1892, p. 375). 

Em sessão ordinária de nº 67, de 27 de outubro de 1891, o senador  Albuquerque 

Lins dizia ter a Câmara compreendido bem a responsabilidade que lhe cabia na direção 

daquela lei. Com isso, apresentou à tribuna um substitutivo, em nome da comissão do 

Senado, em que, respeitando-se o plano geral do projeto em discussão, seguiriam-se as 

exigências do ensino moderno. O substitutivo  previa o ensino primário e secundário, 

leigo e gratuito. O ensino primário seria ministrado em escolas públicas, de freqüência 

obrigatória para ambos os sexos. O ensino secundário seria ministrado em ginásios de 

freqüência facultativa. Para formar e educar professores de escolas públicas e ginásios, 

o Estado manteria na capital a chamada Escola Normal. (Anais da Câmara dos 

Deputados de São Paulo, 1892,  p. 955). 

Sem discussões, o substitutivo segue para o Senado e volta para Câmara dos 

Deputados na sessão de nº 76, em 24 de agosto de 1892. Isso levou o deputado Júlio 

Prestes a intervir, dizendo que o projeto vindo do Senado entrava na Câmara dos 

Deputados para debate em uma única sessão. Restava apenas a aprovação do mesmo, 

mesmo discordando de muitas das suas disposições (Anais da Câmara dos Deputados 

de São Paulo, 1892,  p. 955). Na opinião de Júlio Prestes, rejeitá-lo  seria arcar com a 

responsabilidade de conservar, por mais um ano, as “tristíssimas e vergonhosas” 

condições em que se encontrava o ensino público. Além disso, o  projeto que se 

apresentava tornava-se  merecedor de  sua  simpatia, pois alterava “convenientemente a 

tabela de vencimentos dos professores públicos”. Medida pela qual, segundo o 
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deputado, ele e os seus companheiros de comissão se  empenhariam  a ponto de  se 

tornarem “adversários intransigentes, fracos, mas decididos, da lei quem a não 

adotasse”. Eles estavam convencidos de que: 

 

(...) a mesquinharia, a má distribuição dos professores primários é a 
causa principal, se não a única, do nosso atraso, porque a escassez da 
retribuição faz com que permaneçam no professorado público apenas os 
mais abnegados, aqueles cuja boa vontade e os esforços acabam, afinal, 
por desaparecer absorvidas pelo meio e aqueles que, pouco zelosos pela 
própria circunstância em que a lei os colocou, não encontrem em si 
energia bastante nem iniciativa para procurar outras carreiras, em que 
sua atividade ainda não foi exercida e por isso mesmo não lhes acena 
com promessas capazes de gerar uma resolução. (Anais da Câmara dos 
Deputados – São Paulo, 1982, p. 956) 
 

Após anunciar sua aprovação ao aumento dos salários dos professores, Júlio 

Prestes passou  a elogiar  o projeto substitutivo apresentado pelo Senado, no tocante à 

parte administrativa. Afirmando tê-la aceito “quase  absolutamente”,  pois o mesmo não  

teria sofrido alterações radicais em nenhuma das disposições relativas à administração 

do ensino. Somente teria sido modificada a parte doutrinária, na qual se firmavam os 

princípios inspiradores da organização escolar (Anais da Câmara dos Deputados de São 

Paulo, 1982,  p. 956.). 

A atenção aos detalhes da elaboração da primeira reforma geral da instrução 

pública em São Paulo permite uma certa clareza quanto à compreensão dos políticos da 

época sobre a intervenção do Estado na educação pública. O que ficou claro, logo nos 

primeiros discursos, é que o lema era “intervir para libertar”. Certamente, esta tese não 

permitirá verificar se foi esse o resultado até os anos trinta, mas, ao menos, indicará os 

rumos que foram tomados a partir de 1892, com a Lei nº 88, de 08 de setembro de 1892. 
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2.1 Classificando a escola  primária paulista 
 

O critério usado para a classificação das escolas primárias, na Reforma de 1892, 

pairava sobre a qualificação dos professores que as regiam. A escola preliminar deveria 

ser regida por professor diplomado pela Escola Normal paulista e suas auxiliares: 

intermédia e provisória. Essas escolas se dividiam em masculina, feminina e mistas. 

 A escola intermédia era aquela na qual o professor sem título era habilitado, por 

concurso realizado durante o período imperial. A regulamentação se deu em 18 de 

março  de 1869 e 22 agosto de 1887. Essa escola possuía um plano de estudo reduzido, 

comparado ao desenvolvido pela escola preliminar, pelo fato de os professores não 

serem obrigados a ensinar matérias a que não tinham sido submetidos em exame. Eles 

ficavam obrigados a ensinar somente aquilo que supostamente sabiam, ou provaram, em 

concurso. Os direitos desses professores foram garantidos no período republicano.  

As escolas provisórias eram aquelas providas por um professor interino,13 

selecionado, de preferência, no mesmo local onde funcionava a escola, que perdia seu 

lugar assim que um diplomado o requeresse. Além dessas escolas, o curso preliminar 

poderia ser ministrado em escolas ambulantes, cursos noturnos e na Escola-Modelo, 

criada em 1890, anexa à Escola Normal da capital.  

Os grupos escolares não foram previstos na reorganização do ensino em 1892. 

Embora, como afirma Souza (1998, p. 42-43), já estivessem previstos na agenda de 

professores e deputados, como Gabriel Prestes, só passaram a ser criados em 1893, com 

a Lei nº 169, de 7 de agosto de 1893. 

A principio, esses grupos de escolas não possuíam um regimento para regular 

sua organização. Ficavam reunidas em um mesmo prédio e funcionavam como escolas 

isoladas. Em cada grupo escolar, existia um diretor e tantos professores quanto fossem 

as escolas. Existia, ainda, o professor adjunto, previsto anteriormente nas escolas 

preliminares como auxiliar do professor ou auxiliar do diretor. 

Bernardino de Campos, presidente do Estado na época, em mensagem enviada 

ao Congresso Legislativo no dia 07 de abril de 1904, propôs modificação quanto à 

                                                 
13  O termo “professor interino” apareceu com a regulamentação da Lei nº. 88, de 1982. E o decreto 144-
B alterou o que se referia aos professores provisórios, denominando-os interinos. 
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classificação das escolas que já não satisfaziam o “interesse do ensino”, de modo que as 

mesmas fossem classificadas de acordo com a importância das localidades e segundo as 

cifras da população  Quanto ao início dos professores no magistério, ele propôs: 

 
[...] para que o nível do ensino público seja igual em todo o Estado e 
para que eqüitativamente se consultem os interesses e a idoneidade dos 
professores, um tirocínio razoável nas escolas do Interior deve ser 
condição para o provimento das cadeiras da Capital. Além disso, essa 
medida terá outra conseqüência benéfica: a procura das cadeiras do 
Interior, hoje vagas em grande número e com graves prejuízos para o 
ensino local, a que devem servir. (Anais da Câmara dos Deputados de 
São Paulo, 1904, p. 17) 

 
 

Em agosto do mesmo ano, com a Lei nº 930, de 13 de agosto de 1904, houve, 

então, uma nova classificação das escolas. Essa nova classificação estava baseada, não 

mais na qualificação dos professores, mas, sim, na sua organização e local de 

funcionamento, a saber: 1) escola isolada, tratava-se da escola preliminar, constituída de 

um só professor, passou a ser diferenciada por escolas isoladas de bairro, de distrito e de 

sede de município, desaparecendo as denominações de preliminar, intermédias e 

provisórias; 2) grupos escolares; 3) Escola-Modelo preliminar, anexa à Escola Normal, 

e 4) escolas ambulantes. 

A duração do curso preliminar, durante os dez primeiros anos da República, ora 

era fixada em quatro, ora em cinco anos. Com a Lei nº 930, de 13 de agosto de 1904, a 

duração desses cursos, em todas as escolas estaduais, passou a ser de quatro anos, 

exceto nas escolas ambulantes, onde, em virtude do Decreto nº 1239, de 30 de setembro 

do mesmo ano, o ensino preliminar era ministrado em três anos. 

As escolas ambulantes contavam com um reduzido número de unidades e sua 

existência decorria de causas diferentes, visavam suprir a falta de professores. Seus 

docentes ministravam aulas em dois ou três locais diferentes. Os cursos noturnos 

previam a alfabetização de adultos e a Escola-Modelo, como já anunciado, servia de 

campo de experimentação e, ao mesmo tempo, de prática para os alunos da Escola 

Normal. Quanto às escolas ambulantes, essas foram assim consideradas: quando 

isoladas e em bairros vizinhos à via férrea  ou que mantivessem, entre si, a distância 

máxima de seis quilômetros, as aulas seriam dadas alternadamente, um dia em cada 

bairro. Os professores seriam nomeados livremente pelo governo, dentre os professores 

diplomados pela Escola Normal ou pelas escolas complementares e, ainda, no caso de 

suspensão das mesmas, por falta de freqüência, poderia o professor requerer provimento 
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em outras categorias a que tivesse direito. 

Ainda em 1904, com o Decreto nº 1216, de 27 de abril,  foi aprovado e 

publicado o Regimento Interno dos grupos escolares e das escolas-modelo, documento 

que direcionou a organização dos mesmos, desde a formação das turmas até a 

competência dos serventes dentro da unidade. 

Em 1916, segundo o presidente do Estado, Altino Arantes, o ensino ministrado 

pelos grupos escolares ⎯ em número de 158, e pelas 1.414 escolas isoladas, sendo 182 

na capital e 1.324 no interior ⎯ atingia apenas a grande massa da população urbana, 

deixando de fora a maioria rural. Tal fato se dava, segundo ele, por vários motivos e 

entre os quais estavam: o fato de as escolas rurais estarem mal localizadas, não sendo 

possível submetê-las a uma rígida e constante fiscalização; o professor nomeado para 

elas não via a hora de cumprir a formalidade regulamentar de 1904, para poder ser 

promovido para outra de elevado grau e mais próxima dos grandes centros urbanos. Via 

de regra, enquanto essa promoção não acontecia,  o professor,  “de modo muito suave”, 

recorria a remoções, substituições em grupos, transferência de cadeira, de modo que 

algumas eram regidas por três ou quatro titulares no mesmo ano. Logo, “os intuitos da 

lei ficam burlados, porque o professor preenche o tempo para seu acesso, mas não faz o 

estágio estabelecido com proveito para o ensino”.  

Em razão dessa situação, mas principalmente por causa dos grandes núcleos de 

população estrangeira que se encontravam, em sua maioria, nos centros agrícolas, as 

escolas foram reclassificadas. Em 1917, com a Lei nº 1579, de 17 de dezembro de 1917, 

passaram a ser distribuídas entre: escolas rurais, distritais e urbanas, sendo consideradas 

“isoladas rurais” as localizadas nas propriedades agrícolas, nos núcleos coloniais e nos 

centros fabris distantes da sede do município. Os cursos dessas escolas teriam a duração 

de dois anos, devendo o programa de ensino ser adaptado às necessidades da região. 

As escolas isoladas distritais seriam as localizadas em sedes de distritos de paz 

ou bairros. O curso dessas escolas seria de três anos e o programa  seria mais 

desenvolvido que o das escolas rurais. As escolas isoladas urbanas seriam as localizadas 

em sede do município. O curso teria a duração de quatro anos e o seu programa deveria 

ser o proposto para as escolas preliminares. Com tais medidas, tentava o governo 

integrar e adaptar o estrangeiro à vida política do país. 

Em 1920, o governo se prepara para nova reforma. Desta vez, está muito mais 

preocupado com o número de analfabetos do que com os estrangeiros. O texto diz: 
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Com a nossa organização atual, só menos da metade da população 
escolar pode receber a instrução primária. Repetindo o envelhecido 
conceito de que o ensino é o pão do espírito, concluímos que, na sua 
mesa, São Paulo dá de comer fartamente a menos da metade de seus 
filhos e deixa à fome a maioria desprezada, o que é profundamente 
iníquo. [...] dar instrução a alguns e não dar a todos é profundamente 
injusto; é tratar com diferenças aos filhos, para aos quais foi 
assentado o lema da igualdade; é criar o privilegio da instrução, é 
alimentar uma classe de instruídos ao lado de uma casta de 
ignorantes; é inconscientemente estabelecer a inferioridade de uns 
sobre os outros desde a meninice, é com isso fazer dominadores e 
servis, cidadãos ao lado de escravos, é tudo isso que não é 
democrático nem republicano (Anais da Câmara dos Deputados de 
São Paulo, 1920) 

 

Com tais sucessivas reformas, estaria o governo paulista, agora sob a direção de 

Washington Luís, terminando com as diferenças escolares? A proposta era instituir 

escolas graduadas em todos os rincões do Estado, com prédios e material didático, 

segundo o próprio governo, adequados a um ensino de qualidade. Entretanto, na prática, 

mesmo tendo a estrutura do ensino público paulista e com a sensível alteração do 

regulamento 3.356 de 1921,14  as mazelas do passado continuaram presentes nas  

diversas e diferentes escolas. 

Ponto fundamental da reforma, o ensino primário era ministrado pelas escolas 

isoladas, reunidas,15 grupos escolares e cursos noturnos. As escolas isoladas, localizadas 

pelo governo de acordo com os núcleos de analfabetos,16 classificavam-se em urbanas e 

rurais. As primeiras compreendiam aquelas situadas na capital, nas sedes de municípios 

e nas sedes dos distritos de paz; as demais eram denominadas “rurais”. As antigas 

escolas isoladas distritais, à medida que iam vagando, transformavam-se em urbanas ou 

rurais, de acordo com o local em que se achassem instaladas. 

Os núcleos de maior densidade de analfabetos, de acordo com a reforma, eram 

atendidos no período de três horas, nas escolas isoladas, escolas reunidas e grupos 

escolares em funcionamento. Nos locais onde a população escolar era rarefeita, as 

escolas isoladas tinham seus períodos desdobrados, funcionando cada uma em uma 

                                                 
14 O regulamento nº 3356, de 1921, trouxe, ainda, o programa das escolas primárias, o regime de aulas de 
promoção e de férias, em detalhes, que deveriam ser seguidos pelos professores. 
15As escolas reunidas só foram incorporadas e reconhecidas legalmente em 1921, embora existissem 
desde 1893, com a criação dos grupos escolares, que, a princípio não passavam da reunião de escolas 
preliminares em um mesmo espaço físico. Essa situação se alterou, em alguns casos, com a publicação do 
regimento dos grupos escolares, que exigia sua equiparação à escola-modelo da capital. 
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sede, em períodos de três horas. 

Apenas o ensino primário era obrigatório e gratuito. O ensino complementar, 

com três anos de duração, era ministrado nos cursos anexos às escolas normais; o ensino 

secundário, nos ginásios e escolas normais; o ensino profissional, nas escolas 

profissionais e o ensino superior, nas academias. Neste caso, eram oferecidos aos alunos 

que pagassem taxa de matrícula, estabelecida pela Lei nº 1750, de 08 de dezembro de 

1920. Eram obrigadas à matrícula e à freqüência escolar, as crianças de 9 a 10 anos de 

idade, sendo facultada a matrícula às de mais idade, dando-se preferência às crianças 

analfabetas, de 11 e 12 anos de idade. 

A Reforma de 1920 foi amplamente discutida pela historiografia da educação 

brasileira em trabalhos como o  de Antunha (1967). Até hoje, as opiniões divergem 

sobre a validade da reforma. O consenso recai sobre o fato de que a Reforma criou 

várias novas escolas e obrigou os professores a interessarem-se pelas matrículas e pela  

freqüência dos alunos. Egas chega a apostar no sucesso da Reforma não fossem alguns 

senões: “sem querer meter mão em cumbuca alheia, eu diria, que se fosse ampliada  a 

idade escolar e melhorado as condições das escolas reunidas e isoladas dando às 

mesmas o status dado aos grupos escolares, e portanto, posto a escola  ao alcance dos 

que a procuravam, teria sido magnífica” (Egas, 1927, p. 18). 

Em meados de 1924, assume, como presidente do Estado, Carlos Campos, e, em 

outubro, o diretor da Instrução Pública, Pedro Voss, que permaneceu no cargo até 1927. 

Ao prestar relatório, em 1925, ele afirmou ter encontrado “várias anomalias no aparelho 

escolar”. Dentre elas, destacam-se: os muitos desvios de função, com professores fora 

de seus postos ou em cargos comissionados; algumas centenas de professores adjuntos 

em grupos escolares, sem classe e sem proveito para o ensino, fato que aumentava as 

despesas da instrução pública; escolas isoladas e reunidas mal localizadas e sem alunos, 

nada, portanto, que explicasse a permanência das mesmas. Tornava-se, assim, 

conveniente resolver essas questões, de modo a garantir a melhor distribuição de 

professores e escolas; ordenar, de imediato, a volta dos professores comissionados aos 

seus respectivos cargos; aos adjuntos adidos, dar classes nos seus respectivos grupos; 

investir no acesso às escolas isoladas e, quanto às escolas reunidas, transformá-las em 

grupos escolares (Anuário do Ensino de São Paulo, 1924, p. 5-6). 

                                                                                                                                               
16 Eram considerados núcleos de analfabetos as áreas de 2 quilômetros de raio, onde houvesse, no 

mínimo, 15 analfabetos. 
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Desse modo, com a Lei nº. 2.095, de 24 de dezembro de 1925, regulamentada 

pelo Decreto nº. 4.101, de 14 de dezembro de 1926, art. 173 a 176, o ensino público 

primário passou a ser ministrado em: escolas isoladas rurais e urbanas diurnas; escolas 

reunidas rurais e urbanas diurnas; grupos escolares; escolas e cursos noturnos; escolas-

modelo e escolas-modelo isoladas.  

Nessas escolas, conforme o artigo 109, do regulamento 4101 de 1926, os 

métodos de ensino seriam naturalmente: a intuição, a lição de coisas, o contato da 

inteligência com as realidades que se ensinassem, mediante a experimentação, feita 

pelos alunos e orientada pelo professor. Seriam banidos da escola os processos que 

apelassem, exclusivamente, para a memória verbal, tarefas de mera decoração e a 

substituição de coisas e fatos pelos livros didáticos. Estes só deveriam ser usados como 

auxiliares do ensino.  

O ensino primário teria a duração de quatro anos, em grupo escolar, e três anos, 

em escolas isoladas e reunidas. Seria obrigatório e gratuito para as crianças de 7 a 12 

anos de idade. Com esse regulamento, o ensino médio, criado em 1920, foi suprimido. 

Na época, os problemas do analfabetismo na zona rural e o isolamento dos estrangeiros 

continuavam a incomodar, levando o presidente do Estado, em sua mensagem, a 

reconhecer algumas mediadas da administração interior como frutíferas e que, portanto, 

deveriam ser retomadas, afirmando ter, ainda na zona rural, núcleos de população com 

crianças em idade escolar que precisavam ser atendidas. Nesse sentido, afirma:  

 

(..) urge remediar esse mal, e talvez não fosse inconveniente voltarmos, 
para os núcleos de população rural mais afastados, a manutenção dos 
cursos de dois anos, destinados a alfabetizar a infância e com menor 
sacrifício para os cofres públicos [...]. Tais cursos, criados na 
presidência do eminente estadista Dr. Washington Luís, atual presidente 
da República, produziram ótimos resultados e deviam ser conservados 
em nosso mecanismo escolar. (Revista escolar, n. 3,  ago. 1927, p. 71). 
 

Em 1929, o ensino público primário, pelo Decreto nº 4.600, de 1929, foi 

submetido a uma nova reorganização, ficando assim distribuído: grupos escolares, com 

quatro anos de duração; escolas isoladas e reunidas urbanas, com três anos, e dois anos 

nas rurais. Ele era obrigatório para crianças de oito, nove e dez anos e facultativo para 

as de sete, onze e doze. O método de ensino intuitivo foi mantido por esse decreto. 

Nesse período, o presidente da República Júlio Prestes empossou Fábio de Sá 

Barreto, como Secretário do Interior, e Amadeu Mendes, como novo diretor geral da 
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Instrução Pública. Este último, em relatório avaliando o seu trabalho, revelou ter 

difundido o ensino rural; remodelado as escolas reunidas; limitado o período de 

obrigatoriedade escolar; resolvido a questão dos professores leigos; equiparado às 

escolas normais livres às do Estado; orientado os serviços da fiscalização nas escolas, 

bem como a inspeção técnica nos distritos; auxiliado os serviços de higiene e de 

profilaxia rural; propiciado a educação cívica e sanitária dos escolares, bem como a 

fiscalização do ensino particular com conseqüente nacionalização das escolas 

estrangeiras, entre outras medidas (Anuário do ensino de São Paulo, 1927, p. 5). 

As escolas primárias, com o Decreto n. 5.335 de 7 de janeiro de 1932, sob a o 

comando do diretor geral da instrução pública, Sud Mennucci, foram mais uma vez 

reorganizadas. Os estabelecimentos de ensino que possuíssem oito ou mais classes eram 

grupos escolares de primeira ordem. Na segunda ordem, ficavam os que possuíssem de 

quatro a sete classes. Os estabelecimentos com três classes agrupadas continuaram a se 

chamar escolas reunidas, cabendo a direção a um professor em exercício.  

O que mudou nessa reclassificação foi a elevação de muitas escolas reunidas ao 

status de grupo escolar, mudança radical não só na forma de organização administrativa, 

pedagógica e da fiscalização, mas, principalmente, no que diz respeito à questão 

salarial. Sud Mennucci, no Anuário de ensino de São Paulo (1935/1936, p. 315), ao 

relatar sua administração, descreveu que a transformação das escolas reunidas em 

grupos escolares se deu pelo fato de tais escolas, nas estatísticas federais, acabarem 

deixando o Estado de São Paulo em uma situação de inferioridade diante de outros, 

pois, ao classificar essas escolas, colocavam-nas como isoladas, por não entenderem que 

tipo de escola se tratava. Havia 250 escolas reunidas e 300 grupos escolares, Mennucci 

afirma que o governo mantinha essas escolas por serem muito mais econômicas, uma 

vez que seus professores acabavam por receber segundo a categoria de escolas isoladas 

e não como adjuntos. Feita a transformação, São Paulo pulou imediatamente para a 

ponta, apresentando, entre os Estados possuidores de grupos escolares,  quinhentas 

dessas casas. 

A concepção de escola primária, em 1933, pelo Código da Educação, foi mais 

uma vez alterada. Passou a ser organizada de modo a: servir às necessidades peculiares 

do meio e do grupo social nos quais estava inserida; satisfazer às crianças, 

desenvolvendo o sentimento de responsabilidade individual de trabalho, solidariedade e 

cooperação; dar aos alunos formação integral, em que a formação intelectual, moral e 
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cívica fossem preponderantes; e, ainda, contribuir para que as crianças descobrissem 

suas aptidões naturais e, com o auxílio de instituições adequadas, fossem orientadas 

para a vida profissional. 

Estariam distribuídas em quatro categorias, sendo elas: escolas isoladas urbanas 

e rurais, com curso de três anos; grupos escolares, com curso de cinco anos, cursos 

populares noturnos, com curso de dois anos, destinado a adultos de ambos os sexos; e 

escolas experimentais, destinadas a professores e diretores que desejassem ensaiar, sob 

sua responsabilidade exclusiva, novos tipos de organização escolar e processos de 

ensino. 

Durante todo o tempo delimitado por essa pesquisa, a reclassificação das escolas 

primárias merece um olhar mais atento. As escolas que, em 1892, estavam ligadas ao 

professor, tendo inclusive suas categorias vinculadas à formação do mesmo, em 1904, 

foram reclassificadas. Não mais pela função professor, mas em função do local que 

ocupava na região, distrito ou município, a escola passava a ser isolada ou agrupada em 

classes. Enfim, configurava-se uma outra concepção de escola, que passava pela 

elaboração de conhecimentos científicos como a Psicologia, Pedagogia e Medicina, 

dentre outros diversos conhecimentos. 

Mas, em 1917,  como se viu, essas escolas sofreram novas reclassificações, 

ficando divididas em urbanas e rurais. A diferença não estava apenas nos nomes, mas, 

principalmente, no tratamento recebido quanto ao pessoal docente, material, espaço 

físico, programas, tempo de duração dos cursos, enfim, toda uma diferença que saltava 

aos olhos, mas que precisava ser explorada com maior profundidade, para que fosse 

possível entender tais critérios e significados. 

O texto acima remete não só a inquietações sobre a forma de organização das 

escolas públicas, em vários momentos históricos, mas também à tensão existente, o 

tempo todo, entre a cidade e o campo, os nacionais e os estrangeiros, profissionais e 

leigos. A escola primária era classificada pela escolaridade do sujeito que a dirigia ou 

pela região onde se localizava. À primeira vista, parece apenas uma alteração de 

terminologia ou de necessidade de se dar respostas sociais e políticas a uma demanda 

social, pois estruturalmente, se provisória, intermédia, isolada, reunida, graduada, de 

bairro ou distrito, na zona rural ou urbana, continuava dividida em  escola unitária ou 

graduada. A primeira, com um único professor, funcionava com vários alunos em 

diferentes níveis de aprendizagem ou idade em uma única sala. A segunda, com 
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distintos graus de ensino, funcionava com alunos organizados em várias salas em um 

único prédio, vários professores, de modo que cada um atendia a um grupo 

“homogêneo”, dispondo de salas equipadas e demais necessidades para tanto. 

Entretanto, é enganoso pensar  que as mudanças ocorridas nas escolas  eram 

baseadas apenas em questões terminológicas. Elas eram definidas, a priori, isto é no 

momento em que se definiam o tipo de professor a trabalhar nessas escolas e os 

concursos que esses prestavam. Para tanto, faz-se necessário prestar atenção nas formas 

de recrutamento a que esses professores estavam sujeitos. Assim sendo, no próximo 

capítulo, serão abordadas as formas de organização interna dessas escolas, bem como de 

seus professores e respectivos processos de recrutamento. 

 

 

 2.3 Os critérios de organização e o funcionamento das escolas 

primárias  
 

As escolas preliminares, criadas com a Reforma de 1892, constituíam-se de um 

único professor, às vezes, auxiliado por um professor adjunto,17 quando o número de 

alunos fosse superior a 30, com ensino ministrado para crianças em diferentes graus de 

adiantamento. Essa escola não muito diferente do período imperial. Ela deveria ser 

criada em uma casa onde houvesse bastante espaço para recreios e exercícios físicos; 

com uma sala apropriada para os trabalhos manuais, assim como, dispondo de objetos e 

aparelhos necessários ao ensino intuitivo e ao ensino de geografia, do sistema métrico e 

da ginástica. Essas escolas, com a Reforma de 1904, passaram a denominar-se 

“isoladas”. 

Ao professor do curso preliminar cabia tomar posse da escola dentro do prazo; 

dar exemplo de polidez e moralidade; ser assíduo e cumpridor dos seus deveres; 

comunicar ao inspetor de distrito suas falhas, justificando-as; requerer à autoridade 

competente o gozo de licença, proceder com escrúpulo e esmero no que dissesse 

respeito às atribuições relativas às caixas escolares; manter a disciplina; obedecer ao 

regimento interno; conservar em boa ordem e responsabilizar-se pelos materiais 

permanentes e de consumo da escola; escriturar devidamente os livros da escola; 

                                                 
17 Cabia ao professor-adjunto auxiliar o professor preliminar, regendo classes, seguindo os métodos de 
ensino indicados pelo mesmo e substituí-lo, quando necessário. Àquele professor cabia o salário de 
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franquear sua escola a visitas; representar o diretor geral, por intermédio do inspetor do 

distrito, sobre dúvidas a respeito do exercício de suas funções e cumprimento de seus 

deveres; transmitir aos alunos noções claras, exatas, possibilitando seu desenvolvimento 

gradual, por meio de lições empíricas e teóricas  e pela divisão dos alunos em classes, 

conforme o grau de instrução que recebiam; fazer parte da comissão de exames; enviar, 

duas vezes ao ano, ao diretor geral, por meio do inspetor do distrito, o relatório sobre o 

estado da escola e adiantamento dos alunos; reger cursos noturnos de educação de 

adultos, quando designado para tanto; auxiliar as autoridades na sensibilização da 

população, quanto à necessidade de se instruir; cumprir o regulamento e as ordens 

emanadas das autoridades superiores. Deveria, ainda, cuidar das tarefas relativas à 

administração da unidade (Artigos 130 a 133 do Decreto nº 144-B, de 1892). 

Para uso do professor, haveria sob sua guarda e responsabilidade uma biblioteca 

escolar. Ela deveria conter manuais de modernos processos de ensino e vulgarização das 

principais aplicações da ciência à agricultura e à industria. Essa escola deveria, ainda, 

ser dividida em séries, abrangendo cada uma delas um semestre do ano letivo. Ela 

deveria compreender as matérias de: leitura e princípios de gramática, escrita e 

caligrafia; contar e calcular sobre números inteiros e frações; geometria prática; 

taquimetria, com as noções necessárias para as suas aplicações à medição de superfícies 

e volumes; sistema métrico decimal; desenho à mão livre; moral prática; educação 

cívica; noções de geografia geral; cosmografia, geografia do Brasil, especialmente do 

Estado de são Paulo; noções de ciências físicas, químicas e naturais, nas suas mais 

simples explicações, especialmente a higiene; história do Brasil e leitura sobre a vida 

dos grandes homens da história; leitura de música e canto; exercícios ginásticos, 

manuais e militares, apropriados a idade e ao sexo. 

A princípio, a duração das aulas era de cinco horas. Elas deveriam começar no 

inverno às dez horas e, no verão, às nove horas, com término marcado respectivamente 

para as três e duas da tarde. Durante o ano, não havia aulas aos domingos e feriados 

nacionais. Os exames finais eram realizados a partir do dia 1º de dezembro de cada ano, 

todos presididos pelos inspetores distritais. As comissões examinadoras eram compostas 

pelo inspetor, como presidente; dois examinadores por ele nomeados e do professor da 

escola. Esses exames eram públicos e realizavam-se na própria escola. Nesse momento 

avaliativo, o primeiro instante era presidido pelo professor com um exame geral de 

                                                                                                                                               
2:400$000. 
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todas as matérias dadas durante o ano em sua escola, cabendo à comissão, após esse 

conhecimento, retirar questões para aplicá-las oralmente aos alunos. Terminados os 

exames, cabia ao presidente declarar, em ata, os alunos julgados aprovados. 

Uma boa descrição desse tipo de escola pode ser encontrada nos dados 

biográficos18 do professor Feliciano Marmo, que se diplomou pela Escola Normal em 

1903. Ele começou a dar aulas em 1904, na primeira escola de Cosmópolis, onde alugou 

uma sala, por $50.000 mensais, a única que havia na vila. A referida sala foi equipada 

com “carteiras de caixotes de banha do Rio Grande do Sul e como bancos, caixotes de 

querosene”. Essa escola em nada se igualava aos palácios, grupos escolares, criados em 

1893, pois os prédios onde funcionavam eram descritos como elegantes e quase todos 

em forma de chalés. Um exemplo desses palácios é o Grupo Escolar do bairro Bela 

Vista, na cidade de São Paulo. Ele possuía dois pavimentos, cercado por grades de ferro, 

um formoso jardim cuidadosamente tratado. Os fundos murados ofereciam uma grande 

área para recreios. O pavimento superior do prédio possuía quatro salas e o inferior, 

oito. No primeiro, funcionava a secção feminina (Revista do ensino, 1903, p. 69). 

Os grupos escolares, cuja construção não se adequasse ao modelo proposto, 

eram seriamente criticados, como no caso do grupo escolar de Mogi-Mirim, que foi 

instalado no dia 10 de janeiro de 1900. Embora fosse descrito como elegante, faltava-

lhe espaço nas salas de aulas. Assim sendo, esse edifício era um exemplo do erro que 

consistia a prática de se construir prédios escolares sem se ouvir as pessoas competentes 

(Revista de ensino, 1903, p. 267). 

O Secretário do Interior, Dino Bueno, em seu relatório de 1896-1897, descreveu 

a criação dos grupos escolares como uma aspiração antiga da classe. O professorado, 

nas “escolas isoladas do passado regime, privado quase em absoluto de meios materiais 

de transmissão do ensino, lutava com insuperáveis obstáculos para execução de 

programas adotados”. As reuniões de escolas deveriam ocorrer em um único edifício 

apropriado, com aposentos abertos ao ar e luz, dispondo de todos os meios materiais 

precisos para o ensino e sob a “direção inteligente, criteriosa e competente” (Relatório 

do secretário de Negócios do Interior de São Paulo, 1897, p. 67). Em seus termos: 

 

Não exprimo apenas o meu sentimento individual, mas a verdade que 
                                                 
18 Essa biografia e outras podem ser encontradas no Centro de Professorado Paulista, em uma pasta, cujo 
o título é Dados biográficos de professores. Esses dados eram enviados, na maioria das vezes, pelos 
familiares ao então deputado Sólon Borges, com o intuito de serem homenageados na Assembléia 
Legislativa ou para que seus nomes fossem atribuídos aos grupos escolares. 
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está na consciência pública, atestada pelo modo por que é disputada a 
inscrição na matrícula nos grupos a  freqüência de alunos que a eles 
concorrem diariamente, dando ainda disso a melhor e mais eloqüente 
prova o resultado dos exames anuais. O ensino é ministrado 
habilmente pelos métodos modernos e recebido conscientemente, e, 
ao passo que entre os professores se desperta o natural estímulo 
comum para consecução do mesmo fim e se lhes torna manifesta a 
animação por terem os serviços observados de perto, e devidamente 
aquilatados pelo diretor, que os guia e fiscaliza, entre alunos salienta-
se a emulação, o desejo de empregar o maior esforço para passar a 
classe superior ou para obter certificado de habilitação no curso  
preliminar. (Relatório do secretário de Negócios do Interior de São 
Paulo, 1896-1897, p. 67)  
 

Desse modo, o secretário do Interior se coloca como porta-voz de uma 

consciência pública e, com isso, afirma que o maior interlocutor do grupo escolar são a 

“economia interna”; a organização pedagógica baseada na escola modelo; profissionais 

competentes, formados na Escola Normal. Enfim, o grupo escolar fala por si mesmo. 

Esse grupo escolar, tão solicitado e desejado pelas municipalidades, só poderia 

ser reunido na sede de municípios. Cada grupo poderia comportar, no máximo, dez 

escolas de ambos os sexos, funcionando sob uma única direção. Quando não fosse 

possível funcionar em um único prédio, as escolas de ambos os sexos poderiam atuar 

em duas seções: feminina e masculina, em prédios diferentes e, nesse caso, a seção 

feminina poderia estar sob a direção de uma professora (Relatório do secretário dos 

Negócios do Interior de São Paulo, 1897, p. 85). 

Em municípios pequenos, segundo o secretário do Interior, João Batista Melo 

Peixoto, já que havia um número reduzido de populares, não caberia a grande obra da 

educação republicana: o grupo escolar. Para esses pequenos lugares, a escola isolada, 

por mais antieconômica que fosse  seria a única solução possível. Somente os grupos 

poderiam produzir todos os seus reais efeitos nas cidades de maior volume de 

população. E, se havia algum insucesso na tão vitoriosa instituição de ensino, era porque 

havia sido criada em localidades que não a suportavam e, neste caso, o melhor era 

dissolvê-las, sob pena de permitir-lhes uma existência inglória, em perda de tão bela 

organização (Relatório do secretario do Negócios do Interior de São Paulo, 1989). 

Se havia dúvidas quanto ao papel dos grupos escolares, ela foi dissipada pelo 

secretário do Interior, João Batista de Melo Peixoto. Fica evidente, em sua fala, a quem 

servia o grupo escolar. Ao resto dos municípios, cabiam as “malfadadas” escolas 

isoladas. Quanto a estas, os inspetores escolares, em 1899, ao visitá-las, emitiam as mais 

desoladoras impressões, a saber: 
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É grande o abandono em que se acham essas escolas. O professor 
pertença ao município a que pertencer, tenha o título de habilitação 
que tiver, não dispõe de todos os recursos oficiais para mantê-la na 
posição digna de uma escola pública. Aqui mesmo na Capital é difícil 
saber-se onde se encontram localizadas as escolas isoladas, 
provavelmente acanhando-se por não poder mantê-las de acordo com 
o progresso do ensino do Estado, evitam, em raras exceções, colocar 
na porta do edifício em que funcionam uma tabuleta que faça o 
público conhecer que há ali um povo, exigência aliás contida  no 
regimento interno das escolas. No interior do Estado, sobretudo, nas 
escolas de bairros, mais desoladora é a impressão de quem procura 
uma escola pública. Funcionam muitas em casa impróprias sem  a 
necessária mobília escolar. Nota-se ainda uma outra anomalia: muitos 
municípios, alguns deles importantes pela receita que arrecadam, não 
possuem um único professor; outros, porém, há onde o número deles 
é avultado, algumas vezes superior a estatística local. (Relatório do 
secretário de Negócios do Interior de São Paulo, 1899) 

 

Diante da citação acima, não se comete erro ao dizer que havia não apenas duas 

escolas, a graduada e a isolada, e sim várias: de bairro, vila, distritos, rurais e urbanas. 

Cada qual possuía suas especificidades, definidas, na maior parte das vezes, por quem a 

administrava financeiramente, pois se essas, na república paulista, eram escondidas, 

abandonadas e ausentes, não parecem diferentes das escolas do Império. Conforme 

descrição do professor Thomaz Bonsucesso Galhardo: 

 

Enquanto ao que se respeita às escolas, o que há só é digno de lástima 
e censura. É curioso o proceder do governo em tal sentido. 
Nomeia o professor, dá-lhe um ordenado que mal chega para não 
morrer de fome, e impõe-lhe  a obrigação de abrir uma aula em tal 
rua ou tal bairro, sem perguntar se o professor tem casa, sem indagar 
por que meios há de ele prover-se de uma sala. 
O professor procede em conseqüência. Como é pobre, e escasso o 
ordenado, instala a escola em uma saleta qualquer, contanto que seja 
barata e lhe não absorva o ordenado. A título de mobília procura dois 
entre bancos de pau, uma cadeira para si, e uma mesa aonde ao 
menos possa encostar os cotovelos e tomar notas, um pote e uma 
caneca, quase sempre a férula pendente da porta, e aí temos armado o 
alcatifado palacete da instrução! 
Agrupam-se aí dentro 20, 30, 40, crianças, tendo por único horizonte 
as festas sombrias de uma rótula, e durante 4 ou 5 horas, martirizam 
os ouvidos e as cordas vocais da laringe em insólito berreiro, 
respirando o ar viciado e poeira, arruinando a saúde, cansando a 
inteligência, matando a vontade de aprender, a natural curiosidade 
infantil e a paciência [...].  (A Província de São Paulo, 13 de janeiro 
de 1876)  
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Nesse sentido, o suposto papel da escola, no sentido de instruir para civilizar, em 

muito  deixava a desejar. A situação descrita acima  pelo professor Thomaz Bonsucesso 

Galhardo em nada se aproximava à descrita  por Theodoro Sampaio, a saber:  

 

As rendas do Estado entram em franca prosperidade. A arrecadação 
de ano para  não acusa os mais lisonjeiros resultados. A receita 
pública octuplica em sete anos e sobe, de pouco mais de 6 mil conto 
em 1889, a 50.172: 167$470, em 1895. Acumulam-se no tesouro 
grandes saldos. E, então, começa, esse período de melhoramentos em 
que a aplicação mais sensata dos dinheiros públicos se demonstra 
pela organização da escola primária e superior, segundo os moldes 
mais adiantados e em que se distingue, como auxiliar dos mais 
prestantes e devotados, Cesário Mota, pela edificação de verdadeiros 
palácios para as escolas públicas, para a Escola Normal, para a escola 
politécnica, para as secretarias de Estado, demonstra-se ainda pela 
atenção especial que se dedica à saúde pública, iniciando-se obras de 
saneamento na capital, encampando-se e desenvolvendo-se as de 
abastecimento de água e as de esgoto, organizando-se um serviço 
sanitário com um aparelhamento dos mais notáveis [...]. E 
prosseguindo nessa administração fecunda, reorganiza-se e aumenta-
se a força pública, instalada um novo e vasto quartel com um 
excelente hospital anexo; reformam-se repartições públicas; 
desenvolvem-se ou criam outros serviços importantes [...]. 
Desenvolve-se a colonização, funda-se o núcleo colonial do Funil, 
hoje Campos Sales; cura-se mais largamente do saneamento do 
interior do Estado; combate-se a epidemia da febre amarela, que 
invade as cidades mais prósperas e populosas; executam-se 
importantes obras de abastecimento de água, e, moderando um pouco 
o curso já vertiginoso dos melhoramentos, volta-se, após certa 
reforma na administração, ao regime dos saldos orçamentários que, 
por várias causas, e por algum tempo, se esqueceram. Ao mesmo 
passo que tão grande progresso se realiza pela ação direta do Estado, 
outros ramos da humana atividade, que já vinham, muitos deles, do 
passado regime, se desenvolvem com sucesso auspicioso, quer pela 
iniciativa particular, quer pela ação do município. (Sampaio, 1978, 
apud Costa , 2002, p. 77-78)  

 
Em seu escrito, Theodoro Sampaio, homem de Estado, desenvolve um longo 

discurso, como que querendo afirmar que “o pior já passou”. Com isso, tece elogios ao 

papel interventor do Estado na administração da coisa pública, contribuindo para o 

avanço da mesma. Os avanços dos pilares necessários ao desenvolvimento do complexo 

cafeeiro seriam: saúde pública, por meio da limpeza e higienizaçao das cidades; a 

instrução, com suas reformas, bem como com a criação e construção de prédios que 

evidenciassem essas reformas; e a organização da Força Pública. 

Ao tratar da “edificação de verdadeiros palácios” para as escolas públicas, 

citando a Escola Normal e a Escola Politécnica, por certo, embora não mencione, 
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estavam  incluídos os grupos escolares, criados em 1894. Palácios que adquiriram lugar 

de destaque no processo de reorganização das escolas primárias, significando  

prosperidade e prestígio para as poucas cidades onde eram construídos.19

Nessa direção, a escola, como outras instituições, foi responsabilizada pelo 

processo de regeneração e manutenção da ordem pública. Com a missão de diminuir a 

criminalidade, buscava fechar cadeias20. Mas como fechar cadeias se os palácios eram 

poucos? Restavam à maioria das cidades, apenas e principalmente, os “cortiços”, 

criados com caráter provisórios, que se perpetuavam e iam apenas mudando de nomes, 

isoladas, isoladas distritais, urbanas ou rurais. Enfim, escolas com características 

herdadas do antigo regime, que tanto dizia ter sido superado21.  

O fato é que essas escolas, palácios ou cortiços se  realizavam no município ao 

qual pertenciam. Eles estavam diretamente ligados às mazelas dos mesmos, por isso é 

preciso destacar a questão do seu desenvolvimento no interior do Estado.  

 

                                                 
19 Por último, é preciso ver os grupos escolares no interior dos projetos de modernização e de construção 
de novas formas de gestão das cidades e de seus habitantes, implementados pelo poder público no Estado 
de São Paulo, a partir do século passado. Nas cidades, morava o perigo das multidões. Era onde se 
encontrava a influência malsã dos pobres, dos vagabundos, de um povo com tendência à “degeneração”, 
suscetível a todos os males. Portanto, constituía o espaço em que deveriam ser tomadas medidas urgentes 
de disciplinarização e regeneração social (Souza, 1998, p. 92).  
20 Foi por um intenso e desarticulado conjunto de novas concepções sobre o crime, o criminoso e as 
formas de puni-lo que acabaram por determinar, de modo decisivo, os rumos do encarceramento no 
Brasil. Em primeiro lugar as idéias republicanas e o próprio movimento que depôs o imperador colocaram 
na ordem do dia a recomposição do Estado. A ruptura com a herança imperial significava organizar as 
instituições de modo a colocar o país nos trilhos do progresso.. A ciência e a razão, eram consideradas os 
instrumentos essenciais para esta missão. E na modelagem desta nova sociedade as formas de controle 
social, assumiram um papel muito mais relevante do que os que tiveram até então.  E é neste percurso que 
a organização de uma rede de instituições de controle social assumiram um papel muito. Mais relevante 
do que tiveram até então.  E é neste percurso que a organização de uma rede de instituições de controle 
(para menores abandonados, loucos, criminosos, vagabundos) ocupa importante espaço na agenda 
republicana. (Salla, 1999, p, 141). 
21  Os cortiços a época , tal como hoje em dia,  conforme (Piccini, 2004, p. 29)eram vistos como um tipo 
de moradia excessiva lotação , sem equipamentos sanitários, serviços higiênicos e , em geral com infra-
estrutura precária , tendo como conseqüência insalubridade foco de febres e gripes e doenças 
ameaçadoras da paz urbana, a idéia de limpara a cidade sempre esteve presentes nas execuções de 
reformas urbanas. 
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CAPITULO III 

 

O PROVIMENTO ESCOLAS PRIMÁRIAS 

 

 

Cesário Mota, secretario dos Negócios do Interior, em  relatório enviado ao 

Presidente do Estado, informava as dificuldades encontradas em relação  ao provimento 

das escolas públicas primárias. Segundo ele, no ano de 1893, teriam sido  preenchidas 

801 escolas e encontravam-se vagas 632. Em 1894, 835 escolas  haviam sido providas, 

mas 595 precisavam ainda de provimento. Apesar do movimento provisório, da 

repetição de concursos,  preenchiam-se apenas  37 cadeiras a mais do que no ano 

anterior.  

Entretanto, para  cumprir a lei,  realizaram-se diversos  concursos: o primeiro 

teria acontecido em fevereiro onde se nomearam apenas  19 professores; no segundo, 

ocorrido em junho, apenas 5 professores teriam sido nomeados; já o terceiro, realizado 

em setembro, nove professores teriam sido nomeados. No quarto e último concurso 

daquele ano, 22 professores teriam sido nomeados. Ao todo, dentre os quatro concursos 

realizados, apenas 53 escolas preliminares teriam sido providas. O  que,  conforme  

Cesário Mota, não teria feito quase que nenhuma diferença, pois esses significavam o 

preenchimento de cadeiras já lotadas, mas que, em razão das remoções, acabavam por 

não resultar em novos provimentos. Nesse sentido, faltavam,  segundo o secretário do 

Interior, Cesário Mota, professores para o preenchimento de muitas cadeiras nas quais 

havia vagas (Relatório do secretário dos Negócios do Interior de São Paulo, 1894, p. 

17-18). 

Porém, Cesário Mota informa não ter declarado como provisórias todas as 

cadeiras vagas. O motivo era a falta de verbas. Estas seriam aprovadas em torno de  

240:000$000. Como o artigo 124 do regulamento dava ao professor provisório o 

ordenado de 1:800$000, toda a verba permitia apenas nomear 133 professores. Todavia, 

ele teria declarado provisórias 142 escolas; mas, mesmo assim, apenas 60 delas teriam 

provimento.  Para tanto, cobrava do Congresso o aumento das verbas para os devidos 
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provimentos. Acreditava que, ao declarar todas as escolas vagas como provisórias, 

talvez conseguisse prover a metade delas. Do  número acima, conseguiria  deduzir as 

escolas que vagarem por falecimentos ou por novo emprego dos professores e, entre 

estes, os 29 inspetores literários que deixaram suas cadeiras. (Relatório do secretário 

dos Negócios do Interior de São Paulo, 1894, p. 17-18) 

Outro dado ilustrativo da situação acima são os vários concursos abertos para 

escolas preliminares, publicados no Diário Oficial da Imprensa no período em questão. 

Esses retratam não apenas o número de escolas vagas, mas também o de candidatos 

interessados nelas. O quadro abaixo apresenta esses dados. 

 

Tabela 3.1 – Publicações de concursos para escolas preliminares  
 

Edital de publicação   Sexo masculino Sexo feminino 

Edital de 

concurso  

Lista de 

inscritos  

Vagas  Inscritos  Vagas Inscritos  

17/05/1893 15/05/1893 311 09 151 13 

24/10/1893 11/1893 409 09 158 59 

05/02/1894 15/03/1894 411 11 154 72 

02/06/1894 10/07/1895 405 04 151 61 

28/09/1894 30/10/1895 425 03 161 63 

17/12/1894 23/01/1895 427 13 161 69 

21/04/1895 05/07/1895 751 02 291 111 

27/09/1895 07/11/1895 422 02 162 53 

 
Fonte: Diário Oficial da Imprensa, 1893-1895. 

 
 

Como se pode observar, era irrisório o número de candidatos interessados nos 

concursos públicos, pois  o grau de exigência para esses  concursos era bem maior do   

que  para os concursos de professores provisórios. Nesse período, em todos os relatórios 

enviados ao presidente do Estado, a grande questão era como resolver o problema do 

provimento das escolas, tendo em vista o ideal de formação por meio de uma única 

escola normal na capital. Esta  só conseguia absorver um pequeno contingente, o que 

acabou por reforçar a necessidade de critérios cada vez mais sofisticados de seleção 

para o provimento das escolas estaduais, que se organizavam em isoladas, reunidas e 

 82



grupos escolares. Estes últimos, juntamente com a Diretoria Geral da Instrução Pública, 

acabavam por absorver os parcos quadros formados pela Escola Normal. Fica a dúvida 

se o papel da única Escola Normal, ao contrário do que anunciava,  não seria  formar os 

quadros dirigentes da educação paulista. Se não era esse o seu propósito, foi pelo menos 

o que fez por algumas décadas.  

Quanto a isso, Tanuri (1976, p. 80) afirmou que os dirigentes republicanos, 

certos de que a disseminação da educação popular não  poderia se sustentar com a 

existência de uma única Escola Normal e o precário sistema de credenciamento de 

concursos de mestres  por meio de simples concursos, “não hesitaram os reformadores 

em procurar novas fórmulas que possibilitassem às instituições formadoras do 

magistério alargar o âmbito de sua ação”. As escolas complementares22 e os simples 

concursos, tão criticados, na época, pelos reformadores e, posteriormente, pela 

historiografia da educação, em verdade, foram os responsáveis por prover a rede 

estadual paulista do número de professores necessários ao funcionamento das escolas.  

Em 1896, era possível encontrar quase que 60% das escolas vagas, questão que 

não se resolveu, mesmo sendo declaradas essas escolas como provisórias. A estratégia 

era tentar preencher as cadeiras vagas com professores interinos, pois Cesário Mota 

confessou que se supunha que a exigência de professores normalistas era que obstava o 

preenchimento dessas escolas, levando o governo a se utilizar dessa opção.  

Em relação às cadeiras vagas, Cesário Mota dizia que ainda declarando-as como 

provisórias, elas continuavam vagas e o fato se dava primeiro porque os ordenados eram  

diminutos, ou segundo porque não se tinha pessoal  competente para o preenchimento 

das mesmas. Era o que indicava a estatística, pois existiam 1.430 cadeiras criadas. 

Destas, 321 eram preliminares; as escolas intermédias somavam um total de 365; 

agrupadas (reunidas) existiam 44 e 60 provisórias. Enfim, de um total de 1.430 escolas, 

apenas 835 estavam providas, enquanto que 595 encontravam-se vagas. Cesário Mota 

afirma que todas aquelas escolas já haviam entrado em concurso e mais de 80 ainda não 

tinham sido preenchidas. 

Observa-se, pelos dados acima, que, durante todo os anos oitocentos e início dos 

                                                 
22 Em dados retirados do Livro Jubilar da Escola Normal da Capital, de João Lourenço Rodrigues, 
encontraram-se as seguintes informações: a Escola Normal de São Paulo, de 1890 a 1911, diplomou um 
total de 1.186 professores; já a Escola Complementar diplomou 2.382, desde a sua criação, em 1898 até 
1911. Havia, pois, uma diferença de 1.196 diplomados. Ao ser levado em conta que a Escola 
Complementar foi criada dez anos depois, essa diferença fica maior ainda. 
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novecentos, a questão do recrutamento não foi tarefa fácil para se resolver. Problemas 

como pedidos de licença, remoções e permutas acabavam por piorar a situação para os 

administradores da instrução pública no período. 

Ainda, conforme relatório de Cesário Mota Junior, nos anos de 1892 e 1893, 

várias foram as dificuldades. Dentre elas, é possível citar: muitas escolas foram 

fechadas devido às epidemias que assolavam algumas regiões do Estado;  falta dos 

inspetores de distrito, que tardaram a iniciar seus trabalhos; e a revolta de 06 de 

setembro de 1893, que acabou dificultando as estatísticas escolares, tendo em vista que 

alguns professores e inspetores se alistaram, “trocando temporariamente a disciplina da 

escola pela do soldado patriota”.  

O aparelhamento da instrução pública paulista, do ponto de vista burocrático ⎯ 

estabelecido pelo Decreto 218 de 1893, que regulamentou a Lei nº 169, de 07 de agosto 

de 1893 ⎯ foi aprimorado em alguns aspectos. Entretanto, as finanças do Estado, no 

final do século passado, não permitiam, de modo geral, o total cumprimento das 

determinações contidas naquele regulamento.  

 Uma outra questão que apareceu foram as lideranças políticas que, habituadas a 

utilizar órgãos públicos para fins particulares, principalmente nas pequenas cidades e 

zona rural, acabavam por atropelar muitos dos procedimentos regulamentares. Elas 

exigiam, assim, alguns recuos e mesmo certos procedimentos administrativos mais 

contundentes por parte da administração pública. Tome-se como exemplo a 

centralização dos serviços dos inspetores distritais na capital paulista em 1898. 

Esse conjunto de fatores acabou por levar ao ajuste dos regulamentos e gerar 

pequenas e constantes mudanças na Reforma de 1892, nas práticas de recrutamento e 

qualificação dos professores públicos da escola primária, até culminar na Reforma de 

1920. Posteriormente, na reforma de 1933, ponto de chegada desta pesquisa. Não 

deixando, entretanto, de sofrer, em 1898, na área da administração central, 

transformações significativas, pois, durante esse período, foram levadas a efeito a 

supressão de alguns cargos, a criação de outros e a reformulação na distribuição de 

competências. 

A questão do provimento não era um problema tão somente da instrução pública, 

pois, em 1892, em seu relatório, o secretário dos Negócios da Justiça do Estado, Manoel 

Pessoa Siqueira Campos, informava que se achava incompleto o quadro da Forca 

Pública votada pelo Congresso. Isso não se dava por falta de esforços para preenchê-lo, 
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pois o número existente era insuficiente para a manutenção da ordem, em todo o 

território estadual. Convencido da impossibilidade de preencher os claros existentes nos 

corpos policiais, reduzidos a pouco mais de metade do número exigido pela Lei, com 

pessoal do Estado, em que, segundo o secretario de Justiça, teriam muito mais vocação 

para os labores do campo que para a vida militar, comissionou-se, então, o tenente 

Epiphanio Alves Pequeno para  procurar em outros Estados da União  voluntários. Eles 

deveriam  completar  forca pública do Estado sem que para tanto se desviassem “da 

lavoura boa parte de seus auxiliares” (Anais da Câmara do Estado de São Paulo, 1892, 

p. 4-5) 

O secretário de Justiça continuava a informar quanto à falta de soldados para 

comporem os quadros da Força Pública Estadual, relatando o resultado da missão dada 

ao tenente Epiphanio Alves Pequeno. Informa o secretário de Justiça ter sido  fixado o 

número de 3320 homens para os corpos de infantaria , 252 para o corpo de cavalaria, 

perfazendo um total de 3572 combatentes e 305 no corpo de bombeiros. Apesar do 

esforço, ainda faltavam 965 praças, não obstante os mais de 400 voluntários vindos dos 

Estados do norte do país (Anais da Câmara do Estado de São Paulo, 1892, p. 5). 

 Estava-se diante de um governo que precisava  prover suas instituições 

governamentais com um número de funcionários minimamente capaz de pôr a máquina 

estatal em  de funcionamento. Só podia contar, para isso, com imigrantes, retirantes e 

caipira do interior, esses, em sua maioria, eram analfabetos. O  imigrante que chegava 

tinha por função o trabalho no sistema produtivo; o caipira do interior  só servia para o 

campo, o que restava era buscar o retirante no norte do país que chegavam a São Paulo, 

na época, para compor os quadros da Força Pública. Sobravam alguns que sabiam ler e 

escrever. Eles iriam para as escolas provisórias e assim  foram constituindo os quadros 

de funcionários do Estado, que “marchava de modo ascendente para o progresso”. 

Diante desse quadro, não se podia contar com uma única escola primária, pois 

seus professores eram advindos de diferentes lugares históricos, culturais e sociais. 

Recrutá-los ia muito além do estabelecimento de normas e regulamento. Tratava-se 

quase que de uma missão de todos. Missão essa que envolvia coronéis, intendentes, 

vereadores, padres, delegados, inspetores municipais e distritais. E, por fim, uma 

mudança de postura em relação ao trabalho da mulher, que foi paulatinamente 
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substituindo o trabalho masculino na profissão docente.23

 

3.1. As diferentes escolas primárias e as diversas práticas de 

recrutamento 
 

A prática de exames para a escolha de professores primários em São Paulo não 

se iniciou com a República. José Ribeiro Escobar, em seu Ensaio histórico da instrução 

paulista , publicado na Revista educação, de 1933, relata que o primeiro concurso, 

acontecido na cidade de São Paulo, foi em 1768, quando  a Cidade era administrada  por 

Luiz Antonio de Souza. Este, em documento, ordenou à Câmara da cidade que lhe 

indicasse três pessoas  capazes e de melhor letra, para delas escolher uma para criar uma  

escola pública destinada a ler, escrever e contar.  Assim, foi proposto, em primeiro 

lugar, José Carlos dos Santos  Bernardes, em quem reconheciam todas as circunstâncias 

e requisitos necessários para ocupar o emprego. Deveria José Carlos dos Santos 

Bernardes observar os estatutos que lhe seriam dados  para o bom regime da escola e 

melhor aproveitamento dos aprendizes. Cabia, ao referido “Mestre de Escola”, prestar 

juramento perante o governador e aos oficiais da Câmara. O governador ordenava, em 

documento, o fechamento de outras escolas da cidade, cujos mestres não apresentassem 

provisão sua. Tal fato se daria para que o emprego de mestre não recaísse sobre pessoas 

sem condições de ocupar o cargo (Escobar, 1933, In: Revista Educação, p. 161). 

Escobar (1933) apresenta, ainda, mais duas provisões entre 1816 e 1827. A 

primeira, liderada por D. João V, em 18 de julho de 1816, em que ordenava a criação de 

uma cadeira de primeiras letras na Vila de Lorena, com salário de 60$ réis por ano e 

uma igual em cada vila da capital onde ainda não existisse, com o ordenado de 50% 

réis/ano e, por fim, duas cadeiras na cidade de São Paulo, com salário de 100$ réis cada 

uma. Essas cadeiras foram colocadas em concurso, o qual deveria acontecer de acordo 

com suas ordens, a fim de ser aprovada a pessoa de  melhor conduta e saber. A segunda 

provisão recaiu sobre a escola para meninas e se deu em observância à Lei de 15 de 

outubro de 1827,24 cujos critérios eram os de que a concorrente fosse pessoa de 

                                                 
23 Cf. Durães, 2002. Escolarização das diferenças: qualificação do trabalho docente e gênero em Minas 
Gerais (1860-1906). 
24  A Lei de 15 de outubro de 1827  foi a que estabeleceu as primeiras escolas primárias no Império. Ela 
determinava, em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos, a criação  de escolas de primeiras 
letras em quantidade necessária. O salário dos professores foram taxados de acordo com as 
“circunstâncias da população e carestia do lugar” entre 200$000 a 500$000 anuais. Essas escolas seriam 
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capacidade, zelo e conhecimentos. Na época, a docente selecionada foi Benedita da 

Trindade e Lado de Cristo, que, segundo documento citado por Escobar (1933), foi 

examinada em conformidade com a citada lei e perante o governador da Província, D. 

Manoel Joaquim Gonçalves d’Andrade e seu Conselho de Governo. A referida “mestre-

escola” foi nomeada com um salário anual de 300$000 réis. 

Como se pode observar, mesmo antes do Ato Adicional de 1834, que transferiu 

para as províncias a direção e os encargos do ensino primário, o Estado de São Paulo já 

provia suas escolas primárias por meio de exames públicos. Ao se tomar para análise as 

leis seguintes ao Ato Adicional, verifica-se que os concursos públicos vão tomando 

formas mais detalhas a cada reforma, a exemplo das de: 1846 (Lei nº. 34, de 16 de 

março); de 1868 (Lei nº. 54, de 15 de abril); de 1874 (Lei nº.9, de 22 de abril) e, 1887 

(Lei 81, de 06 de abril, regulamentada em 22 de agosto de 1887), que estabeleciam 

critérios  para exames de concurso não muito diferentes dos que se verá no período 

republicano. 

Verifica-se que tanto os exames quanto aos critérios para participar deles foram 

se profissionalizando à medida que se relacionam com um determinado tempo e local. 

Tal fato não permite uma periodização em relação às práticas de recrutamento, com 

rupturas de uma organização política estatal a outra. Por outro lado, isso não significa 

postular uma continuidade abstrata, mas verificar, na narrativa das leis, as minúcias que 

se resgatam a cada reforma e com as quais se rompe em cada momento histórico 

analisado. 

Nesse sentido, nos primeiros anos da República, para atuar como professor em 

escolas públicas primária, os candidatos poderiam ser diplomados ou não. Sendo que os 

professores não diplomados, uma vez que já tivessem exercido o magistério durante 

cinco anos (Lei 88, de 8 de setembro de 1892, artigo 36), e adjuntos de escolas 

                                                                                                                                               
de ensino mútuo. Os professores ensinariam a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de 
quebrados, decimais e proporções de aritmética  e da língua nacional, e os princípios da moral cristã e da 
doutrina da religião católica, apostólica, romana, proporcionada à compreensão dos meninos, preferindo, 
para as leituras do Império, a História do Brasil. Os candidatos ao provimento das cadeiras deveriam ser 
examinados publicamente perante os presidentes em Conselho; e estes proveriam os que fossem julgados 
digno e informariam  ao governo para que o mesmo pudesse nomeá-los.  Os professores que estivessem 
atuando não seriam providos nas cadeiras que se criassem sem a aprovação em exame.  Para as mestras, 
além do ensino determinado, deveriam excluir o ensino de geometria e limitar-se-iam a ensinar as 
meninas apenas as quatro operações  e as prendas domésticas. Seriam  nomeadas, pelos presidentes em 
Conselho, as mulheres brasileiras e de reconhecida honestidade e que se mostrassem com mais 
conhecimento nos exames. Elas receberiam os mesmos vencimentos declarados aos professores.  O 
provimento tanto de mestres e mestras seria vitalício, cabendo a suspensão da vitaliciedade somente ao 
presidente em Conselho. 
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preliminares não habilitados, necessariamente deveriam ser submetidos a exames para 

serem nomeados (Decreto nº 114-B, de 30 de dezembro de 1892). 

 Já os professores diplomados  se submeteriam a concurso quando mais de um 

inscrito, diplomado ou não, pleiteasse a mesma cadeira. Caso contrário, o diploma 

assegurava ao seu portador a nomeação para o cargo de professor, sem qualquer 

exame.25 O mesmo não acontecia com o candidato inscrito não diplomado. Mesmo 

sendo o único a concorrer, ele deveria obter aprovação para ser nomeado. 

No caso de professor adjunto de escolas preliminares, só poderiam ter exercício 

quando comprovassem possuir curso complementar completo ou contar com mais de 

dez anos de exercício como professor interino. Os professores habilitados para o 

magistério, de acordo com o regulamento de 18 de abril de 1869 ou pelo regulamento de 

22 de agosto de 1887, poderiam ser aproveitados como adjuntos de escolas 

preliminares. Na falta de pessoal habilitado para ocupar os lugares de adjuntos nas 

escolas preliminares, poderiam ser nomeados candidatos que fossem aprovados em 

exames que versavam sobre o programa para o curso preliminar. Esses exames eram 

feitos perante o diretor geral e dois examinadores. Criado o lugar, seria publicado em 

Diário Oficial, chamando concorrentes para inscrições e seriam realizados de acordo 

com os exames de professores interinos, constantes dos artigos 35 a 43 do regulamento, 

já tratados anteriormente. 

As inscrições deveriam ser feitas na Secretaria do Interior e, após cinco dias do 

encerramento destas, aconteceriam os exames. Seriam dispensados aqueles que: 

apresentassem certidão de aprovação em exames de todas as matérias do curso 

complementar; tivessem sido habilitados para o magistério, de acordo com os 

regulamentos de 18 de abril de 1869 e 22 de agosto de 1887 ou os habilitados para o 

lugar em exames anteriormente prestados e que entraram em exercício. No caso dos 

professores adjuntos para escolas isoladas, deixou-se de exigir os 10 anos como 

professor interino e iniciou-se a validade, nesse caso também, de concursos anteriores. 

Conforme a legislação: 

 

Em 1893, foram redefinidos os critérios para nomeação, quando os 
professores habilitados por Escola Normal desejassem ocupar cadeira 
preliminar, pois, antes, bastava ser o candidato único, agora, além de 
ser candidato único, deveria ser formado por Curso Normal de quatro 

                                                 
25 Diplomavam-se professores preliminares aqueles que concluíssem o 2º ano da Escola Normal; aqueles 

que concluíssem o 3º ano, diplomavam-se professores complementares. 
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anos ou, se por acaso houvesse completado a antiga Escola Normal, 
com separação de cursos para formar o professor preliminar – 2 anos, 
e professor complementar – 3 anos, deveria provar não haver tirado 
notas menores que 10 durante todo seu curso (Artigo 71 e 398, 
Decreto  nº 218, de 27/11/ 1893). 

 

Assim sendo, a inscrição ao concurso para provimento de escolas preliminares 

só se efetivava quando o candidato provasse ter, no mínimo, 18 anos de idade; ter 

idoneidade moral; ser vacinado contra varíola ou já ter sido afetado por essa doença; ter 

cinco anos de exercício no magistério; possuir habilitação para professor, adquirida por 

meio de provas teóricas e práticas em uma das Escolas Normais do Estado. Quando o 

candidato fosse diplomado, bastava provar sua habilitação profissional, com a 

apresentação do certificado. 

Os candidatos não diplomados deveriam ainda apresentar as seguintes 

documentações: certidão de idade ou documento equivalente; folha corrida e atestado de 

juiz de paz, da residência do candidato nos últimos três anos; atestado médico; atestado 

do inspetor do distrito escolar a que pertencia o candidato, sobre o qüinqüênio de prática 

do magistério particular ou certidão do Tesouro do Estado, prática abonada no 

magistério público. A inscrição deveria ser requerida pelo candidato, com especificação 

da escola que pretendia, ao diretor geral que o admitiria ou recusaria, conforme as 

condições legais. 

Ao candidato, caso recusado, caberia recurso para o presidente do Estado, sendo 

interposto no prazo de três dias, contados da data de publicação da lista dos 

concorrentes pela imprensa. 

Os exames, conforme o regulamento, seriam divididos em duas provas: escrita e 

oral, devendo os examinadores apresentarem, no dia anterior à prova, duas séries de 

pontos sobre as matérias que lhes tivessem sido incumbidas, para que fossem colocadas 

em urnas. Quanto à prova escrita, seria feita a  chamada dos candidatos pelo diretor 

geral, no dia, hora e local previamente determinados e publicados na imprensa, 

seguindo a relação dos candidatos inscritos. No dia marcado, reunida a Comissão 

Examinadora e, procedida a chamada dos concorrentes, o primeiro da lista  retiraria da 

urna uma cédula, a qual indicaria o ponto sobre o qual versaria a prova para toda a 

turma, devendo ela ser realizada no prazo de duas horas. O mérito da prova era 

declarado em notas, pela Comissão Julgadora. 

Terminadas as séries de provas escritas, procedia-se ao exame oral, na mesma 
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ordem da lista publicada para a prova escrita. Não seria admitido para prova oral o 

concorrente que não fizesse a prova escrita, não a entregasse no tempo estipulado ou 

obtivesse nota nula. Seria declarada nula a prova que: não transcorresse sobre o ponto 

sorteado; em que o candidato fosse surpreendido copiando de livros, notas, outros 

escritos ou recebesse subsídio de outra pessoa. 

 Qualquer pessoa poderia assistir à argüição feita pela banca examinadora ao 

concorrente. O concorrente que primeiro tivesse sido chamado retiraria da urna uma 

cédula, a qual indicaria o ponto sobre o qual versaria a prova para todos os 

concorrentes. Caso o número de opositores de uma mesma escola pudesse ser concluído 

no mesmo dia, era-lhes concedida meia hora para reflexão. A argüição sobre cada 

matéria deveria durar dez minutos, no máximo. 

Em relação aos  candidatos não diplomados, caso fossem únicos, deveriam ser 

observadas as seguintes regras: as turmas não excederiam a cinco concorrentes; cada 

um, por sua vez, tiraria da urna os seus respectivos pontos, concedendo-se, assim, meia 

hora para que refletissem sobre o ponto sorteado e, logo após, dez minutos de argüição. 

O segundo concorrente seria chamado, ao término da reflexão do primeiro, para sorteio 

de seu ponto e teria, para reflexão, o tempo que durasse a prova do primeiro concorrente 

e assim sucessivamente.  

Concluídas, a cada dia, as provas orais, retirando-se os concorrentes e demais 

pessoas presentes, teria lugar o julgamento prévio dos exames dos candidatos não 

diplomados, que, com opositores diplomados, concorressem para a mesma escola, 

devendo ser obedecidas às seguintes regras: apreciadas as duas séries de provas exibidas 

pelos não diplomados, decidiriam, por maioria de votos, em votação nominal, sobre o 

resultado que cada um deveria obter. Eram classificados em três graus: de “aprovação 

plena”, dada a unanimidade dos votos a favor; de aprovação, na maioria dos votos; “de 

reprovação”, na maioria dos votos contra. Julgados os exames dos não diplomados, 

procedia-se à classificação definitiva dos habilitados, juntamente com os opositores 

diplomados, por ordem numérica de merecimento. Quando se tratava de um só 

candidato não diplomado, bastava a sua aprovação para a proposta de nomeação. 

Em seguida ao julgamento de cada dia, lavrava-se ata e, quando concluídos 

todos os exames, o diretor geral remeteria as cópias das respectivas atas ao presidente 

do Estado, acompanhadas com processo de inscrição e fazia um breve relatório, 
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expondo as classificações feitas e seu juízo a respeito das habilitações (Decreto nº 144-

B, de 30/12/1893). 

Em 20 de março de 1893, por meio de relatório,26 o então diretor geral da 

Instrução Pública, Arthur César Guimarães, prestou contas do primeiro concurso 

público para provimento das cadeiras vagas do curso preliminar do magistério primário, 

ao Dr. Cesário Motta Junior, secretário de Estado dos Negócios do Interior. No referido 

relatório, ele confirmou a existência de 22 inscritos para as 310 vagas nas escolas do 

sexo masculino, 24 do sexo feminino para 109 vagas e ainda 10 para as escolas mistas. 

Informou, ainda, que as inscrições com opositores para uma única escola foram: em 

número de vinte para as do sexo masculino; vinte para as do sexo feminino; cinco para 

as mistas. Quanto a esses casos, informou ter tomado providências de acordo com as 

disposições vigentes, presentes nos ofícios de 11 a 55, de 4 de janeiro de 1893, sobre os 

quais foram decretadas as necessárias providências. Eram estabelecidas, como de 

segunda série, as vagas que dependiam de provas de concurso, tais como: 1) a escola do 

sexo masculino do bairro da Mooca, por parte de Joaquim de San’tana e Eduardo 

Bresser da Silveira; 2) a escola do sexo feminino do bairro da Bela Cintra, por parte de 

Alice Baggio Nóbrega, Eliza de Almeida, Amélia Augusta Furrelini e Eliza Rachel de 

Macedo; 3) a escola do sexo feminino do bairro da Luz, por parte de Geraldina Correa 

Borges Bandeira e Etelvina Nunes; 3) a Escola Mista do bairro da Alegria, junto à 

quarta parada da estação de Ferro Central do Brasil, por parte de Clélia Franco de 

Almeida, Adalgisa de Azevedo Segurado e Francisca Carneiro Ferreira, todas elas 

pertencentes ao município da capital. Entretanto, ressaltou a desistência das provas dos 

competidores Joaquim Augusto de San’tana e Adalgisa de Azevedo Segurado, 

concorrentes às escolas dos bairros da Bela Cintra e da Luz, devido às exigências legais 

do concurso. Tal fato fez com que, cumprindo seu dever legal, propusesse aos mesmos 

o preenchimento das escolas vagas da Mooca por Joaquim Augusto de San’tana, e a 

escola da Alegria, junto à 4a Parada da Estrada de Ferro Central do Brasil, por Adalgisa 

de Azevedo Segurado. Mas, em relação às opositoras que, por força de Lei, tiveram de 

se submeter às provas do concurso, julgou conveniente acrescentar algumas 

considerações à ata. 

O julgamento das provas das concorrentes, em oposição à escola da Bela Cintra, 

deu um resultado em que se demonstrou falta de uniformidade no juízo dos membros da 
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Comissão. Foi assim que, segundo o Inspetor Geral da Instrução Pública, prevaleceu a 

classificação de 1o lugar, em igualdade de circunstâncias, em favor de Amélia Augusta 

Furellini e Elisa Rachel de Macedo, e de 2o lugar, também em igualdade de 

circunstâncias, em favor de Alice Raggio Nóbrega e Eliza de Almeida. Tal solução 

coube à maioria, pois um dos membros da Comissão opinou pela classificação de Alice 

Raggio Nóbrega, em igualdade com as duas preferidas para o 1o lugar, extremando o 

seu voto para 3o lugar, Eliza de Almeida. 

Sua discordância poderia ser plenamente justificada, quando colocou em 

confronto a descrição que a ata, sob nº 1, fez da argüição de Eliza de Almeida em 

relação a todas as outras argüidas. Segundo o relatório, Eliza de Almeida não realizou 

sua exibição além de minutos, quando cada uma de suas competidoras excedeu em uma 

hora em suas respostas, portanto, a referida candidata “colocou-se à distância da 

equiparação dada pela maioria” e  Alice Baggio Nóbrega teve um dos membros da 

Comissão disputando em seu favor a classificação em 1o. lugar. Mas informou ter 

contado, Alice Baggio Nóbrega, com esta, 5 oposições a escolas vagas do Estado e, em 

concurso anterior ao atual, foi preterida, com classificação em 1o lugar, por  Adelina 

Goursand, classificada em 2o.  

Ainda em relação à escola do sexo feminino da Luz, ficou classificada em 1o 

lugar Etelvina Nunes e, em 2o lugar, Geraldina Correa Borges Bandeira, sendo o 

julgamento unânime por parte de todos os membros da comissão. Informou, ainda, que 

Etelvina Nunes contou, com este, três concursos e  Geraldina Correa Borges, dois. O 

concurso para provimento dessa última escola sofreu uma interrupção consignada na 

Ata de n° 2, por moléstia de uma das concorrentes, contra terminante disposição legal, 

requerimento esse aceito pela alta administração, embora, mais tarde, houvesse sido 

indeferido. Apontou, ainda, que, para solucionar tal impasse, o certo seria a anulação do 

concurso daquela escola. Remeteu, ao então secretário do Interior, uma melhor 

apreciação, tanto quanto à forma quanto ao fundo do concurso, em todas as suas partes. 

Anexados ao relatório, seguiam a ata do primeiro concurso de 189327, para 

preenchimento de escolas do magistério público primário do curso preliminar, toda 

documentação apresentada pelos candidatos e o edital de concurso. 

                                                                                                                                               
26 Relatório que pode ser encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, na caixa sob o número 

de ordem 6692. 
27 No decorrer desse ano e nos subseqüentes, aconteceram outros concursos para Escolas Preliminares, 
cujas atas foram preservadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo (1893 a 1896). Segue abaixo a 
descrição: 
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Como já demonstrado (vide tabela 3.1.), eram constantes os números de 

concursos. Aconteciam até quatro ou cinco para escolas preliminares por ano. Em 1893, 

registra-se a ocorrência de dois. Ao se tomar o primeiro concurso, edital de 17 de maio 

de 1893, verificou-se um número de 311 vagas para cadeiras do sexo masculino e 151 

para o sexo feminino. Números que normalmente se repetiam por não serem 

preenchidas todas as vagas. Encontraram-se relevantes processos (vide anexo 2), que 

eram enviados ao Conselho Superior da Instrução para nomeação dos inscritos em razão 

de falta de concorrência. Os processos eram compostos de toda a documentação exigida 

para inscrição. Esses processos, pelos documentos que o compõem, permitem uma série 

de incursões que possibilitam traçar o perfil dos candidatos às escolas preliminares 

naqueles anos. 

Dos 33 processos encontrados, no ano de 1933, havia 16 mulheres inscritas com 

idade média entre 23 anos e  27 anos. Apenas uma candidata, Carolina Augusta Galvão 

de Moura Lacerda, tinha 37 anos de idade na época da inscrição. Em sua maioria, essas 

professoras concorriam às vagas nas cidades onde residiam. Os 17 homens inscritos 

possuíam idade média de 27 anos, sendo que Tisinio Xavier Ferreira, também com 37 

anos, estava fora do padrão de idade.  

Em sua maioria, os candidatos eram naturais do Estado de São Paulo. Oito deles 

eram nascidos na cidade de São Paulo, 20 no interior de cidades como Campinas, 

Bananal, Sorocaba, Cotia, Tietê, São Roque, Iguape, Botucatu, quase que na sua 

totalidade no entorno da capital; sendo apenas 05 deles nascidos em outros Estados. 

Todos por exigência da Lei (nº 88, de 8 de setembro de 1892) eram formados pela 

Escola Normal, sendo que 22 deles teriam se formados já no período republicano, com 

diplomas assinados pelo diretor da Escola Normal na época,  bacharel em Direito José 

Estácio Correa de Sá Benevides. Seis deles teriam se diplomado na Escola Normal, 

ainda no Império, cujos diplomas estavam assinado pelo diretor, o cônego Manoel 

Vicente da Silva. Dois dos normalistas tiveram seus diplomas assinados por Caetano de 

Campos, em dezembro de 1892. O interessante é que um dos candidatos tivera se 

diplomado perante o Barão de Paraybuna, em 25 de novembro de 1886,  isto é, teria 

feito os exames que lhe davam o direito de exercer o magistério sem precisar passar 

pela escola normal, os professores do palácio, como ficaram conhecidos. 

                                                                                                                                               
1. Ata do 1o concurso de 1893, para preenchimento de escolas do magistério público primário do 

curso preliminar – 1893; 
2. Ata do 1o concurso das escolas preliminares – 1894; 
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Em 1895 (anexo 3), foi possível encontrar 26 processos de concurso 

encaminhado ao Conselho Superior para a devida nomeação dos normalistas. Dos 26 

professores inscritos e nomeados, 11 eram mulheres e 15 homens. Os homens com 

idade média de 22 anos, sendo que o desvio padrão ficava entre 18 e 27 anos. A 

mulheres  com idade média de 25 anos, com um desvio entre 20 e 34 anos. Quanto à 

naturalidade, dois nascidos na cidade de São Paulo, 16 no interior do Estado e 8 em 

outros Estados, como Bahia, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Em 1895, 

quase que a maioria também formada já no período republicano e com a maior parte dos 

diplomas assinados pelo diretor da Escola Normal Gabriel Prestes. Em 1893,  quase que 

a totalidade dos candidatos concorria as cidades em que residiam.  

Em 1896 (vide anexo 4), foi possível encontrar um total de 17 professores 

normalistas nomeados para as escolas às quais haviam se candidatado, isso, como já 

informado, por falta de concorrência. Dos 17 nomeados, dez eram mulheres e sete eram 

homens, sendo que a idade média para os homens ficava entre os 22 anos e, entre as 

mulheres, 24 anos. Dentre os inscritos, dois eram nascidos na cidade de São Paulo. 

Treze eram do interior, basicamente as cidades do entorno da capital, Mogi das Cruzes, 

São Roque, Jacareí, Iguape, Campinas, cidades onde a maioria residia e concorria às 

vagas existentes. Nascidos em outros Estados, mas residindo no Estado e formados pela 

escola normal, dois eram normalistas. A maioria era formada na Escola Normal já 

reformada e tinha seus diplomas assinados por Gabriel Prestes. 

Destaca-se, ainda, que, embora a tabela 3.1. apresentasse quatro concursos 

ocorridos em 1894, não foi possível localizar os processos do período. Mas acredita-se 

que, por meio dos processos encontrados, podem ser levantadas algumas hipóteses. 

Dentre elas, destaca-se o fato de que, embora o governo republicano não tenha rompido 

de imediato com os antigos professores demitindo-os, começou, por meio dos 

concursos, a receber um pessoal novo e formado já segundo as bases do novo regime. 

Até porque, para as escolas preliminares, tanto os critérios eram determinantes pelas 

inscrições, caso da exigência de formação na Escola Normal Paulista, quanto os 

conteúdos eram definidores dos saberes necessários (vide anexo 5). A comissão 

julgadora também era definidora do professor a se recrutar, pois os seus membros 

falavam do conhecimento que possuíam. Pois, se, nos primeiros anos da república, a 

                                                                                                                                               
3. Ata do primeiro concurso para provimento de escolas preliminares, de 1896. 
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comissão poderia ser formada por coronéis, padres, intendentes, com o passar do tempo, 

esses já não serviam mais e foram substituídos pelos cátedras da Escola Normal. 

Nesse período, os conteúdos baseados nos ministrados nas escolas preliminares, 

elaborados pelo Conselho Superior da Instrução, como não poderia deixar de ser, tinha 

uma orientação definidora, o conhecimento ministrado na Escola Normal da Capital, 

com um caráter spenceriano e comtiano, como anunciava Arthur Breves na época da 

reforma da Instrução pública. Pode-se falar de um conhecimento enciclopédico. 

Esperava-se um professor que dominasse um elenco de conceitos das ciências, desde as 

noções de biologia, passando pelas ciências sociais. Um professor que se afastasse do 

clérigo, mas que também não fosse um literato. Enfim, um homem da moderna ciência. 

Aquele modelo regimental e teórico, que serviu nos primeiros anos da republica 

para o recrutamento dos professores, entrou em crise. Os debates instituídos nos anos 10 

são definidores para o modelo a ser implantado na década seguinte. Em relação ao 

debate, toda a discussão levantada por Lourenço Rodrigues e seus predecessores, na 

direção da instrução pública no Estado28, seria ilustrativa desse movimento. 

È evidente que a passagem do professor generalista para o especialista realizou-

se em passos quase que imperceptíveis a cada reforma, mas, ao compararmos os 

conteúdos exigidos como prova nos concursos de 1894 (anexo 5)  com os de 1927 ( 

anexo ...), vê-se a mudança quanto ao perfil do professor que se precisava nas escolas 

públicas primárias àquela época. Teoricamente e paulatinamente foi mudando o perfil 

do professor, de generalista a especialista, formado e recrutado a partir da nova 

pedagogia moderna.  

Em 1910, entre as muitas coisas que disse e escreveu Oscar Thompson sobre a 

educação, ao abordar a temática educacional paulista, o autor se refere aos professores 

primários como competentes e “cheios de entusiasmo e vocação pelo ensino”. Continua 

a afirmar não ser a obra educativa imutável. A escola local, onde ela se praticava, 

deveria estar sempre “aparelhada para acompanhar o progresso da ciência”. Por isso 

havia a necessidade  de se exigir sempre o melhor preparo do professor  e as 

modificações constantes do sistema escolar (Anuário do Ensino do Estado de São 

Paulo, 1909-10, p. 4). Nesse sentido, Thompson já anunciava a necessidade de 

mudanças no sistema escolar, que fossem desde o preparo do professor com modernos 

métodos a uma nova organização da pedagogia escolar.  
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De modo elucidativo, José Ribeiro Escobar  termina por fazer a crítica a um 

perfil  profissional que interessava ao governo. O professor diplomado, ao ser preterido 

por um conhecimento generalista das ciências, passou a ser considerado um “charlatão”, 

pois sem as credenciais pedagógicas nada mais o poderia ser. Em suas palavras: 

 

Pode ser professor quem não conhece metodologia; mas é um 
Charlatão – excetuadas, naturalmente, as vocações decididas. Ser 
sábio em dada matéria, ou ser cintilante e verboso, não são 
credenciais pedagógicas. Sem embargo, todo mundo se julga com 
direito ao título de professor, com só conhecer as disciplinas – e a 
sociedade aceita, sem mais exame, a validade desse título que cada 
um se confere.  
Aliás o mesmo sucedia outrora, com a profissão de médico, 
dentista, construtor, etc. Estes, agora são obrigados a dar atestado 
de sua capacidade profissional, mas não sabemos até quando 
teremos o magistério de leigos. Julgam talvez que na formação do 
espírito, o mau ensino não apresente prejuízo; e os que suspeitam 
de algum perigo, não o tomem por insignificante, e desculpam o 
mau mestre, como a um sapateiro que errasse um par de botinas. 
Os governos, porém, apesar de encherem os cursos secundários 
com professores, que o não são ⎯ incomodaram-se com os cursos 
primários, achando que para estes, sim, eram mister o 
conhecimento da metodologia, alicerçada, sem dúvida, na 
psicologia e na pedagogia. (Revista Educação, 1933, p. 141-142) 
 

O que, por muitos anos, foi considerado qualificado e treinado tornara-se 

obsoleto e ultrapassado. Nesse sentido o professor moderno estaria sujeito, 

constantemente e de modo inevitável, a um treinamento a cada dia mais especializado, a 

processos de recrutamento e qualificação cada vez mais tecnicamente elaborados. A 

questão é se, com tais técnicas, teria sido possível chegar ao especialista  da moderna 

burocracia, de modo que o próprio professor pudesse responder, de modo autônomo, 

pelas suas ações. É de se indagar se, com tanto direcionamento e controle, o professor 

poderia teria condições de pôr a escola pública a funcionar, se continuaria ele a ser 

apenas um meio necessário ao desenvolvimento de uma educação popular para a qual, 

dependendo do projeto, ele seria mais ou menos capacitado, qualificado ou autônomo. 

 

                                                                                                                                               
28 Tema de discussão do capítulo V. Nele trataremos da função do inspetor escolar, se seria técnica, 
burocrática ou pedagógica, se requeria mais ou menos especialização dos serviços pedagógicos. 
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3.1.1.  As regras de recrutamento de professores para as escolas 

provisórias  
 

As escolas provisórias, com as mesmas características das preliminares, não 

fugiram à regra, pois foram criadas para o atendimento de necessidades imediatas. A 

falta de professor qualificado, por exemplo, passou a incomodar o governo republicano 

paulista, pois aquele caráter temporário acabou gerando um outro tipo de professor, o 

interino, um cidadão comum que prestava prova perante o inspetor do distrito e 

habilitava-se para dar aulas. Esse direito terminava quando um professor preliminar o 

escolhia. Esse novo tipo de professor acabou por gerar um certo incômodo para aqueles 

que administravam a educação pública. Ele ministrava um plano de aula ainda mais 

reduzido do que o professor intermediário. 

O concurso para provimento dessas escolas seria composto por exames que 

versariam sobre as matérias do programa das escolas provisórias e, dada a aprovação, o 

inspetor faria a nomeação ou escolha, quando se tratasse de mais de um candidato, 

sujeitando o ato à aprovação do Conselho Superior, que, apreciando as provas, a 

regularidade do ato constante do termo de exame e as informações dadas pelo inspetor, 

daria a aprovação, submetendo o ato à aprovação do governo. Só depois de aprovada a 

nomeação pelo governo, poderia o candidato ser nomeado professor provisório, 

extraindo o respectivo título da Secretaria da Instrução Pública.  

Em relação a esses  concursos, o regulamento de 1892 não detalhava os 

procedimentos, causando, assim, entendimentos diversos por parte dos inspetores dos 

distritos, levando a uma série de consultas ao Conselho Superior. O funcionário 

provisório, leigo, não foi uma prerrogativa apenas da instrução pública. Ao se 

observarem outros serviços, é possível verificar o cidadão leigo exercendo funções que 

iam desde os postos mais altos da administração pública até os considerados mais 

baixos. 

 A título de ilustração, verificou-se que, nos serviços prestados pela justiça 

estadual, encontrava-se entre os mais altos cargos  o  juiz de paz. Ele era uma espécie de 

autoridade leiga,29 a quem era atribuído o poder de polícia, pois, desde a criação desse 

                                                 
29 Não era necessária nenhuma formação para se exercer o cargo de juiz de paz. Além disso, a atribuição 
de celebrar casamentos lhe imputava uma importante função social.  
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cargo em 1830, dentre suas funções, cabiam “prender criminosos e deter turbulentos e 

bêbados” e “proceder a corpo de delito”. Na maioria das vezes, o juiz de paz era a única 

autoridade judiciária presente em inúmeros núcleos populacionais. Cabia-lhe, portanto, 

impor normas de conduta moral e social aos habitantes do Distrito (Decreto nº. 123, de 

10/11/1892, art. 123).  

Poderia exercer a função de juiz de paz qualquer brasileiro nato ou naturalizado, 

maior de 21 anos, eleitor alistado e que tivesse dois anos pelo menos de residência no 

distrito ao qual pertencia. Para exercer o cargo de juiz de paz, deveriam permanecer os 

três mais votados (decreto nº. 123, de 10/11/1892, art. 18 a 22). Não se exigia desse 

cidadão nenhum tipo de formação. Bastava cumprir o alistamento eleitoral e, portanto, 

concorrer ao cargo. 

  Outros serventuários do judiciário que poderiam ser leigos  eram  os advogados  

e solicitadores.30 Embora não fossem servidores púbicos, eram considerados auxiliares 

do juízo e, portanto, subordinados à disciplina do Fórum, que definia seus papéis. 

Conforme artigo 88, da Lei 123 de 10/11/1892, em municípios em que não houvesse 

letrados que advogassem poderiam exercer a função de advogado aqueles  que 

adquirissem a provisão via concurso. Concursos esses não muito diferentes dos 

propostos aos professores interinos na mesma época. A diferença principal é que a eles 

eram acrescidas noções sucintas de Direito Civil e Criminal. Para concorrer ao cargo, o 

candidato deveria ser brasileiro, maior de 21 anos, ser cidadão qualificado 

eleitoralmente, ter “bom senso” e “integridade”. Os exames seriam realizados diante de 

uma comissão julgadora, composta de dois membros escolhidos pelo presidente do 

Tribunal de Justiça, dentre advogados, tabeliães e escrivães da capital. O exame seria 

em duas fases, uma oral e outra escrita, e versaria sobre caligrafia, gramática 

portuguesa, noções sucintas da Constituição Federal, do Estado, da teoria e prática do 

processo (Lei nº 123, de 10/11/1892, art. 74 a 80).  

Como já anunciado, esses concursos se aproximavam e muito aos dos 

professores interinos. Como, por exemplo, temos os exames aos quais se submeteu 

Virginia de Castro Ferraz, opositora à cadeira  provisória do sexo feminino, da Vila do 

Bebedouro, município de Jaboticabal, pertencente  ao 22º Distrito de Araraquara. 

Virginia prestou exame no dia 09 de julho de 1895, na sala da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, diante de uma comissão examinadora composta por três membros:  João 
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Meirelles Filho (presidente), capitão Manoel Bittencourt e Joaquim Antonio Machado. 

Em relação às provas, solicitou-se à concorrente a elaboração de um ofício, como ponto 

de composição. Como prova escrita, coube-lhe,  na prova de Geografia do Brasil,  a 

descrição dos limites de superfície, população, divisão, portos, ilhas, montanhas, lagos e 

rios do Brasil. Em princípios básicos da Constituição do Estado, exigiu-se a descrição 

da organização política do Estado em seus poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

bem como seus representantes e atribuições. Em cálculos aritméticos, foram solicitados 

dois problemas com porcentagem, um envolvendo medidas e pesos, todos de raciocínio 

compra e venda e um de juros (Arquivo do Estado CO 6923). 

 Outro concurso para professor interino ocorreu em 06 de julho de 1895, às 10 

horas da manhã, em uma das salas do grupo escolar da cidade, cuja comissão 

examinadora era composta por: Raphael de Moraes Lima, inspetor do distrito e 

presidente da comissão; Tenente  João Jose Antunes Coelho, professor público e 

Euclydes Leite e Silva. Os candidatos eram: 

A) Antonio de Serpa Sobrinho, para a escola do sexo 
masculino do bairro do Retiro, Município de Bananal;  

B) João Américo de Carvalho, para a escola do sexo 
masculino do bairro Barreiro, em Bananal; 

C) Zenobia de Paula Ferreira, para a escola do sexo feminino  
do bairro do Alambary, Bananal; 

D) Pedro de Paula Nogueira, para a escola do sexo masculino 
do bairro de Maximo , Município de São Jose de Barreiro; 

E)  Mariana Amélia Bolina Rebello,  para a escola do sexo 
feminino, Município de São José de Barreiro. 

 
A lista de pontos abaixo se encontrava como base das questões a serem sorteadas 

por candidatos. Conforme julgamento da Comissão, os candidatos seriam avaliados 

com base nesses itens. Eram esses conteúdos que ditavam os conhecimentos 

necessários para a execução da função de professor interino. Professor que atuava 

em uma escola na qual, como se tem visto, era responsável pela formação do maior 

número de crianças das camadas mais pobres da população. Ao se comparar os 

conteúdos obrigatórios para concurso das escolas preliminares, verifica-se um grau 

de exigência maior para o professor quanto ao conteúdo, o que resultaria, em certa 

medida, em uma proporção de qualidade para o aluno.  

 

                                                                                                                                               
30 O solicitador era pessoa não-formada, com direito, desde o Império, a exercer as atividades de 
advogado,  em regiões em que não houvesse letrados. 
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Quadro - Lista de pontos  (conforme anexado ao processo da época) 
 

 
Português (provas oral  e escrita) 

 
 
1o. Substantivo – História Pátria, p. 134: Benjamin Constant; 
2o. Adjetivo, idem, idem, p. 129: Deodoro; 
3o. Artigo, idem, idem, p. 128: Proclamação da República; 
4o. Pronome, idem, idem, p. 122: Gonçalves Dias; 
5o. Verbo, idem, idem, p. 120: Cacias e Herval; 
6o. Advérbio, idem, idem, p. 111: Feijó; 
7o. Preposição, idem, idem, p. 107: E. da Veiga; 
8o. Conjunção , idem, idem, p. 106: 07 de abril. 
Aritmética ( oral e escrita) 
1o. Algarismos – definição;  
2o. Numeração – leitura escrita dos números; 
3o. Adição – sua definição, regra, provas, problema (oral e escrita); 
4o. Subtração, sua definição, regra, provas, problema (oral e escrita); 
5o. Multiplicação, sua definição, regra, provas, problema (oral e escrita); 
6o. Divisão, sua definição, regra, provas, problema (oral e escrita); 
7o. Sistema métrico: unidades do sistema sua divisão e subtração;  
8o. Frações decimais – problemas de multiplicação. 

 

 
Geografia (provas oral e escrita) 

 
 
1o. Limites, situação, extensão, divisão, população e rios de São Paulo;  
2o. Brasil; limites, situação, extensão, divisão e população;  
3o. Rios do Brasil; 
4o. Cidades principais de São Paulo; 
5o. Portos e ilhas do Brasil; 
6o. Clima, produção, comércio e indústria de São Paulo; 
7o. Estradas de ferro e instrução pública; 
8o. Estados Unidos: suas cidades principais. 
 

 
Constituição (provas oral e escrita) 

 
1o. Formas de organização; sua divisão, proclamação da República e seus fatores; 
2o. Poderes políticos da União e do Estado; 
3o. Congresso Federal; 
4o. Congresso Estadual; 
5o. Poder Executivo da União;  
6o. Poder Executivo do Estado;  
7o. Poder Judiciário da União;  
8o. Poder Judiciário do Estado; 
9o. Declaração de direitos. 
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As listas de pontos eram elaboradas pela banca examinadora e não havia 

nenhum rigor ou controle quanto ao que deveria ser cobrado. Seguiam-se os princípios 

dos concursos para professores preliminares, fato que levou, em 1896, em seu relatório, 

o então secretário do Interior, Alfredo Pujol, a discutir essa questão. Em congresso com 

os inspetores literários, convocados em janeiro do mesmo ano, refletiu-se sobre o 

processo de exames para professores provisórios. O resultado desse debate foi um 

projeto no qual seriam consideradas cadeiras provisórias no Estado: 

 

a) todas as cadeiras de bairros, povoações e freguesias rurais que 
estivessem vagas e enquanto não fossem providas por professores 
efetivos, excetuando-se dessa regra os lugares onde houvesse 
estações de estradas de ferro; 

b) aquelas já existentes com provimento;  
c) as cadeiras de vilas e estações de estradas de ferro seriam 
colocadas em concurso  quando  por deliberação do Conselho 
Superior, sob a proposta dos inspetores literários. Os lugares de 
professores interinos seriam providos por meio de exames na capital, 
perante o Diretor Geral da Instrução  como presidente da camisão 
julgadora, o Diretor da Escola Normal e um membro do Conselho 
Superior da Instrução, como membros natos de uma comissão, cujos 
outros membros seriam nomeados pelo Governo. De três em três 
anos, no intervalo dos concursos gerais, seriam abertas, na Secretaria 
da Instrução Pública, concursos para provimento de cadeiras 
provisórias, pelo espaço de 30 dias. (Relatório do secretário dos 
Negócios do Interior, 1896, p. 28) 

 

A inscrição nesses concursos seria requerida ao diretor geral. Teriam direito à 

inscrição os que, além dos documentos constantes das instruções do Conselho de 30 de 

setembro de 1895, apresentassem: 1) atestado de preparo intelectual ao exame das 

matérias do respectivo programa, passado pelo inspetor do distrito interessado ou 

daquele em que o candidato estivesse residindo nos últimos dois anos; 2) documento de 

habilitação dos antigos concursos e de exercícios de magistério por tempo inferior a 

dois anos. Depois de inscritos, poderiam ser nomeados professores interinos, 

independentemente de exame, aqueles que, tendo sido habilitados, nos antigos 

concursos, provassem ter exercido o magistério por dois anos ou mais; 3) aqueles que 

provassem habilitação em todas as matérias do curso preliminar e freqüência de quatro 

anos em qualquer escola pública ou Escola-Modelo, mediante atestado da respectiva 

comissão examinadora; 4) aqueles que provassem habilitação em qualquer dos anos de 

qualquer Escola Normal do Estado. Para as inscrições, seria dispensado o atestado de 

preparo intelectual. Os candidatos das letras “a” e “b” do art. 5 (Instruções do Conselho 
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de 30 de setembro de 1895) deveriam provar prática, pelo menos de seis meses, em 

qualquer escola-modelo ou grupo escolar do Estado (Relatório do secretário dos 

Negócios do Interior, 1896, p. 29). 

Do programa para o exame dos candidatos e para o ensino nas escolas 

provisórias, constariam: a) leitura expressiva e lógica das palavras; b) noções de 

gramática da língua portuguesa, morfologia e sintaxe, quando necessária para a 

interpretação lógica da leitura; c) aritmética, abrangendo as quatro operações sobre 

inteiros, frações ordinárias e decimais; d) sistema métrico; e) Geografia do Brasil; f) 

desenho linear; g) noções de História do Brasil; h) princípios básicos da Constituição da 

República e do Estado. Caso aprovado nos exames das matérias anteriores, competiria 

ao Conselho Superior propor ao governo a nomeação dos candidatos aprovados ou 

daqueles de que tratava o artigo 5º das instruções do Conselho de 30 de setembro de 

1895 (Relatório do secretário dos Negócios do Interior, 1896, p. 30). 

Uma vez provido o professor interino, na cadeira que tivesse sido nomeado, ser-

lhe-iam concedidas as seguintes vantagens: a) a liberdade de remover-se para qualquer 

outra cadeira provisória do mesmo distrito, nos termos do regulamento da instrução 

pública; b) em caso de ser a sua cadeira provida em concurso por um professor 

normalista, e não estar em condições de ser adjunto, ocuparia outra cadeira provisória à 

sua escolha, no mesmo distrito, ou a outra cadeira provisória, quando não existisse vaga 

na primitiva cadeira provisória; c) no caso de estar na cadeira, deixada pelo professor 

interino, mas em  condições de ser adjunto, ser-lhe-ia reservado o direito de escolha 

entre aquele cargo e o provimento em outra cadeira provisória; d) depois de cinco anos 

de efetivo exercício, desempenhado com zelo, assiduidade e eficaz resultado nos 

exames anuais, ser-lhe-ia declarada, pelo governo, “a efetividade do cargo”, na posse 

da cadeira em que estivesse exercendo ou viesse a exercer, precedendo juízo do 

respectivo inspetor literário. Os vencimentos dos professores interinos seriam de 

2:400$000 anuais. Ficariam equiparados os salários dos professores interinos, providos 

nas escolas provisórias, aos nomeados em virtude deste regime (Relatório do secretário 

dos Negócios do Interior, 1896, p. 31). 

O Decreto nº 518, de 11 de janeiro de 1898, regulamentava a Lei nº 520, de 26 

de agosto de 1897, em seu artigo 30 e parágrafos, alterando toda a sistemática de 

concursos das escolas preliminares. Tal texto regulamentava, assim, os concursos para 

professores interinos a partir do congresso dos inspetores literários, pois, embora os 
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concursos continuassem a acontecer, de acordo com o regulamento de 27 de novembro 

de 1893, as escolas públicas de ensino preliminar, vagas ou providas de professores 

interinos, estariam permanentemente em concurso para inscrições e provimento de 

professores preliminares, independentemente da publicação de editais. Passaria a existir, 

na Secretaria do Interior, uma relação de todas as escolas em concurso, cujo exame seria 

facultado a quem quisesse consultar. Também seria a Secretaria do Interior o local onde 

seriam feitas as inscrições. No último dia de cada mês, a escola que ficasse sem 

professor  no decorrer do mês continuaria em concurso por todo o mês seguinte, 

devendo o inspetor geral organizar, anualmente, o programa dos concursos, tendo que 

publicá-los no Diário Oficial. Seriam incluídas, em concurso, as escolas que 

satisfizessem as condições legais da estatística escolar. 

Seria considerada provisória a escola declarada como tal por ato do secretário do 

Interior, atividade que, na Reforma de 1892, era atribuída ao Conselho Superior da 

Instrução. Nesse regulamento, as escolas provisórias já apareciam separadas das escolas 

preliminares, com a descrição minuciosa de como deveriam realizar o concurso. Como 

já foi informado, isso acabou gerando uma certa demanda ao Conselho Superior, quanto 

ao procedimento a ser adotado e que, de certa forma, foi incorporado como correção dos 

desvios ocorridos no período. 

As escolas provisórias, portanto, quando não preenchidas, passaram também a 

estar permanentemente em concurso e deixariam de ser consideradas como tal, quando 

providas por professores efetivos ou reunidas em grupos escolares. Os professores 

interinos, caso sua escola fosse requisitada por um professor efetivo, poderiam 

requisitar, no prazo de 30 dias, seu provimento em qualquer outra escola provisória. 

Mesmo aqueles providos de acordo com o regulamento anterior, caso perdessem a vaga 

para professor efetivo, poderiam requisitar provimento, em escola do mesmo município. 

O provimento dessas escolas seria mediante exames de habilitação, prestados na 

capital do Estado, perante uma Comissão, composta do inspetor geral, como presidente, 

e de dois examinadores nomeados pelo secretário dos Negócios do Interior. 

Aconteceriam trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Observou-se 

aqui uma mudança de rumo quanto às competências em relação ao concurso, pois os 

considerados “menores” eram realizados pelo inspetor do distrito e encaminhados ao 

Conselho Superior, que os aprovava ou não. Um outro dado importante é que os 

concursos que aconteciam no município-sede do distrito passaram a ocorrer na capital e 
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sob a direção do inspetor geral.  

As inscrições para esse concurso seriam requeridas pelo candidato ou seu 

procurador, com especificação da escola pretendida, ao diretor da Secretaria dos 

Negócios do Interior. Este o admitiria ou recusaria, caso estivesse ou não nas condições 

legais, cabendo recurso ao secretário de Estado dos Negócios do Interior, interposto no 

prazo de cinco dias, contados da data do despacho. 

Poderia inscrever-se o candidato que provasse: a) ser cidadão brasileiro e ter 

idade completa de 18 anos, mediante certidão de idade ou documento equivalente; b) 

moralidade, por meio de folha corrida e atestado de juiz de paz, de sua residência, 

referente aos três últimos anos decorridos; c) ter sido vacinado ou afetado de varíola e 

não padecer de moléstia contagiosa ou repugnante, nem ter defeito físico incompatível 

com o exercício do magistério, por meio de atestado médico; d) ter licença do pai ou 

tutor, se fosse menor ou esposa, mediante declaração assinada por quem concedesse a 

licença;  e) não ter sido punido com a pena de expulsão de qualquer estabelecimento de 

ensino secundário ou superior do Estado nem condenado à perda de emprego ou 

demitido a bem do serviço público, sendo aceita, como prova deste requisito, a simples 

declaração do candidato.  

Os documentos exigidos deveriam ser selados, exceto a folha corrida, e 

deveriam ter as firmas reconhecidas por um tabelião. A publicação do dia, hora e local 

onde deveriam se efetuar os exames, seriam anunciados em Diário Oficial, com 

antecedência de cinco dias. O candidato poderia  variar a inscrição de uma para outra 

escola. Qualquer concorrente poderia ser eliminado pelo diretor da Secretaria dos 

Negócios do Interior, se fosse verificado o fato previsto no artigo 81 do regulamento de 

27 de novembro de 1893. O eliminado poderia recorrer à Secretaria dos Negócios do 

Interior dentro de três dias, contados da data em que o ato lhe fosse notificado ou ao seu 

procurador. 

Ainda em relação  ao concurso para a escola provisória, cabe lembrar que, 

depois de inscritos, os candidatos poderiam ser nomeados professores interinos, 

independentemente de exames de habilitação, quando não tivessem concorrentes. Isso 

poderia ocorrer nos seguintes casos: aqueles com exame de habilitação em todas as 

matérias do curso preliminar, prestado em grupo escolar regularmente organizado ou 

escola-modelo do Estado; aqueles com exame de habilitação nas matérias do primeiro 

ano da escola normal ou nas de quaisquer dos anos de ginásio do Estado, a partir do 
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segundo, prestado naqueles estabelecimentos; aqueles que tivessem sido habilitados por 

escola normal ou estabelecimento de ensino secundário de outro Estado, a juízo da 

Secretaria dos Negócios do Interior. 

Os exames das escolas provisórias constariam de provas escrita e oral. Para a 

prova escrita, a comissão formularia pontos extraídos do programa. De acordo com o 

artigo 38 do Regulamento, seriam organizados, anualmente, pelo inspetor geral e 

publicados em Diário Oficial, compreendendo todas as matérias da prova, procedendo-

se ao sorteio de um ponto, que, extraído pelo primeiro examinado da turma, seria 

comum a todos. Cada candidato teria o tempo de quatro horas para preparar a prova 

escrita. Terminadas as provas escritas, manifestaria a comissão o seu juízo a respeito de 

cada um, por meio de notas lançadas à margem da mesma, contendo a seguinte 

equivalência numérica: nula, igual a 0 (zero); má, igual a 1 (um); sofrível, igual a 2 

(dois); regular, igual a 6 (seis); boa, igual a 9 (nove) e ótima, igual a 12 (doze). 

Findo o exame da prova escrita, seguir-se-ia o exame oral, não sendo chamados 

a ele os candidatos com alguma prova nula ou a maioria de provas consideradas “más”. 

A prova seria julgada nula quando o examinado nada escrevesse do ponto sorteado, 

escrevesse sobre assunto alheio ao ponto ou fosse surpreendido copiando nota, livro ou 

qualquer escrito. Na prova oral, os pontos eram livres aos examinadores, dentro dos 

limites do programa, e a argüição de cada examinador deveria durar quinze minutos, no 

mínimo. Terminadas as provas orais, manifestaria a comissão o seu juízo, do mesmo 

modo indicado para as escritas. Concluídos os exames, procederia a comissão ao 

respectivo julgamento, tomando termo médio de todas as notas de cada candidato, 

examinando suas equivalências numéricas e dando como resultado as seguintes 

classificações: 

a) reprovado, quando a média fosse inferior a 6; 

b) aprovado simples, quando a média fosse  igual ou superior 

a 6, mas inferior a 9; 

c) aprovação plena, quando a média fosse igual ou superior a 

9, mas inferior a 12; 

d) distinção, quando a média correspondesse a 12. 

De acordo com o regulamento, o professor interino, habilitado em exames e que 

tivesse obtido aprovação plena, gozaria das seguintes garantias: 

a) Depois de um ano de exercício, poderia remover-se para 
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qualquer outra escola provisória vaga, da mesma categoria 

daquela para a qual tivesse sido provido; 

b) No caso de ser sua escola provida por professor efetivo, 

ser suprimida ou reunida a grupo escolar, seria  provido em 

qualquer outra escola provisória. 

Se tivesse sido aprovado com distinção, além das garantias acima, gozaria ainda 

das seguintes; ser-lhe-ia declarada a efetividade do emprego, depois de cinco anos de 

efetivo exercício desempenhado com zelo, assiduidade e eficaz resultado. A escola, 

contudo, continuava sob sua regência e sob o título de provisória. Poderia, ainda, obter 

licença, com vencimentos, nos termos da Lei. 

Os professores das, então, escolas provisórias poderiam se sujeitar a novo exame 

de habilitação, de acordo com esse regulamento, a fim de gozar das garantias 

estabelecidas no artigo antecedente. Os professores, se reprovados no novo exame, 

perderiam a escola (Decreto n° 518, de 11 de janeiro de 1899 para execução da Lei n° 

520, de 26 de agosto de 1897, artigos 33 a 45). 

Os concursos para as escolas provisórias estariam centralizados na capital, 

afastando, assim, as possíveis interferências e problemas criados no município. Havia 

também regras claras e precisas quanto às provas, aos conteúdos, avaliação e 

classificação. O concurso, que era considerado menor, restrito à vaga previamente 

determinada e não oferecia garantia aos docentes, passou a gozar dos benefícios 

enumerados acima.  

Tais regalias acabaram por diminuir o papel da qualificação, pois não fazia 

sentido sujeitar-se a uma formação de três ou quatro anos na escola normal se, a partir 

de um exame, ou mesmo sem ele, o professor interino pudesse ingressar na rede pública  

e ter a possibilidade de se efetivar no cargo.  

Esse foi um período marcado pela centralização de poder nas mãos do secretário 

do Interior, com a supressão do cargo de diretor geral e do Conselho Superior. Mas, por 

outro lado, foi possível observar uma maior ingerência das câmaras municipais sobre as 

escolas preliminares, a partir do momento em que essas tiveram, sob sua 

responsabilidade, o pagamento desses funcionários. 

Quanto ao provimento das escolas, a opção por regulamentar com maior clareza 

o processo de recrutamento dos professores interinos, centralizando esses exames na 

capital sob a responsabilidade do inspetor geral, ao invés de enfraquecê-los, acabou por 
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fortalecer um professor que, considerado provisório, terminou por se fazer necessário 

mediante a falta de formados. Tal situação acabou por valorizar muito mais a 

experiência em detrimento da formação. 

A Reforma  de 1925, com o Decreto nº 4.101,  14 de dezembro de 1926,  trouxe 

de volta algumas práticas superadas pela Reforma de 1917: o professor interino, então 

leigo, com direitos só vistos na Reforma de 1899.31 Assim sendo, o artigo 196, do 

Decreto 4101, de setembro de 1926, estipulava que as escolas situadas em lugares 

afastados dos centros populosos e que não contassem com professores formados pela 

escola normal poderiam ser providas por professores habilitados em exame. Seriam 

preenchidas por professores interinos as escolas rurais, as de primeiro provimento que, 

no decorrer do ano letivo, não fossem requeridas por professor diplomado e as de antigo 

provimento, que se conservassem vagas, durante três anos consecutivos. Poderiam, 

ainda, ser nomeados, independentemente de exame, os candidatos maiores de 18 anos 

que tivessem sido aprovados no 2º ano das escolas complementares ou que  tivessem 

freqüentado a escola normal e os normalistas de outros Estados, desde que provada a 

autenticidade do diploma.  A chamada de candidatos leigos32 seria feita mediante edital, 

através do qual seriam convocados aqueles que quisessem se submeter a exames. Estes 

seriam realizados na sede do município onde houvesse vagas  a preencher.  

O candidato a professor interino apresentaria requerimento ao inspetor distrital, 

indicando a escola desejada. Ele apresentaria, ainda, documentos, provando: ser cidadão 

brasileiro; ter 18 anos; ter idoneidade moral, comprovada por atestado, por pessoa 

conhecida de autoridades escolares; ser vacinado e não sofrer de moléstia contagiosa ou 

repugnante, nem ter defeito físico, que o inabilitasse para o magistério. Os documentos 

deveriam ser  submetidos ao inspetor geral da zona. 

Em dia e hora marcados, o candidato iria se apresentar, perante autoridade 

escolar, com pessoa que o reconhecesse como inscrito para submeter-se ao concurso. Os 

exames constariam de prova escrita de Português e Aritmética e prova oral de Leitura, 

Geografia e História do Brasil, noções de higiene, sendo os pontos tirados do programa 

do 4º ano primário do grupo escolar. Os candidatos teriam duas horas para a prova 

escrita, feita a portas fechadas. Já a realização da prova oral seria pública, devendo o 

examinador lançar à margem da prova escrita a nota, de zero a doze, obtida pelo 

                                                 
31 Realizada pela Lei 520, de 26 de agosto de 1897, regulamentada pelo Decreto 518 de 11 de janeiro de 
1899. 
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candidato nessa argüição, devendo, a mesma, ser arquivada na Diretoria da Instrução 

Pública. 

De posse dos resultados dos exames, a Diretoria Geral da Instrução Pública 

proporia ao governo a nomeação dos candidatos. Havendo mais de um para a mesma 

cadeira, seria nomeado o que obtivesse a maior classificação. 

 Os professores interinos regeriam suas cadeiras enquanto não fossem providas 

por diplomados. Mas, se isso acontecesse, eles poderiam ser aproveitados em outras 

escolas isoladas rurais. Eles receberiam um salário anual de 3:000$000, sem direito à 

justificativa de faltas, licenças e outros favores de que gozavam os professores efetivos. 

Para essas escolas, a Diretoria Geral organizaria programas especiais. 

O professor interino foi mantido, com a promulgação do Decreto nº 4.600, de 9 

de maio de 1929, mas, então, o denominando leigo, tendo sua atividade regulamentada 

de modo a ampliar o seu espaço na rede pública paulista. As escolas rurais, isoladas ou 

reunidas que estivessem vagas, por mais de trinta dias, seriam providas interinamente 

por leigos, mediante exame de habilitação.  

 Por conseguinte, os candidatos leigos poderiam, no prazo estipulado de 30 dias, 

inscrever-se e, caso nesse prazo não aparecessem candidatos diplomados, poderiam, 

então, requerer exame de habilitação. Para esses exames, a Diretoria Geral da Instrução 

Pública publicaria, na segunda quinzena de dezembro, em edital, a lista das escolas 

vagas no Estado, em condições de provimento e os candidatos se inscreveriam para 

habilitação perante uma comissão examinadora, composta por um funcionário do ensino 

e mais dois membros idôneos, nomeados pela Diretoria Geral da Instrução Pública. 

O candidato a professor interino enviaria requerimento ao inspetor distrital, 

indicando seu nome, residência, filiação, idade, naturalidade e lugar de nascimento, 

devendo ter a firma reconhecida, bem como apresentar documentos que provassem: ser 

cidadão brasileiro; ter 18 anos, no mínimo, e 50 anos, no máximo; ter idoneidade moral, 

comprovada em atestado, por pessoa conhecida de autoridade escolar que estivesse 

presidindo o concurso; atestado médico provando ser vacinado e não sofrer de moléstia 

contagiosa ou repugnante, nem ter defeito físico que o inabilitasse para o magistério. 

 Os exames constariam de prova escrita de Português e Aritmética, consideradas 

eliminatórias, e prova oral de Leitura, Geografia e História do Brasil, noções de 

Ciências Físicas e Naturais, Educação Física e de Higiene. 

                                                                                                                                               
32 A palavra “leigo” aparece pela primeira vez designando o cidadão sem formação pela Escola Normal, 
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 Os candidatos teriam duas horas para a prova escrita, feita a portas fechadas. Já 

a realização da prova oral seria pública, devendo o examinador lançar, à margem da 

prova escrita, a nota, de zero a doze, obtida pelo candidato nessa argüição, devendo, a 

mesma, ser arquivada na Diretoria da Instrução Pública. 

Os candidatos reprovados só poderiam  requerer nova inscrição um ano depois. 

Já o professor leigo que desempenhasse bem seu papel poderia permanecer no cargo, 

enquanto conviesse às autoridades do ensino. Ele receberia um salário de 3:000$000 

anual, tendo direito à justificação de faltas e às férias regulamentares, mas não às 

licenças remuneráveis, tampouco a outros favores de que gozavam os professores 

efetivos. O tratamento era diferenciado às professoras que tivessem direitos a obter 

concessão, conforme o artigo 25, da Lei 1.521,  de 26 de dezembro de 1926, concessão 

essa que coube ao secretário do Interior. 

Em 28 de novembro de 1930, o Governo Provisório do Estado de São Paulo, 

pelo Decreto nº 4780, exonerou 1.050 professores leigos, denunciando terem sido, em 

sua maioria, escolhidos com base em normas não regimentais, fixadas pela Comissão da 

Diretoria do Partido Republicano Paulista e lotados em escolas localizadas segundo 

critérios de interesse pessoal e não do serviço público.  

O Decreto nº 4.787, de 3 de dezembro de 1930, autorizava o secretário do 

Interior a declarar como adidos aos estabelecimentos de ensino privado, “que 

prestassem reais serviços à causa da educação popular”, os professores que, em caráter 

de interinos ou comissionados, vinham regendo escolas criadas para o auxílio de tais 

estabelecimentos. Os professores nomeados para essas escolas teriam seus vencimentos 

iguais aos da escola urbana. Transcorridos menos de 15 dias , o Decreto nº 4.787 foi 

alterado pelo de nº 4.795, de 17 de dezembro de 1930, sendo acrescentados dois artigos 

e modificada a redação anterior. Segundo o novo texto, os professores interinos ou 

comissionados gozariam das mesmas regalias concedidas aos funcionários do Estado e 

ficariam sujeitos às leis e regulamentos referentes ao ensino público, percebendo os 

vencimentos dos professores de escola urbana, quando regessem classes isoladas, ou de 

diretor de grupo escolar de 3ª categoria, quando na direção de institutos desse gênero. 

As despesas com esses professores correriam por conta da verba orçamentária destinada 

ao ensino público. 

 

                                                                                                                                               
convocado a prestar um exame que o habilitaria a exercer a função de professor. 
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3.1. 2. As regras de recrutamento de professores  para as escolas 

isoladas  
 

Em 1904, paralelamente à reclassificação das escolas, o recrutamento sofreu 

sérias mudanças.33 A primeira apontava para a extinção do “professor de ofício”, aquele 

que aprendia a ensinar no exercício da atividade docente, pois, para o ingresso no 

magistério, o critério passou a ser o concurso de provas e títulos para todos os 

diplomados pela Escola Normal, destacando-se as bancas examinadoras e as questões de 

provas escritas. As bancas que, até então, eram formadas pelos “estabelecidos” 

passaram a ter em sua composição como critério de padronização os catedráticos da 

escola normal e do ginásio. 

De maneira que os pontos tirados dos conteúdos, geralmente do programa do 

quarto ano do grupo escolar, já não serviam mais. O que passou a contar foram os 

conteúdos aprendidos nas disciplinas de Pedagogia e Metodologia. O professor não se 

inscrevia mais para uma determinada escola, apenas dizia o tipo de escola, se isolada ou 

reunida, urbana ou rural, e fazia a escolha somente após a classificação. A prova oral 

passou a ser prática, não bastava recitar conteúdos, mas demonstrar técnica e habilidade 

em ministrá-los.  

Com a Lei nº 930, de 13 de agosto de 1904, em seu artigo nº. 5, quanto ao 

provimento dos docentes das demais escolas, ficava determinado que: nenhum professor 

poderia ser nomeado para escola isolada do município, sem que tivesse um ano de 

efetivo exercício em escola isolada de bairro ou sede de distrito de paz; nenhum 

professor poderia ser nomeado para grupo escolar de qualquer localidade e/ou nas 

escolas isoladas da capital sem o efetivo exercício de dois anos em escola isolada da 

sede de municípios. Com tal procedimento, o governo estaria resolvendo não só os 

problemas de provimento das escolas, distribuindo os professores que se aglomeravam 

na capital ou regiões próximas a ela, mas também dando visibilidade aos municípios, 

conforme o  prestígio político-econômico 

O artigo 18, do Decreto nº 1.239, de 30 de setembro de 1904, apresentou as 

exigências para a nomeação de professores para as escolas e estabelecimentos de ensino 

                                                 
33 Os concursos até 1897, tanto para escolas preliminares quanto para as isoladas, não foram encontrados 
mais nos Arquivo do Estado, embora, nos regulamentos, eles não tenham deixado de existir. 
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preliminar, determinando que: nenhum professor poderia ser nomeado para escola 

isolada, situada em sede de município, sem ter um ano de efetivo exercício em escola 

isolada, situada no bairro ou sede de distrito de paz; nenhum professor poderia ser 

nomeado para grupo escolar de qualquer localidade ou para escola isolada do município 

da capital sem o efetivo exercício de dois anos em escola isolada de sede de município.   

Os professores diplomados pela escola normal não ficavam sujeitos às regras 

acima. Para eles, as normas eram outras e teriam por base a melhor classificação obtida 

nos cursos da escola normal e das escolas complementares. Preferencialmente, os 

diplomados pela escola normal teriam vantagem em relação aos formados pela 

complementar; os diplomados pelas escolas complementares, aos adjuntos, por 

concurso; os adjuntos por concurso aos intermédios e, entre os de igual título de 

habilitação, seriam preferidos os mais antigos no exercício do magistério e, ainda, no 

caso de igualdade de condições, seriam preferidos os mais velhos. 

As inscrições para provimento das escolas isoladas deveriam ser requeridas ao 

secretário dos Negócios do Interior e da Justiça, apresentados ao inspetor geral do 

ensino, dizendo as condições de provimento das escolas pretendidas. Concedida a 

inscrição e findo o prazo legal, seria feita a proposta de nomeação. Cada candidato só 

poderia inscrever-se para uma escola. As escolas vagas da sede do município seriam 

postas em concurso nos meses de novembro e dezembro. As escolas de bairros e sedes 

de distrito estariam permanentemente em concurso (art. 10 a 13, Decreto nº 1239, de 30 

de setembro de 1904). 

De acordo com a Lei nº 1.579 de 1917, o recrutamento decorreria de três 

diferentes procedimentos, conforme o tipo de escola a ser provida: nas escolas rurais, 

professores normalistas, secundários ou primários, indistintamente, seriam nomeados 

para regê-las; as escolas distritais seriam providas mediante concurso de notas entre 

professores normalistas, secundários e primários; nas escolas urbanas (escola isolada, 

escola-modelo e grupos escolares) seriam providos mediante concurso de notas, entre 

professores normalistas secundários.  

Foi publicada, em 27 de dezembro de 1919, a Lei nº 1710, regulamentada pelo 

Decreto nº 3.205, de 29 de abril de 1920, que, em seus artigos 4o, 5o e 6o, orientava os 

concursos das escolas isoladas. A lei determinava que essas escolas só seriam postas em 

concurso quando houvesse casa para seu funcionamento e residência para o professor, 

precedendo a informação de autoridade competente sobre a distância existente entre a 
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sede e a nova escola e a estação mais próxima de estrada de ferro; deveriam entrar em 

concurso as que estivessem sob a regência de professor interino; e, ainda, que os 

examinadores, nos concursos para provimento das escolas e grupos escolares da capital, 

teriam direito a uma diária. 

O referido decreto trouxe duas novidades: a primeira diz respeito aos “critérios 

de remoção”, pois dava preferência, na remoção, para as escolas isoladas urbanas e, na 

nomeação de cargos de adjunto grupo escolar, aos professores que haviam alfabetizado 

o maior número de alunos e  à criação de critérios para as licenças e incapacidade dos 

professores em geral. Buscava-se, assim, regularizar os pedidos de licença, que eram 

infindáveis e acabavam gerando constantes substituições. 

Em 1921, com o Decreto nº 3.356 de 31 de maio 1921, que regulamentou a Lei 

nº. 1.750 de 8 de novembro de 1920, o  provimento das escolas isoladas urbanas no 

interior seria por concurso de notas, de acordo com a média do diploma, e efetuado em 

dezembro de cada ano. Para esse concurso, o governo publicaria, no Diário Oficial, no 

mês de dezembro, a relação de todas as escolas vagas, em condições de provimento, 

incluindo, obrigatoriamente, as providas interinamente. O concurso para prover essas 

vagas  seria realizado na Diretoria da Instrução Pública. 

O requerimento de inscrição seria feita ao secretário do Interior e entregue à 

Diretoria da Instrução Pública. O candidato fora de exercício deveria juntar o diploma, 

provar ser normalista ou ter título equivalente, e apresentar atestado médico, 

comprovando não ter moléstia contagiosa ou repugnante, nem ter defeito físico ou 

psíquico incompatível com o magistério. Não seria aceita a inscrição do candidato 

condenado à pena de perda de cadeira ou escola, salvo se tivesse sido reabilitado; ou se 

tivesse sido condenado por crime ofensivo à moral ou às leis da República. 

Encerradas as inscrições, publicar-se-ia a lista de candidatos, sendo estes 

chamados pelo Diário Oficial, segundo a ordem de notas, para escolher as cadeiras em 

concurso. Em caso de igualdade de notas, eram escolhidos os concorrentes com mais 

tempo de efetivo exercício no magistério ou o mais velho, quando ainda não houvessem 

exercido o magistério. Os candidatos perderiam o direito ao concurso, caso não 

tomassem posse. Nesse caso, a cadeira seria provida interinamente, até novo concurso. 

O provimento das escolas primárias e cursos médios da capital dar-se-ia também 

em dezembro, por concurso, sem se desprezar o coeficiente de notas, mas 

predominando a prova de capacidade profissional, estando isentos os formados pela 
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Faculdade de Educação. O concurso teria início no segundo dia útil de dezembro de 

cada ano, independentemente de convocação especial. As inscrições seriam anunciadas 

por editais, em que seriam mencionadas as escolas vagas, e aconteceriam de 20 a 25 de 

novembro. 

O concurso seria feito perante uma comissão composta de um inspetor, um lente 

da escola normal, um lente do ginásio e dois diretores de grupo escolar. O candidato 

poderia inscrever-se quando provasse ser normalista ou possuísse título equivalente; 

tivesse dois anos de exercício no magistério primário ou de prática nos grupos escolares 

e não sofresse de moléstia contagiosa ou repugnante. O requerimento para a inscrição 

deveria ser feito ao diretor geral da instrução pública dentro da data prevista. 

O concurso contaria com duas provas: uma escrita e outra prática. A prova 

escrita versaria sobre uma tese, escolhida dentre as organizadas pelo diretor geral da 

instrução, sobre os programas de Psicologia e Pedagogia das escolas normais, teses 

essas publicadas, na véspera, no Diário Oficial. A prova escrita se realizaria em turmas 

com até 40 candidatos. O presidente da comissão, depois de verificada por candidatos a 

colocação na urna de todas as teses, designaria um candidato para sortear o ponto da 

prova escrita, realizada, em seguida, a portas fechadas, por um prazo máximo de três 

horas. Caso qualquer candidato fosse encontrado consultando apontamentos, seria 

admoestado pelo presidente da comissão, podendo, na reincidência, ser excluído do 

concurso. Recolhidas as provas escritas, o presidente marcaria o dia seguinte para 

reunião da comissão, para leitura e julgamento das mesmas. 

Julgadas as provas escritas, dar-se-ia início às provas práticas no dia imediato, 

em turmas com seis candidatos, trabalhando uma turma em um período e outra no 

segundo período escolar. Eram chamadas, no último dia de julgamento das provas 

escritas, as duas turmas para sortearem os respectivos pontos das provas a serem 

realizadas no dia seguinte, um para cada turma. Os candidatos não poderiam assistir à 

prova prática de seus competidores antes de terem feito o exame equivalente. 

As provas práticas seriam públicas e teriam a duração de meia hora, sendo os 

candidatos chamados na ordem de inscrição. Aqueles que comparecessem no dia 

designado poderiam ser chamados no último dia, mediante petição e a juízo do diretor 

geral da instrução pública. Eram critérios para o julgamento: a nota da prova escrita 

multiplicada por 15, a nota da prova prática multiplicada por 25 e a média do diploma 

de normalista multiplicada por 10, sendo considerado classificado o candidato com, no 

 113



mínimo, 300 pontos. 

O governo nomearia, na ordem de classificação, tantos candidatos quanto 

tivessem sido postos pelas escolas em concurso. Era permitido que, na mesma ordem, os 

candidatos escolhessem as escolas. Os professores reprovados poderiam ser 

aproveitados nas novas vagas ocorridas durante o ano letivo, desde que a nota fosse  

ótima (12) na prova prática e média geral igual ou superior a oito. 

Com o Decreto nº. 3.858 de 11 de junho de 1925 em seus artigos art. 36 a 39, as 

escolas foram divididas em urbanas e rurais. Com isso, novas regras foram 

estabelecidas: as escolas isoladas rurais seriam providas livremente pelo governo, em 

qualquer época do ano, por professores normalistas ou equiparados, tendo preferência 

por aqueles que residissem próximos às unidades escolares a serem preenchidas. Um 

ano de efetivo exercício em escola rural daria direito ao professor de participar do 

concurso para as escolas urbanas do interior; dois anos de efetivo exercício em escola 

rural dariam direito ao professor de concorrer ao provimento das escolas isoladas ou 

reunidas da capital e ser nomeado professor adjunto de grupo escolar. Entretanto, para 

essa nomeação, seria considerada a informação fornecida pelo inspetor distrital sobre a 

capacidade técnica, assiduidade e a porcentagem alcançada no último ano. Para esse 

provimento, o governo faria conhecida a lista de escolas rurais vagas, em condições de 

provimento, afixando-a na residência do inspetor distrital, no grupo escolar ou na escola 

isolada. 

As escolas isoladas urbanas e as reunidas do interior seriam providas por 

professores que contassem com um ano de efetivo exercício em escola isolada rural ou 

como substituto efetivo de grupo escolar. Esses professores eram classificados de 

acordo com a porcentagem de promoção alcançada em sua classe, que não deveria ser 

inferior a 50%. Aqueles que haviam exercido a função de substituto de grupo escolar se 

classificariam de acordo com as notas dos diplomas. As classificações de professores e 

substitutos eram feitas separadamente e, a estes, eram reservadas 30% das vagas, sendo 

os últimos chamados para a escolha. Para esse concurso, o governo publicaria, no 

Diário Oficial, de 20 a 30 de dezembro, a relação de todas as escolas vagas, em 

condições de provimento. Encerradas as inscrições, publicar-se-ia a lista de candidatos 

inscritos, sendo esses chamados, pelo Diário Oficial, segundo a ordem de classificação, 

a fim de escolherem as cadeiras em concurso. Caso algum candidato desistisse, perderia 

o direito ao concurso, sendo a escola provida por outro concorrente, de acordo com a 
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classificação, ou interinamente, até um novo concurso. 

Para o provimento, dos cargos vagos das escolas urbanas da capital, isoladas ou 

reunidas, estava previsto o concurso de provas escritas e práticas, versando sobre os 

programas de Psicologia e Pedagogia, desenvolvidos nas escolas normais. Essas teses  

seriam publicadas no Diário Oficial, com antecedência de 48 horas. A comissão 

examinadora seria constituída de um inspetor geral, um lente de Pedagogia ou Didática 

e dois diretores de grupo escolar. 

Poderiam concorrer ao provimento das escolas isoladas da capital: a) professores 

com pelo menos dois anos de efetivo exercício em escola isolada rural e que houvessem 

obtido, no mínimo, 50% de promoção; b) substitutos efetivos de grupo escolar, com 

dois anos de efetivo exercício. A esses eram reservadas 30% das vagas e as escolheriam 

após os outros professores, ficando, portanto, com o número de vagas que sobrasse; c) 

professores com, pelo menos, um ano de exercício em escola urbana do interior; d) 

adjuntos de grupos escolares do interior e substitutos efetivos de grupos escolares, com 

pelo menos dois anos de exercício.  

Para conhecimento dos interessados, publicar-se-ia, em Diário Oficial, de 15 a 

25 de janeiro, o edital de concurso para provimento das escolas vagas da capital. O 

concurso teria início no 3º dia útil de fevereiro de cada ano, independentemente de 

convocação. A inscrição seria requerida ao diretor geral,  de 20 a 26 de janeiro. 

A prova escrita seria realizada em turmas que não excedessem 40 candidatos. O 

presidente da comissão ⎯ depois de verificada, por candidatos, a colocação, na urna, de 

todas as teses ⎯ designaria um candidato para sorteio da tese da prova escrita,  para que 

fosse realizada em seguida, a portas fechadas, no prazo máximo de três horas. Caso 

qualquer candidato fosse encontrado consultando apontamentos, seria admoestado pelo 

presidente da comissão, podendo, na reincidência, ser excluído do concurso. Recolhidas 

as provas escritas, o presidente marcaria reunião da comissão para o dia seguinte, a fim 

de ler e julgá-las. 

Julgadas as provas escritas, teriam início, no dia imediato, as provas práticas, em 

turmas que não excedessem a cinco candidatos. Uma turma trabalharia em um período e 

a outra, no segundo período escolar. Seriam chamadas, no último dia de julgamento das 

provas escritas, as duas turmas que deveriam entrar em provas no dia seguinte para 

sortearem os respectivos pontos, um para cada turma. Os candidatos não poderiam 

assistir à prova prática de seus competidores, antes de terem feito a prova equivalente. 
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As provas práticas seriam públicas e teriam a duração de 20 a 30 minutos, sendo 

os candidatos chamados na ordem de inscrição, podendo, os que comparecessem no dia 

designado, serem chamados no último dia, mediante petição e a juízo do diretor geral da 

instrução pública. 

O julgamento constaria de quatro elementos: a nota da prova escrita, 

multiplicada por 10; a nota da prova prática, multiplicada por 15, a média do diploma de 

normalista, multiplicada por 05 e a porcentagem de promoção que o candidato tivesse 

obtido nos dois últimos anos, não podendo ser inferior a 50%, por 20.  Quanto às 

porcentagens de promoção, seriam de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 84, de 85 

a 89, de 90 a 94 e de 95 a 100, correspondendo, respectivamente, às notas: 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12.  

O governo nomearia, na ordem de classificação e nas proporções fixadas no 

regulamento, isto é, 30% das vagas destinadas aos professores substitutos, que 

escolheriam por último, e 70% aos demais concorrentes. Os professores aprovados que 

não conseguissem nomeação imediata seriam aproveitados nas vagas que se 

verificassem durante o ano letivo e, caso não houvesse candidatos sobrando, a escola 

que vagasse seria provida interinamente 

Com essa Reforma, fica a impressão de que o recrutamento passou a ser apenas 

uma questão de estatística, pois os critérios passaram das capacidades para a 

quantificação, em que formação, experiência e eficiência, somados e multiplicados, 

eram iguais à classificação. 

A  persona do professor começou a desaparecer, ficando apenas um nome sem 

significado e, muito embora alguns rituais de concurso ainda persistissem, o que restava 

era apenas o seu número de classificação na lista dos aprovados. 

Ao serem regulamentadas as leis nº 2.269, de 31 de dezembro de 1927, e 2.315, 

de 31 de dezembro de 1928, pelo Decreto. nº 4.600, de 09 de maio de 1929, as escolas 

foram organizadas em: grupos escolares, com quatro anos de duração; escolas isoladas e 

reunidas urbanas, com três anos de duração; e as escolas rurais, com dois anos de 

duração. 

O provimento dessas escolas primárias ficou assim regulamentado: as escolas 

rurais seriam providas livremente pelo governo, em qualquer época do ano, por 

professores normalistas ou equiparados e por leigos, dando preferência àqueles que 

residissem próximos às unidades escolares a serem preenchidas; o  provimento das 
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escolas urbanas seria feito preferencialmente nas férias de verão, por professores que 

contassem com 200 dias de efetivo exercício, em escola rural.  Seriam dispensados 

desse estágio em escola rural os formados pelas escolas normais, no regime de cinco 

anos; os que fossem formados pela Escola Normal da Praça da República e os formados 

no curso ginasial completo. O número de vagas para escolas urbanas e rurais seria 

publicado em Diário Oficial, na segunda quinzena de dezembro de cada ano; o 

provimento das escolas urbanas da capital, isoladas ou reunidas, seria feito mediante 

concurso. Teriam direito à inscrição: professores com 400 dias de efetivo exercício em 

escola rural; professores com 200 dias de efetivo exercício em escola urbana do interior 

e outros 200 dias em escola rural; com 50% de promoção em cada um dos últimos dois 

anos em que lecionaram, desde que esses fossem consecutivos. Os diretores de grupos 

escolares, seus auxiliares e diretores de escolas reunidas, sem regência de classe, 

também poderiam se inscrever, contando como base de porcentagem as médias 

alcançadas pelo estabelecimento nos dois últimos anos, desde que essas não fossem 

inferiores a 50% e, se tivessem menos de dois anos de direção, seria contabilizada a 

classe que regeram nos últimos dois anos. 

Para conhecimento dos candidatos, publicar-se-ia em Diário Oficial, de 1º a 15 

de janeiro, o edital de inscrição do concurso.  Esse teria início no 3º dia útil de fevereiro 

de cada ano, independentemente de convocação especial. Estava previsto o concurso de 

provas escritas e práticas com teses que  versassem sobre os programas de Psicologia e 

Pedagogia desenvolvidos nas escolas normais. Essas teses seriam publicadas, no Diário 

Oficial, com antecedência de 5 dias e não mais 48 horas. 

Em 1931, embora não regulamentado em lei, o provimento das escolas primárias 

seguiu os editais de concurso, publicados em Diário Oficial. O primeiro deles, logo 

após a exoneração dos professores leigos, foi publicado, em Diário Oficial, no dia 14 de 

janeiro de 1931, direcionado àqueles professores que desejavam remoções para escolas 

isoladas urbanas e reunidas, urbanas e rurais do interior. Os candidatos seriam 

classificados de acordo com  o tempo de exercício e, para tanto, deveriam:  apresentar 

requerimento ao diretor geral de ensino, declarando nome do candidato; escola que 

regia e o município onde se localizava a escola, indicando dias, meses e anos em cargo 

efetivo, não precisando juntar certidão de tempo de exercício. O candidato não 

precisava declarar o nome da escola que pretendia. O concurso, nesse caso, passava a 

ser de acesso aos professores que já trabalhavam na rede  de escolas públicas. 
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Após a classificação, os candidatos seriam convidados a comparecer em dia e 

hora previamente determinados para a escolha da escola pretendida, na lista das que se 

encontrassem vagas. O mesmo edital de concurso previa, ainda, a remoção para escola 

urbana. Esta só poderia ser requerida por professores com um ano de exercício, em 

escola rural, salvo se diplomado em escola normal, com regime de cinco anos. 

Já o concurso de ingresso, isso é, de primeira nomeação, como descrevia o edital 

de concurso, publicado no Diário Oficial, no dia 19 de março de 1931, previa, para as 

escolas isoladas e rurais do interior, “a inscrição com a apresentação de diploma de 

normalista ou pública-forma, sem indicar a escola pretendida. As inscrições para a 

escola urbana só poderiam ser requeridas por professores normalistas formados em 

regime de cinco anos. Ambos seriam classificados pelas notas do diploma, em duas 

séries: normalista de cinco anos e normalistas de três anos, e deveriam comparecer em 

dia e hora marcados, segundo a ordem de classificação, para a escolha da escola  

pretendida. 

Nesse mesmo ano, em 24 de dezembro, o Decreto nº 5304 estendeu, pelo 

Decreto 5114, de 17 de julho de 1931, do mesmo ano, aos diplomados pelo ginásio de 

Ribeirão Preto, após exame de Pedagogia e Didática, o status de professor normalista, 

regalia que havia sido suspensa pelo Decreto nº 4888, de 12 de fevereiro do mesmo ano. 

Os interessados deveriam requerer os exames até o dia 15 de fevereiro de 1932, 

juntando certificado de conclusão do curso ou diploma de bacharel, em original ou 

pública-forma. Os exames seriam realizados na capital, entre 16 e 17 de fevereiro, 

perante banca de três membros, designados pela Diretoria Geral do Ensino e dela 

participariam dois lentes de Psicologia e Pedagogia, de escola normal oficial.  

Os candidatos aprovados deveriam iniciar suas práticas de ensino, de seis meses, 

em qualquer grupo escolar da capital ou do interior, e concluí-la até dezembro de 1933, 

salvo a apresentação de prova de que já a realizara ou que renunciava às regalias. 

 

3.1.3.  As regras de recrutamento para os grupos escolares  
 

Em 1893, com a Lei 169, foi autorizada a instalação de grupos escolares que, a 

princípio, consistiam na simples reunião de escolas preliminares em um mesmo prédio 

(escolas reunidas). Com os Decretos nº 248, de 26 de julho de 1894, e o Decreto nº 518, 

de 11 de janeiro de 1898, que aprovaram, respectivamente, o regimento interno das 
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escolas públicas e o regulamento para execução da Lei nº 520, de 26 de agosto de 1897, 

essa recém-criada unidade escolar foi adquirindo características próprias. Os grupos 

escolares deveriam seguir a orientação pedagógica adotada pela escola-modelo.  

Com uma organização um pouco mais complexa, os grupos escolares foram 

constituídos de modo  que o elemento controlador não fosse mais externo e sim interno: 

a figura do diretor. Ele, com certa notoriedade diante da administração superior, 

ganhava o direito de indicar seus adjuntos. Essa autonomia, no entanto, sofreria um 

certo controle, quando obrigada a seguir, rigorosamente, os programas e métodos de 

ensino das escolas-modelos, com uma rigorosa fiscalização por parte do poder central, a 

ser realizada pelos diretores e inspetores escolares. 

O grupo escolar contava com um diretor, função atribuída a um dos professores 

da mesma escola, diplomado pela escola normal, tendo, por vantagem, ser auxiliado, na 

regência de classe, por um adjunto. O cargo de diretor era de livre escolha do governo, 

dentre aqueles que possuíssem diploma da Escola Normal e, na sua falta, dentre os que 

possuíssem diploma expedido por escola complementar. 

As escolas absorvidas pelos grupos escolares deixariam de ter existência própria 

e seriam eliminadas do quadro geral das escolas, passando os respectivos professores 

efetivos a serem considerados adjuntos do diretor. O lugar de adjunto seria criado, pelo 

governo, por Decreto e as nomeações seriam feitas também pelo governo, sem 

dependência de concurso, e recairiam sobre professores intermediários, normalistas ou a 

esses equiparados. Os adjuntos poderiam ser dispensados, quando seus serviços se 

tornassem desnecessários ou quando assim conviesse ao ensino  

A não-inclusão das cadeiras dos grupos escolares nos concursos foi aconselhada 

pelo secretário do Interior, Dino Bueno, que, no relatório de 1896, argumentou que a 

ação dos diretores seria enfraquecida caso os professores não fossem propostos pelo 

mesmo e, sem poder dispensá-los quando necessário, esses docentes se sentiriam com a 

mesma autoridade que os diretores. Isto provocaria embaraço na regularidade do 

serviço, ocasionando atritos entre professores e diretores, como a quebra da disciplina, 

ofensa ao prestígio moral que deveria ter a autoridade administrativa e, em geral, um 

incalculável prejuízo para a instrução.  

Entretanto, os salários pagos aos adjuntos e ao diretor não refletiam a hierarquia 

funcional ou o grau de responsabilidade de cada um, mas a habilitação que possuíam, 

pois, todos eles, além da gratificação anual de 600$000, recebiam os vencimentos de 
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acordo com os respectivos títulos de habilitação, isto é, o professor intermédio, 

habilitado por concurso e de acordo com as leis do Império, 2:400$000; e os professores 

portadores de diploma, 3:600$000 anuais. 

Com o Decreto nº 1216, de 27 de abril de 1904, apareceu, no regulamento dos 

grupos escolares, a figura do professor substituto, cujas nomeações seriam feitas por ato 

do secretário de Estado dos Negócios do Interior e recairiam sobre os professores 

diplomados pela escola normal ou pelas escolas complementares. Aos substitutos 

competia, por designação do diretor do grupo escolar, pôr-se no lugar do adjunto efetivo 

nas suas faltas, impedimentos e licenças. Os substitutos só receberiam os vencimentos 

dos adjuntos a quem substituíssem. 

O corpo docente dos grupos escolares, em 1920, era composto de adjuntos e de 

substitutos efetivos. Os adjuntos dos grupos escolares do interior eram nomeados pelo 

governo, mediante proposta apresentada pelos respectivos diretores, sendo exigido, do 

indicado, o diploma de professor e, no mínimo, um ano de exercício em escola isolada 

ou de prática em grupo escolar. Aqueles propostos para adjuntos dos grupos da capital 

deveriam ser portadores de diploma de professor e terem sido aprovados em concurso 

para provimento de escolas da capital paulista.  

Pela já citada reforma, foram previstos, para os grupos escolares, tantos 

substitutos efetivos quantas eram as classes em funcionamento. Havendo maior número 

de candidatos do que lugares de substitutos, eles seriam exonerados após dois anos de 

prática, para que, desse modo, abrissem vagas aos excedentes. Os substitutos deveriam 

estar diariamente na escola e a prática a que seriam sujeitos seria determinada pelo 

diretor. Só seriam remunerados quando assumissem a substituição, recebendo o salário 

do professor substituído. 

No começo do ano letivo,  os nomes dos professores seriam dispostos a partir de 

uma lista nominal organizada pelo diretor do grupo escolar, dispondo-os pela ordem 

decrescente da assiduidade verificada no ano anterior.  O tempo de exercício dos 

substitutos efetivos não seria mais contado, para efeito de promoção no magistério. Pela 

lei anterior, aquele substituto que atuasse com bons resultados teria direito de fazer 

valer, para efeitos de nomeação, a porcentagem de promoção que conseguisse obter. 

 Em 1925, os professores substitutos continuaram existindo e seriam dispostos, a 

partir de uma lista nominal organizada pelo diretor do grupo escolar, no começo do ano 

letivo, pela ordem decrescente da assiduidade verificada no ano anterior. Aquele 
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substituto que atuasse com bons resultados teria direito de fazer valer, para efeitos de 

nomeação, a porcentagem de promoção que conseguisse obter. 

 Ademais, em 1925, as vagas de adjuntos dos grupos escolares do interior eram 

preenchidas por professores que tivessem, pelo menos, um ano de efetivo exercício em 

escola isolada urbana do interior, ou dois anos de efetivo exercício em escola isolada 

rural ou ainda, dois anos de exercício, sendo um ano de prática nos grupos escolares e 

um de efetivo exercício em escola isolada. Na classificação dos candidatos, a 

preferência era daqueles que possuíssem maior assiduidade, comprovada competência e 

estivessem no exercício de escolas do mesmo município do grupo escolar cuja vaga 

estivesse em concurso. 

Os adjuntos de grupos escolares da capital seriam escolhidos dentre: 1) dois 

terços dos professores com um ano de exercício em escola urbana da capital e, quando 

não houvesse professores com esse tempo mínimo de exercício, prevaleceria a 

classificação do último concurso; 2)  um terço dos professores, com cinco anos de 

exercício em grupo escolar do interior, mediante remoção  por merecimento, requerida 

pelo professor. Fato que deveria ocorrer na segunda quinzena de dezembro de cada ano, 

juntando os seguintes documentos certidão de exercício, passada pelo tesouro; certidão, 

passada pelo diretor do grupo e selada com 20$000 estaduais, da qual constasse o 

número de alunos promovidos nos últimos anos, especificando a classe, número de 

alunos existentes em novembro de cada ano e número de dias letivos do professor, que 

não poderia ser inferior a 150.  

A classificação por merecimento seguiria os seguintes critérios: cada candidato 

teria uma nota correspondente à promoção de cada ano e seria o coeficiente da 

porcentagem dividida por dez. Essa nota seria multiplicada por um coeficiente variável, 

de acordo com o ano do curso e com o número de alunos matriculados, existentes em 

novembro. Os coeficientes seriam assim distribuídos: 

1) Para o 1º ano seria de 60, para a classe que tivesse até 20 

alunos, acrescendo 0,5 para cada aluno a mais, até 40. Para os 

2º, 3º e 4º anos, os coeficientes variavam  de 55 a 65. Para 

classe com até 20 alunos, o coeficiente seria de 55, acrescendo 

0,5 para cada aluno, até 40. 

2) Tirada a média dos três anos, seria feita a média dos dias 

letivos do professor nesse período. O número de pontos 
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alcançados constituiria o grau para classificação do candidato, 

cuja ordem de classificação seria o número de pontos obtidos. 

Essa classificação, organizada e publicada até 31 de janeiro, 

vigoraria durante todo o ano. 

 

Em 1927, os adjuntos de grupos escolares da capital, incluindo os de grupos-

modelo seriam selecionados dentre: dois terços dos professores com 200 dias de efetivo 

exercício em escola da capital e, quando não houvesse professores com esse tempo 

mínimo de exercício, poderiam ser nomeados outros com tempo inferior, prevalecendo, 

na falta daqueles, a classificação do último concurso; um terço, dentre os professores 

com cinco anos de exercício em grupo escolar do interior, mediante remoção, por 

merecimento, requerida pelo professor, na segunda quinzena de dezembro de cada ano. 

Era preciso juntar os seguintes documentos: 1) certidão de exercício, passada pelo 

Tesouro; 2) certidão, passada pelo diretor do grupo e selada com 20$000 estaduais, da 

qual constasse o número de alunos promovidos nos três últimos anos, especificando a 

classe, número de alunos existentes em novembro de cada ano e número de dias letivos 

do professor, que não poderia ser inferior a 150. 

A classificação por merecimento seguiria os seguintes critérios: cada candidato 

teria uma nota correspondente à promoção de cada ano e seria o coeficiente da 

porcentagem dividida por dez. Somada essa nota, ela seria multiplicada por um 

coeficiente variável, de acordo com o ano do curso e com o número de alunos 

matriculados existente em novembro. Os coeficientes seriam assim distribuídos: 

a) cada candidato teria uma nota correspondente à promoção de 

cada ano, o coeficiente da porcentagem seria dividido por dez. Essa 

nota seria multiplicada por um coeficiente variável, de acordo com o 

ano do curso e com o número de alunos matriculados, existentes em 

novembro. O coeficiente para o 1º ano seria de 60 para a classe que 

tivesse até 20 alunos, acrescendo 0,5 para cada aluno a mais, até 40. 

Para os 2º,  3º.  e 4º anos,  os coeficientes variariam de 55 a 65. Para 

classes com até 20 alunos, o coeficiente seria de 55, acrescendo 0,5 

para cada aluno, até 40.  

b) Para a média dos três anos: seria tirada a média dos dias letivos 

do professor nesses três anos e o número de pontos alcançados 
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constituiria o grau para classificação do candidato, cuja ordem de 

classificação seria o número de pontos obtidos. Em igualdade de 

condições, prevalecia a antigüidade no magistério. Essa classificação, 

organizada e publicada até 31 de janeiro, vigoraria durante todo o ano. 

 

As vagas de professores adjuntos de grupos escolares do interior seriam 

preenchidas por professores que tivessem 400 dias de efetivo exercício em escola 

urbana, ou 400 dias em escola rural, por substitutos efetivos que, até o dia 31 de 

dezembro de 1927, tivessem completado todos os requisitos, de acordo com a Lei 

anterior, para o cargo de adjunto de grupo escolar. Professores formados no regime das 

escolas normais de cinco anos, os que formassem na Escola Normal da Praça da 

República e os formados no curso ginasial completo, que  tivessem 200 dias de efetivo 

exercício, também seriam aprovados. 

 

 

3.2. As regras de recrutamento como definidoras da carreira do 

professor primário 

  
A organização da carreira do professor primário se deu de modo um tanto 

diferenciado da polícia civil e da Força Pública ⎯ profissões que, até aqui, têm servido 

de parâmetro para se verificar o processo de racionalização dos serviços essenciais da 

pátria paulistana. 

Em 1892, como vimos, as práticas de recrutamento na instrução tinham como 

critério a formação profissional, os que não satisfizessem esse requisito ficavam em 

condição provisória. Os professores eram recrutados para escolas que eram organizadas 

conforme sua condição de formação ou não34. 

                                                 
34 Antonio Nóvoa (1986) em seu texto, Do mestre ao professor do ensino primário – subsídios para a 

historia da profissão docente em Portugal (séculos XVI-XX), trás uma contribuição interessante para a 

compreensão da instituição da carreira do professor primário. Partindo da historia da profissionalização 

do professor primário, em Portugal,  aponta quatro etapas para o desenvolvimento dos profissionais do 

ensino que seriam: 1) o exercício da profissão a tempo interino; 2) o estabelecimento de um suporte legal 

para o exercício do magistério a licença ou seja o credenciamento pelo Estado para que o professor 

pudesse lecionar; 3) a criação de uma instituição para formação dos professores ; 4) A constituição de 
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Em 1904, com a Lei nº 930, de 13 de agosto de 1904, apareceu uma nova 

classificação de escola. Ela estava  fundamentada na qualificação dos professores que as 

regiam. A nova nomenclatura estava baseada não mais na qualificação dos professores, 

mas sim na sua organização e local de funcionamento.  

A nova lei  apresentou as exigências para a nomeação de professores para as 

escolas e estabelecimentos de ensino preliminar. Ela determinou que nenhum professor 

poderia ser nomeado para as escolas situadas em sede de município sem antes ter um 

ano de efetivo exercício nas escolas localizadas em  bairros ou distritos. Nenhum 

professor poderia ser nomeado para o grupo escolar de qualquer localidade ou para a 

escola isolada do município da capital sem  ter permanecido dois anos em  efetivo 

exercício nas escolas isoladas da sede do município. Com isso, o governo tentava 

resolver a ausência de professores nas escolas mais distantes da capital, que se 

avolumam com a falta de professor formado e o grande número de afastamentos. Os 

professores diplomados pela escola normal permaneceram intocáveis, pois, para eles, 

ainda que com exigências de melhores notas nos cursos da escola normal e das escolas 

complementares, o diploma continuava fazendo a diferença entre eles e os outros. 

Embora já atuassem na rede, não eram formados pelas escolas normais oficiais e 

precisavam do concurso para iniciar a carreira docente. 

 Entre os de igual título de habilitação, seriam preferidos os mais antigos no 

                                                                                                                                               
associações de profissionais da educação. Nesse sentido, as varias designações apontadas exprimiriam a 

evolução do estatuto de professor, saindo da condição de mestre escola, cuja ação educativa estava 

supervisionada pela igreja e se constituía em uma ação de oficio sem nenhum preparo e com um estatuto 

socioeconômico baixo, passando pelo professor régio momento em que o por meio da criação de uma 

rede escolar  sistematizada  pelo Estado  vai de conduzir o desaparecimento do mestre de oficio chegando  

por fim a condição de especialista e de profissional do ensino. Pago e diplomado pelo Estado. Outros 

trabalhos podem ainda serem apontados quanto ao estatuto de professor em uma direção diferençada um 

deles é o texto de Arroyo (1985)  que ao descrever o processo de construção do professor primário em 

Minas Gerais  aponta para um tipo de professor que dava um ensino particular e livre: trabalhadores 

particulares e livres que construíam um ensino que excedia em vantagens o ensino públicos. Um mestre 

que se fazia com o reconhecimento dos pais dos alunos, mas que no período republicano  foi 

paulatinamente sendo substituído pelo ensino privado e estatal, momento em que foi se constituindo um 

importante ramo do serviço público a escola primária. Entretanto, para Arroyo ( 1985) o mestre de oficio 

de ensinar levou para o sistema público de instrução uma serie de características que nele permaneceram, 

que o sistema não desprezou , ao contrario teria aproveitado e sobre elas se “constituiu e prostituiu”, 

enquanto sistema público.( Arroyo, 1985, p. 23) 
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exercício do magistério. No caso de igualdade de condições, seriam preferidos os mais 

velhos. 

Nesse sentido, as reformas que se sucederam não retrocederam mais e foram, 

pouco a pouco, introduzindo novos mecanismos tanto para o recrutamento quanto para 

as promoções dentro das funções. Elas passaram a delimitar coeficientes de aprovação, 

tempo de permanência em sala de aula, dentre outras normas, até 1933. 

Em síntese, como se viu, a  constituição  da carreira do professor público 

primário passou a se dar por meio de concursos de ingresso e promoção, com provas de 

títulos, combinados com  a experiência nas diversas escolas criadas na rede pública 

paulista. Houve a permanência da classificação por coeficientes e porcentagens, além da 

exigência de um professor “bem formado” pelas escolas normais do Estado, com 

atestado de idoneidade moral, saúde física e psicológica perfeitas.  

Em 16 de janeiro de 1933, o Decreto nº 5.804 instituiu a carreira do magistério 

público primário.35 A legislação determinou que, para efeito de primeira nomeação e 

promoção de professores primários do Estado de São Paulo, de escolas isoladas, 

reunidas e grupos escolares, as referidas escolas seriam classificadas em quatro estágios. 

Poderia, em um mesmo município, haver escolas dos três primeiros estágios e a um 

mesmo estágio poderiam pertencer escolas isoladas reunidas e grupos escolares, sendo 

eles: 

 1º) as escolas localizadas em pontos longínquos da capital e as 

de difícil acesso que, por isso, exigissem residência do 

professor no próprio lugar da escola; 

2º) as escolas localizadas em pontos de fácil acesso, mas que 

obrigavam os professores a residirem no próprio local da 

escola; 

3º) as escolas de cidades mais populosas e as que permitissem 

ao professor residir em outro lugar, viajando, diariamente, para 

dar aulas; 

4º) as escolas da capital e as de seus arredores, que permitissem 

                                                 
35  Foi o Decreto nº 5.335, de 07 de janeiro de 1932, em seu artigo 19, que anunciou a publicação de um 
regulamento estabelecendo efetivamente a carreira do magistério público, em que estivessem 
classificados os diversos cargos e categorias de acesso, estipulando a forma e o processo das promoções, 
sob o critério conjugado da antigüidade e do merecimento. Esse Decreto também dividiu o Estado em 
Comarcas. 
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ao professor residir na capital. 

 

A Diretoria Geral do Ensino faria publicar, em outubro de cada ano, a relação 

completa das escolas estaduais providas e vagas, classificadas de acordo com o critério 

de acessibilidade de distância. 

A inscrição para o concurso de ingresso no magistério se realizaria de 1º a 15 de 

janeiro de cada ano, na sede de cada delegacia escolar, sendo que, para as escolas de 

primeiro estágio, poderiam inscrever-se os normalistas diplomados pelas escolas 

normais do Estado e os professores a esses equiparados, mediante apresentação de: 

pública-forma do diploma e folha de saúde, fornecida pelo serviço sanitário; para os que 

tivessem tempo de serviço em escolas oficiais e equiparadas, a certidão respectiva, 

passada pelo Tesouro do Estado ou pela Secretaria de Educação e Saúde Pública. No dia 

seguinte ao encerramento das inscrições, cada delegacia de ensino remeteria à Diretoria 

Geral do Ensino a relação dos inscritos, acompanhada dos documentos apresentados na 

inscrição. As inscrições poderiam ser feitas por procurações. 

A classificação dos inscritos seria feita na Diretoria Geral da Instrução Pública, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

1)  média geral de Psicologia, Pedagogia e Didática (Prática de 

Ensino e Administração Escolar), convertida a uma expressão 

centesimal e multiplicada pelo coeficiente 3,5; 

2) tempo líquido de exercício, em caráter efetivo ou em 

substituições, em escola oficial ou equiparada, calculada em 

meses, e o total multiplicado pelo coeficiente 3; 

3) duração do curso da escola, referente ao tempo em que se 

diplomou o candidato, atribuindo-se 60 pontos aos normalistas 

de três anos; 80 pontos aos de quatro anos e 100 aos de cinco 

anos, multiplicando-se esses pontos pelo coeficiente 2;  

4) média geral do diploma, convertida a uma expressão 

centesimal multiplicada pelo coeficiente 1,5. 

 

 Seriam acrescentados 30 pontos ao total alcançado pelo candidato: que 

tivesse qualquer trabalho de valor, a juízo da Diretoria Geral de Ensino, sobre o assunto 

pedagógico, publicado em livro, folheto ou revista técnica de educação; ou que tivesse 
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realizado experiências, ou tido iniciativas de provada utilidade e eficiência, a juízo da 

Diretoria Geral do Ensino, na renovação dos processos ou das técnicas do ensino e na 

aplicação sistemática de medidas mentais e medidas do trabalho escolar. 

Se o candidato fosse propedeuta ou bacharel por ginásio, tivesse prestado exame 

de Psicologia, Pedagogia e Didática e tivesse feito a Prática de Ensino exigida, seria 

equiparado aos normalistas de 4 anos, e a sua nota de diploma, para efeito de 

classificação, seria a média daqueles exames. Caso o candidato fosse diplomado por 

antiga escola complementar, a média geral exigida em Psicologia, Pedagogia e Didática 

(Prática de Ensino e Administração Escolar), convertida a uma expressão centesimal e 

multiplicada pelo coeficiente 3,5, seria a mesma do diploma. 

Os diplomados pelo curso de aperfeiçoamento, anexo ao Instituto Caetano de 

Campos, poderiam ser nomeados independentemente de concurso: a) para a escola de 

terceiro estágio, se tivessem média geral de aprovação até 75;  b) para a escola de quarto 

estágio, se essa média fosse superior a 75. Os candidatos que não tivessem alcançado 

média superior a 75 poderiam ser nomeados diretamente para as escolas de quarto 

estágio, se houvessem apresentado à Congregação, durante o currículo, trabalho técnico 

de real valor, sobre qualquer das matérias do curso. 

O provimento das escolas de segundo, terceiro e quarto estágios seria feito  por 

concurso de promoção, em duas épocas: na primeira quinzena de novembro, todas as 

escolas que se achassem vagas ou providas interinamente e, na primeira quinzena de 

dezembro, as que ainda continuassem vagas ou vagassem depois da realização do 

primeiro concurso. 

Para o provimento de grupos escolares, seria publicada, nas respectivas 

delegacias, no dia 15 de outubro, a relação das escolas e das vagas, para as quais 

poderia ser requerida promoção e, na segunda quinzena do mês de outubro, no órgão 

oficial, as de todo o Estado, distribuídas pelas delegacias. 

O requerimento para promoção e remoção seria dirigido ao diretor geral do 

ensino, com os seguintes documentos: 

a) Certidão, passada pelo Tesouro, e que tivesse, pelo menos, 

400 dias de efetivo exercício no estágio em que se achava; 

b) Atestado, pelo delegado escolar, em que este declarasse: 

medida geral das porcentagens de freqüência dos alunos às 

aulas, durante os quinze meses de seu exercício; porcentagem 
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de promoção alcançada no ano anterior; escola ou classe regida 

pelo candidato; 

c) Se o candidato fosse auxiliar de diretor de grupo escolar, 

sua porcentagem de promoção, bem como a porcentagem de 

freqüência dos alunos, seria a mesma do estabelecimento. 

 

Para a classificação dos candidatos, multiplicar-se-ia por 1,3 a porcentagem de 

promoção nas escolas isoladas e pelo coeficiente de 1,2 a porcentagem no primeiro ano 

de grupo escolar ou de escolas reunidas. 

Encerradas as inscrições, feita a classificação para cada estágio e publicada  no 

órgão oficial do Estado, seriam os candidatos chamados na ordem de classificação, para 

a escolha da escola ou do grupo escolar. 

A promoção só seria permitida para o estágio imediatamente superior. Quanto 

aos pedidos de remoção, o professor, com o tempo líquido de 400 dias de efetivo 

exercício em um estágio, poderia pedi-la para o grupo escolar ou escola do mesmo 

estágio. As épocas fixadas e os procedimentos utilizados na promoção seriam os 

mesmos. As permutas só poderiam ocorrer entre professores do mesmo estágio e 

deveriam ser requeridas entre dez e vinte de janeiro. 

As vagas verificadas, no decorrer do ano letivo, seriam preenchidas, em caráter 

interino, até o dia 30 de novembro, quando seriam automaticamente dispensados os 

respectivos professores. 

Os candidatos à reversão ao magistério só poderiam inscrever-se para 

provimento de escolas de primeiro estágio, devendo juntar ao requerimento de inscrição 

os documentos que provassem: não ter sido demitido do cargo em virtude de processo 

disciplinar; estar em boas condições de saúde e o tempo líquido de efetivo exercício. O 

tempo de exercício anterior à reversão não seria computado para concurso de promoção 

e para o efeito de vencimentos. 

Embora a carreira do professor primário tivesse sido instituída em 16 de janeiro 

de 1933, com o Decreto nº 5804, em abril do mesmo ano passou por alterações por meio 

do Código da Educação, instituído com o Decreto nº 5.884/1933. Ela foi novamente 

modificada, em setembro, com o Decreto nº 6197, de 9 de setembro de 1933.  

Dessa maneira, a  instituição da carreira do professor primário apareceu como o 

ápice de uma sofisticação técnica e organizacional, que só poderia ter chegado aonde 
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chegou com autorizações e desautorizações  de velhas práticas. As análises realizadas 

até aqui possibilitaram um vislumbre de muitas reformas educacionais que 

caracterizaram diferentes projetos, com vários atores, envolvendo escolas, professores, 

inspetores e diretores. Porém, faz-se necessário deixar claro que a compreensão que se 

tem de tais projetos é a de que os mesmos não se constituíram em um todo contínuo, no 

periódico das leis e regulamentos, mas apresentaram-se, muitas vezes, fracionados e só 

quando tomados como resultado das lutas e negociações que tiveram que enfrentar para 

a sua consolidação, quer nos espaços estritamente administrativos, quer nos sociais e 

políticos. Só assim é que se poderá proferir como e por que se apresentaram dessa ou 

daquela forma. 

 Outras carreiras não fugiram à regra. Resguardadas as diferenças, elas foram, 

pouco a pouco, normatizando a vida do funcionário público. Desde 1982, havia na 

Polícia Militar e na Força Pública uma certa preocupação com a formação dos praças 

por meio de escolas de instrução. Entretanto, uma ação concreta para resolver o 

problema só se efetivou em 1896, com a criação da Escola de Recrutas, que visava 

instruir, sob o comando de um oficial, os praças que ainda não estivessem habilitados 

para o serviço militar. No entanto, embora já significasse uma especialização do 

serviço, a Escola de Recrutas não influiu decisivamente nas promoções ulteriores dos 

praças. A instrução só passou a ser requisito de promoção em 1910, com a criação da 

Companhia Escola, cujo objetivo era a instrução militar dos recrutas e dos candidatos a 

cabo. 

A partir da criação da Companhia Escola, passou a haver critérios estáveis para 

promoção na carreira, pois, além de merecimento, as promoções obedeciam aos critérios 

de antigüidade e de qualificação profissional. Nesse sentido, para o praça ser promovido 

a cabo, ele deveria ter, no mínimo, seis meses de serviço nas fileiras e ter obtido 

aprovação no curso de instrução militar dos candidatos. Para ser promovido a furriel, o 

candidato deveria ter atuado, no mínimo, três meses como cabo. Para promoção a 

segundo sargento, exigia-se, minimamente, três meses de furriel e seis de cabo. Para ser 

promovido a primeiro sargento, oito meses de segundo sargento e ter sido furriel. Por 

fim, só poderia ser promovido a sargento ajudante quem tivesse quatro meses de 

primeiro sargento. 

A carreira que não visava somente à promoção por merecimento, mas, sim, à 

especialização, levou os cursos de formação a sofrerem algumas modificações em seus 
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objetivos. Assim sendo, o curso de Recrutas, em 1913, sofreu certas alterações nas 

exigências e objetivos gerais, pois, com o objetivo de ministrar o ensino militar 

preliminar, isto é, tudo quanto o soldado deveria saber para manobrar e combater, tinha 

a duração mínima de 12 meses. O curso de Cabos, além dos conhecimentos de 

escrituração, visava desenvolver uma forte educação moral e uma instrução militar 

suficiente para fazer deles bons soldados. Entretanto, para ingressar na Escola de Cabos, 

os praças deveriam submeter-se a um exame a fim de provarem saber ler e escrever, as 

quatro operações aritméticas e ainda terem bom comportamento. O curso tinha duração 

de quatro meses, ao final do qual os alunos seriam submetidos a exame de 

aproveitamento, sendo aprovados aqueles que conseguissem nota superior a 6,5. Os 

alunos não aprovados teriam que repetir o curso. 

Em relação aos oficiais, só a partir de 1910 é que se começa a adotar critérios 

objetivos de ascensão, pois, só poderiam ser promovidos a alferes os indivíduos com um 

ano de serviço nos postos inferiores (1º sargento, 2º sargento e furriel) e que tivessem 

sido aprovados no Curso de Instrução Geral e no Curso Especial Militar. O Curso de 

Instrução Geral era dividido em duas partes: curso para oficiais, com um ano de 

duração; e curso de inferiores, subdividido em dois cursos com um ano de duração cada 

um. No Curso Especial Militar, só poderia ser promovido a tenente quem tivesse dois 

anos de alferes. A capitão, quem tivesse quatro anos de tenente. A major, quem tivesse 

quatro anos de capitão. E a tenente coronel, quem tivesse dois anos de major. O coronel 

poderia ser tenente-coronel da Força Pública ou Militar, estranho à  instituição, 

portanto, de livre escolha do governo. 

O curso de Instrução Geral, com o Decreto 2.350 de 14 de fevereiro de 1913, foi 

dividido em Curso Preliminar, Geral e Complementar. Preocupava-se com uma 

instrução acadêmico-científica, semelhante à dos cursos ginasial e colegial e era 

requisito para promoção ao primeiro posto do oficialato. O Curso Complementar, em 

1913, tornou-se requisito indispensável para a promoção a capitão.  

O Curso Especial Militar era obrigatório para todos os inferiores aprovados no 

Curso de Instrução Geral . Preocupava-se com a formação militar dos futuros oficiais, 

sendo divido em três partes: teórica, física e prática. 

No tocante a Polícia Civil, em 1894, estando Bernardino de Campos na 

Presidência do Estado, foi novamente reorganizada a repartição central da polícia, com 

a ampliação do número de funcionários e a hierarquização dos cargos;  a 
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regulamentação dos direitos sociais dos funcionários, tais como: promoções, segundo 

merecimento e  antigüidade do servidor; a reafirmação da exigência de concurso para 

ingresso no funcionalismo policial; e a criação do cargo de oficial. Quanto ao aspecto 

administrativo, a repartição de polícia foi dividida em três seções, cada uma servida por 

um chefe, primeiro de segundo oficiais e dois amanuenses (Decreto nº 264, de 27 de 

outubro de 1894). 

Nos anos que se seguiram até a instituição da polícia de carreira de 1905 (Lei nº. 

979 de 23 de dezembro), várias reformas se sucederam. Cada qual buscava adequar os 

serviços às demandas sociais e, com isso, a Repartição de Polícia foi adquirindo um 

número cada vez maior de funcionários, divisões administrativas e funções, de modo  

que Vieira e Silva, em 1955, ao escreverem sobre a História da Polícia Civil de São 

Paulo tentam explicar o porquê de tantas reformas, às vezes, em um curto espaço de 

tempo. 

 

Notou-se, porém, a essa altura, que tais acréscimos não conseguiam 
satisfazer por muito tempo as exigências, sempre crescentes, do meio 
ambiente. Uma vez postos em prática, logo depois precisavam de 
complementação. É que a Polícia, pela natureza mesma de sua 
existência, procurava acompanhar o crescimento do meio social a que 
servia, e como esse meio apresentava constante transformação, tão 
constante que surpreendia aos mais atilados planejadores do 
policiamento da Capital, ela se via, por igual, na contingência de 
renovar-se e reaparelhar-se continuamente, daí resultando essas 
reiteradas reformas, essas repetidas ampliações de pessoal, essas 
amiudadas criações de novos cargos, tanto de autoridades como de 
servidores técnicos e administrativos. Na realidade, porém, aquilo que 
ao analista de hoje pode parecer um defeito, uma deficiência a cada 
medida, não passava, então, de natural bom propósito dos responsáveis 
pela manutenção da boa ordem pública, diante das exigências que o 
ambiente ia gradativamente apresentando, ao influxo das novas 
correntes migratórias que lhe vinham ao encontro, determinando uma 
como aceleração nos seus ritmos de trabalho e de movimento humano. 
Assim, o que antes bastava, era, pouco adiante, precário. Medidas 
satisfatórias em certo ano, eram, logo no ano seguinte, dignas de 
complementação. Isso aconteceu com todas as leis e todos os decretos 
dos primeiros tempos  de nossa vida republicana, quando São Paulo 
empreendeu a luminosa escalada de sua soberba desenvoltura 
econômico-social com que se destacou das demais unidades federadas, 
tornando-se o Estado líder da União (Vieira & Silva, 1955 , p. 192-193) 

 

Jorge Tibiriçá,36 em mensagem do dia 07 de abril de 1905, reclamou ao 

                                                 
36  Em sua segunda gestão como presidente do Estado, no período de 1º de maio de 1904 a 1º de maio de 
1908. 
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Congresso a instituição da carreira para a polícia, pois, na condição de presidente do 

Estado de São Paulo, essa era uma maneira de serem melhorados os serviços prestados 

pela instituição policial. Essa carreira implicava um sistema regular de promoções , “o 

concurso de auxiliares experientes, conhecedores pela prática, de todas as 

particularidades do importante ramo da administração pública, destinado a manter a 

segurança individual e da propriedade” (Egas, 1927b, p. 182). 

O Decreto nº. 1.349, de 23 de fevereiro de 1906, regulamentou as leis nº. 522, de 

26 de agosto de 1897, e nº. 979, de 23 de setembro de 1905, consolidando as 

disposições relativas ao serviço policial do Estado, organizando-o em polícia 

administrativa e judiciária. A lei submeteu o serviço policial ao secretário dos Negócios 

da Justiça, bem como à Força Pública (Decreto nº. 1349, de 23 de fevereiro de 1906 , 

artigos 1º a 5º). 

O chefe de polícia foi submetido hierarquicamente ao secretário dos Negócios da 

Justiça. Ele tinha por direito, como auxiliares diretos, dois delegados auxiliares que, 

quando necessário, poderiam substituir o chefe de polícia em suas diligências pelo 

Estado e os subdelegados com seus respectivos suplentes.37 Haveria, em cada 

município, um delegado, à exceção da capital, que teria cinco delegados com 

competência em todo o município. 

As nomeações dos delegados, antes feita pelo chefe de polícia, passaram a ser de 

livre nomeação e demissão do presidente do Estado e seguiam duas regras básicas: 

primeira, só poderiam ser nomeados delegados de segunda classe os que já estivessem 

servindo na classe imediatamente anterior; e, segunda, só podiam ser nomeados 

delegados de 1ª, 2ª, e 3ª classes os bacharéis em Direito, com dois anos pelo menos de 

prática,38 tendo os mesmos, preferência para os cargos de 4ª e 5ª classes. 

A exigência profissional era abrandada, no caso dos delegados de 2ª e 3ª classes, 

quando, na falta do profissional qualificado seriam escolhidas “pessoas de reconhecida 

idoneidade moral e intelectual”.39

Nesse processo, destaca-se a preocupação constante com o estabelecimento, 

cada vez mais detalhado, de critérios normativos que regulavam desde a seleção, 

                                                 
37 Decreto nº. 1349, de 23 de fevereiro de 1906, artigo 6º. 
38  O candidato ao cargo deveria provar sua experiência prática quanto: ao exercício de magistratura, do 
ministério público ou da polícia, por certidão expedida pela Secretaria dos Negócios da Justiça; quanto ao 
tempo de advocacia, por atestados dos juízes das comarcas em que tivesse exercido a profissão; e 
mediante informações do respectivo escrivão sobre o que constasse no protocolo das audiências. (Decreto 
nº. 1.349, de 23 de fevereiro de 1906, artigo 18). 
39 Decreto nº. 1349 , de 23 de fevereiro  de 1906,  artigo 17,  inciso 4. 
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promoção, aposentadorias e reformas até o aperfeiçoamento profissional dos 

funcionários estatais. Visa-se imprimir, nas atividades funcionais, padrões de eficiência, 

acoplados aos de estabilidade, característicos de uma carreira com certa  segurança e 

prestígio. 
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CAPÍTULO IV 

OS CONCURSOS PÚBLICOS 

 

 

Este capítulo detém-se nos momentos e lugares de realização dos diferentes 

concursos, para o provimento das diferentes escolas criadas, preliminares ou  

provisórias. Portanto, o lugar onde aqueles concursos ocorriam, quem os realizava e 

quem deles participava, serão tomados como elementos principais dessa análise. 

Procura-se descrever esse ritual, do edital de publicação, com a respectiva inscrição de 

documentos, às provas. Esse era um processo que ocorria no município e envolvia quase 

todos os munícipes, tais como: juiz de direito de paz, delegado, intendente municipal, 

coronéis, padre, professores, inspetores, dentre outros. Por, pelo menos, três dias a cada 

concurso essas pessoas se envolviam ativamente nesse evento nos municípios onde 

viviam e trabalhavam.  

 

 

 

4. 1 Os municípios: lugar de disputa pela escola pública primária  
 

 

Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, as cidades 

assumiram redobrado valor como lugar da atividade civilizatória. Nesse momento, 

ampliaram-se as redes de comercialização e foram incorporadas à dinâmica da 

economia internacional vastas áreas do globo terrestre antes isoladas. Época marcada 

pelo avanço da sociedade capitalista, momento em que ocorreram as conquistas 

materiais e tecnológicas e quando foi evidenciada a crença de que o progresso material 

possibilitaria equacionar tecnicamente o problema da humanidade. 

Nesse contexto, as cidades tornaram-se espaço privilegiado para se usufruir o 

conforto material e contemplar as inovações introduzidas pela modernidade. Para tanto, 
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precisavam, as cidades, renovar-se, tomar novas feições progressistas e civilizatórias, 

constituir-se a maior expressão do progresso material, cultural, social e moral. 

As transformações físicas foram justificadas especialmente pela necessidade de 

higienizar os espaços citadinos. Tais preocupações tomaram  tempo dos administradores 

públicos no início da República no Estado de São Paulo, momento em que as cidades se 

transformaram no principal centro de articulação técnica, financeira e mercantil do 

complexo agro-exportador. Nesse sentido, não só a capital se modernizaria, mas 

também os centros emergentes do Oeste paulista passariam por um processo de 

urbanização. 

A configuração das cidades e suas mazelas estavam diretamente vinculadas às 

suas condições de higiene, com suas habitações (os cortiços) e as obras de saneamento. 

Nesse sentido, o presidente Fernando Prestes, em mensagem de 1900, já mencionava 

que as medidas higiênicas das comissões higiênicas e das comissões sanitárias deram 

ótimos resultados (Anais da Câmara dos Deputados de São Paulo, 1901, p. 11). Em 

1901, Rodrigues Alves, sucessor de Prestes, dava conta ao Congresso de que os 

problemas da administração estatal continuavam a ser um dos mais sérios, mas que as 

municipalidades iam compreendendo a importância do auxílio prestado pelo governo 

nos serviços de água e esgoto. Tendo a reforma domiciliar sido aceita em todo o Estado, 

isso graças aos exemplos de municípios de Santos e Campinas (Anais da Câmara dos 

Deputados, 1902, p. 30). 

A reforma domiciliar, destacada por Rodrigues Alves, começou a ser explicitada 

no Código Sanitário do Estado a partir do Decreto 233 de 1894, que preconizava as 

medidas higiênicas de fiscalização, limpeza e lotação das habitações, sendo dedicada 

maior atenção às casas coletivas, conforme a lei “habitações de classes pobres”. 

Durante as primeiras décadas da República (1891–1930), as cidades tiveram 

considerável autonomia como corpos administrativos, sendo responsáveis por todos os 

trabalhos nas estradas e pela manutenção da limpeza dos espaços públicos; pela 

construção e inspeção da infra-estrutura (água-esgoto e iluminação); pela 

regulamentação do uso e ocupação da terra e pelo trânsito (regras conhecidas como 

posturas); pelo controle dos mercados e pela inspeção da atividade econômica.  
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O código de postura das cidades40 determinava não só a organização do espaço 

público, organização e dimensão de ruas e praças, mas também a dimensão do privado. 

Como, por exemplo, a regulamentação sobre a abertura de portas e janelas, que não 

poderia impedir o trânsito. 

Fazia-se necessário também intervir no espaço da classe pobre, segundo Piccini 

(2004, p. 28). Em 1894, conforme relatório da comissão de exame e inspeção das 

habitações operárias e cortiços do distrito de Santa Efigênia, aconteceu a primeira 

operação chamada de limpeza urbana, com a demolição dos cortiços dessa região que, 

por não possuírem infra-estrutura básica, eram consideradas focos de infecções e 

insalubridade. 

Medidas como as acima citadas, de intervenção no espaço urbano, informa-nos 

Piccini, (2004, p.29), misturavam-se a diferentes conceitos: limpeza, higiene, 

embelezamento estético da cidade e tinham por finalidade atender às necessidades da 

elite citadina, sendo usada como suporte a luta contra a promiscuidade e degeneração 

social, fato que afastava a classe trabalhadora, a cada dia, do centro urbano para os 

subúrbios da cidade, como Penha, São Miguel, Ipiranga, Vila Prudente, bairros 

interligados pelas ferrovias41. 

Cabe lembrar que não só afastados, mas excluídos da condição de cidadãos, 

estavam os menores de 21 anos, os analfabetos, os mendigos, os militares não-oficiais, 

os incapazes física e moralmente, os criminosos e condenados, as mulheres e os 

estrangeiros.42 Esta última exclusão era uma das mais importantes, pois, nesse período, 

os estrangeiros eram maioria da população de São Paulo. E, ainda, a exigência da 

                                                 
40 O primeiro código de posturas da cidade de São Paulo data de 1875 e foi revisto e ampliado em 1886. 
Segundo Rolnik (2003, pp. 33-34) é errôneo pensar que na sociedade escravocrata não havia uma separação 
clara entre o público e o privado. O espaço da rua era o lugar da escravaria, libertinagem e da devassidão. O 
público era considerado como o lugar da imoralidade para mulheres.40 Já para os homens, havia uma 
conotação diferente, pois a rua significava o lugar da liberdade. Segundo o autor, na virado do século, o 
espaço público foi redefinido, iluminado pela recém-instalada iluminação a gás, ruas alargadas, foi 
redefinida a altura dos prédios, bem como a dimensão de suas janelas e portas. Um cenário 
geometricamente construído, regular e simétrico ao qual se opunha as irregularidades apontadas por 
Holanda sobre as cidades coloniais. Era como se todo processo de transformação, ocorrido no espaço 
burguês, tomasse as ruas, pois a sala de visitas e outros interiores ricamente decorados funcionavam em 
continuidade com os espaços dos cafés, teatros, lojas e casas de concerto, onde era conduzida a vida social 
(Rolnik, 2003, p. 35). 
41 Não se pode esquecer que o Estado de São Paulo a época não era composto tão somente de grandes 
cidades urbanizadas, mas sim, e principalmente por pequenas vilas e distritos rurais, onde a própria forma 
de se organizar era outra, para tanto a leitura de textos como  de Leal ( 1975); Telarolli ( 1981) , são 
fundamentais para compreensão desses pequenos lugares. 
42 Estes eram excluídos do voto até se tornarem cidadãos, um processo que requeria muitos 
procedimentos burocráticos e podia levar anos para ser concluído. 
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alfabetização e a ausência das mulheres43 ampliavam, significativamente, a exclusão da 

maior parte da população da representação política local. Há de se considerar que, na 

virada do século, uma parcela bastante representativa da sociedade, incluindo os 

proprietários, era analfabeta. 

Nesse contexto, duas questões de fundo destacavam-se: primeiramente, as 

escolas como sinônimo de prosperidade e privilégios políticos  para o município ou vila 

onde era criada, e, segundo, a educação do povo que precisava abandonar os velhos 

hábitos de vida colonial e abraçar o novo modo citadino de viver (Costa, 2003, p. 

87).Os textos da época apontavam para a necessidade de se desenvolver uma nova 

mentalidade na população, de erguer uma nação em que o povo tivesse hábitos, modos e 

condutas civilizadas. Nesse sentido, caberia ao poder público, via educação, promover 

uma mudança de mentalidade da população. 

 
 

4.2. Os concursos para as escolas preliminares 

 
 

Em ata, no dia 18 de janeiro de 1893, registrava-se o primeiro concurso do ano, 

talvez o primeiro ocorrido em plena reorganização do Estado republicano. Embora 

tenha ocorrido em solo republicano, esse concurso aconteceu ainda sob as leis do 

Império, pois o edital de concurso, publicado no Diário Oficial, dia 10 novembro de 

1892, estava em conformidade com o artigo 78, de 22 de agosto de 1887 e, em virtude 

da Lei nº 13, de 15 de fevereiro de 1889, apresentava,  ainda, o programa do concurso. 

A referida ata compunha uma série de documentos incorporados a um processo 

administrativo, apresentando: as provas escritas, bem como o tecido usado para a 

realização das provas de prendas domésticas; edital de concurso, publicado no Diário 

Oficial, apresentando as inscrições realizadas por escola em 03 de janeiro de 1893; 

edital de convocação dos inscritos (manuscrito); as inscrições de cada candidato e os 

documentos que atendiam aos critérios de inscrição. 

Registrou-se, em ata, que o concurso teve início no dia 18 de janeiro de 1893, às 

11 horas, em uma das salas da escola normal. Terminou no dia 25 de janeiro de 1893, às 

                                                 
43 Há de se levar em conta que os analfabetos só puderam ser reconhecidos como cidadãos em 1988 e as 
mulheres começam a ser eleitoras, no governo de Getúlio Vargas. Apenas em 1952, foi eleita, na cidade 
de São Paulo, a primeira mulher, Ana Lamberga Zeglio (Rolnik, 2003, p. 19). 
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12 horas, na sala da Diretoria Geral da Instrução Pública, cuja comissão, composta pelo 

diretor geral da Instrução Pública; Arthur Cezar Guimarães, como presidente; Alfredo 

Moreira de Barros e Oliveira Lima e Henrique João Lacerda, como representantes do 

governo e dos cidadãos; Francisco Silvério Gomes dos Reis, Libero Braga e Brasília 

Ilidro da Silva, como examinadores, sendo esta última a examinadora da prova de 

prendas domésticas. 

O concurso tinha como opositoras para a escola mista do bairro Alegria, junto à 

4a. parada da estação de Ferro Central do Brasil, Clélia Franco de Almeida Adalgisa de 

Azevedo Segundo e Francisca Carneiro Ferreira. Para a escola do sexo feminino do 

bairro da Bela Cintra, da capital, Alice Raggio Nóbrega, Eliza de Almeida, Amélia 

Augusta Furrelini e Elisa Rachel de Macedo. Para a escola mista do bairro da Luz,   

Geraldina Correa Borges Bandeira e Etelvina Nunes.  

Por ordem de inscrição, Alice Raggio Nóbrega retirou da urna, que continha os 

pontos a serem sorteados para a prova escrita, uma cédula. Era a de número 1, referente 

a uma descrição de um passeio escolar. Elas começaram a dissertar às 11h15. As provas 

foram devolvidas, devidamente datadas e assinadas, na seguinte ordem: às 12h49, 

Etelvina Nunes, Geraldina Correa Borges Bandeira, Eliza de Almeida e Amélia Augusta 

Furellini; às 13h35, Eiza Rachel de Macedo; e às 13h45, Alice Raggio Nóbrega.  

As candidatas foram convidadas a se retirarem da sala e a comissão tratou de 

apreciar o mérito das provas já exibidas, declarando notas sobre elas, a saber: 

 

• Amélia Augusta Furellini, regular; 

• Eliza Rachel de Macedo, regular, mas deficiente; 

• Etelvina Nunes, menos que regular; 

• Geraldina Correa Borges Bandeira, menos que regular; 

• Eliza Rachel de Macedo, sofrível e deficiente; 

• Alice Raggio Nóbrega, sofrível e deficiente. 

 

No dia 19 de janeiro, no mesmo lugar e hora, foram chamadas as candidatas 

inscritas para escola feminina do bairro Bela Cintra: Alice Raggio Nóbrega, Eliza de 

Almeida, Amélia Augusta Furrelini e Elisa Rachel de Macedo, tendo todas 

comparecido. A primeira, Alice Raggio Nóbrega, retirou da urna de prova oral a cédula 

de nº 3. A urna continha dez cédulas equivalentes ao número de pontos organizados pela 
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comissão. Foi concedido à  primeira  candidata o espaço de meia hora para reflexão, 

enquanto as outras três executavam os trabalhos de prendas domésticas, distribuídos 

pela examinadora Brasília Ilidro da Silva, das 11h15 às 11h45. Seguindo à argüição da 

primeira inscrita, Eliza de Almeida dissertou durante uma hora e doze minutos. 

Posteriormente, Amélia Augusta Furellini, durante cinqüenta e dois minutos; e Eliza 

Rachel de Macedo, durante cinqüenta e seis minutos. Foram, então, adiados os trabalhos 

para o dia 20.  

No dia 20, no mesmo horário e local, presentes comissão e concorrentes, deu-se 

início aos trabalhos, sendo convidada a tirar pontos a segunda inscrita, Eliza de 

Almeida. Ela retirou a cédula de nº. 5. Antes da argüição, dispôs de meia hora para 

reflexão, enquanto as outras três executavam alguns trabalhos de prendas domésticas, 

distribuídos pela examinador, das 11h10 às 11h40. Terminado o tempo, seguiu-se à 

argüição de Alice Raggio Nóbrega, durante vinte e três minutos. Em ato contínuo, 

foram argüidas Amélia Augusta Furellini, durante dezesseis minutos; e Eliza Rachel de 

Macedo, durante dezesseis minutos. Adiaram-se, então, os trabalhos para o dia 23, 

tendo em vista serem feriados nos dias 21 e 22.  

No dia 23, no mesmo horário e local, presentes comissão e concorrentes, foi 

convidada a terceira concorrente, Amélia Augusta Furellini, a tirar o ponto. Extraiu da 

urna a cédula de nº. 9. Concedeu-se à concorrente o espaço meia hora para reflexão, 

enquanto as outras três executavam alguns trabalhos de prendas domésticas, distribuídos 

pela examinadora específica, das 11h20 às 11h50. Foram argüidas Alice Raggio 

Nóbrega, durante cinqüenta e dois minutos; Eliza de Almeida, durante vinte e sete 

minutos; Eliza Rachel de Macedo, durante trinta e seis minutos, até às 13:35 horas, 

encerrando-se, assim, os trabalhos. 

No dia seguinte, presentes a comissão e as quatro concorrentes,  os trabalhos 

foram retomados, quando a quarta concorrente, Eliza Rachel de Macedo retirou da urna 

de prova oral a cédula de número 2. Concedeu-se à concorrente o espaço meia hora para 

reflexão, enquanto que as outras três executavam alguns trabalhos de prendas 

domésticas, distribuídos pela examinadora específica, das 11h25 às 11h55. Foram 

argüidas Alice Raggio Nóbrega, durante uma hora e dez minutos; Eliza de Almeida, 

durante cinqüenta e oito minutos; e Amélia Augusta Furelini, durante cinqüenta e oito 

minutos, até às 15 h, concluídas, assim, as provas do concurso. 
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No dia 25, na Secretaria Geral da Instrução Pública, ao meio-dia, foram 

declarados suspensos os trabalhos do concurso em relação à escola mista da Luz, visto 

que, por despacho do governo, havia sido determinado que se informasse sobre o 

despacho de Etelvina Nunes, que, como opositora, alegara moléstia superveniente para 

justificar o pedido de adiamento do concurso. Só depois de sabido pelo governo desse 

incidente, em respeito à jurisdição sobre o caso, poder-se-iam continuar os ditos 

trabalhos. O que era anunciado por edital.  

No referido dia 25, manifestou, em primeiro lugar, a examinadora de prendas 

domésticas seu juízo sobre os trabalhos de costura simples, executado pelas 

concorrentes, nas seguintes notas:  

• Boa, nas provas das candidatas Alice e Amélia; 

• Regular, nas provas das candidatas Eliza de Almeida e 

Eliza Rachel; 

Em seguida, apreciado pela comissão o conjunto das provas, foi decidida a 

classificação, declarando-se: 

• 1o. lugar, em igualdade de circunstâncias, Amélia e Eliza 

Rachel, por quatro votos, tendo opinado o examinador 

Francisco Silvério Gomes dos Reis pela classificação de Alice 

Raggio Nóbrega em 1o. lugar, igualmente com as outras duas. 

• 2o. lugar, em igualdade de circunstâncias, Alice Raggio 

Nóbrega e Eliza de Almeida, por três votos, contra o do 

examinador Francisco Silvério Gomes dos Reis, que opinou 

pela classificação de Alice Raggio Nóbrega, em 1o. lugar, e o 

do presidente, que opinou pela classificação de Eliza Almeida 

em terceiro lugar. 

 

 

 

Fez-se aqui questão de detalhar os procedimentos burocráticos dos concursos a 

fim de ressaltar o verdadeiro ritual no qual se constituíram. Tais procedimentos parecem 

ser ajustar, como exemplos da genealogia do poder, ao pensamento crítico de Michel 

Foucault. O relato acima apresenta, segundo Foucault (2002), um ritual que teve suas 

origens na Idade Média e fazia parte das práticas judiciárias. Trata-se do inquérito, que 
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aparece, então, como uma forma de pesquisa da verdade no interior da ordem jurídica e 

que pôde, posteriormente, ser utilizada nas ordens científica e de reflexão filosófica.44  

O termo usado para a realização desses concursos remete a antigas práticas, que, 

em um primeiro momento, estabelecia os “opositores” (palavra que, já na sua raiz, diz 

respeito à concorrência). Os concursos só se realizavam mediante à oposição, caso 

contrário, o candidato único só precisaria provar ser formado pela escola normal. 

Para poder se inscrever no concurso relatado acima, Alice Raggio Nóbrega, 

professora normalista, apresentou os seguintes documentos: folha corrida, na qual 

atestava seu procedimento civil e moral ao juiz de direito da Comarca de Ribeirão Preto, 

ao delegado de polícia, ao vigário da paróquia e ao juiz de paz. 

A segunda concorrente, Elisa de Almeida, professora normalista, nascida em 

Piracicaba, em 27 de janeiro de 1873, era diplomada pela escola normal da capital, em 

12 de dezembro de 1890. Ela apresentou como prova documental: pública-forma e  

folha corrida, do juiz de direito da 1a. Vara da Capital, juiz de paz da Sé e o subdelegado 

da Sé. 

Amélia Augusta Furellini, professora normalista, nascida em Bairro Alto, no dia 

07 de fevereiro de 1872, diplomada pela escola Normal da capital, em 05 de dezembro 

de 1891, cujo diretor da Escola Normal era diretor bacharel, Jose Estácio Correa de Sá  

e Benevides. A candidata apresentou os  documentos: pública-forma e  folha corrida, do 

juiz de direito da 1a. Vara da Capital, juiz de paz da Sé e do subdelegado da Sé.  

 Eliza Raquel Macedo, professora normalista, nascida em São Paulo, em 24 de 

janeiro de 1869, diplomou-se pela Escola Normal da capital, em 30 de novembro de 

1899, época em que era  diretor o  bacharel José Estácio Correa de Sá e Benevides. Ela 

apresentou como prova documental os seguintes atestados: pública-forma e folha 

corrida, do juiz de direito da 1a. Vara da Capital, juiz de paz da Sé e do subdelegado da 

Sé. 

Como se pode notar, as candidatas acima concorriam, de certo modo, em 

condições de igualdade. Eram formadas pela escola normal e possuíam um diploma que 

                                                 
44 Da mesma forma, no século XIX, também se inventaram, a partir de problemas jurídicos, judiciários, 
penais, formas de mais de análise bem mais curiosas que chamaria de exame (examen) e não mais inquérito. 
Tais formas de análise deram origem à Sociologia, à Psicologia, à Psicopatologia, à Criminologia, à 
Psicanálise. Tentarei mostrar como, ao procurarmos a origem dessas formas, vemos que elas nasceram em 
ligação direta com a formação de um certo número de controles políticos e sociais no momento da formação 
da sociedade capitalista, no final do século XIX (Foucault, 2002 , p. 12). 
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lhes conferia um certo prestígio social. Credenciadas, então,  para os exames,  as 

candidatas  foram para a segunda fase do concurso a “disputa”. Segundo Foucault, esse 

momento diz respeito ao “afrontamento de dois adversários que utilizavam a arma 

verbal, os processos retóricos e demonstrações baseados essencialmente no apelo à 

autoridade: apelava-se não para as testemunhas da verdade para  as testemunhas de 

força” (Foucault, 2002, p. 76-77). 

Como autoridades que testemunhavam o que estava sendo dito e, muito mais que 

testemunhar, julgavam a veracidade do que era dito, estava a comissão julgadora. Neste 

caso, ela era composta pelo diretor geral da instrução pública; Arthur Cezar Guimarães, 

como presidente; Alfredo Moreira de Barros e Oliveira Lima e Henrique João Lacerda, 

como representantes do governo e dos cidadãos; Francisco Silvério Gomes dos Reis, 

Libero Braga e Brasília Ilioro da Silva; como examinadores, sendo a última de prendas 

domésticas. Portanto, era essa comissão quem estabelecia a relação entre o que era 

conhecido e as formas políticas, sociais ou econômicas que serviam de contexto a esse 

conhecimento. 

Fato que fica claro na disputa entre Alice Baggio Nóbrega e Adelina Goursand, 

concorrentes em oposição à escola da Bela Cintra, cujo resultado demonstrava falta de 

uniformidade no julgamento dos membros da comissão. Foi assim que o inspetor geral  

fez prevalecer a vontade da maioria da comissão. O relatório acima deixa claro toda a 

relação de saber e de poder instituída em uma situação de disputa, como no caso dos 

concursos. 

 Um fato a ser observado nesses concursos era a forma de argüição, já que os 

candidatos argüiam uns aos outros. A comissão só testemunhava e julgava o domínio do 

conhecimento demonstrado por cada um dos candidatos: tal prática de argüição, 

segundo Foucault (2002), representa o disputatio, um ritual que incidia na disputa 

verbal entre dois adversários. Consistia em um tipo de manifestação do saber, da 

“autentificação” do saber que obedecia ao esquema geral de uma prova.  

Uma série de outras disputas  foram anunciadas, nesse período, como no caso do 

concurso publicado em edital do dia 21 de outubro, no Diário Oficial de 11 de  

novembro de 1893. Inscreveu-se a candidata, Isolina Pedroso de Mello,  normalista, 

nascida em São Paulo, em 02 de novembro de 1872, diplomada pela escola normal da 

capital, cuja carta, a de habilitação para o magistério primário, foi apresentada com data 

de 30 de novembro de 1889. Nela constava como diretor bacharel José Estácio Correa 

 142



de Sá  e Benevides. O processo foi enviado no dia 13 de dezembro de 1893, dirigido ao 

secretário do Interior, Cesário Motta Junior, pelo diretor geral da instrução pública. O 

texto informava sobre a realização  do concurso para provimento das escolas 

preliminares vagas. O concurso foi realizado em conformidade com o art. 82, do 

regulamento, de 27 de novembro. Os exames não aconteceram, já que não havia 

opositores. Diante desse fato, foi nomeada a referida candidata. (Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, CO 6692.) 

O concurso foi dado como prejudicado por não haver outro candidato que 

pudesse criar uma situação de disputa. Levou-se em conta também o fato de a candidata 

possuir o diploma que lhe facultava garantias de passagem da condição de professora 

formada pela escola normal à professora primária efetiva. No entanto, a condição para 

exercer o magistério público primário não era apenas o diploma, mas a sua inscrição em 

um concurso como qualquer outro cidadão comum que pleiteasse a vaga. Não se quer, 

nesse caso, menosprezar o valor social e econômico atribuído ao diploma, mas 

esclarecer que, nesse momento histórico, a passagem pelo ritual de concurso de provas e 

títulos era primordial, embora tivesse sido alterado, em parte, em 1904. 

O concurso para as escolas preliminares, registrado em ata com início em 19 de 

março e término em 26 de março de 1894, ocorreu já sob as bases da Lei nº. 88 e de seu 

regulamento. Teve como comissão examinadora: Arthur César Guimarães, diretor geral 

da instrução, como presidente; Alonso Guayanaz da Fonseca, como representante do 

Governo; e dos examinadores, Virgilio de Rezende e Brasília Ilidro da Silva. 

Como opositoras,  no concurso acima referido, estavam Gertrudes de Camargo 

Barros, Josefa Cortez Branco e Geraldina Correa Borges Bandeira. O procedimento, de 

acordo com o edital do concurso, no dia 19, às 11 horas da manhã, em uma das salas do 

Liceu de Artes e Ofício da capital, lugar indicado pelo edital. Foram chamadas as 

candidatas inscritas: Gertrudes de Camargo Barros, Ana de Camargo Barros, Josefina 

Cortez Branco e Geraldina Correa Borges Bandeira. Todas compareceram. A opositora 

Ana de Camargo Barros renunciou ao direito que lhe conferiu a inscrição. 

Organizada, então, a urna de prova escrita com três cédulas equivalentes aos 

pontos formulados pela comissão, foi distribuído o papel rubricado pelo presidente. Foi 

convidada a primeira das concorrentes, de acordo com a ordem de inscrição,  Gertrudes,  

a extrair da referida urna uma cédula que indicasse, por sorte, o número do ponto de 

prova escrita. Ela retirou a cédula nº. 1, correspondente ao ponto: vantagens para a 
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criança do ensino da ginástica. Começaram a dissertar às 11 horas e dezoito minutos, 

sem interrupção. A primeira a entregar foi o texto foi Geraldina, às doze horas e trinta e 

sete minutos; em segundo, Gertrudes,  às doze horas e quarenta e oito minutos; e, em 

terceiro, Josefa Cortez, às doze horas e cinqüenta minutos. Terminadas as provas, foram 

as opositoras convidadas a retirarem-se, dando-se início à apreciação das provas. Foram 

classificadas como regulares as avaliações de Gertrudes e Josefa, e sofrível, a de 

Geraldina, conforme notas lançadas nas provas. 

No dia seguinte, 20 de março, às 10 horas e quinze minutos da manhã, presentes 

a comissão, menos a examinadora de prendas domésticas e as opositoras, deu-se lugar 

aos trabalhos. Convidada a primeira inscrita, Gertrudes, a tirar, à sorte, os pontos da 

prova oral, ela extraiu da urna o ponto de nº. 05 (anexo nº 5). Foi concedido o espaço de 

meia hora para reflexão. Durante o ato, reclamou Gertrudes de Camargo Barros, contra 

o fato de não estarem contidos os pontos sorteados no programa publicado. A 

reclamação foi apreciada pelo presidente da comissão julgadora, mas não foi  atendida, 

já que, segundo ele, o programa era um elenco dos pontos e não a fonte deles. 

Verificando-se, porém, que o ponto de Aritmética – regra de juros simples – 

efetivamente exorbitou do programa, cuja base era  o ensino preliminar, resolveu o 

Presidente  que poderia  deixar de argüir sobre ele, se o quisesse. Embora julgasse que a 

candidata  tivesse  condições de responder à questão, tendo em vista ter sido habilitada 

pela  Escola Normal do Estado. 

 Às onze horas e quinze minutos, começou a primeira inscrita, Gertrudes, a 

argüir a segunda, Josefa, processo que terminou às doze horas e seis minutos. Em 

seguida, passou a primeira inscrita, Gertrudes, a argüir a terceira inscrita, até as doze 

horas e quarenta minutos. Tendo comparecido no ato das provas a examinadora de 

prendas domésticas. Foi por ela distribuído o trabalho de corte e costura simples, que as 

concorrentes executaram até a uma hora e dez minutos da tarde.  

No dia 21 de março, no mesmo lugar e hora, feita a distribuição de agulha às 

opositoras, a eles dedicaram-se das 10h05 até às 10h30. A essa prova, em seguida, foi 

extraída, pela segunda concorrente, da urna, a cédula nº 1 (em anexo),  sendo-lhe dado 

até às 11h05 para reflexão, e iniciada a argüição da segunda inscrita, Josefa, à primeira, 

Gertrudes, processo que durou até às 12h23. Às 12h30, a segunda inscrita, Josefa, 

passou  a argüir a terceira  inscrita, etapa que se prolongou até às 13h20.  
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Não funcionaram os exames durante os dias 22, 23, 25, em razão dos feriados, e 

no dia 24, por impedimento de um dos examinadores. No dia 26 de março, na hora e no 

lugar de costume, presentes a banca examinadora e as opositoras, foram-lhes 

distribuídos trabalhos de costura simples, executados  até às 10h30. Convidada a 

terceira concorrente, Geraldina, a tirar o ponto, extraiu a cédula de nº 3,  com direito a 

reflexão até às 11h15. Terminado o prazo, passou-se à argüição da terceira, Geraldina, à 

primeira, Gertrudes, até às 12h30. Às 12h43, passou a terceira inscrita, Geraldina, a 

argüir a segunda, Josefa, até às 13h57. Terminadas as provas, retiraram-se as 

concorrentes, passando a comissão à  avaliação das provas orais. Os resultados foram os 

seguintes:  

• Nota de prendas domésticas sobre os trabalhos de agulhas: 

prova da candidata Gertrudes,  boa; Josefa Cortes, muito boa; 

Geraldina Correa, sofrível. 

• Por unanimidade dos votos, em primeiro lugar em 

igualdade de circunstâncias, Gertrudes e Josefa Cortez, e, em 

segundo, Geraldina Correa Borges. 

 

O ritual do concurso para escolas preliminares, em 1894, em quase nada se 

diferenciou do de 1893, embora estivessem orientados por leis diferentes. No concurso 

de 1894, aparece uma polêmica em relação aos conteúdos apresentados em edital e os 

apresentados no concurso, pois, quando a comissão foi questionada por uma das 

candidatas, o argumento usado foi a diferença existente entre uma lista de conteúdos e a 

fonte de onde os mesmos foram retirados. Lista que, no período, era elaborada pelo 

Conselho Superior45 e publicada em edital, como referência para as bancas 

examinadoras. 

Os conteúdos, entre outros critérios, ditavam o tipo de professor a ser empregado 

pelo governo nas escolas públicas primárias. Nesse momento, os conteúdos não 

                                                 
45 Em sessão ordinária, em 05 de maio de 1893, registrada em Ata  do Conselho Superior da Instrução, 
sob a presidência do Dr. Arthur César Guimarães, presentes Sr. Arthur Guimarães, Sá Benevides, Goulart 
Penteado, Izaias Vilhaça, ficaram encarregados  os membros do Conselho, Srs. Goulart Penteado e Izaias 
Vilhaça, de organizar o programa dos pontos de concurso  para o preenchimento das vagas das escolas 
públicas primárias, devendo esse programa ser apresentado na próxima sessão, a qual ficou marcada para 
o dia 09 de maio, ao meio-dia. No dia  marcado para entrega da lista dos conteúdos, a leitura  das teses 
para o concurso foi feita  pelo Sr. Secretário do Interior. A referida lista foi aprovada, ficando à comissão 
examinadora o encargo de organizar os pontos que dela quisesse tirar. A lista foi aprovada contra o voto 
de Sra. Márcia Brown, que entendia ser inconveniente qualquer exames baseado em pontos.  
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visavam ao especialista, mas sim a uma formação de cultura geral ou enciclopédica, 

como era denominada na época. Nesse aspecto, a exigência para o  concurso não diferia 

em relação aos programas da Escola Normal. Por fim, como foi visto, a lista de pontos, 

que servia de base para os concursos, era elaborada pelos membros da referida escola. 

 

 

4.3. Os concursos para  as escolas provisórias  
 

Os concursos dos anos oitocentos traziam, como se observou, rituais distintos. 

Conseqüentemente, apresentavam as diferenças sociais, culturais e econômicas de cada 

candidato como, por exemplo, os portadores e os não-portadores de diplomas. 

Nesse sentido, outros concursos puderam ser observados de 1892 a 1897, como, 

por exemplo, os relativos a professores adjuntos de escolas preliminares  e de grupo 

escolar; professores interinos ou escolas provisórias. Assim sendo, será tomado como 

parâmetro o livro de atas do inspetor do 9º distrito escolar, o inspetor distrital João 

Mario Freitas, que servia para o registro dos concursos realizados no distrito pelos 

opositores aos lugares de professor adjunto de grupo escolar e professor interino. Nele 

foram encontradas quatro atas de concursos para professores adjuntos de grupo escolar e 

48 concursos para professores interinos.( anexo 1) 

O livro-ata, tomado como referência, revela todo um processo  acontecido no 

interior das cidades afastadas da metrópole. O processo era coordenado pelo inspetor do 

distrito, que, a exemplo do delegado,  do juiz de paz e do intendente municipal, possuía 

um poder de mando e de controle da vida da cidade. No caso do inspetor do distrito, ele 

detinha o poder de determinar não só os que poderiam ou não ser professor, mas de 

controlar toda a vida da escola. Tal fato revela, ainda, toda uma rede familiar e política, 

que, por várias vezes, aparecia na fala dos próprios inspetores e na do inspetor geral e, 

mesmo na historiografia, como prejudiciais ao desenvolvimento da administração da 

escola pública primária.  

As atas em questão registravam o nome da escola ou grupo a que os candidatos 

concorriam; a “cadeira” que se encontrava vaga nesse grupo ou escola; o nome dos 

candidatos; o município em que se situava a escola ou grupo escolar; o dia, local e hora 

em que teria ocorrido o exame, bem como o nome da comissão examinadora. 

Dos 52 exames realizados pelo inspetor distrital João Mario de Freitas Brito, 29 
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aconteceram no município de Pindamonhangaba. Destes, quatro foram para o 

preenchimento da vaga de professor adjunto do Grupo Escolar “Alfredo Pujol”,46 e 25 

exames para o provimento das escolas provisórias dos bairros do município: dois, na 

cidade de Guaratinguetá; dezoito, no município de Sapucaí; e três, na Vila de Buquira, 

Município de Bocaina. 

Para provimento das vagas para professores adjuntos, quatro foram para a sessão 

feminina e uma, para sessão masculina. Já para as escolas provisórias, foram realizados: 

nove exames para as escolas femininas, 27 para as masculinas e nove, para as mistas. 

Dentre os 51 exames, dois não puderam ser identificados por não conter o nome do 

candidato e a escola a que se destinavam esses exames. 

Entre os 52 realizados, dois candidatos foram examinados duas vezes em datas 

diferentes, mas para as mesmas vagas. O primeiro deles, realizado em São Bento do 

Sapucaí, no dia 5 de setembro de 1895, em uma das salas da Câmara Municipal, para a 

vaga da primeira cadeira do sexo masculino da cidade, sendo candidato Francisco de 

Paula Pedrosa, diante da comissão examinadora composta por João Mario de Freitas 

Brito, coronel Francisco das Chagas Esteves Salgado e o professor Antonio Cordeiro da 

Silva. Esse mesmo candidato se submeteu a um novo exame no dia 2 de janeiro de 

1896, no mesmo local, sala da Câmara Municipal, às dez horas da manhã, para a mesma 

vaga que já havia sido aprovado no concurso anterior, sendo, neste exame, a mesma 

comissão julgadora. 

Sebastião da Costa Alvarenga  também se submeteu a dois exames para a mesma 

vaga. O primeiro ocorrido no dia 3 de julho de 1896, em uma das salas do Grupo 

Escolar Alfredo Pujol, às 11 horas da manhã, concorrendo à vaga da escola provisória 

do Bairro Piedade, em Pindamonhangaba, diante da comissão julgadora composta por 

João Mario Freitas Brito, pelo professor Francisco Ignácio Salgado e Frederico Torres 

Neto (adjunto do grupo). O segundo exame, para mesma vaga, ocorreu no dia 17 de 

outubro de 1896, no mesmo grupo escolar, às 11 horas da manhã, diante da mesma 

comissão julgadora.  

Casos como os acima citados ocorriam constantemente, pois muitos desses 

                                                 
46 Instalado no dia 24 de janeiro de 1895, no prédio nº 3 da Praça Cornélio Lessa, em um prédio 
arrendado pela Câmara Municipal. Ficou instalado nesse endereço até a conclusão da construção de um 
edifício próprio, cuja inauguração aconteceu em 6 de dezembro de 1902. O novo edifício possuía: 1 sala, 
onde funcionava a diretoria do grupo; 1 sala de espera; 1 salão nobre e 10 salas de aulas; além de duas 
grandes áreas arborizadas, que serviam de recreios para as duas secções, feminina e masculina (Anuário 
do Ensino, 1907/1908, p. 219). 
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concursos eram anulados pelo Conselho Superior da Instrução Pública. Isso ocorria em 

razão de alguma irregularidade, tais como: falta de documento e notas incompatíveis 

com as provas enviadas. 

Tome-se como exemplo o concurso de Brasília Bittencourt, habilitada para 

professora adjunta  a qualquer cidade de Lorena. O exame foi prestado diante do 

inspetor do 8º Distrito.  Porém, o parecer de Arthur Guimarães, apresentado na sessão 

do Conselho Superior, no dia 17 de maio de 1895, pediu a anulação do concurso. Como 

representante da 3a seção daquele  Conselho, examinando detidamente os ditos papéis, 

verificou o seguinte: 

 
sem ato algum que justificasse, aparece o exame aludido, pois há entre 
os papéis remetidos requerimento algum da candidata definindo a sua 
instrução  e procedendo a ação do inspetor do 8o distrito. Houve 
portanto uma combinação verbal como único meio de explicá-lo. Tal é 
o defeito que se nota no processo de inscrição, que consiste no 
aparecimento de documentos provando idade, e moralidade, defeito, a 
meu ver de grande ponderação. (Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, OE1163) 
 

 Qualquer irregularidade no processo era motivo suficiente para a anulação dos 

exames, o que não impedida os mesmos de serem revistos, como aparentemente foram 

os casos, acima citados, de Francisco de Paula Pedrosa e Sebastião da Costa Alvarenga. 

 É de se indagar, ainda, quais seriam os critérios para a realização desses exames 

nessas cidades. Observa-se que os exames eram feitos em cidades e vilas que possuíam 

uma rede de relações sinuosas. O candidato aparece numa rede relações sociais, que 

Bourdieu (1998) denominou  de capital social.47

 É possível observar, nos 51 exames realizados, sobrenomes que se 

entrecruzavam entre os candidatos e a própria comissão julgadora. Entre os vários 

inscritos, notam-se os pertencentes à família César, ou seja, pertencentes à família de 

Jose Meneses César e Francisca Marcondes César, selecionados a prestarem serviço 

                                                 
47 O capital social é um conjunto de recursos atuais e potenciais que estão 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. O volume do capital social que um agente individual depende, então, da 
extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de capital (econômico, 
cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem esta ligado. (Bordieu, 1998, p. 
67). 
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como professores provisórios e que compuseram  a comissão julgadora em várias 

ocasiões. Vejamos a relação de parentesco: 

 
• Ana César Meirelles 

• Francisca Marcondes César  

• Jose Martiniano Moreira César 

• Randolfo Nolasco César  

• Maria Cândida de Barros César 

• Jose Meneses César  

• Casemiro Romualdo de Miranda César 

 
Na rede familiar, era possível  perceber também a presença dos Brito: João 

Mario Freitas Brito, inspetor do distrito, Ildefonso Mendes de Brito e Izabel Marieta 

Torres Brito; dos Salgados: Francisco Ignácio Salgado e Tenente Antonio Braconense 

Salgado; dos Oliveira: Ercílio Manoel de Oliveira Santana, Mariana de Oliveira 

Fernandes, Joaquim Ignácio de Oliveira e Maria Joaquina de Oliveira, professora do 

grupo escolar, e que, por duas vezes, fez parte da comissão examinadora. Além de 

outros que se misturavam a outros sobrenomes como os Carvalho, os Marcondes, enfim, 

uma rede indecifrável de parentesco que compunham os nomes dos professores nos 

municípios. Não se deve esquecer que muitos desses exames ocorriam nas casas do 

citados cidadãos: José Moreira César, Frederico José Torres.  

  Tratava-se de uma rede de relações familiares e políticas que, no período em 

questão, passava por transformações de amplos significados, pois, com a República 

federativa e os seus novos princípios organizacionais, o aparelho estatal foi submetido a 

um processo de profunda racionalização e centralização. Basta notar que a centralização 

de mando, colocada nas mãos dos coronéis e suas leis, passou, pouco a pouco, a gerar 

todo um processo administrativo regido por regras previamente estabelecidas, que 

acabavam por enfraquecer o poder do mandatário local, embora não o eliminasse por 

completo.  

É notório que esse processo não foi isento de conflitos, já que gerava longas 

denúncias e, por conseguinte, muitos processos administrativos. No entanto, percebe-se, 

nos registros dos exames, que muitos desses processos eram revertidos em benefício das 

famílias, que, de certo modo, controlavam a vida da cidade ou mesmo em benefício de 

uma burocracia regional, no caso, o inspetor do distrito, em detrimento dos interesses 
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mais imediato. Essas competências revelam que se estava diante de uma “autoridade” 

que se instalava numa região do Estado com poder de fiscalização e de controle não só 

da vida dos funcionários públicos, como também da direção das disputas políticas no 

interior do município.  

Autores como Casalecchi (1987), Love (1982) e Leal (1986) já forneceram 

elementos importantes e que servem de base para a compreensão do desenvolvimento 

político de São Paulo. Foi esse desenvolvimento que permitiu a emergência de uma 

burocracia profissional, dividindo, com o Partido Republicano, muitas de suas funções. 

De acordo com Casalecchi (1982, p.185),  o partido estava enlaçado no Estado e deste 

“emanava todo o oxigênio essencial para sua sobrevivência”. 

Conforme Perissionatto (2000, p. 170), tanto a política dos coronéis como seu 

instrumento político, o PRP, em São Paulo, não podem ser encarados como meramente 

incompatíveis ao processo de racionalização promovido pela burocracia regional, 

“como se houvesse entre eles uma relação de exclusão absoluta, no qual o avanço de um 

se daria necessariamente em oposição ao outro, chegando um momento em que a vitória 

plena da burocratização corresponderia o desaparecimento total daquelas práticas anti-

burocráticas”. Assim sendo, o coronelismo não pode ser tomado como “contraposto” ao 

processo racionalizador da administração pública, ou seja, à modernização do Estado.   

O que se pode observar, até então, é que as relações de parentesco e os laços de 

amizade contavam substancialmente na hora de entrar para a carreira do magistério. 

 

4.3.1. Os documentos como referência cultural e social 
 

Se o  professor interino, em sua maioria, não possuía o diploma que lhe dava livre 

acesso ao cargo de professor público primário, ele usava de outras prerrogativas para 

conseguir o seu ingresso na carreira. Para pertencer a esse mundo, ele precisava provar, 

por meio de documentos e exames, a sua capacidade.  Como no caso dos exames, um 

dos critérios era que se apresentassem, no primeiro momento, como prova material, os 

documentos,48 e  tais provas  o habilitavam para os exames  ao concurso. 

Esses documentos, via de regra, assumiam a função de demonstrar a inserção 

social do candidato e seu lugar na rede de relações da sociedade. Alguns usavam os 

                                                 
48 Provas essas  que precisavam de testemunho de outras pessoas: escrivães, tabeliães, delegados, dentre 
outros.   
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atestados para estabelecer, além da relação familiar, um reconhecimento de qualificação 

no magistério, pois entre os requisitos necessários à inscrição não havia nenhuma 

exigência profissional ou sequer freqüência em um curso, em qualquer nível. Entretanto, 

os candidatos, possuidores de títulos escolares ou sociais, faziam valer seu capital 

cultural e social ao se inscreverem. 

Os documentos apresentados pelos candidatos, como prova, no ato da inscrição, 

revelavam também a origem de  diferentes lugares da sociedade. Homens e mulheres 

que exerciam atividades diferentes: professores particulares, lavradores, vereadores, 

donas-de-casa, alferes e tenentes. Enfim, vinham de diferentes origens sociais e 

culturais, mas que faziam valer essas origens no momento em que pleiteavam uma vaga 

nas escolas 

Fato que pode ser verificado no processo de recrutamento de Francisca Falcão 

Pinheiro Machado, em oposição à escola provisória, de Bauru, em Espírito Santo de 

Fortaleza. Ao precisar provar sua idade, faz uso do certificado de casamento, emitido 

pelo escrivão de paz, Teófilo de Oliveira Castro, oficial do registro civil da cidade, com 

o seguinte teor: 

 
Certifico que revendo em meu cartório, o livro de registro de 
casamentos, nele as folhas 186 encontrei o assentamento do teor 
seguinte: Aos dois dias do mês de outubro de 1894, as oito da noite 
em casa de residência do excelentíssima Senhora Dona Francisca 
Pinheiro, presente o primeiro juiz de paz Major Guilherme Duarte 
Ribas, comigo Antonio Benedito do Amaral escrivão de seu cargo 
abaixo assinado e as testemunhas, Coronel Joaquim de Oliveira  
Lima, Tenente Coronel Manoel Amâncio de Oliveira Machado, 
Major Manoel Gomes Pinheiro Machado e Doutor Ângelo Pinheiro 
Machado, receberam-se em matrimônio a Excelentíssima Senhora 
dona Francisca Falcão e o Senhor Adolfo Pinheiro Machado a 
contraente filha legitima e do Doutor Ismael Marinho Falcão, solteira, 
com vinte anos de idade, ocupada em serviços domésticos, natural do 
Ceará e residente nesta vila, o contraente, filho legítimo do Major 
Gomes Pinheiro já falecido, e sua excelentíssima Senhora Dona 
Francisca Brandina Pinheiro Machado, com vinte e dois anos de 
idade, solteiro, lavrador, natural e residente nesta vila. Em firmeza 
Antonio Benedito do Amaral lavrou o ato. (Exames de habilitação, 
Ordem, 6702, 1896 ) 

 
 

A pessoa que recebe esse certificado passava a ter a clareza quanto ao lugar de 

pertencimento da candidata, pois, presentes na cerimônia de casamento, estavam as 

figuras de um doutor, do major e do coronel. Figuras essas que, conforme Leal (1975), 

representavam as “numerosas categorias de chefes políticos”, que se dividiam em 
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coronéis e doutores: detentores dos bens materiais no caso dos fazendeiros, ou dos bens 

culturais, como no caso dos doutores advogados e médicos,49 que constituíam, em torno 

de si, uma rede de favores, por serviços prestados às famílias ricas ou às massas 

pobres.50  

Virginia de Castro Ferraz, concorrente à cadeira provisória do sexo feminino da 

Vila de Bebedouro, município de Jaboticabal, em 12 de outubro de 1895, também fez 

uso de seu capital cultural.51 No requerimento solicitando dia e local para submeter-se 

aos exames, anunciou ter cursado os dois primeiros anos da escola normal da capital e 

ter sido aprovada em todas as matérias, documento que apresentou em seguida. Fato de 

tal modo relevante que chamou a atenção do inspetor João Meirelles Filho, que o 

mencionou, em ofício enviado ao Conselho Superior da Instrução Pública: 

Deponho em vossas mãos os documentos e mais provas da 
opositora à cadeira da Vila do Bebedouro, Município de 
Jaboticabal, neste distrito, por vos declarada provisória em junho 
do ano passado. Peço-vos licença para chamar a vossa generosa 
atenção para as certidões de aprovação nas matérias do 1 e 2 ano 
da Escola Normal, deste Estado, pela opositora Virginia de 
Castro Ferraz, apresentadas juntamente com os documentos que 
servem de base para inscrição. Segundo o resultado pela mesma 
candidata mostrado nas provas do exame, tanto escrito como oral 
tenho a honra de propor-vos a nomeação da referida Senhora para 
professora provisória da Vila de Bebedouro. Anima-me dar esses 

                                                 
49Quanto aos bacharéis e doutores, Gilberto Freyre, em Sobrados e Mucambos, estuda longamente a 
ascensão política desses. Diz ele: “A valorização social começara a fazer-se em volta de outros 
elementos: em torno da Europa, mas, uma Europa burguesa, de onde nos foram chegando novos estilos de 
vida, contrários aos rurais e mesmo aos patriarcais (....). E todos esses novos valores  foram tornando-se 
insígnias de mando de uma nova aristocracia: a dos sobrados. De uma nova nobreza: a dos doutores e 
bacharéis talvez mais que a dos negociantes ou industriais”. (Freyre, 2003, p. 712). 
50 De acordo com Bordieu (1998, p. 68): “a existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem 
mesmo um dado social, constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato social de instituição 
(representante, no caso do grupo familiar pela definição genealógica das relações de parentesco que é 
característica de uma formação social), mas o produto do trabalho de instauração e de manutenção que é 
necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas, a proporcionar lucros materiais ou 
simbólicos. Em outras palavras, a rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social 
consciente ou inconsciente orientados para a transformação de relações contingentes, como as relações de 
vizinhança, de trabalho ou mesmo de parentesco, em relações, ao mesmo tempo, necessárias e eletivas, que 
implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas (sentimentos de reconhecimento de respeito, de 
amizade etc.) ou institucionalmente garantidas (direitos): E isso graças à alquimia da troca de palavras, de 
presentes, de mulheres, etc.  como comunicação que supõe e produz  o conhecimento e o reconhecimento 
mútuos”. 
 
51 Quanto ao capital cultural, Bordieu (1998, p. 74) alerta que o mesmo pode existir de três formas: “no 
estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob 
a forma de bens culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios 
ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim, no estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se observa em relação 
ao certificado escolar,  confere ao capital cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades 
inteiramente originais”.  
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passos, ilustrado Conselho, entendendo que, pelas provas escritas 
e documentos apresentados pela candidata, Ela acha-se habilitada 
a bem desempenhar o cargo de professora interina de qualquer 
cadeira provisória. (Provimentos de escolas, Ordem 6923, 1895) 
 

Francisco Pereira da Cunha usou da mesma prerrogativa ao prestar provas para 

interinamente reger a Escola Provisória de Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, 

conforme ata de exame realizado em 01 de julho de 1895, com nomeação, por Decreto, 

no dia 27de novembro 1895. Ele apresentou dois atestados: o primeiro, do Monsenhor 

João Soares do Amaral, reitor do Seminário Episcopal de São Paulo, de 03 de fevereiro 

de 1895, informando que o concorrente freqüentou, com aproveitamento as aulas de 

Português, Aritmética e Álgebra, História do Brasil, Latim, Inglês, Física e Química e 

História Natural,  afirmando ter sido regular seu aproveitamento. 

O segundo atestado, do Padre Francisco Reale, informando ter o candidato 

freqüentado o Seminário Episcopal de São Paulo por diversos anos e ter exercido em 

São Luiz de Paranatinga, uma cadeira de ensino público em substituição ao professor 

Bernardino Motta.  Afirmava, ainda, que o candidato já havia lecionado no Colégio do 

Padre Miguel Marcondes e no externato D. Bosco, também naquela cidade, 

encontrando-se, portanto, habilitado a ocupar uma cadeira de ensino público. 

(Provimentos de escolas, Ordem 6923, 1895). 

Nos casos acima,52 tanto Virginia de Castro Ferraz, quanto Francisco Pereira da 

Cunha fizeram valer o seu capital cultural no momento da inscrição. Capital esse que 

não passou despercebido pelos inspetores literários e, tanto no caso de um quanto de 

outro, dispuseram de uma certa vantagem diante de outro candidato que não o 

declarasse possuir. 

Ao considerar os conceitos de capital social e cultural, apresentados nesse texto, 

vê-se que a profissão de professor não se esgota na formação, mas em rituais de 

recrutamento, por meio de exames, provas documentais, mediante os quais é possível 

provar o domínio de saberes, conhecimentos e competências e pertencimento social 

adequados ao exercício da profissão docente. 

 
 
 

                                                 
52 Os casos citados são apenas alguns exemplos dentre os 148 processos de recrutamento de professores 
interinos encontrados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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4.4  As ingerências partidárias  nos concursos realizados nos 

municípios 
 

 Os motivos internos e externos que condicionam a ingerência de um 

determinado partido não poderão ser aqui demonstrados, mas o fato ocorrido no 

município de Santo Antonio da Alegria  no processo de recrutamento dos cidadãos 

Henrique Braga e sua mulher Josina Ferreira Braga, candidatos à cadeira provisória do 

sexo masculino e feminino, é bastante ilustrativo. O concurso fazia parte de um certo 

número de concursos para preenchimento das vagas das escolas provisórias e que fora 

atribuído ao inspetor de distrito e em sua falta seria realizado pelo presidente da Câmara 

Municipal. Esses seguiam um certo rigor, como já vimos, e entre eles estava o de ser 

publicado em Diário Oficial e, portanto, podiam ser encontrados quase que todos os 

dias entre 1895 a 1898, período em que tal atribuição foi centralizada na capital. 

 Em Santo Antonio da Alegria, no dia 19 de agosto de 1984, na casa do presidente da 

Câmara Municipal, capitão José Luis Ferreira, de acordo com a ata lavrada por Manoel 

Marcelino Vieira, secretário da Câmara Municipal, prestaram exames para professores 

provisórios das cadeiras do sexo masculino e feminino os cidadãos Henrique Braga e 

sua esposa Josina Ferreira Braga, em presença de uma banca examinadora composta 

pelo já citado capitão Luis Ferreira (como presidente), o major Henrique Cardozo  e  

Carlos Figueiredo. Os candidatos fizeram prova escrita e foram argüidos em provas 

orais sobre pontos sorteados. Ambos os candidatos foram  considerados aprovados e 

nomeados professores provisórios. As nomeações ficavam sujeitas ao Conselho 

Superior da Instrução Pública, órgão responsável pela homologação da nomeação. 

Por meio de ofício, o presidente da Câmara Municipal, José Luis Ferreira Braga, 

encaminha ao secretário do Interior, as atas de exame a que se submeteram Josina 

Ferreira Braga e Henrique Braga, bem como toda a documentação apresentada pelos 

candidatos, recomendando-os “certo de que o publico do Distrito estariam  fazendo 

especial aquisição” (cf. Of. Div.1894. Ordem 6.693). 

No dia 31 de agosto de 1894, a Diretoria da Instrução Pública encaminha ao 

Conselho Superior da Instrução Pública o ofício recebido da Câmara Municipal de 

Santo Antonio da Alegria, acompanhado do processo (ata, documentos e provas 

escritas) dos exames de suficiência prestados pelos candidatos ao provimento interino 

das cadeiras provisórias daquela Vila. 
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Em seção do dia 14 de setembro de 1894, o Conselho Superior da Instrução 

Pública, após examinar os papéis sobre os exames de provimento das escolas 

provisórias, relativos aos candidatos Josina Ferreira Braga e Henrique Braga, verificou 

ter havido regularidade nos respectivos atos de exames. Seriam aprovadas as suas 

nomeações, assim que apresentassem um documento que provasse a idade dos 

candidatos. 

Os procedimentos até aqui relatados faziam parte das exigências legais53 a que 

deveriam se sujeitar qualquer cidadão interessado em preencher as vagas das escolas 

declaradas provisórias nos municípios. Isso se esses processos estivessem isentos das 

disputas partidárias existentes nos locais.  

Não sendo o caso desse processo, em que as disputas foram expressas no ofício 

da inspetoria literária do 16o. Distrito da Instrução Pública de Ribeirão Preto, de 06 de 

outubro de 1894, assinado por Brazilio de Souza Camargo, enviado ao diretor geral da 

instrução pública, comunicando que, apesar de o cidadão Henrique Braga e sua esposa 

Josina Ferreira Braga terem prestado exame, eles não poderiam ser nomeados 

professores interinos devido à denúncia, do intendente municipal, de que o cidadão 

Henrique Braga se embriagava “a ponto de ficar em estado de alienação”. Tendo em 

vista a denúncia, o próprio inspetor literário  foi à respectiva Vila e  colheu, 

pessoalmente, de pessoas idôneas e fidedignas (professores públicos, do juiz de direito, 

dos pais, dos vereadores municipais) informações desfavoráveis  sobre a dignidade e 

caráter de Henrique Braga,  constatando que não se tratava de vingança do denunciante.  

Diante do fato, Brazilio de Souza Camargo, inspetor literário, substituiu o cidadão 

Henrique Braga pelo candidato Antonio Julio da Silva, que, além de habilitação para o 

magistério, era de um comportamento moral digno, e havia se submetido a exame das 

matérias do programa das escolas provisórias, cujos documentos, referentes ao seu 

exame, teriam sido encaminhados  ao Conselho Superior da Instrução Pública. Brazilio 

de Souza Camargo informou, ainda, não ter substituído Josina Braga, por outra 

candidata, por  não encontrar na vila, até aquela data, uma senhora  em condições de ser 

professora pública. Mas, apesar disso, solicitava a anulação do respectivo exame devido 

ao procedimento irregular do marido. 

                                                 
53 Exigências expressas na Lei n. 169, de 7 de agosto de 1893 e na a Lei nº. 88, de 8 de setembro de 1893.  
De acordo com o artigo 4ª § 3.º, nos lugares onde houvesse inspetor de distrito, os presidentes das 
câmaras municipais exerceriam a atribuição, concedida pela lei e o regulamento aos referidos inspetores 
distritais, de nomearem comissões para examinarem os pretendentes ás cadeiras vagas no caráter de 
professor interino. 
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O ofício acima desencadeou uma avalanche de ofícios encaminhados à Diretoria 

Geral da Instrução Pública, ao secretário dos Negócios do Interior e ao presidente do 

Estado, tanto dos denunciados, como dos denunciantes. 

Do paço do governo municipal de Santo Antonio da Alegria, em 15 de outubro 

de 1894, assinado por João Venâncio Dias, vice-presidente em exercício, enviado ao 

inspetor do distrito, Brazilio de Souza Camargo, saiu um ofício em que seu autor 

declarava ter lido em Diário Oficial uma pequena contestação ao ofício dirigido pelo 

mesmo ao inspetor do distrito sobre o estado de embriaguez do candidato Henrique 

Braga, candidato à única cadeira provisória daquela vila. Ele comunicou que quem 

patrocinava o comportamento reprovado do candidato era José Luis Ferreira, presidente 

da Câmara do município. E declarava, “sob juramento do seu cargo”, que nenhum 

membro da mesma Câmara pactuava com o ato do presidente e, em nome do povo 

daquela vila, solicitava a nomeação do cidadão Antonio Julio da Silva como professor 

interino, e a anulação, pelas razões expostas, do exame do cidadão Henrique Braga. 

Considerando que o cidadão Jose Luis Ferreira, como presidente da referida Câmara, e 

João Theodoro de Souza, como juiz de Paz, deram atestado a Henrique Braga, sem 

conhecer sua má índole, e promoveram um abaixo-assinado falso a favor do mesmo, 

pedia providências e, solicitava que o inspetor do distrito levasse o caso ao 

conhecimento do diretor geral da instrução. 

Da Câmara Municipal, da Vila de Santo Antonio da Alegria, no dia 18 de 

novembro 1894, de José Luis Ferreira, presidente da Câmara ao diretor geral da 

instrução pública, saiu um ofício com seguinte teor:  “remetendo a petição do cidadão 

Henrique Braga, candidato à cadeira provisória da Vila a qual vai assinada pela maior 

parte dos diretório Republicano, vereadores, juiz de paz e negociantes da Vila, pela qual 

fica provado o conceito público que goza aqui o dito cidadão” (Ofícios  Diversos,1894. 

Ordem 6.693) 

O documento passou por varias seções e foi enviado ao Conselho no dia 28 de 

novembro de 1894. Constava, ainda, de um encaminhamento da 2a. seção para o diretor 

geral, com o seguinte teor: “Dos papéis inclusos, pendentes, ainda de solução do 

Conselho, consta tudo quanto tem ocorrido com relação à nomeação do cidadão 

Henrique Braga datada de 26 de novembro de 1894” (Ofícios  Diversos,1894. Ordem 

6.693) 
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O abaixo-assinado referido no documento acima havia sido dirigido ao povo de 

Santo Antonio da Alegria, com o seguinte teor: 

Cidadãos! Tendo chegado ao meu conhecimento que diversas pessoas residentes 

nesta Vila, não são concordes em aceitar-me  como professor público para cujo 

cargo fui considerado pelo Sr. Capitão Geraldino de Sousa Vieira em Maio (...) e 

acho-me aprovado pelo governo do Estado, peço por tanto a todas as pessoas 

que concordarem com o exercício do referido cargo por mim exercido, 

dignarem-se assinar ao pé desta para meu governo. Por cujo favor o suplicante 

confessa-se ternamente grato. Vila de Santo Antonio da Alegria, 28 de outubro 

de 1894. Henrique Braga.” (Ofícios . Diversos.1894. Ordem 6.693) 

 

O documento encontrava-se assinado pelos componentes do Diretório Municipal 

Republicano  e por alguns outros cidadãos com a definição de suas respectivas 

ocupações: 

•  José João Sebastião Dias (negociante) 

• José Joaquim Venâncio (proprietário) 

• José João dos Reis (negociante) 

• Manoel Marcellino Vieira (secretário da Câmara) 

• João Batista da Fonseca (capitalista) 

• Joaquim Theodoro de Souza ( negociante) 

• João Batista de Sousa  Osório (vereador) 

• João Jose de Sousa Osório (proprietário) 

• Geraldino de Souza Vieira (Vice-presidente do partido e escrivão de 

notas) 

• Antonio Felix da Silva (Presidente do partido e 1o. juiz de Paz) 

• João Venâncio Dias Sobrinho ( proprietário) 

• Jose Luiz Ferreira (Presidente da câmara) 

• Thimotteo Ferreira Gonçalves (farmacêutico) 

• Militão Felisberto Dias (2o. juiz de Paz em exercício) 

• Jose (...) de Carvalho (negociante) 

• Julião Ferreira Lima (negociante) 

• Arago de Vicente Jose Moreira (negociante) 

• Julião Ferreira Lima (negociante) 
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• Antonio Garcia Ribeiro (vereador) 

• Geronimo Pio Barboza (negociante) 

• João Theodoro de Souza (3º. Juiz de Paz em exercício.) 

 

Um outro documento que constava do processo foi o requerimento de Henrique 

Braga ao Juiz de Paz da Vila, de 16 de outubro de 1894, requerendo: se  o mesmo 

encontrava-se em condições de exercer o magistério público; se o suplicante tinha vícios 

reprovados que o inibiam das funções de qualquer cargo que lhe fosse confiado; se  o 

mesmo tinha exercido diversos empregos públicos, sempre merecendo o conceito 

público e se deles lhe apresentou alguns documentos; se sabia que todo o boato de 

imoralidade existente contra o suplicante era partido do seu atual inimigo João 

Venâncio Dias e Ex. Intendente Municipal da Vila; se constava que o referido 

intendente, antes de se constituir inimigo do suplicante, dirigiu um ofício ao inspetor de 

instrução do 16º. Distrito em abono do suplicante e de sua senhora Josina Braga; se 

constava que seu adversário, João Venâncio Dias , tinha por costume andar de casa em 

casa informando pessoas honestas além da  do suplicante e, finalmente,  se sabia pouco 

mais ou menos qual a idade e habilitações literárias do cidadão Antonio Julio, candidato  

classificado em segundo lugar para a  cadeira provisória.  A resposta ao longo 

requerimento cotinha as seguintes informações: 

João Teodoro de Souza, juiz de Paz da Vila Santo Antonio da Alegria, na forma 

da lei, atestava que o suplicante Henrique Braga, conhecido seu, era pessoa 

fidedigna para o magistério público e não tinha defeitos físicos, nem moral que o 

impedissem de exercer as funções que pretendia, e que o mesmo exercera outros 

cargos públicos com bom êxito. E ainda, o inimigo do suplicante, João Venâncio 

Dias, o havia difamado, depois de o ter recomendado primeiramente ao Inspetor 

literário. O referido ex-intendente costumava vitimar a todos quantos não 

concorressem para a política de oposição a que era filiado, mas que pertencia o 

cidadão Henrique Braga, verdadeiro político correligionário Republicano. 

Finalmente, comunicava que o segundo candidato Antonio Julio era de idade 

superior a 70 anos e que todas as suas recomendações partiam de pessoas de 

outro município que não conheciam o cidadão Henrique Braga o que os levam a 

confundir as habilitações de ambos os candidatos. E opinava pela nomeação de 

Henrique Braga por justiça. 
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Da Diretoria Geral da Instrução Pública, no dia 19 de outubro de 1894, enviado 

ao Conselho Superior da Instrução Pública, saiu um ofício informando que, em sessão 

ordinária de 14 de setembro de 1894, o Conselho Superior havia aprovado o processo de 

exames do cidadão Henrique Braga e de Josina Ferreira Braga, opositores às escolas 

provisórias da Vila de Santo Antonio da Alegria. Devendo a diretoria encaminhar essas 

pretensões, deixou-o de fazer em razão das seguintes circunstâncias: 

Em ofício datado de 06 do corrente o Inspetor literário  do 16o. distrito opôs embargar 
as nomeações desses candidatos por motivos graves “ponderosos” que apresenta e 
justifica no referido ofício; quando a diretoria ia submeter o caso a vossa competente 
apreciação recebeu, enviado pelo Dr. Secretário do Interior, um ofício do cidadão 
presidente da Câmara Municipal da mencionada Vila instruído de alguns documentos , 
protestando contra o ato daquele inspetor e portanto, em vista disso, passava as mãos 
dos conselheiros o aludido processo de exames daqueles candidatos acompanhado do 
respectivo parecer, submetendo-o com os dois referidos ofícios, solicitando deliberação 
do Conselho. ( Ofícios Diviversos, 1894. Ordem 6.693) 
 

Depois de 22 ofícios que acabavam compondo todo o processo, que teve início 

com a denúncia do vice-presidente  da Câmara Municipal, saiu  da  Diretoria Geral da 

Instrução Pública,  com data de 11 de fevereiro de 1895, o seguinte parecer: 

1. No incluso ofício a Câmara Municipal de Santo Antonio da 

Alegria pede de preferência a nomeação do cidadão Henrique Braga e sua esposa 

D. Jacinta Ferreira Braga para professores da Escola provisória daquela Vila. 

2. No dia 19 de agosto do corrente ano, os dois candidatos 

fizeram exames, perante comissão nomeada pelo Presidente da Câmara, cidadão 

Jose Luis Ferreira, das matérias incluídas no programa do ensino destinado aos 

professores interinos, foram aprovados e, na mesma data, nomeados para 

regerem as escolas daquela Vila. 

3. O presidente da Câmara, conforme regulamento de 27 de 

novembro, sujeitou o seu ato à aprovação do Conselho Superior e este em seção 

do dia 14 de setembro aprovou o processo de tais exames, habilitando os 

candidatos a nomeação, dependendo apenas da prova de idade legal.  

4. Em vistas de uma denúncia contra o cidadão Henrique Braga 

pelo vice-presidente da Câmara, o cidadão João Venâncio Dias e corroborada 

pelo então inspetor do distrito o cidadão Basílio de Camargo, a nomeação 

aprovada pelo conselho não foi apresentada ao governo; 

5. Em 18 de setembro, perante comissão nomeada pelo Inspetor do 

distrito, prestou exame para escola provisória, para substituir o cidadão Henrique 
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Braga o cidadão Antonio Julio da Silva que aprovado foi nomeado pelo Inspetor 

literário em 21 de setembro, submetendo confirmação ao Conselho em 05 de 

outubro  e sendo a proposto a aprovação do governo no incluso ofício nº 1110 de 

29 de dezembro. 

6. O presidente da Câmara, em ofício de 11 de outubro,  protestou 

contra a denúncia dada pelo vice-presidente da câmara, julgando-a sem 

fundamento. 

“Pelo exposto vê-se que o presidente e o vice-presidente da Câmara estão 

em oposição, parecendo a secção que convém ouvir de novo o Inspetor do 

distrito cidadão Brasiliano de Azevedo.” (Ofícios Diversos,1894. Ordem 6.693) 

 

Se for levado  em conta que, em Santo Antonio da Alegria, conforme dados54, 

em 1897, havia apenas 100 eleitores, sendo que destes 82 eram agricultor, 12 

comerciantes e 12 empregados públicos, há de se concluir que se tratava basicamente de 

uma região rural, na qual a política dos “coronéis” era acirrada na disputa pelo voto. 

Segundo Leal (1896, p. 48-49), as correntes políticas municipais se digladiavam 

com ódio mortal, mas, freqüentemente, o que cada uma delas pretendia era obter 

preferências do governo do Estado. Não havia embates para derrotar o governo no 

território do município, batiam-se para disputarem, entre si, o privilégio de apoiar o 

governo e nele se amparar, pois o maior mal que poderia acontecer a um chefe político 

municipal era ter o governo do Estado como adversário.  

O caso aqui relatado serviu para identificar e analisar quais os “instrumentos 

políticos” utilizados pela alta direção administrativa do Estado para impor ao município 

as suas orientações na conduta das disputas pelo poder local. A sociedade paulista, no 

período em questão, passava por transformações políticas de amplos significados, pois, 

com a República federativa e os seus novos princípios organizacionais, o aparelho 

estatal foi submetido a um processo de profunda racionalização e centralização, basta 

notar que toda a disputa pelo poder no interior do município, anteriormente resolvida 

pelos coronéis e suas leis, passou a gerar todo um processo administrativo regido por 

regras previamente estabelecidas que acabavam por enfraquecer o poder do mandatário 

local, mas não eliminava-o.  

                                                 
54  Do mapa eleitoral  do Relatório da Secretaria do Interior. Apud CASALECCHI, Jose Enio. 1987. O 
Partido Republicano paulista. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 258-264. 
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É notório que esse processo não foi isento de conflitos, já que havia longas 

denúncias e conseqüentes processos administrativos. No entanto, percebe-se, com 

especial atenção ao processo de recrutamento de Henrique Braga e de sua esposa Josina 

Braga, que as disputas localizadas no município foram revertidas em benefício de uma 

burocracia regional, no caso, o inspetor do distrito, em detrimento dos interesses mais 

imediatos. Essas competências revelam que se estava diante de uma “autoridade” que se 

instalava numa região do Estado com poder de fiscalização e de controle não só da vida 

dos funcionários públicos, como também o de dar direção às disputas políticas no 

interior do município.55  

Conforme Perissionatto (2000, p. 170), tanto a política dos coronéis como seu 

instrumento político, o PRP, em São Paulo, não podem ser encarados como meramente 

incompatíveis ao processo de racionalização promovido pela burocracia regional, 

“como se houvesse entre eles uma relação de exclusão absoluta, no qual o avanço de um 

se daria necessariamente em oposição ao outro, chegando um momento em que a vitória 

plena da burocratização corresponderia o desaparecimento total daquelas praticas 

antiburocráticas”. Assim sendo, o coronelismo não pode ser tomado como 

“contraposto” ao processo de racionalizador da administração pública, ou seja, à 

modernização do Estado. 

                                                 
55 Autores como Casalecchi ( 1987), Love ( 1982) e Leal ( 1986) já forneceram elementos que servem de 
base para compreensão do desenvolvimento político de São Paulo, pois foi esse desenvolvimento que 
permitiu a emergência de uma burocracia profissional dividindo com o partido centralizado muitas de 
suas funções. De acordo com Casalecchi, (1982, p. 185)  o partido estava enlaçado no Estado e deste 
“emanava todo o oxigênio essencial para sua sobrevivência”. 
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CAPÍTULO  V 

 

OS ÓRGÃOS SUPERIORES  DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

NA ADMINISTRAÇÃO REPUBLICANA  
 

Neste capítulo, será evidenciado o projeto de operacionalização prática do 

projeto republicano de ordenação da vida social. O foco é o projeto de educação 

popular  com  a criação e desenvolvimento de uma Diretoria de Instrução Pública e  

com um grupo de funcionários em  cargos de direção do ensino, para garantir a 

execução  desse projeto, seja por meio da organização administrativa e pedagógica 

das escolas, seja através da fiscalização e a qualificação dos professores. Será 

observado também  como outros serviços foram instituídos de modo a se atender às 

demandas sociais do projeto social em execução. 

 

Não escapara ao vosso elevado critério a urgência de assentar a 
instrução pública em bases firmes. Considero a lei de 
organização do ensino como uma das suplementares e julgo que 
a República não pode prescindir de pôr ao lado dos poderes 
públicos os cidadãos capazes de fiscalizá-los e de exercer a 
suprema autoridade de opinião de, a força real em todo o regime 
democrático. Eu sei que compreendeis perfeitamente a vossa 
responsabilidade neste período de nossa organização política e 
que assaltam o vosso espírito os problemas complexos de nossa 
vida social. (Mensagem do presidente do Estado, Américo 
Brasiliense,  ao Congresso Constituinte, em 08 de junho de 
1891) 

 

Observa-se, no texto acima, que o propósito do governo no regime republicano, 

em relação à instrução pública, não seria o  de romper com velhas práticas, mas, sim, 

ampliar as que já existiam ou mesmo extinguir os órgãos e funções que não atendiam  

ao novo regime. 

Nesse sentido, as modificações na educação, com a República, em relação aos 

órgãos superiores de direção do ensino, começaram pela extinção do Conselho Superior 

de Instrução Pública, com a transferência de algumas de suas atribuições para o 

presidente do Estado e de outras ao diretor geral da Instrução Pública, cuja extinção, 

constante do Decreto nº 33 de 1890, foi relacionada à necessidade de rapidez de ação 
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por parte do poder público, pois “o mesmo raramente se reunia, ocasionando assim 

graves prejuízos e embaraços à ação do Governo”. Essa extinção não durou por muito 

tempo, pois, já no projeto de lei que propunha a reforma da instrução pública como um 

todo, esse conselho retorna como conselho consultivo, em que dividia a direção do 

ensino com o presidente do Estado, diretor da Instrução e inspetores distritais. 

Mudanças também ocorreram em outras instituições administrativas do Estado, 

pois, como já citado, tais alterações implicaram em um processo de racionalização  dos 

serviços em que não só a instrução pública deveria sujeitar-se, mas também todos os 

demais serviços públicos. 

Coube à Secretaria da Justiça a organização judiciária em São Paulo, bem como 

a administração das justiças civil, comercial e criminal, da polícia e da segurança 

pública. Em 1891, por meio da Lei n° 18, de 21 de novembro, regulamentada pelo 

Decreto nº. 80  de 25 de agosto de 1892,  foi fixada a organização do Judiciário do 

Estado e as  suas respectivas competências. O Estado foi divido em distritos. Cada um 

deles era composto por uma unidade mínima de 100 casas, dirigida por um juiz de paz. 

Os distritos elegiam três juizes de paz por triênio, um para cada ano. Com 200 juízes, 

constituía-se uma Comarca, que não deveria ter menos de 10 mil habitantes sob 

jurisdição de um juiz de direito. Ao lado do juiz de direito havia, nas Comarcas, um 

promotor público. 

No caso da Polícia Militar (Corpo de Permanentes), em 1891, com a Lei que fixa 

o efetivo da força policial para o ano de 1892, foi realizada a primeira grande 

modificação relativa à força repressiva herdada do Império, pois as duas forças 

(Permanentes e Urbanos) foram agrupadas sob a denominação de Força Militar de 

Polícia do Estado. Esta Força passou, então, a estar dividida em quatro corpos: o Corpo 

Militar, o Corpo Urbano, o Corpo de Bombeiros e a Companhia de Cavalaria. O Corpo 

de Urbanos passou a ser denominado Quinto Corpo Militar de Polícia, com seus 

serviços restritos à capital. 

Cada Corpo Militar era dirigido por um tenente-coronel, não havendo nenhum 

superior que centralizasse o comando. Em 1892, o Quinto Corpo Militar e o  

policiamento da Capital passam a ser denominados como Força Policial.  Organizada 

em cinco batalhões de infantaria, com um Corpo de cavalaria e um Corpo de bombeiros, 

reunia um total de 3.933 homens. Conforme a Lei nº. 97 A/B, de 21 de  setembro de 

1892, foi instituído um só comandante geral para a Força Policial e um só diretamente 
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subordinado ao presidente  do  Estado. 

A  proclamação da República trouxe consigo a alteração da denominação da 

antiga Secretaria de Polícia para Repartição Central de Polícia, atribuindo-lhe maiores 

poderes e detalhamento da composição hierárquica. Ela passou a ser assim organizada: 

um diretor; três chefes de seções; dois oficiais externos; encarregados da polícia dos 

portos de Santos; oito escriturários; um tesoureiro; um arquivista; um porteiro; um 

contínuo; dois médicos; um fotógrafo contratado; um inspetor de veículos e um ajudante 

para esse inspetor.56

O diretor da repartição seria nomeado pelo presidente do Estado, sendo 

preferidos, para o exercício da função, os bacharéis formados em Direito. Ele ficaria 

subordinado ao chefe de polícia e os demais empregados, a ele, de quem receberiam 

instruções para o desempenho de seus cargos.  

A nomeação dos funcionários da repartição de polícia seria de livre escolha do 

chefe de polícia, exceto os escriturários, pois esses deveriam passar por concurso de 

provas escritas que incluíssem língua e gramática portuguesas, contabilidade, sistema 

métrico decimal, caligrafia e prática do processo criminal. Caberia, ainda, ao chefe de 

polícia estipular o regulamento da Repartição Central. A mesma ficaria organizada por 

seções e serviços designados a cada serventuário da polícia dos portos. Caberia a ela 

estabelecer o uniforme dos funcionários, bem como contratar 10 agentes secretos com 

gratificação aprovada pelo governo (Decreto nº 13, de 20 de janeiro de 1892). 

Na instrução pública, com  o Decreto nº 144/B, que regulamentou a referida Lei 

88/1892, as competências dos encarregados da direção e fiscalização do ensino, bem 

como a subordinação à qual estavam sujeitos, ficaram determinadas de modo que a 

direção suprema do ensino ficasse nas mãos do presidente. Ele teria como auxiliares: o 

secretário do Interior, o Conselho Superior, o Diretor Geral da Instrução Pública, os 

inspetores de distrito57 e as Câmaras Municipais. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Decreto nº. 9 de 31 de Dezembro de 1891, artigo 1º.  
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HIERARQUIA DE POSTOS E NÍVEIS DE AUTORIDADE NA ADMINISTRAÇÃO  

SUPERIOR DA INSTRUÇÃO PÚBLICA EM 1892 
 

Diretor Congresso 
Estadual

Diretor de 
Ginásio 

Dir. de Esc. 
Normal

Secretário do 
Interior

Diretores de Esc. 
Complementar

Diretor Geral

Conselho 
Superior

Inspetor de 
Distrito

Prof. Primários e 
Adjuntos

Câmaras 
Municipais

 
 

Ao presidente do Estado caberia: nomear o diretor geral, os inspetores de 

distrito, os professores, os secretários e oficiais dos estabelecimentos de ensino, bem 

como os empregados da repartição da instrução pública, exceto aqueles nomeados pelo 

secretário do Interior; conceder aposentadoria permuta e remoções; aprovar as 

nomeações de professores de escolas provisórias; criar cursos noturnos gratuitos, 

                                                                                                                                               
57 Os inspetores do distrito, que eram em número de 30, passaram, em 1895, com a Lei de 3 de setembro, 
para 40, pois considerava-se o número anterior insuficiente para realização dos trabalhos (Anuário de 
Ensino, 1907, p. XXVIII). 
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mediante propostas do Conselho Superior e informações dos inspetores de distrito; 

determinar a época dos concursos; dentre outras atribuições.  

Ao secretário dos Negócios do Interior competia: ser intermediário das propostas 

de aposentadorias, permutas e remoções dos professores, feitas pelo diretor geral da 

instrução ao presidente do Estado; conceder vitaliciedade aos professores a que 

tivessem direito e a tivessem requerido; ser intermediário do resultado dos concursos 

que, com base nas nomeações para o magistério público, incumbia ao diretor geral 

apresentar ao presidente do Estado; distribuir gratuitamente, aos professores das escolas 

provisórias, manuais em que fossem indicados os procedimentos a seguir, para que o 

programa fosse desenvolvido de acordo com esses manuais; presidir todos os concursos 

para provimento das cadeiras; propor, ao presidente do Estado, as aposentadorias, 

permutas e remoções requeridas pelos professores; nomear, mediante proposta dos 

inspetores distritais, substitutos para regência das escolas preliminares e intermédias, 

cujos professores se tornassem impedidos por mais de 30 dias, caso não tivessem 

adjuntos; conceder aos professores públicos primários licença, por causa justificada, de 

até quinze dias, com ordenado ou sem ele; levar ao conhecimento, do presidente do 

Estado, o resultado dos concursos para base das nomeações; apreciar as medidas 

tomadas  pelo Conselho Superior; ser intermediário entre o diretor geral, o presidente do 

Estado e o Congresso Estadual; tomar conhecimento dos relatórios anuais do diretor 

geral; criar escolas ambulantes, sugeridas pelo Conselho Superior. 

As atribuições, conferidas ao Conselho Superior, pelo Regulamento, eram: 

organizar regulamentos especiais, consolidando todas as disposições contidas no 

Decreto e, em seguida, organizar o regulamento interno das escolas; inspecionar, 

principalmente as escolas normais e ginásios, além de outras atribuições; propor, ao 

governo, a nomeação de comissões examinadoras dos concursos; organizar os 

programas para provimento de cadeiras; resolver sobre as penas a impor aos 

professores; dar ou sonegar aprovação à escolha dos professores interinos; propor, ao 

presidente do Estado, a nomeação dos inspetores do distrito; coibir as faltas cometidas 

pelos professores que fossem levadas ao seu conhecimento pelos inspetores do distrito; 

providenciar a organização de quadros estatístico; decidir sobre a época em que os 

inspetores de distrito deveriam enviar seus relatórios anuais; organizar os programas de 

ensino primário e decidir sobre os livros e materiais escolares a serem distribuídos às 

escolas. 
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Os membros do Conselho Superior eram eleitos e, após a eleição, poderiam ser 

nomeados e exercerem suas atividades por três anos, sendo-lhes permitida a reeleição. 

Esses membros eram um docente eleito pelos professores públicos primários do Estado; 

dois delegados da municipalidade, eleitos pelas Câmaras Municipais; e um docente, 

eleito pelos professores do ginásio. Os professores deveriam eleger demais em efetivo 

exercício, diplomados ou não. Já os representantes municipais poderiam ser professores 

ou outros cidadãos.58 Os demais membros não eleitos faziam parte do Conselho, por 

ocuparem outros cargos, como o de diretor geral da instrução pública, diretor da Escola 

Normal da Capital e diretor da Escola-Modelo da Capital.59

Ao diretor geral competia: presidir as sessões do Conselho; tomar parte em suas 

deliberações; servir de intermediário entre esse Colegiado e o governo; instruir os 

empregados da instrução pública, inspetores de distrito, diretores, professores, quer 

públicos ou particulares, sobre dúvidas que lhe fossem propostas acerca do 

cumprimento de seus deveres, sujeitando a solução delas ao Conselho Superior, à 

aprovação do governo; nomear substitutos de escolas preliminares e intermédias, 

quando seus professores se licenciavam por mais de 30 dias, conceder licenças aos 

funcionários da repartição e das escolas, bem como aos professores; propor ao 

Congresso a criação e supressão de cadeiras e o orçamento anual das despesas com a 

instrução; propor ao presidente do Estado: aposentadorias, permutas, remoções, e 

nomeações; propor ao secretário do Interior as reformas julgadas convenientes pelo 

Conselho Superior, as nomeações e as declarações de vitaliciedade. 

Os inspetores de distrito, responsáveis diretos pela fiscalização do ensino, 

nomeados pelo presidente por indicação do Conselho Superior, por 3 anos, podendo ser 

renovados, dentre professores normalistas, com 5 anos de prática e com 30 anos no 

mínimo, tiveram suas atribuições fixadas em: presidir os exames das escolas públicas; 

inquirir, de cada professor, as modificações que, porventura, fossem convenientes 

                                                 
58 Artigos 4º , 5º. (§ 5º) e 44 (§ 3º) do Decreto 114-B/1892. 
59 O Anuário de Ensino, de 1907, apresenta a relação de Conselheiros nesse período, e dele faziam parte: 
Dr. Arthur César Guimarães, Diretor Geral da Instrução Pública; o Diretor da Escola Normal, Cônego 
Vicente da Silva; os membros eleitos pelas Câmaras Municipais: Drs. Basílio A. Machado de Oliveira, 
José Vicente de Azevedo, Frederico J. de Araújo Abranches e Padre José Valois de Castro. Os três 
membros nomeados pelo governo eram: Drs. Joaquim José Vieira de Carvalho, Francisco de Paula 
Rabello e Joaquim de Almeida Leite de Moraes. Pela Municipalidade foram eleitos: Drs. Wenceslau de 
Queiroz e Isaias Vilhaça; pelo Ginásio, o Dr. Alonso Guaynaz da Fonseca; e, pelo professorado: Dr. 
Ernesto Goulart Penteado. O Conselho instalou-se em 05 de maio de 1893. Mais tarde, alterou-se a 
constituição do conselho quanto aos nomes indicados, pois se retirou Dr. Isaias Vilhaça  e entrou como 
representante do professorado o professor Augusto César Castanho, passando Ernesto Goulartr Penteado 
(antes representante do professorado) a representar a municipalidade. 
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introduzir no regime escolar do distrito; remeter ao Conselho Superior, nas épocas por 

esse fixadas, relatórios circunstanciados sobre o ensino, indicando as modificações a 

fazer e dando conta do procedimento de cada professor; providenciar para que os 

professores realizassem conferências públicas; recenseamento de alunos; lavrar em livro 

especial o termo de vista; fiscalizar os estabelecimentos ou cursos profissionais ou 

industriais, criados pela municipalidade; nomear e presidir comissões de exames para 

professores interinos, de escolas provisórias; atestar o exercício dos professores e seus 

auxiliares em escolas preliminares; justificar até três faltas dos professores sob sua 

jurisdição; nomear quem substituiria os professores, das escolas preliminares e 

intermédias, nos impedimentos temporários, não excedentes a 30 dias; abrir, numerar, 

rubricar e encerrar todos os livros das escolas públicas sob sua jurisdição; dar 

cumprimento aos atos do presidente do Estado, do secretário do Interior, do Conselho e 

do diretor geral; e  participar a este todas as ocorrências que pudessem ser classificadas 

como delitos disciplinares excedentes à sua alçada, nos limites de seu distrito. 

Diante do exposto acima, pôde-se verificar como se dava a comunicação entre 

os diferentes cargos e funções, dentro da estrutura hierárquica, contida nas atribuições e 

subordinação de cada membro que compunha a direção e fiscalização do ensino, no 

Estado de São Paulo.  

Todavia, no ano de 1893, a  administração e a fiscalização do ensino sofreram  

algumas alterações importantes.60 Embora existisse uma subordinação hierárquica, na 

relação entre o Conselho Superior, a Secretaria do Interior, a Diretoria Geral da 

Instrução e os Inspetores Distritais, com as modificações os diretores de ginásios e 

escolas normais passaram a se relacionar, no que dizia respeito a assuntos 

administrativos, diretamente com o Conselho Superior e com o secretário do Interior, 

sem a necessidade de passarem antes pelo diretor geral. Essa determinação não só 

enfraqueceu a função de diretor, como acabou por delegar aos diretores o papel de 

autoridades intermediárias entre o governo e a escola, retirando a necessidade de os 

mesmos tratarem seus problemas administrativos com o diretor geral da instrução. 

O Conselho Superior, com oito membros que se posicionavam antes entre o 

diretor geral e o secretário do Interior, passou a se situar no mesmo nível do secretário 

do Interior, com as mesmas atribuições anteriores, ou seja, inspecionar as instituições de 

ensino do Estado.  
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Ao secretário do Interior foram acrescidas as incumbências de presidir o 

Conselho Superior; ter, além do voto singular, o de qualidade nos casos de empate e 

resolver os problemas administrativos apresentados pelos diretores das escolas normais 

e ginásios. 

As Câmaras Municipais adquiriram maior importância na administração das 

escolas preliminares e de suas auxiliares, com as seguintes incumbências: atestar o 

exercício dos professores primários e adjuntos; justificar até três faltas, por motivo 

atendível, a cada um dos professores primários e adjuntos e, na falta dos inspetores de 

distrito, competia, aos presidentes das Câmaras Municipais, nomear comissões para 

examinar os candidatos às cadeiras vagas, em caráter provisório, comunicando o 

resultado ao diretor geral ⎯ medida essa que acabou gerando, se não muitas, pelo 

menos, algumas confusões.  

 

 

Hierarquia de postos e níveis de autoridade na administração  

superior da instrução pública em 1893  

 

 

Diretor Congresso 
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Diretor de 
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Dir. de Esc. 
Normal

Secretário do 
Interior

Diretores de Esc. 
Complementar

Diretor Geral

Conselho 
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Inspetor de 
Distrito

Prof. Primários e 
Adjuntos

Câmaras 
Municipais

 
                                                                                                                                               
60 Decreto nº 218, de 27 de novembro de  1893, Regulamento da Instrução Pública, para execução das 
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Ao comparar a hierarquia estabelecida até aqui, pode-se observar um sensível 

esforço no sentido de organizar racionalmente os trabalhos, estruturando órgãos 

administrativos e definindo-lhes as respectivas competências. 

Nesse movimento racionalizador das práticas, alguns cargos ganharam mais 

atribuições e responsabilidades e, com isso, aproximavam-se do centro decisório. 

Outros, já próximo deste, perderam poderes. Foi o caso do diretor geral da instrução 

pública, que, com a Reforma de 1893, perdeu o controle sobre os diretores da escola 

normal e dos ginásios. Esses, por sua vez, passam a ter importância distinta, 

aproximando-se do secretário do Interior. 

Nesse sentido, foi o diretor geral  da instrução quem teve sua competência mais 

restringida pelo Regulamento de 1893, pois dele foram retirados os poderes de: presidir 

o Conselho Superior da Instrução; presidir os concursos para o provimento das escolas 

secundárias e profissionais, participando apenas como simples representante do 

governo; e inspecionar sobre a escola normal. 

Em 1893, com 5.178 homens, as forças repressivas estaduais  também sofreram 

alterações e acabaram retornando ao velho esquema imperial. Elas eram distribuídas em 

uma Brigada Policial, com três batalhões de infantaria e um regimento de cavalaria;, um 

corpo de bombeiros; uma Companhia de Guardas Cívicos da Capital e uma Companhia 

do Interior. Cabia à Brigada manter a segurança na capital, em Santos e em Campinas, 

além dos serviços extraordinários em qualquer parte do Estado. A guarda cívica da 

capital ficou responsável pelo policiamento da parte central da cidade e dos 

divertimentos, festejos e solenidades públicas. Por fim, a guarda cívica do interior, 

antiga polícia local, deveria cuidar do policiamento em todo o Estado (Fernandes, 1973 , 

p. 152). 

Nesse sentido, os serviços públicos prestados voltados para o controle da 

população, fossem eles via instrução ou policiamento mais ou menos ostensivo, estavam  

sempre pautados pelo direito administrativo, com novos e específicos regulamentos  

sendo criados ou reformados no cotidiano da administração pública. Tal processo se 

dava, de um lado, para se estabelecer uma hierarquia mais organizada a cada reforma, 

com regimentos modelares quanto aos cargos e funções dos sujeitos responsáveis pelo 

controle das práticas sociais, de outro, a intenção era criar um  conhecimento acerca dos 

                                                                                                                                               
Leis nºs 88, de 8 de novembro de 1892 e 169, de 7 de agosto de 1893.   
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mesmos.  

Quanto às escolas, adquiria-se um conhecimento a cada visita dos inspetores. 

Eles faziam relatórios sobre as escolas, sobre a distribuição espacial, os programas e  

resultados obtidos. Tal organização demandava um sistema de inspeção que reunisse 

informações e atuasse eficazmente sobre as escolas dispersas pelo Estado. 

 
Graças à previdente divisão de atribuições, à acertada distribuição dos 
serviços, à capacidade e dedicação dos funcionários encarregados de 
executá-los, o plano da administração seguiu sempre o curso normal, 
produzindo os benefícios esperados e previstos, de modo que sua atual 
fase é incontestavelmente compensadora de todos os esforços e 
sacrifícios despendidos, e oferece cabal demonstração da excelência do 
organismo político que a lei fundamental criou e a sua leal observância 
pos em exercício (Anais da Câmara dos Deputados, 1896) 

 

O discurso acima, mensagem do presidente do Estado, Bernardino de Campos,61 

aos senadores e ao Congresso Legislativo de São Paulo, em 1895, apresentava a perfeita 

dimensão dos trabalhos desenvolvidos em todos os campos da administração pública, 

pois não se tratava apenas de um trabalho realizado na instrução, mas, como já foi 

exposto, em todos os demais organismos estatais. 

Com a Reforma da Instrução de 1892, a inspetoria geral ganha staff de Diretoria 

da Instrução Pública e passa a ser organizada em quatro seções: 1a seção: escolas 

preliminares e complementares; 2a seção: ginásios, escolas normais e curso superior; 3a 

seção: Conselho Superior, ensino privado e estatística escolar do Estado, e 4a seção: 

almoxarifado.62 Com o Decreto nº 382, de 03 de setembro de 1896, foi aprovado o 

regulamento da Secretaria do Interior. Essas quatro seções da Secretaria Geral da 

Instrução Pública foram reduzidas a três e subordinadas à 2ª subdiretoria. Ela ficou, 

ainda, responsável por associações literárias, estabelecimentos congêneres, bibliotecas e 

museus. 

O cargo de diretor geral da instrução pública e o Conselho Superior da Instrução 

Pública foram suprimidos, passando as atribuições dos mesmos para o então secretário 

do Interior. 

                                                 
61 Em 1894, com  Bernardino de Campos na Presidência do Estado, foi  também  reorganizada a 
Repartição Central da Polícia, com a ampliação do número de funcionários e a hierarquização dos cargos;  
a regulamentação dos direitos sociais dos funcionários, tais como: promoções, segundo merecimento e  
antiguidade do servidor; a reafirmação da exigência de concurso para ingresso no funcionalismo policial; 
e a criação do cargo de oficial. Quanto ao aspecto administrativo, a repartição de polícia foi dividida em 
três seções, cada uma servida por um chefe, primeiro de segundo oficiais e dois amanuenses. 
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Embora não se tenha verificado, nas mensagens do presidente do Estado, Campo 

Salles, ao Congresso Legislativo, explicação para a supressão do cargo de diretor geral 

da Instrução, foi encontrada uma fala desse presidente, no mínimo, sintomática. De um 

lado, ele afirmava ser o papel da inspeção escolar  “fundamental” e, por isso, o inspetor 

primário seria o agente mais ativo da instrução pública, “sua pedra angular ou a sua 

cavilha”. Por outro lado, defendia que, às vezes, o envolvimento do “inspetor em 

situações que lhe não estranhas” o tirava da sua “indispensável isenção, envolvendo-o, 

algumas vezes, na confusão de interesses de ordem diversa e contrários aos intuitos da 

sua missão” e, portanto, propôs a modificação desses serviços, dando-lhes uma nova 

forma organizativa dos distritos, bem como promovendo modificação em suas 

atribuições, para que o trabalho pudesse ser entregue a um pessoal em menor número, 

mas de “reconhecida competência”. Por certo, defendia a idéia de que essa modificação 

teria toda a “probabilidade” de funcionar melhor atendendo, assim, “à causa do ensino” 

(Egas, 1927a , p. 106-107). 

Entretanto, em relação do Conselho da Instrução Pública, o presidente do Estado 

propôs a supressão, expondo claramente que, como entidade consultiva, considerava-o 

sem utilidade prática, pois a instrução pública possuía “aparelhos indispensáveis” para a 

realização dos serviços, mas se a função fosse “deliberativa”, como o era, tornar-se-ia 

“incompatível com um regime de concentração” que se desenvolvia no seu governo 

(Egas, 1927a, p. 107).  

O debate entre posições diversas ⎯ da constituição do cargo de diretor ou 

inspetor geral ao dos inspetores escolares (literário e distrital) e do Conselho Superior 

da Instrução63 ⎯ foi, em todo o período aqui estudado (1892 a 1930), espaço de 

encontros,  desencontros e expectativas de uma série de investimentos dispostos para a 

fabricação de sujeitos e instituições  normalizadores da ordem social. 

Com a Lei nº 520, de 26 de agosto, regulamentada pelo Decreto nº 518, de 11 de 

fevereiro de 1898, a direção e a inspeção do ensino couberam ao presidente do Estado e 

ao secretário do Interior, auxiliado por um inspetor geral, com as mesmas exigências 

anteriores do diretor geral, e por 10 inspetores escolares.64 Eles eram sediados na 

                                                                                                                                               
62 A Seção, com a finalidade de servir ao Almoxarifado, foi criada com a Lei 374, de 03 de setembro de 

1895. 
63 A última reunião do Conselho Superior foi no dia 17 de setembro de 1897, sob a direção do Secretário 
do Interior, Dino Bueno (Anuário 1907: XXXI). 
64 Foram nomeados, como inspetores escolares, nesse período, os seguintes professores: Lindolpho 
Francisco de Paula, Francisco Pedro do Canto, Virgílio César dos Reis, Emílio Mário de Arantes, 
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capital, auxiliados por inspetores municipais, nomeados pelas Câmaras e pagos pelo 

Estado. 

Ao presidente do Estado, além da direção e inspeção geral do ensino, coube 

nomear o inspetor geral e inspetores escolares. Ao secretário do Interior coube impor 

penas disciplinares aos professores e funcionários do ensino; declarar provisórias as 

escolas vagas, de acordo com as necessidades do ensino; nomear comissões 

examinadoras; nomear substitutos para a regência das escolas preliminares e 

intermédias, cujos professores se tornassem impedidos e não tivessem adjuntos; 

encarregar o inspetor geral, se assim entendesse, da elaboração de projetos e 

regulamentos, regimentos e instruções, que deveriam ser expedidos pelo governo. 

O então inspetor geral,  Mário Bulcão65, funcionário encarregado de inspeção e 

fiscalização, além de executar as deliberações do governo relativas ao ensino tinha 

como atribuições a de superintender o ensino primário e exercer, por si ou por 

intermédio dos inspetores, a fiscalização do ensino em todo o Estado. Os inspetores de 

distrito passaram também a instruir professores e diretores de grupos escolares e escolas 

isoladas. Eles poderiam ser encarregados da organização dos grupos escolares; impor 

penas a diretores e professores; produzir relatórios mensal e anual, com sugestões; 

quando o governo julgasse conveniente ouvi-lo, emitir parecer sobre os assuntos 

referentes ao ensino; organizar os programas e presidir os concursos para o provimento 

das escolas; e guiar e aconselhar os inspetores escolares, diretores escolares e membros 

do magistério primário acerca do cumprimento dos seus deveres. Ao inspetor escolar 

cabiam a fiscalização das escolas isoladas ou reunidas e as visitas às escolas do 

município. 

As razões que levaram o Congresso do Estado a determinar a supressão da 

Secretaria Geral da Instrução Pública, segundo relatório do secretário do Interior, Dino 

Bueno, referiam-se ao fato de estar essa Secretaria “embaraçando” a ação do governo 

nos assuntos referentes ao ensino público e provocando duplicidade de processo de 

todas as matérias que por ela deveriam passar. 

Com essa nova sistemática, o governo tentava resolver os problemas da 

inspeção, fiscalização e também da orientação dos trabalhos desenvolvidos nas escolas 

preliminares estaduais. Entretanto, ela não os resolvia, pelo contrário, agravava-os, com 

                                                                                                                                               
Domingos de Paula e Silva, João Von Atizengen, Júlio César de Oliveira, Antônio Rodrigues Alves 
Pereira, Christiano Wolkart e Cesário Lange Adrien (Anuário de 1907: XXXII). 
65 Foi nomeado e tomou posse para o cargo de inspetor geral no dia 08 de fevereiro de 1898. 
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a dificuldade de transporte, com as grandes distâncias e a falta de pessoal habilitado 

para a regência das escolas. Depois da Reforma a possibilidade de orientação declinou, 

uma vez que, se 40 inspetores regionais, residindo no distrito, não conseguiam fazê-lo, 

havia muito menos chances de isso ocorrer com 10 inspetores estabelecidos na capital.  

A tarefa de fiscalização regular das escolas preliminares foi atribuída aos 

inspetores municipais que exerciam nessas escolas somente uma inspeção 

administrativa. Com tal medida, o governo tentava resolver o problema de controle das 

escolas, por meio de um funcionário, recrutado por critérios não estabelecidos, sem 

qualquer exigência quanto à qualificação profissional e, cujo salário era estabelecido e 

ficava a cargo da Câmara Municipal à qual pertencesse. Desse modo, permitia-se que, 

legalmente, a interferência de interesses locais se manifestasse sem qualquer 

possibilidade de controle por parte do governo estadual. 

Para a instrução pública, 1909 seria um ano de novas mudanças, pois, de  acordo 

com o artigo da Lei nº 1197, de 29 de dezembro de 1909, o presidente do Estado, em 

exercício, baixou novo regulamento da Inspetoria Geral da Instrução Pública, pelo 

Decreto nº 1883, de 6 de junho de 1910, criando a Diretoria Geral, sob novas bases. Ela 

contaria com novos auxiliares, como a reinstituição do cargo de diretor geral da 

instrução pública e suprimindo o cargo de inspetor geral. 

No entanto, essa tão aludida Reforma só veio a se tornar realidade, de fato, em 

1910. Portanto, 13 anos depois. Não aconteceu sobre as bases tão solícitas do, então, 

inspetor geral João Lourenço Rodrigues. A solicitude feita pelo inspetor geral  João 

Bulcão foi atendida, em parte, quando a Diretoria Geral ficou, de acordo com o Decreto 

nº 1.884  de 07 de junho de 1910 , inserida na 1a Seção da 2a. Subdiretoria da Secretaria 

do Interior, que passou a tratar exclusivamente do pessoal e dos assuntos de ensino. Ela 

ficou  composta por um diretor geral e 16 inspetores escolares. 

As competências do cargo de diretor geral, criado em 1910, eram menores do 

que as previstas na Reforma de 1892, uma vez que, como função para o novo cargo 

ficou apenas a inspeção das escolas: isoladas, reunidas, grupos escolares e as escolas 

particulares primárias. Mas, por outro lado, suas atribuições se ampliaram, em relação 

ao cargo de inspetor. 

Colocaram-se em evidência, no Decreto nº 1883 de 06 de junho de 1910, as 

Comissões de Propaganda do Ensino, que deveriam ser constituídas em cada cidade ou 
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povoação e que seriam compostas de três membros a serem nomeados pelo secretário 

do Interior e, na capital, cada distrito de paz possuiria uma Comissão, composta de 

cinco membros. A essas Comissões competiam estimular, por todos os meios, a 

matrícula e a freqüência escolar das crianças; visitar as escolas isoladas, contribuir para 

o seu funcionamento, assistir aos seus exames finais e auxiliar as autoridades escolares 

no desempenho de suas funções. 

 
Organograma fixado pelo Regulamento da Diretoria Geral 

 da Instrução Pública, de 1910  
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Estrutura da Diretoria Geral quanto à inspeção 

 e fiscalização do ensino  de 1918 
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* Escolas particulares, primárias e secundárias. 

** Na capital, os delegados locais ligavam-se diretamente ao diretor geral, já que 

não havia o Conselho Regional de Educação. 

 

Ao usar como base de comparação para a Reforma de 1918  (Decreto nº 2.944, 

de  08 de agosto de 1918 que regulamentou a Lei nº 1579, de 19 de dezembro de 1917) 

a de 1910, pode-se observar, de imediato, que o referido Decreto suprimiu as Comissões 

de Propaganda do Ensino e pôs em execução uma nova sistemática de fiscalização das 

escolas isoladas, com a criação dos Conselhos Regionais de Educação. A lei suspendeu, 

ainda, após a organização dos conselhos regionais, as atribuições conferidas às câmaras 

municipais quanto à inspeção das escolas locais. 

Os Conselhos Regionais de Educação, criados por município, deveriam ser 

compostos de cinco membros: o promotor público ou o juiz de paz, onde não houvesse 

aquele; o presidente da Câmara Municipal; o diretor da escola normal ou um diretor de 

grupo escolar e, onde não houvesse, um professor de escola isolada, quando o município 

não contasse com as duas primeiras escolas; e duas pessoas importantes da localidade, 

nomeadas pelo secretário do Interior.  

Ao Conselho Regional cabia, principalmente, a fiscalização das escolas isoladas. 

Ela seria feita por meio de visitas, nas quais deveriam ser observadas: a freqüência de 

alunos e professores; as condições de instalação escolar; a dotação material e a 
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observância do cumprimento das leis do ensino, sem, porém, intervir na organização 

técnica da escola. Fiscalizar os estabelecimentos particulares, por seus membros e 

delegados, era uma outra atribuição desse Conselho, para verificar se nelas era 

ministrado o ensino da língua nacional, da Geografia e da História do Brasil, 

comunicando, à Diretoria Geral da Instrução o resultado de tal investigação. Deveria 

ser, por intermédio de seu presidente, que o Conselho se relacionaria com as autoridades 

locais e estaduais, fazendo executar as atribuições conferidas ao órgão. Na cidade de 

São Paulo, a fiscalização das escolas isoladas era feita pelo diretor geral. 

Já a Reforma da Instrução Pública, realizada em de 08 de dezembro de 1920, 

com a Lei nº 1,750/1920, regulamentada pelo Decreto 3.356, de 1921, caracterizava-se 

pela profundidade das mudanças realizadas, tanto na estrutura do ensino público 

paulista, como na organização dos órgãos responsáveis por sua administração. 

O sistema de inspeção modificou-se de modo a descentralizar os serviços. Foram 

adicionados à estrutura administrativa novos órgãos, como o das 15 Delegacias 

Regionais de Ensino, criadas em pontos estratégicos do Estado, elevando o número de 

inspetores para 35, passando de  um sistema  de inspeção centralizado na capital para o 

de zoneamento. Os delegados deveriam residir nas sedes onde trabalhavam. Para cada 

delegacia, foram fixados dois distritos, exceto a da capital, que ficou com nove e as de 

Bauru e Catanduva, com um distrito cada. 

Os inspetores deveriam residir nos lugares determinados pelo diretor geral. 

Haveria um inspetor em cada distrito. Em sua função de fiscalizar os grupos escolares, 

escolas reunidas e isoladas, estavam inclusas as seguintes atividades técnicas: elaborar 

um comunicado diário e um roteiro mensal de seus serviços, prestando contas dos 

gastos; atividades administrativas como: encaminhar mapa mensal das faltas dos 

professores e movimento das escolas isoladas quanto às atividades pedagógicas, à 

técnica de ensino e dar aulas-modelo nas escolas isoladas; e disciplinares, como cuidar 

da disciplina dos alunos, idoneidade e eficiência dos professores e informar sobre 

competência e dedicação de professores e diretores. 

A área de atuação da Diretoria Geral foi ampliada, competindo ao diretor geral, 

a direção não só do ensino primário, mas também do complementar, do secundário e do 

profissional, de todo o Estado. Juntava-se a essa atribuição a de superintender a 
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Inspeção Médico-Escolar,66 criada com o objetivo de: 1) tratar gratuitamente os alunos 

portadores de doenças endêmicas e de moléstias dos olhos, nariz e garganta; 2) 

examinar e vacinar periodicamente os professores, alunos e empregados dos 

estabelecimentos de ensino público; 3) aplicar medidas profiláticas, nos prédios das 

escolas públicas e verificar se os das escolas particulares satisfaziam às condições 

higiênicas determinadas pela legislação sanitária; 4) examinar professores e demais 

funcionários do ensino, para a concessão de licença, disponibilidade e aposentadorias.  

O Decreto nº 3.356, de 31 de maio de 1921, previa, em seu artigo 23, § 8º, uma 

reunião semestral promovida pelo diretor geral da instrução, quando seriam reunidos  os 

delegados regionais, os diretores das escolas normais e profissionais, assim como os dos 

ginásios estaduais, para o estudo de questões de interesse do ensino. A referida reunião 

apareceu no relatório do Diretor Geral da Instrução Pública de 1921, Guilherme 

Kuhlmann, ao secretário do Interior, como Conselho de Educação, e, de acordo com o 

relator, seria um Conselho Consultivo.67 

Todo o pessoal do ensino ⎯ professores, diretores, inspetores, delegados e 

demais funcionários ⎯ estaria subordinado ao diretor geral, no que se refere ao 

andamento do ensino público. Isso ficou claro quando o Regulamento explicitou que as 

correspondências desse pessoal com o governo seriam por meio da Diretoria Geral, sob 

pena de censura.  

A Reforma de 1918 não teve longa duração, pois os ajustes necessários levaram 

a uma outra reforma na estrutura administrativa da instrução pública. Com o Decreto 

3.206, de 29 de abril de 1920, foi posta em execução a última Reforma da Diretoria 

Geral da Instrução Pública, dos dois primeiros decênios do século XX. Reforma essa 

que deu à Diretoria Geral mais nove inspetores escolares, seis escriturários, dois 

serventes e uma seção denominada Inspeção Médico-Escolar. 

 

 

 

                                                 
66 O pessoal previsto, para efetivar tais objetivos, era: um Médico-Chefe e Médicos-Inspetores, para a 

rede de escolas da capital e, para o interior, recomendava-se que a inspeção escolar fosse feita por 
inspetores sanitários efetivos, enquanto [até que] o poder municipal não nomeasse seus inspetores. 

67 O Conselho de Educação se reuniu nos de 20 a 25 de Julho de 1921, na capital sob a direção do diretor 
Geral da Instrução Pública, Guilherme Kuhlmann. E segundo discurso de Guilherme Kulhmann, não se 
tratava nesse Conselho de legislar sobre as Leis  do ensino e sim promover a sua aplicação, bem como 
procurar o melhor meio se colocá-las em prática. O Conselho esteve reunido em comissões  de acordo 
com o grau e nível de ensino. 
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Cargos e funções da administração  

estadual de ensino  

Presidente do 
Estado

Congresso 
Estadual

Diretor de 
Ginásio

Secretário do 
Interior

Escolas 
Isoladas

Diretor de 
Esc. Normal e 

Profis.

Diretor Geral

Delegado 
Regional

Inspetor 
Escolar

Diretores 
Grupos e Esc. 

Reunidas

Inspetoria 
Auxil.

 
 

Nessa Reforma, as atribuições do diretor geral foram ampliadas, pois foram 

acrescidas responsabilidades sobre o ensino público profissional e normal, sendo-lhe 

previsto ainda: orientar inspetores, diretores e professores de ensino primário; propor ao 

secretário de Interior a designação de professores para serviços especiais e para 

comissões de estudos; autorizar o desdobramento de períodos das escolas, ouvidos os 

respectivos inspetores; marcar prazo para o professor alfabetizar seus alunos; designar 

os professores da Comissão dos candidatos aos cargos de professores de escolas 

isoladas, escolas-modelo e adjuntos de grupos escolares da capital; designar o júri 

responsável pelo estudo dos casos de incapacidade docente; dentre outras.  

O campo de atuação do inspetor escolar continuou o mesmo, ou seja, as escolas 

isoladas, reunidas, grupos escolares e as particulares. Esses inspetores deveriam residir 

na capital  e, embora recebessem diárias para o deslocamento, os problemas da distância 

e da precariedade dos meios de condução continuavam existindo e dificultando a 

efetivação dos trabalhos. 

 

Com a alteração produzida pelo Decreto nº 3858, de 11 de junho de 1925, 

aprovado pela Lei nº 2095, de 24 de dezembro de 1925, e regulamentada pelo Decreto 
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nº 4101, de 14 de dezembro de 1926,68 a Reforma de 1920 foi revogada e, com ela, o 

governo suprimiu as 15 delegacias regionais e criou 5 inspetorias gerais, sendo que a 

quinta cuidava unicamente de escolas normais e ginásios estaduais, centralizando, 

novamente, a supervisão dos trabalhos de inspeção das escolas preliminares e 

particulares. 

O Estado foi dividido em 4 zonas de inspeção e 50 distritos escolares, ficando 

cada zona sob a superintendência de um inspetor geral e, desse modo, cada inspetor de 

distrito passou a ter, como chefe imediato, o inspetor geral, responsável pela zona na 

qual se localizava seu distrito escolar.  

Foram criados os cargos de inspetores especiais e seus auxiliares, cujas 

atribuições consistiam em programar, detalhadamente, o conteúdo de ensino de matérias 

como: Música, Desenho, Exercícios Físicos, Trabalhos Manuais Femininos e 

Masculinos para as escola primárias, assim como para escolas maternais e creches, e 

apresentá-lo ao Conselho Geral, para aprovação. Após a aprovação, os inspetores 

deveriam cuidar para que tais  conteúdos  ou programas  fossem executados  

O Conselho Geral, órgão colegiado, foi criado como órgão consultivo. Era 

composto pelos cinco inspetores gerais e pelo diretor geral, funcionando sob a 

presidência deste. As atribuições do Conselho Geral eram julgar e seriar livros 

didáticos; julgar sindicâncias e processos; organizar horários e programas; tomar 

conhecimento dos programas dos inspetores e propor modificações. 

Outra função que apareceu foi a do auxiliar de inspeção, que era subordinado ao 

inspetor do distrito, exercendo o papel de intermediário entre professores de escolas 

isoladas e o inspetor, com a competência de abonar as faltas daqueles. 

Com a criação dessa variedade de cargos e com a redefinição das áreas de 

competência dos conservados, o serviço de inspeção ficou estruturado, de modo que a 

direção ficasse com o presidente do Estado, auxiliado por: secretário do Interior; diretor 

geral da instrução pública; cinco inspetores gerais; um Conselho Geral; inspetores 

especiais em trabalhos manuais, masculinos e femininos, escolas maternais e creches, 

música, desenho e ginástica (mais auxiliares de inspeção); inspetores distritais, em 

número de 50; e auxiliares de inspeção, sendo um em cada município do distrito. 

Em 1927, passado pouco mais de um ano da vigência do Decreto 4.101, de 

1926, foram  suprimidos, pela Lei nº 2269, de 31 de dezembro de 1927, os cargos de 

                                                 
68 Esse Regulamento era constituído por 703 artigos. 
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inspetores especiais de trabalhos femininos e de escolas maternais e creches. Elevou-se 

o número de inspetores de distrito para 70 e esse número foi novamente alterado pela 

Lei nº 2135, de 21 de janeiro de 1928, que modificava as disposições das leis anteriores  

para 80 distritos escolares e 80 inspetores distritais, ficando 7 na capital e os demais, 

distribuídos pelo Estado. Criou-se a função de inspetores fiscais das escolas normais 

livres, estabelecendo que seus salários seriam pagos pelas escolas particulares 

inspecionadas. 

Ao serem regulamentadas as Leis nºs 2.269, de 31 de dezembro de 1927 e 2.315, 

de 31 de dezembro de 1928, pelo Decreto nº 4.600, de 30 de maio de 1929, foram 

novamente realizadas algumas alterações nos órgãos da administração superior, pois 

desapareceram os auxiliares de inspetores especiais, aproveitados nos cursos 

complementares. 

Os inspetores de distrito, já sem a obrigação de residirem nas sedes dos distritos 

escolares, passaram a ser diretamente subordinados ao diretor geral, em conseqüência 

da redefinição dos inspetores gerais, que teriam funções individuais e coletivas. Estas, 

quando reunidos em Conselho, e as individuais foram distribuídas em conformidade 

com o Decreto 4.600, de 1929. Diz o artigo 13: 

1º Orientação didática, programas e horários, inspeção das escolas 

normais oficiais e livres e escolas maternais, organização do anuário. 

2º Política escolar: queixas, notificações, sindicâncias, processos 

administrativos e obrigatoriedade do ensino. Cursos noturnos de 

alfabetização; alterações do início e término das aulas por 

conveniências locais. Ensino particular, legislação de funcionamento 

e suspensão de escolas. 

3º Estatística escolar: matrícula, freqüência, mapas de movimento; 

criação e supressão de classes em grupos escolares; localização, 

conversão, transferência, suspensão e restabelecimento de escolas 

isoladas e reunidas; resumos estatísticos para a revista do ensino e 

para o anuário; fichas e prontuários, recenseamento. 

4º Material escolar: distribuição, arrecadação, consertos, limpeza; 

despesas dos inspetores distritais com os serviços de inspeção; passes 

de estrada de ferro; atestados de exercício. 

5º Prédios escolares: construção, adaptação, consertos, limpeza, 
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aquisição, aluguéis, arrendamentos, higiene escolar, gabinetes 

dentários e caixas escolares. 

 

As atribuições coletivas, quando reunidas em Conselho, seriam: julgar livros 

didáticos e decidir sobre adoção; julgar sindicâncias e processos administrativos; 

organizar horários e programas de ensino; discutir a orientação didática que deveria ser 

seguida nas escolas; reunir-se, quando necessário ou sempre que determinasse o diretor 

geral da instrução pública. 

Em 1931, a Diretoria Geral da Instrução Pública passou por uma reorganização, 

conforme o Decreto nº  4.795, de 17 de dezembro de 1930. Depois de considerar a 

dependência da Diretoria Geral da Instrução Pública em relação à Secretaria do Interior, 

chegou-se à conclusão que faltava uma descrição mais detalhada  tanto nas normas 

legais quanto nas praxes adotadas. Para evitar dualidades nos serviços, economizar e 

tornar os serviços mais eficientes, optou-se por fazer essa descrição legal.  

Ficava, então, decretado que a Diretoria Geral da Instrução Pública passaria a se 

chamar Diretoria Geral do Ensino, sendo encarregada da organização técnica e 

fiscalização de todos os ramos públicos e particulares, exceto o ensino superior. Com 

essa reorganização, sob a direção dessa nova repartição ficou uma secretaria, com três 

seções assim intituladas: 1ª) Protocolo e notas; 2ª) Movimento e 3ª) Estatística. Também 

eram de responsabilidade dessa repartição os serviços de assistência técnica e inspeção 

escolar; a Biblioteca Pedagógica Central e o Museu da Criança; a inspeção médica 

escolar e o almoxarifado da Instrução Pública. 

Os serviços de assistência técnica ficariam assim distribuídos: 

a) dois assistentes técnicos de ensino primário, incumbidos de organizar 

as bases das diversas instituições peri-escolares;  

b) um assistente técnico do ensino normal, responsável pelas visitas às 

escolas normais livres e oficiais do interior e da capital, para cuidar da 

implementação da Reforma; 

c) assistente do ensino profissional, cuja tarefa era elaborar projetos para 

as escolas técnicas, adaptadas às várias regiões do Estado; 

d)  um assistente técnico de Educação Física e um assistente técnico de 

Música, responsáveis pela orientação para os professores em suas 

áreas;  
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e)  assistente de Psicologia Aplicada, que ficou encarregado de presidir a 

organização de classes seletivas de 1º ano, constituídas em todos os 

grupos escolares da capital, por meio da aplicação de testes mentais e 

pedagógicos. Acabaram dividindo os alunos do primeiro ano em 476 

classes seletivas, segundo a maturidade das crianças, para 

aprendizagem da leitura e da escrita; 

Os cargos de inspetores gerais, inspetores especiais e dos inspetores gerais de 

escolas normais livres foram extintos. Os serviços de fiscalização do ensino ficaram a 

cargo de dez delegados regionais de ensino e 60 inspetores distritais, dos quais, dez 

ficaram na capital, acompanhados do número de auxiliares de inspeção julgados 

necessários, não podendo esse número ultrapassar duzentos, em todo o Estado.  

O Decreto nº 4845, de 21 de janeiro de 1931, criou o Conselho de Educação, 

órgão consultivo e deliberativo no julgamento de sindicâncias e processos disciplinares 

em que estivessem envolvidos funcionários do ensino. O Conselho teria como membros 

os assistentes técnicos de ensino primário, normal, profissional e o de Psicologia 

Aplicada, o diretor da Diretoria Geral do Ensino, quatro representantes diretos do 

magistério, anualmente eleitos da seguinte forma: um lente do ginásio do Estado, na 

capital; um lente das escolas normais oficiais da capital, um dos mestres profissionais 

do Estado e um diretor de grupo escolar da capital, todos escolhidos, por votação, entre 

seus pares. O Conselho de Educação se reuniria quando convocado pelo diretor geral do 

ensino.  

Em 03 de março de 1931, o coronel João Alberto Lins, interventor federal no 

Estado de São Paulo, usando de suas atribuições, por meio do Decreto nº 4917, 

estabeleceu que a Secretaria de Estado dos Negócios do Interior passaria a se denominar 

Secretaria do Estado de Educação, ficando atribuídos a essa Secretaria os serviços de 

educação pública, a fiscalização do ensino particular, a saúde pública e a assistência, na 

parte não atribuída expressamente às demais. As atribuições da Secretaria extinta, que 

não ficaram a cargo da de Educação e Saúde Pública, passaram a pertencer à Secretaria 

dos Negócios da Justiça. 

Com o referido Decreto, criou-se uma Diretoria Geral e, ligados a ela, dois 

Departamentos: Educação e Saúde Pública. O Departamento de Educação teria um 

diretor geral. Sob sua responsabilidade estariam: 

a) a Diretoria Geral do Ensino; 
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b) a Faculdade de Medicina; 

c) a Escola Politécnica; 

d) o Departamento da Educação Física; 

e) o Seminário das Educandas; 

f) o Museu Paulista; 

g) a Biblioteca Pública; 

h) o Pensionato Artístico; 

i) a Pinacoteca. 

Dentre as atribuições conferidas ao novo Departamento de Educação estavam: 

superintender técnica e administrativamente o ensino público, exceto o superior e o 

ginasial; fiscalizar o ensino particular; regulamentar o trabalho das delegacias regionais 

do ensino; delegar atribuições aos diretores e chefes de serviço; dar posse e exercício 

aos diretores de estabelecimentos  de ensino; dentre outras. 

Em 1932, o Decreto nº 5335, de 7 de janeiro, estabeleceu, em seus primeiros 

artigos que, para orientação e fiscalização do ensino, o corpo de inspeção da Diretoria 

do Ensino compreenderia:  18 assistentes técnicos, residentes na capital, distribuídos 

pelas várias especialidades. Dentre esses seriam escolhidos: 1 assistente administrativo; 

22 delegados escolares, responsáveis pelos trabalhos das 22 regiões em que se dividiria 

o Estado, sendo duas com sede na capital; 24 inspetores escolares, para servirem às duas 

regiões da capital e 70 inspetores escolares das delegacias do interior. 

Para ocuparem os cargos de assistentes técnicos, delegados e inspetores 

escolares, só normalistas de comprovada capacidade seriam selecionados. Já  entre  as 

vagas para os cargos de delegados e inspetores escolares, 80% seriam preenchidas pelo 

critério de promoção, reservando-se as 20% restantes para nomeação de outros 

professores normalistas, de reconhecida competência. Entretanto, para que fossem 

nomeados, não bastava  ser normalista e ter uma reconhecida competência. Dependia-

se, ainda, da indicação do diretor geral do ensino. 

Foi criada, também, com sede na capital, a Delegacia Geral do Ensino Particular, 

responsável pelos serviços de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos de ensino 

privado, sendo formado por, além de um inspetor geral, dez inspetores escolares, com 

jurisdição em todo o Estado. 
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5.1. Reorganização da Diretoria Geral da Instrução Pública  
 

O Decreto nº 5828, de 04 de fevereiro de 1933, reorganizou a Diretoria Geral do 

Ensino, transformada em Departamento de Educação, com um diretor geral, 18 chefes 

de serviços técnicos, 22 delegados escolares, 24 inspetores escolares da capital, 60 

inspetores escolares e, para orientação e fiscalização do ensino particular, 10 inspetores 

escolares da capital e 10 do interior. 

O Decreto nº 5.884, de 21 de abril de 1933, que instituiu o Código de Educação, 

começou  apontando   a existência  de   numerosas leis e regulamentos relativos à 

organização do ensino  pré-primário, primário, profissional, secundário e normal no 

Estado de São Paulo. O texto afirmava  que muitas daquelas  leis, em parte revogadas, 

continham  dispositivos que continuavam  em vigor e conflitavam com as medidas 

posteriormente adotadas. Dessas leis, muitas encerravam  disposições  que nunca 

tiveram execução, nem poderiam tê-la, tornando-se antiquadas e inoportunas. 

O Decreto considerava  que  aquelas situações  irregulares  criadas por leis, 

dispersas e desarticuladas, elaboradas em diferentes épocas e sob várias orientações, 

muitas vezes antagônicas, resultavam em embaraços à administração e entraves ao 

desenvolvimento normal  do aparelho escolar do Estado.  

Sendo assim, as novas exigências econômicas e sociais impunham a 

reorganização das instituições escolares existentes sobre novas bases e a criação de 

serviços não previstos nas legislações anteriores. As legislações  não poderiam servir 

apenas às necessidades imediatas. Deveriam, em tempo oportuno, assegurar e satisfazer 

à evolução social. Fazia-se, pois, necessária a adoção de uma legislação completa e 

orgânica com unidade de concepção e de plano, segura e previdente, e com 

flexibilidade, que permitisse uma adaptação progressiva às novas exigências do meio 

social. 

Nesse sentido, o  Estado de São Paulo, pelo grande número de instituições que 

integrava o seu sistema educacional, pelo vulto dos interesses coletivos e individuais 

ligados à educação pública, tinha necessidade de coordenar e unificar toda a sua 

legislação escolar num código de educação. 

Como conseqüência dessas considerações, para efeito de administração do 

ensino, ficaram os cargos de direção, orientação de fiscalização das instituições 

escolares ligadas diretamente ao Departamento de Educação. O diretor geral seria 
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nomeado em Comissão de uma lista de três nomes, apresentada pelo Conselho de 

Educação, com a função de superintender, orientar e fiscalizar, para coordenar todas as 

atividades escolares e sistematizar todos os serviços administrativos e técnicos, por 

meio de instruções particulares a cada chefe de serviço. O Departamento de Educação 

era subordinado à Secretaria da Educação e Saúde Pública, órgão técnico e consultivo 

servido de um Conselho de Educação, órgão social, constituído de representantes das 

classes sociais. 

As Delegacias Regionais, distribuídas pelas 22 regiões escolares (1 na capital); 

com 84 inspetores escolares, sendo 12 para a capital, 12 para a Chefia das Missões 

Técnicas e Culturais e 60 para o interior e, para os municípios onde houvesse escolas 

isoladas, seriam escolhidos inspetores escolares entre os diretores da localidade e, na 

falta destes, a escolha seria feita entre os professores das escolas isoladas. 

Os Delegados Regionais eram escolhidos, pelo diretor geral, entre inspetores 

escolares, com 400 dias, pelo menos, de exercício no cargo. Dentre suas atribuições 

estavam: executar e fazer executar as leis e regulamentos escolares e as determinações 

do diretor geral do Departamento de Educação; distribuir, eqüitativamente, aos 

inspetores, os serviços regulamentares e o trabalho de inspeção; dar posse aos 

inspetores, diretores das escolas normais, ginásios, escolas profissionais e escolas 

maternais, professores da 1ª seção das escolas normais livres, diretores de grupo escolar 

e secretário de delegacia; justificar faltas, conceder férias e atestar o exercício dos 

inspetores e do secretário de delegacia; visitar e inspecionar todos os estabelecimentos 

de ensino subordinados ao Departamento de Educação, além de receber e transmitir ao 

Departamento de Educação, devidamente informadas, as solicitações e queixas que lhe 

levassem autoridades particulares; enviar ao Departamento de Educação, até o dia 10 de 

cada mês, os roteiros mensais de inspeção e a prestação de contas dos gastos efetuados; 

propor, ao diretor geral, a criação, localização, transferência, conversão, suspensão e 

supressão das escolas; conceder mudanças de horários de aulas e propor regime de 

férias de cada zona, levando em conta as conveniências da população escolar; 

comunicar ao Departamento de Educação e à Secretaria da Educação e Saúde Pública os 

fatos referentes ao início, interrupção e cessação de exercício dos funcionários, aos 

quais tivesse dado posse; reunir, anualmente, os diretores dos grupos escolares da 

região, para orientá-los; determinar sindicâncias, propor instauração de processos, 

aplicar ou propor penas disciplinares; designar auxiliares de inspeção e atestar-lhes o 
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exercício; residir na sede da região. 

 Quanto ao inspetor escolar, como atribuições, estavam as mesmas exigências 

anteriores, relativas ao ano de 1920, com os seguintes acréscimos: cumprir e fazer 

cumprir leis e regulamentos, bem como as determinações de seus superiores 

hierárquicos; visitar os estabelecimentos que lhes fossem distribuídos, inspecionando-os 

quanto à técnica e à eficiência do ensino, à idoneidade e assiduidade dos docentes, e à 

disciplina e higiene dos alunos; orientar os diretores e professores no trabalho 

educativo, estimulando-os e assistindo-os na aplicação dos métodos e processos de 

ensino, bem como sugerindo ou efetuando demonstrações e experiências; verificar o 

estado do mobiliário e dos objetivos escolares, bem como o cuidado dos diretores e 

professores no consumo de material; informar a respeito da dedicação e competência 

dos diretores e professores sob sua jurisdição; presidir, ao menos duas vezes por ano, 

em cada município, a reunião mensal dos professores das escolas isoladas; colaborar 

ativamente no desenvolvimento das instituições peri-escolares e post-escolares ou de 

extensão cultural; colaborar com as missões técnicas e culturais que tinham ido 

trabalhar em suas escolas, apoiando-as e auxiliando-as no desempenho de sua tarefa; 

realizar os exames finais nas escolas isoladas sob a sua inspeção, convocando, para 

auxílio, os diretores de grupos escolares; prestar contas ao Delegado Regional, a cada 

semana, do trabalho realizado, com relatório minucioso do roteiro seguido e dos gastos 

efetuados; realizar sindicâncias, por determinação do Delegado Regional ou, em casos 

excepcionais, por iniciativa própria; aplicar ou propor aplicação de penas; substituir o 

Delegado Regional, quando para isso designado; residir na sede da Delegacia, podendo, 

porém, em caso de manifesta conveniência para o serviço, ser fixada residência em 

outra cidade da região. 

Quanto às incumbências dos auxiliares de inspeção, estavam as de, entre outras: 

colaborar com o inspetor escolar, na inspeção das escolas isoladas, podendo ausentar-se, 

de seu próprio estabelecimento, dois dias por mês; dar posse e exercício aos professores 

do município; informar os pedidos de licença, propondo a nomeação de substituto; 

reunir, mensalmente, os professores de escolas isoladas do município, para orientá-los e 

prestar-lhes assistência técnica; atestar a freqüência e justificar falta dos professores; 

propor ao Delegado Regional, na falta de diplomados, professores leigos; comunicar ao 

delegado ou ao inspetor quaisquer irregularidades no funcionamento das escolas. 

Sabe-se que a discussão que aparece com João Lourenço Rodrigues, em São 
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Paulo, em 1907, apresentou desdobramentos por toda a historiografia da educação, pois, 

para alguns, todo o caos teria sido estabelecido pelos profissionais da educação, que, ao 

assumirem a questão da educacional, seja nos espaços públicos ou estatais, por terem 

uma visão técnica ensino, começaram a tratar, quase que com exclusividade, dos temas 

da escolarização, com formulações restritas às questões  educacionais ou pedagógicas. 

 

De fato, enquanto o tema da escolarização era proposto e analisado de 
acordo com um amplo programa desta ou daquela corrente ou 
movimento, ela servia a propósitos extra-escolares ou extrapedagógicos; 
era uma peça importante, sem dúvida, mas importante justamente pelas 
suas ligações com problemas de outra ordem, geralmente de natureza 
política. Nesse momento, a escolarização era tratada por homens 
públicos e por intelectuais que, ao mesmo tempo, eram “educadores”, 
num tempo em que assuntos educacionais não constituíam, ainda, uma 
atividade suficiente profissionalizada. Apenas na década final da 
Primeira República a situação vai ser alterada, com o aparecimento do 
“técnico” em escolarização, a nova categoria profissional; este é que vai 
daí por diante tratar, quase que com exclusividades, dos assuntos 
educacionais. Justamente nesse, momento, os temas da escolarização 
vão se restringindo a formulações puramente educacionais e 
pedagógicas, com o que vão perdendo ligações com problemas de outra 
natureza. Analisados pelos “técnicos”, os problemas se comprimem 
num domínio especializado, e se segregam, ao serem menosprezados as 
vinculações com problemas de outra ordem. Esta é, aliás, uma das teses 
principais do trabalho. (Nagle, 2001,  p. 137) 

 

Como fica claro, ainda hoje não foi possível resolver a questão de qual deve ser 

a medida certa no trato das questões educacionais. Se devem ser tratadas em um campo 

técnico específico, como solicitou João Lourenço Rodrigues, homem ocupado em 

pensar as soluções imediatas da educação paulista, ou como pensou Jorge Nagle, 

homem experimentado na ciência educacional e que olhava a questão sob um prisma 

mais amplo. Afinal, falta mais ou menos burocracia? Ou, ainda, mais ou menos técnica? 

Para tanto, a análise até aqui tentou colocar em evidência o poder estatal, por 

meio de seus órgãos administrativos como, por exemplo: o Poder Judiciário, com sua 

Força Pública e a Polícia Civil, e a Instrução Pública, com seus órgãos e cargos 

hierarquicamente determinados. O poder estatal se apóia nessas instituições e, por meio 

delas, opera-se o controle da população. 
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CAPÍTULO VI 

 

AS PRÁTICAS DE QUALIFICAÇAO  DOS PROFESSORES 

PRIMÁRIOS 

 

A compreensão dos problemas que envolvem a construção da instrução pública 

paulista nos seus anos iniciais fica inviabilizada sem o entendimento de como se 

processavam e se inter-relacionavam as práticas de recrutamento e a qualificação para o 

trabalho, como meios disciplinadores do olhar e do pensar a atividade docente. Entra 

nesse complexo o seu mal-estar em relação ao cerco ao qual a classe foi submetida  

pelos regulamentos e inspetores escolares, com suas intervenções e relatos da vida da 

escola.  Esta realidade impõe determinadas questões, a saber: a que mecanismos 

tecnológicos de controle esteve sujeito o professor primário? Que saberes e poderes 

foram produzidos nesses processos de intervenção do cotidiano da escola?  

Neste capítulo, não se pretende esgotar essas questões, mas colocá-las em um 

cenário administrativo-educacional, segundo as práticas de qualificação elaboradas por 

legisladores, administradores e  inspetores escolares,  que visavam  controlar a ação do 

professor primário. Como foi verificado em capítulos anteriores, não havia uma única 

escola e, portanto, um único tipo de professor, conseqüentemente não houve uma única 

forma de qualificá-los. 

 

 

6.1. A inspeção e fiscalização  do trabalho docente 
 

 

Entre as formas de controle utilizadas para a qualificação do trabalho docente 

que serão aqui analisadas verifica-se a institucionalização da função de inspetor. Trata-

se do inspetor de distrito, inspetor municipal e, mais adiante, do deslocamento dessas 

funções  para o posto de delegado de ensino, que em tudo lembra o trabalho da polícia 

civil com a institucionalização dos inspetores de quarteirão, dos delegados e 
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subdelegados que preservaram, dentre as suas atividades profissionais, a formação e 

transformação dos indivíduos em  relação a certas normas. 

Dentre as várias obrigações dos inspetores, desde a sua criação em 1835, estava 

a de controlar, por meio de observação e vigilância, as atividades do professor e do 

aluno, na medida em que verificava, acima de tudo, o cumprimento dos regulamentos, 

isto é, as prescrições das normas. As observações eram descritas por meio de  relatórios 

que compunham a atividade de inspecionar. Os relatórios, profícuos relatos de uma 

progressiva regulamentação sobre a administração de pessoas e coisas, inauguraram o 

desenvolvimento de registros escritos, tais como: livros manuscritos, escriturados pelos  

professores, diretores de escolas e inspetores, a fim de assentar todas as ocorrências; 

livros para transcrever todas as correspondências, para registrar  os regulamentos; livros  

que enumeravam as matrículas de alunos por escolas, por município e região; livros 

registradores das porcentagens de freqüências por estabelecimento de ensino. Os 

relatórios inauguram, no espaço da administração pública, a prática do registro.   

Mas as questões permanecem: o que, de fato, fiscalizavam ou inspecionavam69 a 

tropa de inspetores? De que forma fiscalizavam? Qual o significado dessa fiscalização 

nos diferentes momentos históricos? Em que momento o processo de fiscalização 

passou a ser sinônimo de qualificação? Em que momento o ato de fiscalizar ou 

inspecionar  qualificava o próprio inspetor? Não é possível responder a todas elas nesta 

tese, mas perscrutá-las e incentivar novas pesquisas neste caminho. 

Sabe-se que existia uma série de prescrições70 e disciplinamento71 da profissão, 

lado a lado com a fiscalização de gestos, modos e atitudes do professor em seu trabalho. 

Eram responsáveis por essa fiscalização ora um número de 75 inspetores, sem contar os 

auxiliares; em outro momento, um número diminuto de 10.  Às vezes, ficavam 

centralizados na capital, mas também poderiam ser distribuídos pelos distritos. Mas, 

afinal, o que tanto vigiavam esses inspetores?  

                                                 
69 Embora, muitas vezes, usemos, no decorrer to texto, como sinônimos as palavras inspecionar e 
fiscalizar, as mesmas constituem-se com finalidades diferentes. Fiscalizar tem por objetivo vigiar os 
comportamentos, fiscalizam-se gestos e palavras, portanto, o termo diz respeito a pessoa. Inspecionar  
liga-se a vistoriar o estado de funcionamento de algo, especificamente ligado a coisas. 
70 Uma das formas de controle da profissão do professor  é o estabelecimento de prescrições, que se 
caracteriza pela definição prévia das características do modo operativo da forma como deve ser  realizado 
o trabalho, como regra comportamental que o trabalhador deve seguir num tempo de trabalho 
previamente determinado de forma que resulte um produto. O prescrito é uma norma formal, o que serve 
de base legal (estatutos, manual e leis) para o disciplinamento da profissão do professor através de regras 
de conduta e fiscalização do seu trabalho. Tema que pode ser aprofundado em Dejours (1994). 
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No primeiro anuário  do ensino de 1907, o inspetor geral da instrução pública, 

João Lourenço Rodrigues, propõe um inventário cuidadoso das leis decretadas até 

aquele período, bem como de seus efeitos, para uma possível reforma da instrução 

pública. Para isso, procede a uma “escavação histórica”. Ele parte dos anos de 1835, 

quando se instalou, em São Paulo, a  Assembléia Provincial, criada pelo ato adicional 

até  o ano de sua posse como inspetor geral da instrução pública, em 1907. É 

interessante observar como o mesmo se referia à direção dada às escolas e aos seus 

professores em vários momentos históricos . 

Ao se remeter ao período de 1835 a 1846, o mesmo afirma que, até o ano de 

1846, a inspeção e fiscalização das escolas  da  Província eram exercidas diretamente 

pelo governo. Dada a falta de agentes encarregados desse trabalho nos municípios e no 

interior, “viviam as escolas num estado de completa independência, sem leis, sem 

regulamentos, sem programas de ensino”. E finaliza: “Pelo que se vê destes apanhados, 

o fato que caracteriza este período é a ausência de um centro administrativo, ocupado da 

direção do ensino e tendo representantes no interior da província” (Anuário de Ensino 

1907-1908, p. XI).  Em seu relatório, João Lourenço Rodrigues atribui todo o abandono 

do ensino público à falta de um olhar vigilante, que esquadrinhasse todas as ações e 

comportamentos da atividade escolar no período.  

No período de 1846 a 1851, o referido  inspetor geral  verificou  “espíritos” 

preocupados mais “vivamente” com a necessidade de uma organização no ensino 

público, pois, nesse ano, promulgou-se na província a primeira lei de instrução primária 

(Lei nº 34, de 16 de março). A lei tratava  dos programas das escolas, o seu provimento 

e a inspeção escolar. Quanto à inspeção (o olhar sobre as coisas e os objetos), a lei trazia 

estipulada a vistoria das escolas públicas e particulares para examinar a salubridade das 

escolas, bem como a maneira como os programas estavam sendo executados e o 

cumprimento do regulamento. O serviço de inspeção escolar deveria enviar 

trimestralmente ao governo uma informação circunstanciada  (minuciosa, detalhada, 

pormenorizada) das escolas, bem como exigir dos professores esclarecimentos e um 

mapa anual do movimento escolar (matrícula, desistência, freqüência), dentre outras 

atividades. 

                                                                                                                                               
71 A disciplina é a estratégia e mecanismo de controle do comportamento, é a fiscalização das condutas 
em relação à prescrição, sendo a disciplina o mecanismo que permite a eficiência e a eficácia do processo 
de trabalho. 
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Ao se referir à Lei nº 34/1834, o  inspetor geral Diogo Mendonça, cargo criado 

em 1851,72 afirmou ter a mesma “melhorado a sorte dos professores”. Mas, em seu 

relatório, criticou a forma de organização do trabalho, pois relatava que a fiscalização 

era repartida entre o Estado e o município, o que anulava todo e qualquer serviço de 

inspeção. Para ele, pior era a forma de inspeção coletiva, que, segundo o mesmo, 

ostentava “incúrias73 no serviço” (Anuário do Ensino 1907-1908, p. XIII-XIV). 

Propunha, com isso, um olhar mais dirigido e cuidadoso, que permitisse  não só a 

inspeção, mas  que dirigisse a  ação dos professores públicos primários.  

Atendendo à solicitação do olhar atento do inspetor geral, em 1852, a Província 

foi dividida em 72 distritos de inspeção. Tratava-se de uma lógica de divisão da 

Província em territórios, que, segundo Giglio (2001, p. 412), afetava todos os serviços 

públicos e funcionava como meio de melhor controlar a partir da circunscrição de 

determinadas povoações e localidades. No caso específico da educação, servia para 

submeter às escolas dessas localidades ao olhar escrutinador do inspetor, que “como 

polícia das escolas e mestres, estes inspetores foram concebidos como agentes a serviço 

do estado”.  

A partir da instituição dos cargos de inspetores, foi se desenvolvendo um saber  

acerca da escola, mas, principalmente, acerca do  trabalho que realizavam. No relatório 

de 1856, ao analisar a instituição da inspeção individual, o inspetor geral fez questão de 

deixar claro o quanto esse serviço se diferenciou em muito dos serviços anteriores. Ele 

apontou as falhas do sistema, bem como sugestões para melhorá-lo. Apontou a 

necessidade de se encontrar homens “probos, imparciais, inteligentes, devotos”, em 

qualquer ramo da atividade profissional. 

Para que os inspetores pudessem visitar assiduamente todos os 72 distritos, eram 

forçados a percorrer longas distâncias, em viagens fatigantes e dispendiosas. Em  

relatório de  1860, lê-se: “há, pois, grande repugnância por toda a parte em exercer um 

lugar que, além de trabalhoso, cheio de responsabilidade e compromissos, não é 

retribuído; não dá influencia, não é contado por nada” (Anuário do Ensino 1907- 1908,  

                                                 
72 O regulamento de 8 de novembro de 1851 estabeleceu um centro de inspeção geral da instrução pública 
e a ele submeteu todas as escolas da província, regularizando a intervenção da autoridade em todos os 
estabelecimentos. Criou um Conselho de Instrução Publica composto por 15 cidadãos  nomeados pelo 
governo, além de um corpo de inspetores. 
73 Segundo o dicionário, trata-se de falta de cuidado; desleixo, negligência; descuido nos negócios 
públicos ou particulares; falta de iniciativa; inércia, inação (Houaiss, 2005). 
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p. XX). A questão que não se resolve de pronto, pois, em 1885, o inspetor Arthur 

Guimarães  tem a seguinte apreciação sobre os serviços dos inspetores: 

O sistema de inspeção individual e gratuita tem a experiência de largos 
anos que o condena à proscrição. 
Raras vezes compreendida, frouxa em muitos casos, em geral 
descurada, tal tem sido a história dessa inspeção, pela  impossibilidade 
de tornar-se efetiva a mínima parte de responsabilidade.  
É um favor que se pede à porta do cidadão não em nome da instrução  
⎯ seria difícil, em nossos hábitos sociais, achar-lhes dedicações ⎯ 
mas em nome da política. (Anuário do Ensino de 1907-1908) 

 

No longo caminho provincial até a chegada à República, os  serviços de 

vigilância da atividade do professor tiveram várias configurações e foram 

reconfigurados várias vezes. A cada reforma sempre havia novas ressalvas, mas que  

iam  se estabelecendo como um saber acerca da escola, usado sempre para compô-la e 

recompô-la, como também para compor e recompor o serviço de fiscalização do ensino. 

Embora na maioria dessas reformas não se tenha, nos documentos analisados, uma 

explicação para os porquês das supressões desse ou daquele serviço, pode-se entender 

que os relatórios dos inspetores gerais, agregados aos dos inspetores distritais e de seus 

auxiliares, foram os determinadores das grandes linhas das reformas. 

Com a institucionalização do novo regime republicano, não serão observadas 

grandes mudanças na constituição desses serviços. Porém, iniciou-se uma discussão 

sobre qual seria a verdadeira função da inspeção do ensino: inspeção (o ato de examinar 

algo, exercer vigilância em determinados locais onde podem acontecer atos ilícitos) ou a 

fiscalização (observação, acurada vigilância, que remete a pessoas.) 

No anuário do ensino de 1907/1908, o inspetor geral da instrução pública em 

exercício, João  Lourenço Rodrigues, ao analisar a reforma de 1897, retoma-a. Ele 

afirma que essa deveria ser analisada, a partir do seu “real intuito”, devendo “aprender 

seu espírito e perscrutar sua razão de ser”. Segundo ele, ao se suprimirem o Conselho 

Superior de Instrução Pública e as Inspetorias Distritais, criar-se-ia, em seu lugar, uma 

corporação técnica do ensino, como um centro de ação permanente constituído por um 

inspetor geral e dez auxiliares. Esse grupo deveria organizar o ensino com base nos 

novos moldes praticados pela escola modelo da capital. Toda a parte burocrática ficaria 

a cargo da Secretaria do Interior  

Esse centro de ação permanente, segundo Rodrigues, não deveria ter a dualidade 

expressa na extinta Diretoria Geral do Ensino, já condenada pela experiência. Se as 
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escolas eram criadas pelo Congresso, caberia ao governo administrá-las, pois a 

inspetoria  criada deveria ocupar-se tão somente da “organização material e sobretudo 

pedagógica das escolas”. As atividades de nomeações, remoções, permutas e licenças 

eram estranhas, do ponto de vista pedagógico, não cabendo, pois, à inspetoria . 

A visão de Lourenço Rodrigues era  tendo a inspetoria na sua direção um corpo 

de professores, a ela cabia orientar a ação do governo, “aconselhando-o de acordo com 

os ensinamentos da pedagogia moderna e, mais ainda, com sugestões práticas oriundas 

da própria observação e experiência”. João Lourenço Rodrigues afirmava  serem os 

professores os únicos,  em  contato com a realidade escolar, capazes de dizer até que 

ponto as teorias poderiam ser aceitas no terreno da aplicação, bem como tornar 

conhecida a orientação das escolas-modelo da capital, difundindo os processos por ela 

preconizados e, por fim, “elaborar programas inspirados nas condições especiais  do 

nosso modelo escolar” (Anuário do Ensino 1907-1908, p. 7). 

Mas, segundo João Rodrigues, a acertada proposta foi desvirtuada quando, já em 

1898, o então inspetor geral dr. Mario Bulcão  reclamou, com insistência, para que a 

inspetoria do ensino fosse anexada à 23ª subdiretoria da Secretaria do Interior. Tal fato 

acabou por atribuir atividades burocráticas a um centro diretor que só deveria ocupar-se 

do ensino. Tratava-se de, segundo ele, “avocar funções estranhas aos fins reais da 

inspetoria, em detrimento de suas funções próprias, que só por si reclamavam largo 

dispêndio de esforços”. Teria a burocracia invadido um espaço onde só havia lugar para 

a técnica do ensino, pois ficou o inspetor geral absorvido por encargos administrativos 

relegando a segundo plano sua preocupação dominante, a padronização de um método 

para a o ensino público. 

Nas palavras de Rodrigues, os três pilares (administração, inspeção e 

fiscalização de ensino) nos quais foi constituída a inspetoria, com a reforma de 1897, 

estavam “embaralhados e confusos por completo”. Tal preocupação não seria isolada,  

asseverava o inspetor João Lourenço Rodrigues, pois, em 1905, o então inspetor geral  

da instrução, Alfredo Pujol, afirmava que cabia à inspetoria do ensino preencher o 

destino a que foi criada, “penetrando o vasto laboratório da pedagogia moderna, 

colhendo aí os elementos dispersos e conectá-los, sistematizando-os  metodicamente a 

fim de se conseguir a unidade do ensino. Preocupada, porém, com a fiscalização, com 

inquéritos, processos e mais trabalhos de ordem administrativa, ela não poderá, como 

não tem podido, dar cumprimento à lei que criou a aludida repartição”. Para  João 
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Lourenço Rodrigues, havia a obra de reorganização do ensino paulista há nove anos 

estacionado ou mesmo recuado. 

Uma  outra questão que começou  a incomodar foi a falta de uniformidade dos 

grupos escolares e o distanciamento das escolas isoladas e reunidas. Fato que João 

Lourenço  Rodrigues expôs  em discurso aos diretores dos grupos escolares no dia 9 de 

setembro de 1909, apresentando como causas desse isolamento: falta de uniformidade 

dos grupos escolares quanto aos programas e métodos utilizados;  a desarticulação das 

escolas isoladas e reunidas em seus processos e métodos de ensino não existindo nada 

que lhes desse unidade ou uniformidade (Anuário de Ensino 1907-1908, p. 17). 

Como solução, propunha-se o restabelecimento nos grupos escolares das antigas 

conferências mensais ou as palestras pedagógicas, bem como reuniões públicas sobre os 

assunto relacionados ao ensino e à vida das escolas. Essas reuniões teriam por intuito a 

troca de idéias e o “despertar do entusiasmo necessário” para sustentar a tão grande 

causa educacional. Em segundo lugar, propõe a publicação do Anuário de Ensino, onde 

os professores poderiam encontrar  os dados estatísticos do movimento escolar de todo 

o Estado, uma colaboração “abundante e técnica do ensino, bem como os métodos em 

pregados e seus resultados práticos” (Anuário de Ensino 1907-1908, p. 17). 

Questões essas que não se resolveram de imediato, nos anos seguintes ocorreram 

novas reformas na tentativa de equalizar essas questões. Afinal,  como qualificar os 

professores para o trabalho de modo que se fosse para além dos conteúdos e técnicas 

aprendido a escola normal? Como vimos, as propostas começaram a criar forma por 

meio de conferências e periódicos, a exemplo dos anuários.  

Conforme o Decreto nº 1885, de 6 de junho de 1910, a inspetoria sofreu nova 

reorganização, não só na sua estrutura administrativa, como em suas funções, pois 

Oscar Thompson,  diretor geral da instrução pública, avalia essa reforma com bons 

olhos. Segundo ele: 

A Diretoria Geral  da Instrução Publica trouxe reais melhoramentos 
para o ensino. 
Os assuntos puramente administrativos ⎯ nomeações, permutas, 
remoções e demissões ⎯ estão exclusivamente a cargo da Secretaria 
do Interior. Só em casos excepcionais, para informações, é ouvida a 
Diretoria. 
Os assuntos relativos a pedagogia em geral, às questões concernentes 
a higiene e à estatística escolar, à publicação de revistas e manuais 
didáticos cabem à Diretoria Geral. 
Esta ainda tem sob a sua alçada a inspeção das escolas isoladas, dos 
grupos escolares, das escolas complementares e do ensino preliminar 
privado em todo o Estado.  
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Tornou-se mais ampla, em virtude do mesmo decreto, a esfera de 
ação da Diretoria Geral. 
As disposições que lhe conferem o direito de localizar as escolas 
isoladas, de adotar e providenciar sobre a distribuição de livros e 
material didático, permitem ao diretor geral melhor distribuir o 
ensino e sistematizá-lo mais prontamente. 
A organização técnica das escolas e dos grupos, a divulgação dos 
métodos e processos recomendados pela Diretoria Geral  competem, 
segundo a alínea 5 do artigo 18 do referido decreto aos inspetores 
escolares. (Anuário do Ensino 1909-1910, p. 42-43) 

 

Como visto, a partir de 1910, a criada Diretoria Geral, por meio de seus 

inspetores, poderia organizar pedagogicamente as escolas, intuito ao qual inspetores e 

diretores se propunham. Se “vigiar” era o mote, essa vigilância precisava também ser 

organizada. Para isso, Oscar Thompson propõe um modelo de  organização  uniforme 

para o trabalho de inspeção. Em documento publicado em 02 de junho de 1910, sob o 

título Instruções especiais para o serviço de Inspeção escolar, ele define, em minúcias, 

o trabalho do inspetor em cada zona de atuação; o tempo em que cada zona, dividida em 

secções, deveria ser percorrida; a organização de um quadro demonstrativo que contasse 

o número de municípios e escolas visitadas, bem como o número de escolas providas 

nas sedes e nos bairros desses municípios; os dias em que deveriam estar presentes na 

repartição (Diretoria Geral da Instrução Pública); os dias reservados a visitas às escolas 

dos municípios não deveriam ser ocupados com outras atividades senão a de viajar e 

visitar os estabelecimentos; deveriam planejar sua viagem por meio do “Livro de 

Viagens”, onde fariam um resumo do roteiro a seguir. Quanto à inspeção dos grupos 

escolares e escolas reunidas, em todas as suas visitas, os inspetores deveriam cuidar 

especialmente dos métodos e processos preconizados pela diretoria. Dentre outras 

tarefas, eles deveriam: preocupar-se com o número de matrículas das escolas isoladas, 

cuidando para que atingissem 40 alunos; cuidar do cumprimento dos horários-modelos 

e, caso não houvesse horário em execução, deveria  organizá-lo. E, por fim, deveriam, 

ainda, pelos municípios por onde passassem, realizar conferências populares sobre 

questões de instrução e educação (Anuário do Ensino 1909-1910, p. 18-20).  

Nesse ínterim, nada poderia escapar aos olhos atentos dos inspetores escolares, 

olhares direcionados pela Diretoria Geral da Instrução Pública. Nesse período, o papel 

da inspeção fora estabelecido como pedagógico; os serviços administrativos cabiam à 

Diretoria Geral da Instrução, bem como às secretarias dos Negócios do Interior. 
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No ano de 1910, os registros  revelam uma ampliação quanto à direção do 

campo pedagógico, pois Oscar  Thompson criou uma série de instrumentos técnicos 

para controlar não só as atividades do professor, mas também a do inspetor escolar. 

Grande parte dos serviços dos inspetores era gasto na fiscalização e inspeção das 

escolas isoladas, já que os grupos escolares possuíam o seu fiscalizador dentro do 

próprio estabelecimento, o diretor escolar.  Para tanto, Oscar Thompson deixou claro 

qual teria sido um dos trabalhos realizados pelos inspetores no mês de fevereiro de 

1909: uma inspeção que permitisse à Diretoria Geral da Instrução Pública  “conhecer as 

condições de funcionamento, com informações decisivas sobre a competência 

profissional e dedicação ao trabalho de cada respectivo professor” (Anuário de Ensino 

1909-1910, p. 26). 

 

Os trabalhos de inspeção que foram feitos na 1ª quinzena daquele 
mês, nesta capital, visaram os seguintes fins: 

1º) Animar e amparar os professores, aconselhando-os a 
aceitarem à matrícula, de preferência, os alunos analfabetos; 

2º) Tomar a relação dos alunos matriculados e presentes 
especificando o número de analfabetos; 

3º) Tomar nota da dotação do material e das necessidades de 
cada escola;  

4º) Verificar qual o livro e método adotados no ensino da 
leitura dos analfabetos;  

5º) Estudar a localização de cada escola, intimando os 
professores, no caso de deslocação, a transferi-las, dentro de 3 meses, 
para o ponto mais conveniente do respectivo perímetro; 

6º) Informações reservadas sobre a competência profissional, 
dedicação e ordem de cada um dos professores (Anuário de Ensino, 
1909-1910, p. 26). 
 

Após a referida visita com um olhar dirigido não só para as coisas mas 

principalmente para as pessoas, Oscar Thompson apresenta o que denominou de 

“pequena resenha” sobre as condições de funcionamento das escolas. Com isso, ele 

aponta aspectos que em nada se diferenciam dos já citados e encontrados desde o 

período imperial. Segundo  ele,  era “desagradabilíssimo” o aspecto geral daquelas 

escolas, visto que funcionavam em salas “acanhadíssimas”, nem sempre recomendadas 

pelas condições de higiene, ar, luz e estavam longe de comportar o número de alunos  

estabelecido pelo regulamento, que era em torno de 40.  

Quanto ao trabalho de transmissão do ensino e o cumprimento do programa, 

essas  se ressentiam tanto pela falta de materiais quanto pela  má instalação e também 

pela ausência de uma orientação “técnica constante demorada”. Seria impossível fazê-la 
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com o número pequeno de 10 inspetores. Quanto aos professores afirmou: “se alguns 

exercem com esforço e dedicação as funções do cargo, outros, em número 

consideravelmente maior, não se recomendam nem pela assiduidade nem pelo preparo 

técnico”. (Anuário de Ensino, 1909-1910, p. 27) 

Estranha-se o fato de esses professores não terem preparo técnico como afirmou 

o diretor geral da instrução, Oscar Thompson, pois, com a reforma de 1904, pelo 

Decreto nº 930, nenhum professor poderia ingressar no magistério sem  ter se  

diplomado pela escola normal. O artigo 5º do mesmo decreto determinou como critério 

para se atuar em escolas da capital dois anos de exercício em escolas isoladas dos 

municípios. Resta saber a que preparo se referia o diretor geral ou, ainda,  se  o 

provimento dessas escolas realmente passou pelos critérios estabelecidos pelo 

regulamento.  

Em 1910, em seu relatório encaminhado ao secretário do Interior, Altino 

Arantes, o diretor João Chrysostomo Bueno dos Reis Filho, ao se referir aos serviços de 

inspeção escolar, apresentou as instruções dadas aos inspetores escolares com o “intuito 

de melhorar o aparelho escolar  desconjuntado”, a partir de sua “longa experiência 

amadurecida”. Ele era formado pela escola normal, fora professor de escola isolada, 

diretor de escola normal, bem como  inspetor escolar. Com esses predicados, dizia-se 

amadurecido e experiente. Portanto, propõe aos inspetores um olhar mais aguçado sobre 

alguns grupos e escolas que desvirtuavam o método  racional de ensino, porque 

confiavam todo o conhecimento à memória, fato que prejudicava o raciocínio, 

transformando as crianças em meras repetidoras inconscientes do que passivamente 

teriam ouvido ou decorado (Anuário de Ensino, 1911-12, p. 21). Para facilitar a 

uniformização do ensino, ele passa a apresentar um tratado quanto às orientações a 

serem dadas às escolas que desvirtuavam o ensino proposto pelo governo. 

 A proposta, de autoria de João Crysostomo dos Reis Junior,  de intervenção 

direta no fazer cotidiano do professor indicava como deveriam ser controladas as 

atividades desses em relação às matérias a serem ensinadas nas escolas: Português, 

Aritmética, Geometria, Física e Química, Ciências Naturais, Geografia, Historia Pátria, 

Educação Moral e Cívica, Desenho, dentre outras. Vejamos, por exemplo, o que 

preconizavam essas orientações quanto às atividades de Português: 

I- Caligráfica ⎯ vertical ⎯ cuidado com a posição do aluno e 
disposição do papel. 
II ⎯ leitura em grupos escolares – aos analfabetos pelo método 
analítico; em escolas isoladas pela palavração. 
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III – leitura e linguagem (em todas as classes) exigir fiel observância  
do manual “Como ensinar leitura e linguagem nos diversos anos”. 
(Anuário de Ensino 1911-12, p. 21) 
 

  Como se pode observar, João Crysostomo dos Reis Junior se afastava  da 

direção dada pelo seu antecessor Oscar Thompson, que se preocupou em dar direção ao 

trabalho dos inspetores, controlando a forma e o tempo de atuação dos mesmos. Ele 

dirigia o olhar dos mesmos para os aspectos pedagógicos, mas de modo um tanto mais 

indireto, mais focado no  controle dos resultados.  

Ademais, segundo João Chrysostomo do Reis, para que a inspeção produzisse  

os resultados dela esperados, era  necessário o controle da assiduidade dos professores e 

dos alunos. Para tal, era indispensável que a inspeção escolar fosse feita o mais 

freqüente e demoradamente possível; que o serviço dos inspetores escolares não se 

limitasse as visitas às escolas. Seu papel era bem mais complexo, a saber: organizar  ou 

observar a organização dos grupos e das escolas isoladas; orientar pedagogicamente os 

professores; verificar a escrituração dos livros e os trabalhos produzidos pelos alunos, 

ou seja, todas as condições que, em uma escola, conduzissem  ao aproveitamento geral 

dos alunos e ao aperfeiçoamento do ensino.  

Nos grupos escolares, uma vez organizados, não  se exigiam, em rigor, muitas 

visitas de inspeção, pois as respectivas classes estavam  constantemente sob  os olhos do 

diretor. As escolas isoladas, porém, precisavam estar, o mais constantemente possível, 

debaixo do olhar escrutinador da autoridade escolar, não só para que aí se 

desenvolvessem os melhores métodos de ensino, como para que estes fossem  

ministrados com proveito. Para João Chrysostomo, os professores não deviam ser 

entregues a si mesmos, pois, em regra, pouco faziam para um ensino profícuo. 

Para o então diretor geral de instrução pública, a legislação escolar impunha às 

câmaras municipais atribuições bem amplas. Segundo João Chrysostomo, infelizmente, 

essas atribuições nem sempre tinham sido bem compreendidas e executadas, em 

condições de se colherem delas os resultados esperados. Assim, em regra, mais 

preocupadas com a própria administração, elas não destinavam ao serviço de ensino a 

dedicação necessária. O inspetor municipal, autoridade encarregada da fiscalização das 

escolas isoladas nos municípios, não se ocupava senão com o fornecimento de atestados 

de exercício aos professores, sem a devida preocupação com a fiscalização das escolas. 

Em tais condições, torna-se quase nula a colaboração das câmaras nesse importante 

ramo do serviço público (Anuário de Ensino, 1915, p. 27). 
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Isso constatado João Chrysostomo afirmava: “penso que é de absoluta 

necessidade, em bem dos magnos interesses do ensino, que uma modificação se faça na 

lei, retirando-se as atribuições conferidas às câmaras municipais, no tocante à 

fiscalização das escolas isoladas” (Anuário de Ensino, 1915, p. 28). E, para tanto, 

propunha que essa fiscalização se fizesse pelo Estado por meio de seus diretores 

escolares, isto é, a autoridade estadual que se encontrava no município. A proposta que 

lhe parecia  conveniente  ampliava o papel do diretor escolar, que passaria a ter um 

poder de controle também sobre as demais escolas do município. Ela também ampliava 

o olhar da Diretoria Geral, tornando-a  mais direta e constante, resolvendo, em parte, o 

problema com o número de inspetores escolares e barateando os custos  da instrução 

pública para o Estado.74

Um outro fato a ser analisado ⎯ ainda na administração  do diretor geral da 

instrução pública, João Crysostomo dos Reis Junior, que perdurou até 1917 ⎯ foi a   

intensificação atribuída ao papel qualificador do Anuário de Ensino, já que houve uma 

ampliação do espaço para relatos, opiniões e propostas dos inspetores escolares. Fato 

que já ocorria, ainda que de maneira recortada, no anuário de 1907-1908. Por meio 

desse espaço, começam a aparecer questões como as “causas perturbadoras da disciplina 

escolar”, discussão que foi colocada em forma de artigo pelo inspetor escolar Theodoro 

de Moraes. No referido texto, o inspetor aborda a necessidade da boa disciplina escolar 

para a regularização do ensino, bem como ordena o trabalho do professor. Considerou 

que, muitas vezes, a falta de disciplina do aluno estaria ligada à falta de preparo do 

mestre. Como solução, demonstrou  a necessidade de o professor estar sempre 

estudando, ou seja, estar sempre se preparando para as aulas e seguindo métodos de 

ensino (Anuário de ensino, 1910-1911, p. 17-22). 

O inspetor escolar Theodoro de Moraes fez sérias críticas ao sistema de escolas 

isoladas e, de forma indireta, à reforma de 1904. Segundo ele, o erro estaria em exigir o 

ingresso do professor primário pela passagem por essas escolas, já que seria uma utopia 

querer que alguém fosse o mais competente, o mais dedicado dos professores e  tirar das 

escolas isoladas as vantagens que se colhiam nas classes homogêneas, graduadas dos 

grupos escolares. Esta escola possuía defeitos inerentes à sua própria natureza, os quais 

jamais perderia. 

                                                 
74  Em 1915, o Estado estava dividido em 18 zonas escolares, além da capital, sendo o serviço de inspeção 
desempenhado por 21 inspetores, ficando em torno de 10 a quinze municípios para casa inspetor. Número 
que o diretor geral da Instrução Pública julgava insuficiente (cf.  Anuário de Ensino, 1914 e 1915). 
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E o maior, senão a origem de todos, é ter o professor de educar 
crianças de idade e adiantamento diferentes, as quais lhe constituem 
não só, porém vários auditórios: esta falha não pode remediada: é 
insanável. A escola isolada tem de arcar com ela aqui e em toda parte. 
É um defeito orgânico. O traquejo, a prática, a experiência consegue, 
muitas vezes, reduzi-lo ao mínimo, curá-lo radicalmente é que 
nunca.(Anuário do ensino 1910-1911, p. 26) 
 

Apesar da crítica  “pessimista”, o inspetor escolar aponta soluções para os 

problemas encontrados nas escolas isoladas. Segundo ele, a principal medida era o 

embelezamento do espaço, de modo a construir espaços higiênicos e adequados. Se não 

houve verba para tanto, poder-se-ia seguir o modelo de escolas estrangeiras, como as de 

madeira.  

Interessante notar que os inspetores escolares não só reclamavam, mas 

começavam, por meio da observação da realidade e também por estudos, a amarrar todo 

o conhecimento acerca da escola, ainda que sua função principal fosse a de fiscalizar e 

inspecionar o ensino. Os aspectos arquitetônicos, que, em um primeiro momento, 

apresentar-se-iam como questões para engenheiros ou arquitetos, aparecem  aliados aos 

aspectos higiênicos e pedagógicos do espaço escolar. 

Os inspetores, empenhados, então, na tarefa de fiscalizar o ensino, mostram-se  

alarmados com os problemas encontrados não só na prática do professor de escola 

isolada, mas também com as suas condições materiais de trabalho. No anuário de 1915, 

o inspetor escolar Joaquim Luiz de Brito apresenta um estudo em que aponta o fato de 

não se ouvirem as autoridades escolares  como a principal causa de muitos dos  erros em 

relação à edificação escolar. O mais  interessante, nesse estudo, é que o referido inspetor 

apresentou, a exemplo do que propôs o inspetor Theodoro de Moraes, um projeto de 

como deveria ser a arquitetura das escolas isoladas. 

Joaquim Luiz de Brito propunha que, nos municípios onde a densidade 

populacional  não exigisse grandes edifícios, se construíssem as escolas isoladas em 

lugares mais centrais e de acordo com as necessidades da população. Ele critica a 

prática de construção em lugares improvisados, oferecidos pelas Câmaras Municipais. 

Para isso, apresenta três modelos que poderiam ser adotados, no sentido de reuni-las em 

duas, três ou mais escolas, o que asseguraria uma severa economia. Em seu artigo, ele 

não só determina as dimensões espaciais do prédio, a sua disposição, bem como os 

detalhes em relação aos assoalhos, azulejos  paredes e cores  dos mesmos (Anuário de 

ensino, 1915, p. XLI – XLIII).  
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Embora o diretor geral da instrução pública João Chrysostomo  dos Reis Filho 

criasse condições efetivas para que a voz do inspetor escolar se fizesse presente na 

administração da escola, por meio do Anuário escolar,  o número  reduzido desses o 

incomodava e a reorganização desse serviço se colocava como uma importante 

reivindicação.   

Havia, ainda, temas como a divisão do período escolar (tanto para escolas 

isoladas e reunidas, quanto para grupos escolares) em  dias, feriados, férias e festas 

escolares; horários de aulas e recreio; prescrições para professores sobre  usos e 

distribuição de tempo e métodos de ensino que passaram a fazer parte das técnicas 

empregadas para dar uma certa eficiência ao trabalho do professor. Prescrições que 

aparecerão nas formas da lei e nos periódicos como artigos a serem lidos pelos 

professores e nas indicações de leituras dadas a esse professor de grupo escolar ou 

escola isolada. 

Em 1921, Guilherme Kulhmann assume o cargo de diretor geral da instrução 

pública. Em relatório de 1922 (Anuário de ensino 1922, p. 114- 116),  ele apresenta uma 

série de recomendações enviadas, por meio de ofício, aos delegados regionais. No 

documento, ele assinala que aquelas recomendações, embora já tivessem sido 

anteriormente feitas em reunião, era preciso “relembrá-las”. Os tópicos eram os 

seguintes:  

1)  Cabia àquela diretoria, por meio de seus professores, a indagação diária sobre 

a existência de analfabetos de 9 a 10 anos, que ainda não freqüentassem a escola, 

missão essa que deveria ser acompanhada pelo delegado de modo a se garantir que o 

professor não a cumprisse de modo indiferente e sem entusiasmo; 

 2) A obrigatoriedade do ensino deveria ser rigorosamente aplicada  e que, para 

tanto, se fazia necessário por parte dos delegados, inspetores, diretores e professores  o 

conhecimento dos núcleos escolares, sem o que não poderiam agir com a presteza e a 

segurança necessárias ao interesse do ensino, pois, em muitas escolas, o número de 

freqüência não correspondia à matrícula, o que resultava em uma “anomalia” que 

precisava ser sanada. Devendo diretores e professores empregarem todos os esforços no 

sentido de saná-la. E mais: a falta do cumprimento por parte do professores e diretores  

da cobrança dos alunos quanto à freqüência importaria em desobediência a ordens 

superiores e desrespeito à Lei. 
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O ofício se referia ainda ao termo de visita do inspetor ou professor, que deveria 

ser remetido à delegacia de ensino. Para tanto, era necessário: antes de 1º de fevereiro 

de 1923, conhecer os nomes dos adidos de cada estabelecimento de ensino, na ordem de 

antigüidade no magistério; verificar  se as determinações estavam sendo cumpridas; 

deveriam, ainda, os delegados fiscalizarem os estabelecimentos de ensino de sua região 

promovendo pessoalmente a efetivação da matrícula e a freqüência dos alunos.  

Por fim, o documento dava orientações quanto às viagens dos delegados. Ela 

deveria ser feita sem o acompanhamento de seus auxiliares, cabendo ao mesmo a 

inspeção aos grupos escolares, escolas reunidas e isoladas, salientando que todas as 

circulares expedidas por aquela diretoria deveriam ser postas em prática. A 

“inobservância” daquelas recomendações resultaria em “desobediência a ordens 

superiores”. 

Nesse sentido, a reforma de 1920 não só dava a direção a um projeto 

governamental de alfabetização das classes populares para um maior desempenho na 

vida econômica do Estado, como também intensificava um processo de burocratização,  

que, segundo Weber, uma vez posto em andamento não se pode dele escapar. 

 

6.2. As escolas modelares: instrumento de qualificação do professor   
 

Um outro instrumento utilizado para a qualificação dos professores primários 

das escolas em geral foram as escolas-modelo. Embora não tenha sido uma invenção do 

período republicano, como nos informam autores como Reis Filho (1995) e Souza 

(1988 ),75 foram reinventadas por ele. 

Souza (1988) afirma ser a escola modelo uma referência para a escola graduada. 

Ela deveria nortear toda a forma de organização dessa escola, bem como suas práticas. 

Portanto, a escola-modelo comparece, neste texto, como instrumento não só formador, 

mas principalmente regulador de práticas, do professor, do aluno, do diretor e mesmo do 

inspetor escolar.  

                                                 
75 Desde 1876, fora designada uma cadeira de primeiras letras para o sexo masculino  e outra para o sexo 
feminino para os exercícios práticos dos alunos da Escola Normal. No entanto, a Escola-Modelo 
preconizada por Caetano de Campos era mais que uma simples escola de prática de ensino, ela deveria ser a 
instituição modelar, o paradigma de escola primária a ser seguido pelas demais escolas públicas  do Estado. 
Além da organização pedagógica com base no método intuitivo, ela trazia  o germe da concepção da  escola 
graduada (Souza, 1988, p. 40). 
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Não se pretende tomar como base uma única escola-modelo, mas o regulamento 

de duas escolas modelares. As primeiras, criadas em 1896, serviam como base para a 

implantação da escola graduada. A escola-modelo isolada, criada em 1910 pretendeu ser 

um paradigma para as escolas isoladas. 

Os documentos tomados para análise serão: o Decreto  nº 397, de 9 de outubro 

de 1896, que aprovou o regulamento da escola normal da capital, e escolas–modelo 

anexas: o Decreto nº. 1216, de 17 de abril de 1904; o regulamento das escolas de bairros 

aprovado pelo regulamento nº. 2.368, de 14 de abril de 1913; o Decreto de 2004, de 13 

de fevereiro de 1911, que aprovou o Regimento Interno das escolas- modelo isolada. 

Entende-se aqui que esses documentos foram basilares para todas as normas e 

enquadramentos a que foram submetidas as escolas primárias, bem como todas as 

manifestações de produção de saberes  realizados por meio desses regulamentos. 

O capítulo II, do Decreto nº 397, de 9 de outubro de 1896, forneceu as diretrizes 

gerais para o funcionamento da escola preliminar Caetano de Campos, que era 

destinadas a crianças de ambos os sexos, e aos exercícios de ensino dos alunos do 3º e 

4º anos dos cursos secundário e complementar da escola normal. 

O ensino da Escola-Modelo Caetano de Campos possuía uma série de matérias a 

serem distribuídas, no decorrer de cinco anos de cursos, conforme o desenvolvimento 

intelectual dos alunos. Os programas deveriam seguir, com rigor, os princípios do 

método intuitivo. E mais: os seus professores seriam nomeados livremente pelo governo 

sob proposta do diretor da escola, desde que esses fossem diplomados pela escola 

normal. Essa era uma das referências que, a princípio, não servia a outras escolas, pois, 

como visto, se diplomados ou não no período em questão, os professores deveriam 

passar por concurso de provas e títulos e, posteriormente, prova de títulos. 

A matrícula seria efetuada no período de 1º a 10 de fevereiro de cada ano na 

secretaria da escola, já nas preliminares e auxiliares não havia delimitação de datas e os 

alunos eram aceitos durante todo o ano letivo, sendo o professor da escola responsável 

pelas inscrições. O número de alunos admitidos seriam quantos coubessem em cada sala 

de aula; os alunos do 1º ano seriam os promovidos do jardim de infância; para a 

matrícula no 2º ano e demais anos, seriam aceitos os alunos de acordo com suas 

promoções; o início das aulas estava marcado para o dia 16 de fevereiro e seriam 

encerradas em 30 de novembro de cada ano. As escolas deveriam funcionar todos os 

dias úteis, das 10 às 15 horas, período dividido em dois turnos separados por um recreio 
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de meia hora ao ar livre e subdivididos em dois recreios de dez minutos. Neles deveriam 

constar marchas, exercícios moderados de ginástica e canto. 

O tempo dentro da escola deveria ser organizado de modo que, no primeiro 

período, fossem colocadas as atividades que exigissem maior esforço e atenção. 

Nenhuma atividade deveria exceder 30 ou 40 minutos. As matérias deveriam ser 

revisadas, no 1º ano, uma hora por semana e, no 2º, duas; no 3º e 4º, três horas por 

semana. 

 O regulamento trazia ainda as regras de civilidades para os alunos. Segundo as 

regras, os alunos deveriam: comparecer à escola em perfeito estado de asseio; proceder 

com urbanidade durante a permanência na escola; prestar atenção aos exercícios; 

obedecer com docilidade às recomendações e conselhos de seus professores; tratar com 

boas maneiras os colegas; ser pontual no comparecimento e, no caso de faltas, trazer 

comunicação da família justificando-as; e, por fim, não se ausentar da escola sem a 

devida autorização do professor. 

Em relação às  chamadas, ou seja, à verificação da presença do aluno, estavam 

prescritas as seguintes recomendações: as mesmas deveriam ser feitas duas vezes, a 

primeira no momento inicial das aulas e a segunda, depois do recreio ⎯ provavelmente 

para se controlar a evasão dos alunos na meia hora que tinham de liberdade. 

No final de cada mês, estava prevista, no regulamento, a apresentação pelo 

professor, na secretaria da escola, da relação das faltas; das notas de aplicação e 

comportamento; do comparecimento tardio e das retiradas dos alunos, tudo registrado 

em livro aberto específico para esses fins. 

Quanto à disciplina escolar, o regimento previa que a mesma deveria repousar 

sobre a afetividade do professor para com os alunos, de modo a serem estes dirigidos 

pelo conselho e persuasão amistosa e ainda por meio de prêmios e castigos. 

Como prêmio, o professor poderia aplicar elogios, ou seja, a inclusão do nome 

dos  alunos em quadro de honras, freqüências e comportamento. As penas seriam 

aplicadas de acordo com a gravidade das faltas podendo ser: admoestação particular, 

más notas nos boletins mensais; retirada de boas notas; privação de recreio; repreensão 

em comunidade; exclusão de prêmios escolares;  exclusão do quadro de honras; 

suspensão das aulas por até três dias, essa última cabia somente ao diretor da escola. 

O Decreto nº 1.253, de 28 de novembro de 1904, que aprovou o regimento dos 

grupos escolares e das escolas modelo, propunha como duração do curso preliminar 
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nessas escolas o período de cinco anos. Deveriam existir nessas escolas 10 classes, 

sendo 5 para a seção feminina, a ser regida por uma professora adjunta, e 5 para seção 

masculina, regida por um professor adjunto. Cada classe deveria conter, no máximo, 45 

alunos e, no mínimo, 16, já não mais quantas crianças coubessem em sala, como estava 

previsto no regulamento nº 397, de 1896. 

Nas seções, nas classes de 4º e 5º anos, o diretor poderia distribuir os professores 

por aptidão em determinadas matérias, confiando-lhes o ensino dessas matérias em duas 

ou mais classes. Nesse caso, as turmas poderiam ter mais de um professor. 

De acordo com o artigo 6º, o programa adotado deveria ser mais prático e 

concreto do que teórico e abstrato, de forma gradual, a fim de respeitar o 

desenvolvimento das crianças. Para tanto, o professor deveria desenvolver sua faculdade 

de observação, empregando, portanto, os processo intuitivos. 

Quanto ao material escolar, os artigos 8 a 14 do regulamento determinavam que 

a mobília escolar deveria ser aquela determinada pelo secretário do Interior e da Justiça, 

devendo sua construção ter por base os modelos que mais facilitassem a inspeção, a 

responsabilidade individual dos alunos e a satisfação dos preceitos higiênicos. Haveria, 

ainda, em cada sala de aula, para uso do professor, uma escrivaninha e uma cadeira, 

além de um armário fechado para a arrecadação dos objetos escolares. 

 Os livros e demais objetos, nas classes e na sala da diretoria, necessários para o 

ensino e exigidos pelos preceitos da higiene, seriam os adotados e aprovados pelo 

secretário do Interior e da Justiça, com a exclusão de quaisquer outros. Cada escola 

modelo teria uma biblioteca, destinada à consulta do professor.  

Para a escrituração das atividades educativas da escola deveriam existir vários 

livros, sendo eles: dois de matrícula, uma para cada secção; dez de chamada diária e 

notas dos alunos, uma para cada classe; um administrativo; um para inventário do 

material; um para termos de visitas; um para registro das notas dos exames mensais, de 

aplicação, faltas e marcas-tarde; um catálogo da biblioteca, com índice alfabético; um 

especial para carga e descarga da biblioteca; um de carga e descarga do 

estabelecimento; uma para as notas das compras feitas pelo diretor, com autorização do 

secretário do Interior e Justiça; um para o registro de correspondências; um para a 

promoção dos alunos. Esses deveriam ser antecipadamente abertos, numerados, 

rubricados e encerrados pelos respectivos diretores, com a declaração dos fins aos quais 

se destinavam.  
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O ano letivo das escolas-modelo e dos grupos escolares foram alterados em 

relação ao regulamento anterior. As aulas passaram a ter início no dia 1º de fevereiro e 

não mais no dia 16; a data de encerramento continuou a mesma, dia 30 de novembro e o 

horário de funcionamento, das 10 às 15h, também. O horário do recreio nesse 

regulamento foi detalhado, pois teria início às 12h30 e terminaria às 13h, desaparecendo 

os 20 minutos previstos anteriormente. O regulamento determinava ainda quais os dias 

de recesso escolar, nos quais se incluíam domingos e feriados nacionais  

Em relação ao procedimento das chamadas dos alunos, esse foi enriquecido em 

detalhes, pois detalhava-se como se procederia quanto ao controle da chamada, bem 

como os registros no livro de chamadas. Sendo que, para o comparecimento do aluno, 

registrava-se C na respectiva coluna, F no caso de falta e T (marcas-tarde) no caso do 

aluno ter chegado atrasado. No caso de duas marcas-tarde, essas equivaleriam a uma 

falta. 

O comportamento e a aplicação diária dos alunos seriam anotados pelo 

professor, bem como as suas faltas para que pudessem servir de base nas notas mensais. 

Isso só não acontecia com os alunos do primeiro ano, pois aos mesmos eram 

distribuídos diariamente cartões de mérito. 

Havia, ainda, toda uma descrição quanto aspecto higiênico do espaço escolar, 

que ia desde a disposição da mobília da sala em relação ao sol até a abertura das janelas 

para a entrada de ar, passando, ainda, pela limpeza do espaço físico, pela vacinação das 

crianças e assim por diante. Em casos de epidemias no entorno da escola, a mesma 

deveria ser fechada temporariamente. 

No que se refere ao aspecto disciplinar, não houve grandes mudanças em relação 

ao regulamento de 1896, mas houve uma distinção para notas, que eram as mesmas 

dadas aos professores em seus exames de habilitação. Esses critérios serviam de base 

para prêmios, recompensas e exames: 0 – péssima; 1, má; 2, sofrível; 3, regular; 4, boa e 

5, ótima. Tais notas eram relativas ao comportamento e à aplicação dos alunos e 

deveriam ser lançadas diariamente no livro do professor. Embora esse professor pudesse 

proceder uma série de avaliações, o mesmo não possuía autonomia para dizer, no final 

do ano, quem seria aprovado ou não, pois estava prescrito que, nos últimos dias de cada 

mês, haveria exames em todas as classes, com exceção do primeiro ano. O diretor seria 

o responsável pela aplicação dos exames orais e escritos, o professor passava a Ter uma 

função auxiliar. O resultado das provas orais seria obtido a partir da média das notas que 
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fossem dadas pelo diretor e pelo professor. As notas dos exames escritos seriam dadas 

pelo professor que as submeteriam à aprovação do diretor. Enfim, todo e qualquer 

procedimento dentro da escola-modelo e do grupo escolar estavam previamente 

prescritos. Tanto os diretores dos grupos escolares quanto os inspetores escolares ou 

distritais tinham por missão a garantia do cumprimento dessas normas, que, como já se 

pôde observar, não eram fáceis de serem cumpridas. 

Algumas questões aparecem após a análise de um regimento criterioso como 

esse. Tantas regras são dignas da administração de um palácio, conceito que se aplica 

bem aos ideais nacionalistas e utópicos do período de instauração da pátria paulista. A 

grande questão é que essa pátria não era formada tão somente de palácios, havia  

também  os  cortiços. Se o governo podia ter dotação orçamentária para a manutenção 

dos grupos escolares, construindo, pagando salários de professores, serventes, 

auxiliares, enfim, um número significativo de funcionários em cada unidade dessas, por 

que não dotava as escolas isoladas  com o mínimo exigido para o funcionamento de 

uma classe no grupo escolar? Precisava o governo paulista de um culpado para suas 

mazelas? Tais respostas só podem ser encontradas em uma pesquisa minuciosa quanto  

ao porquê de condições tão diferentes em escolas tão necessárias. 

 

 

6.2.1. Escola-modelo isolada 
 

Se o governo não estava preocupado com a construção de espaços adequados 

para as escolas isoladas, começou a se preocupar com uma escola que servisse de 

modelo aos cortiços escolares, pois, a partir de 1910, foi criada a escola-modelo 

isolada,76 conforme o Decreto nº. 1577, de 21 de fevereiro de 1909. A sugestão para a 

criação dessa escola encontrava-se no relatório (1907-1908) do inspetor geral João 

Lourenço Rodrigues, no qual propunha a criação de uma escola-modelo junto à escola 

normal, a fim de que servisse de padrão para a organização das escolas isoladas. “Uma 

regulamentação assim feita terá condições de viabilidade e não será mero castelo de 

                                                 
76 Em 1909, conforme resumo estatístico das escolas isoladas dos 171 municípios do Estado, existiam 265 
professores normalistas; 865 professores complementaristas; 34 adjuntos de concurso; 144 intermédios e 
11 substitutos leigos e 14 cursos noturnos, o que perfazia um total de 1333 professores.  O anuário 
apresenta como escolas providas a 1333 e vagas, 1512 , perfazendo um total de 2.845 escolas criadas. 
Desse montante de escolas, as  vagas representavam  53 %  do total (Anuário de Ensino, 1909 –1910, p. 
44-53). 
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cartas. Programas, horários, duração, do curso e das aulas etc., tudo ficará assentado ali, 

depois da necessária experiência” (Anuário de Ensino 1907- 1908, p. 33). 

Junto a essa medida, o mesmo propunha a designação de um dos inspetores 

escolares,  tanto nos grupos escolares como nas escolas isoladas da capital, para ir 

generalizando, em todos eles, os métodos e processos de ensino adotados na escola 

modelo ⎯ um órgão ativo de divulgação e propaganda. Para tanto, ele propõe qual 

deveria ser ação do inspetor assistente em  relação às escolas isoladas: 

1º passo – a remodelação das escolas da Capital começará naturalmente 
pela visita pela prática sistemática na nova escola-modelo isolada. 
Os professores e professoras, sob a direção do inspetor assistente, irão 
por turmas praticar nessa escola modelo e nela permanecerão o tempo 
necessário para se apoderarem, não só do espírito da nova organização e 
da orientação geral consignada no regimento adotado, mas muito 
especialmente dos processos particulares e outros detalhes de 
organização que tiverem de adotar em suas escolas. 
Assim preparados sob o ponto de vista técnico, os professores voltarão à 
regência de suas escolas. 
2º -   Passo por meio de visitas reiteradas às escolas, o inspetor 
assistente tratará de verificar se a orientação da escola modelo foi bem 
apanhada, se a prática foi profícua.  
No caso negativo, os desvios  de orientação, apanhados em flagrante, 
serão, de pronto retificados. Aos professores que revelarem maior 
aptidão, serão distribuídos materiais de ensino em dotação razoável. 
Só nestas condições, com efeito, é que a dotação de materiais poderá 
trazer para o Estado resultados compensadores. Servirá ela, além de 
incentivo para o professor caprichoso e esforçado, o governo poderá 
ainda como prêmio oferecer um quantum necessário para pagamento 
das despesas de aluguel da sala de escola (Anuário de ensino 1907-
1908, p. 33- 34). 

 

Os professores, que, em inícios da “República Paulista”, eram tomados por 

vítimas do descaso do regime anterior, mal pagos e em condições precárias de trabalho, 

passam, agora, a ser alvo das críticas  que lhes atribuíam a causa do fracasso da 

instrução. O governo ficava isento de culpa. Curiosas são as penas. Por exemplo, se os 

professores fossem pegos em flagrante delito, seriam, então, punidos com a carência de 

material. De outra parte, temos, no relato acima, a proposta da criação de mais um 

cargo, o de inspetor-assistente, que surge pela necessidade de se regular  ou normalizar 

as ações dos professores de escolas que estavam  à mercê dos mesmos. O inspetor-

assistente ficaria responsável por obter conhecimentos sobre as escolas, levando em 

conta o que faziam e como faziam, bem como os resultados obtidos pelos mesmos, para, 

a cada dia, adquirir conhecimento sobre as mesmas e conseguir controlá-las. 
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Enquanto a escola-modelo fluía como modelo a ser seguido pelos grupos 

escolares, a escola-modelo isolada começava a ser pensada e implantada  de modo 

criterioso, pois estava em questão, segundo o diretor geral da instrução pública, Oscar 

Thompson, o atendimento das necessidades e aspirações dos habitantes das localidades 

em que não  fosse possível a instalação dos grupos escolares. 

A proposta da escola-modelo isolada, nos mesmos moldes laboratoriais da 

escola-modelo, deveria criar e experimentar novos métodos e técnicas pedagógicas 

capazes de dar uma regularidade e uma uniformidade às práticas dos professores das 

escolas isoladas. Uma prática, até então, quase que exclusivamente sob a 

responsabilidade do professor que a dirigia. Trabalho que foi iniciado em 29 de abril de 

1908, ficando a seção feminina sob a responsabilidade do professor Theodoro de 

Moraes e a feminina sob a regência de Lavinia Barbosa (Anuário de Ensino 1909, 1910, 

p. 29). 

Em 13 de fevereiro de 1911, com o Decreto nº 2004, o governo aprovava o 

regimento interno das escolas modelos isoladas, anexas à escola normal de São Paulo. 

Com esse decreto, foram criadas duas escolas-modelo isoladas. 

O curso dessas escolas deveria seguir um programa previamente elaborado, 

distribuído por três seções, em que a primeira poderia ser subdividida em duas classes: 

A e B. A freqüência dessas escolas seria permitida para crianças de sete anos em diante. 

A nomeação dos professores seria feita pelo diretor da escola normal e sob a livre 

nomeação do governo. 

 

 

6.3. As conferências e reuniões pedagógicas  
 

 
Todos os que têm estudado de perto a organização escolar dos 
Estados Unidos atestam a eficácia e brilhantes resultados das 
conferências e reuniões pedagógicas que ali se realizam 
periodicamente. 
Numa troca constante de idéias e estímulos, os professores preparam-
se, complementam-se, constituindo-se pela convergência das aptidões 
de cada um, a corrente, geral da orientação que encaminha o ensino. 
À semelhança do que lá se faz, precisamos combater o isolamento 
improdutivo e estiolante em que temos vivido. O ensino quase nada 
aproveita da orientação, do preparo e das aptidões de cada um, se 
todo esse  cabedal não constituir uma dotação comum, um elemento 
de aptidão geral. 
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(...) Nessas palestras devem ser estudadas  e discutidos, pelos 
professores, assuntos gerais de Pedagogia, metodologia  
Processologia de ensino, e questões especiais de interesse para a vida 
própria e econômica, interna do grupo.  
Esta praxe, durante muitos anos seguida, e da qual tantos benefícios 
poderiam advir ao ensino, foi banida. Não sei com que fundamento. 
(Anuário de Ensino, 1907- 1908)  

 

 Em seu relatório, o diretor geral da instrução pública, João Lourenço Rodrigues, 

anuncia a reunião, acontecida em setembro de 1907, realizada na capital. 

Compareceram os diretores dos grupos escolares, bem como professores. Nesse texto, 

ficam evidentes a origem de tal reunião e a vantagem da mesma, bem como a falta de 

explicações para o seu desaparecimento. 

O  diretor geral da instrução pública, João Chrysostomo Bueno do Reis Filho, 

apresentou, em 1912, as palestras pedagógicas como instrumentos para o 

desenvolvimento do professor. Elas seriam capazes de ajudá-los nas questões práticas 

do seu cotidiano, na aplicação de métodos e processos de ensino das diversas matérias.  

O certo é que essas reuniões serviam como instrumento de qualificação dos 

professores primários. Instrumento esse que estaria sendo utilizado desde o ano anterior 

nos grupos escolares, sob a direção  dos diretores desses grupos. Elas passaram a ser 

quinzenais. O assunto dessas palestras deveria ser indicado pela Diretoria Geral, mas 

deveria necessariamente ter um caráter “prático e utilitário”(Anuário de Ensino, 1911-

1912, p. 27-29).  

Segundo João Chrysostomo, a recomendação dada pela Diretoria Geral para a 

realização dessas palestras foi recebida com “satisfação e aplauso” pelos professores, 

pois havia encontrado neles  “os melhores intérpretes, fazendo-se, no geral dos grupos, 

com toda ordem e regularidade”. Elas se constituíam como necessidade nos grupos 

escolares, “pois além de oferecerem oportunidade de aperfeiçoamento aos professores, 

para recordarem e aperfeiçoarem os seus estudos e para comunicações  proveitosas aos 

seus colegas”. As palestras  concorriam, ainda, para estreitar  os laços de amizade entre 

eles, bem como “para manter a harmonia de vistas e a solidariedade necessárias no 

comum desempenho dos deveres de seu cargo” (Anuário de ensino, 1011-1912, p. 28). 
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6.4. OS PERIÓDICOS   
 

Os periódicos educacionais têm sido fonte privilegiada para muitas pesquisas na 

historiografia da educação. Muito se tem falado dos mesmos e as discussões aparecem 

sob várias perspectivas. Tais textos estavam de tal modo ligados à atividade didática que 

José Ribeiro Escobar, em seu histórico sobre a instrução pública paulista, de 1930, os 

inclui como parte da evolução didática ocorrida em São Paulo e apresenta a revista 

Escola pública, criada em 1893, com o intuito de divulgar os métodos empregados na 

escola-modelo,77 com “lições –modelo”. 

Carlos da Silveira, redator-chefe da revista Educação, em seu texto 

Apontamentos para uma história do ensino público em São Paulo,  publicado em 1929, 

apresenta a criação da Revista escola pública78, em meio a uma nova fase de entusiasmo 

e energia que se fazia sentir entre o professorado. Segundo ele:  

 

Fez-se, desde logo, sentir falta de uma revista escolar  que servisse de 
orientadora ao professorado paulista. Mestres novos, métodos  
recentemente introduzidos, processos ainda não muito vulgarizados, 
determinaram a iniciativa de um grupo de professores da Capital, e 
daí o aparecimento de “A Escola Pública”, primeira publicação 
pedagógica, no nosso Estado. Durou uns quatro anos (julho de 1893 a 
dezembro de 1897) e, pelo menos nos últimos tempos, foi auxiliada 
pelo Tesouro do Estadual. Porque se tivessem esgotado os primeiros 
números ou por procura ou por insuficiência de tiragem, ou ainda por 
ambas as causas juntas, foi feito um volume especial, com artigos 
mais interessantes, isto em 1895. (Silveira, 1929, p. 323) 

 

O grupo de professores que criou a revista,  conforme Catani (1989, p. 28), fazia 

parte de uma equipe “privilegiada”, a saber: Oscar Thompson, diretor da escola-modelo; 

Joaquim Sant`Anna e Benedicto Tolosa  eram professores da escola do Carmo. Em 

editorial do primeiro volume,  a revista  foi apresentada como parte de um  ensaio, que 

                                                 
77 Assim é que sob o título “Pedagogia Prática” é possível encontrar a seção que abriga exemplos de 
lições das várias disciplinas: geografia, astronomia, física, botânica, aritmética, trabalho manual, instrução 
cívica e moral e outras. O que certamente não comparece são as discussões ou analises sobre os 
fundamentos dessas escolhas pedagógicas que  são consideradas recomendáveis (Catani, 1989, 36). 
78 Catani (1898), ao examinar a Revista Escola Pública, informa que os artigos da revista circunscreviam-se 
em torno de “discussões, iniciativas, criação de normas e produção de trabalho propriamente 
pedagógicos,aqui em São Paulo. (...) Fatos como a criação de escolas, a realização de conferências e 
congressos, além da publicação de livros dísticos, ao serem noticiados, denotam concretizações de níveis 
diversos e que certamente ocupam lugar próprio na explicação do modo pelo qual está se estruturando o 
campo educacional paulista” (Catani, 1898, p. 35). 
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surgiu a partir de uma necessidade “palpitante” no meio do professorado.  Contou, 

ainda, em 1896, com a colaboração de Gabriel Prestes, diretor da Escola Normal; João 

Kopke, conhecido autor de livros didáticos e um dos fundadores, em 1870, da “Escola 

primária Neutralidade”; Cyridião Buarque, professor de Pedagogia da escola-modelo e 

o maestro Antonio Carlos, professor de música da escola normal. Nesse aspecto, eles 

eram muito mais que privilegiados, tratava-se de “professores dirigentes”, pois estavam 

à frente de instituições que não só eram modelares, como também davam a direção a 

toda a rede de escolas e seus professores. Nos vários volumes da Revista escola pública, 

colaboraram ainda personalidades como: João Borges, René Barreto, Pedro Voss, 

Aristedes de Castro, Romão Puiggiari, Arnaldo Barretto, Joaquim Luiz Britto,Benedicto 

Tolosa, Oscar Thompson, Alfredo Bresser da Silveira, Ramon Roca Dordal,  Antonio 

Rodrigues Alves Pereira e Joaquim Sant`Anna. 

Silveira (1929, p. 324) apresenta, ainda, uma série de outros periódicos editados 

no período, sendo eles: A revista do jardim da infância, que se destinava ao 

desenvolvimento dos princípios e métodos froebelianos.  

A Revista Ensino, ligada à Associação Beneficente do Professorado Público de 

São Paulo,79 foi fundada em 1901 por “ilustres professores”, também preocupados com 

a organização do professorado paulista. Teve seu primeiro número impresso em 1902 

pela Tipografia do Estado. Compondo a equipe redação da revista estavam Arnaldo 

Barreto, Romão Puiggiari, Joaquim Luiz Britto, João Lourenço Rodrigues, Alfredo 

Bresser da Silveira. Emilio Mario Arantes, Ramon Roca Dordal, João Chrysostomo 

Bueno do Reis Junior e João Pinto e Silva.  

Não por acaso atuavam como inspetores escolares, em 1907: Ramon Roca 

Dordal, João Chrysostomo Bueno do Reis Junior e João Lourenço Rodrigues; em 1911, 

João Chrysostomo Bueno dos Reis Junior assume a então Diretoria Geral da Instrução. 

Como inspetores, tivemos Arnaldo Barreto Benectico Maria Tolosa e Joaquim Luiz de 

Brito. Enfim, quase todos esses nomes estão ligados a cargos administrativos não 

somente no período de edição da revista, mas também nos anos subseqüentes. 

A Revista Ensino, conforme Silveira (1929, p. 325), foi suspensa em 1910. Ela 

retorna em junho de 1911, período em que assumiu a direção da Instrução Pública Oscar 

                                                                                                                                               
 
79 A Associação Beneficente do professorado de São Paulo foi criada para reunião de todos os membros 
do magistério público paulista. Ela incluía no âmbito de suas tarefas e serviços a defesa do grupo de 
profissionais, o aprimoramento, a prestação de serviços de saúde, assistência financeira em casos de 
moléstia invalidez e necessidade momentânea, além da assistência jurídica ( Catani, 1989, p. 44).  
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Thompson,  mas que,  segundo o mesmo, não teve a revista o “desenvolvimento de 

brilho que devia ter”. Segundo ele, a publicação não esteve nas mãos de pessoal 

especializado. A revista teve sua publicação, com algumas suspensões, até  1919.  

Para Catani (1989, p. 68),  a Revista de Ensino servia  ao desejo de se instaurar 

os rumos da organização dos serviços do ensino e também como um padrão de 

excelência de formação e do exercício profissional,  que envolvia tanto a discussão das 

práticas recomendáveis quanto as condições ideais em que estas deveriam ocorrer e que 

o Estado deveria propiciar. 

A Revista Ensino estava organizada de modo a discutir as questões que 

envolviam o professorado, estabelecer um debate em torno da legislação, tanto as já 

decretadas quanto as em elaboração, fornecer material para o trabalho pedagógico, bem 

como a prática desse trabalho, divulgar críticas e notícias sobre as obras didáticas, além 

de informar sobre as ocorrências de eventos no sistema de ensino e sobre as medidas 

oficiais. (Catani, 1989, p. 86). Como se viu, entre as questões postas pela revista estava 

a de munir o professorado de material pedagógico que lhes desse condições para 

desenvolver uma prática de alto nível. Para tanto, em sua seção de pedagogia prática, 

foram publicados alguns trabalhos que confirmam esse  intuito.  

 Outro periódico utilizado pela direção da instrução pública para a qualificação  

do professor primário foi A Revista Escolar,  que  teve seu primeiro número publicado, 

em 1925, como órgão oficial da Diretoria Geral da Instrução Pública  e sob a direção do 

professor João Pinto e Silva. A nova revista procurou manter a direção da extinta revista 

A escola pública, causando assim uma polêmica entre o “professorado”, dividido em 

dois grupos: um partidário do modo como a revista estava organizada e um grupo de  

“entusiastas”,  que entendia ter a  educação em São Paulo quase 40 anos de ensino 

moderno, muitas cátedras de pedagogia e de didática  e que mesmo os “professores da 

roça” precisavam de alimento que os tirasse da “lamentável e prejudicial rotina”. Em 

1927, a revista teve seu último número editado, depois de uma aliança com a Revista 

escolar e a Revista da sociedade de educação. (Silveira, 1929, p. 326-327).  

Em outubro de 1927, substituindo a Revista Escolar apareceu a revista 

Educação. Ela se transformou, segundo Silveira (1929, p. 327), em um “órgão de 

cultura bastante elevado”. Ela sofreu uma brusca mudança de programa em razão das 

várias críticas do grupo de professores partidários da maneira tradicional. 

Denominavam-na de órgão filosófico e, portanto, impróprio ao ensino primário. 
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Almeida (2001) faz um estudo sobre a Revista Educação tomando para análise 

as seções “Através dos livros” e “Através de revistas e jornais”. O trabalho busca 

identificar quem eram os autores lidos e resenhados naquelas seções, quem os 

resenhavam e sobre o que versavam aqueles textos. Para a autora, a revista, como 

espaço especializado e órgão da instrução pública, trazia em suas páginas registros 

valiosos, o que possibilitava vê-la como campo de disputa de poder. Mas o que 

disputavam seus articulistas? Disputariam eles o espaço pela qualificação do professor 

público primário?  

Segundo Almeida (2001, p. 10), os articulistas da revista, em alguns momentos, 

viam os professores como uma “massa mole”, na qual algumas formas poderiam ser 

impressas, posição essa defendida pelos defensores de uma metodologia do receituário, 

representada pelo redator-chefe da revista. Já em outro momento, o professor foi 

entendido como um “ser pensante”, capaz de refletir sobre o que lia para, enfim, melhor 

aplicar a sua prática. Neste grupo estavam  os que defendiam a revista como um espaço 

de discussões de correntes pedagógicas e de propostas metodológicas que orientassem 

os professores. De qualquer modo, por meio de receitas ou discussões, estava expresso 

em um grupo ou em outro o desejo de se melhorar a prática dos professores primários.  

É de fundamental importância destacar que, entre os articulistas da revista 

Educação, estavam alguns inspetores escolares, tais como: Ataliba Oliveira (geral);  

Augusto Ribeiro Carvalho (de Educação Física); Theodoro de Moraes (distrital de 

Limeira) e  Domingos Faro (escola normal de Araraquara). Como se percebe, até então, 

a Inspetoria e a Diretoria da Instrução Pública estiveram, direta ou indiretamente, 

mantendo vários periódicos com características que marcavam quais eram as 

interpretações de um dado momento histórico sobre o papel do professor, dentro do 

processo de formação do homem necessário ao modo de produção em vigência.  

Como se pode observar, até então, a construção do novo professor não fugiu à 

regra das várias tecnologias empregadas, ainda que de modo diferenciado dos outros 

funcionários públicos, que, com mais ou menos disciplina, foram submetidos a um 

controle formativo que buscava não só o apagamento das velhas práticas, como também 

o emprego, a cada dia, de novas técnicas no trabalho, da institucionalização de uma 

carreira que determinava os postos de serviço, os critérios para ascensão e seus salários. 

Há um sem-número de exemplos que comprovam essa prática, desde as dinâmicass de 

recrutamento do professor por formas diversas, ora com exames, mais ou menos 
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complexos, por pontos de conteúdos das séries primárias, ora por teses pedagógicas ou 

mesmo por indicação de inspetores, diretor escolar, políticos regionais; além das 

práticas de qualificação, por meio de  escolas organizadas de modo a servirem de 

modelo a serem seguidos; visitas dos inspetores com o intuito de fiscalizar e inspecionar 

o cumprimento das normas preconizadas por leis a cada dia mias elaboradas;  

periódicos, conferências e reuniões pedagógicas.  

Diante do emprego de técnicas gradativamente mais sofisticadas de 

recrutamento e qualificação, observa-se um professor cada vez mais especializado, que 

fora  retirado pelo Estado de sua condição de artesão. O Estado apropriou-se dos meios 

materiais de sua  organização e se colocou em seu lugar, no momento em que tomou 

para si o processo de educação do povo, transformando-o em um mero funcionário de 

sua burocracia estatal.   

Difícil afirmar se  isso se deu de forma intencional ou não. O fato é que, a partir 

do momento em que esse professor foi colocado na condição de funcionário, ele 

começou a reivindicar as normas preconizadas para tanto. Entre elas, estavam o direito a 

um salário condizente, a vitaliciedade no cargo  e a aposentadoria.  

Questões que, a princípio, eram reivindicadas, pelos seus superiores (a figura do 

inspetor geral), passaram, a partir de 1902, por meio de um instrumento legal, a 

Associação Beneficente do Professorado Paulista, a serem solicitadas por profissionais 

da educação e que se encontravam autorizados para  fazê-lo. A questão salarial se 

incluía nessa pauta e  será tomada como uma ilustração das reivindicações desse corpo 

de funcionários.  
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Ao longo deste trabalho, buscou-se mostrar como um projeto de modernização 

da vida social estava em curso em São Paulo desde os anos 70 do século XIX. Em 

linhas gerais, ele se pautava pela implantação de uma administração estatal que seria 

capaz de gerir  todo o  comportamento humano por meio de múltiplos campos sociais. 

Trata-se de um processo de racionalização, que se estendeu  a todas as formas de 

conduta humana: a religião, o direito, a educação ou a família. Isso ocorreu em razão de 

inúmeras estratégias de disciplinarização do trabalhador, visando compor um novo 

homem moralizador e producente, de acordo as exigências do modelo econômico em 

desenvolvimento. 

Esse  projeto de modernização se  fez  devido a uma  população crescente, uma 

urbanização acelerada e, com isso, uma exigência social de disciplinarização das 

grandes massas que chegavam às levas nas cidades. Ela se realizou por meio de uma 

administração estatal, que foi capaz de gerir  “pessoas e coisas”, desenvolvendo-se  por 

meio da aplicação da ordem, proteção e uma educação capaz de produzir  “corpos 

dóceis”. 

A  instrução do povo teve papel fundamental nesse início de organização da vida 

moderna paulista, pois havia a intenção de formar o novo homem para a vida do 

comércio e das fábricas. Porém, como vimos, essa responsabilidade social não esteve 

circunscrita apenas no âmbito escolar, mas esteve vinculada a uma rede de instituições e 

normalizações voltadas para o controle da população e que serviram à manutenção do 

lema  “ordem  e do progresso” ⎯ tome-se, a título de ilustração, o caso da polícia civil e 

militar.  

Para que a vida moderna pudesse ser organizada, uma nova ordem 

governamental foi estabelecida. Instituições foram modificadas e novas foram 

construídas. A partir delas todo o corpo jurídico foi reorganizado e seus agentes 

destinados a garantir a execução das leis. Com a nova ordem, desenvolveu-se um 

aparato de repressão junto com a necessidade da correção. Nesse panorama, a  instrução  

se desenvolveu em total cumplicidade com os demais ramos de atuação pública do 

Estado. 

 217



 Nesse ínterim, olhar para os processos de constituição de um corpo de 

profissionais da educação, os professores públicos primários, que atuaram como  

responsáveis pela conformação “psicofísica” da criança,  foi um dos objetivos deste 

trabalho. Olhar, ainda,  para as práticas de recrutamento  e qualificação que tinham por 

finalidade gerir um novo tipo de professor primário tecnicamente competente, capaz de 

aplicar métodos e técnicas eficazes ao atendimento da necessidade  em vigência, foi a 

mola propulsora desta pesquisa. 

Ao analisar os processos de recrutamento e qualificação dos professores 

públicos primários, uma série de técnicas empregadas para esse fim começou a  se 

mostrar como definidora de um corpo de competências necessárias ao exercício da 

profissão docente. Tal percurso acabou traçando o perfil docente e esboçando, assim, 

vários tipos profissionais, que foram capazes de patentear todo um complexo  formativo 

da administração da vida pública paulista. O que se  pretende, a partir de então, é 

levantar algumas considerações sobre o recorte temático ao qual nos propomos.  

 Antes mesmo de se analisar as práticas de recrutamento e qualificação dos 

professores primários, fez-se necessário saber de que modo a tão anunciada pátria 

paulista  havia se organizado para a manutenção de uma sociedade que se pretendia 

socialmente e politicamente democrática. Ao se deter, então, nessa construção, por meio 

da organização de um partido de massas, o Partido Republicano paulista ⎯ com vistas a  

dar continuidade a um processo moralizador das vidas pública e social, colocado em 

curso, como já anunciado, em meados do século XIX ⎯  se identificou   com uma série 

de equalizações realizadas, com especial destaque para o não-rompimento com as forças  

políticas que, de certo modo, permitiram aquele  episódio.  

Esse projeto modernizador implicava em sair de um modo de dominação da vida 

patriarcal em que o presidente, na província, era o provedor da vida societária, em que 

todos os poderes estavam centrados na mão de um único senhor, o pai da província. O 

objetivo era um modelo de administração racional burocrática e representativa. Isso 

implicou a desagregação do poder anterior, que foi confiado a três poderes (o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário), que se moviam em torno de uma nova e 

moderna racionalidade econômica. 

A  reorganização da administração pública,  nesse caso, estaria nas mãos do 

Executivo, que se instituiu  burocraticamente para equalizar o poder de mando dos 

poderes então instituídos.  Para tanto, o grupo,  corpo de instituições  e funcionários  
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seriam  regidos por uma racionalização de prestação  de  serviços encaminhados por 

uma ordem jurídica, que servia tanto às instituições quanto à sociedade civil. Mas como 

tal fato pôde ser realizado se  o que existia no Estado era um corpo institucional  e 

funcional com sérios e velhos vícios?  

Como se constatou, aquelas instituições jurídicas, educacionais e políticas 

passaram por várias e constantes reformas  em busca de um modelo adequado ao novo 

sistema político. Um conjunto de Leis e Decretos era publicado a cada dia e passava 

tanto pelo código de posturas dos municípios, que implicava na dominação da vida do 

cidadão comum,  quanto pela regulação dos poderes de cada instituição. Isso tudo 

através de um exercício contínuo, determinando as competências e regulando a vida dos 

seus serventuários. E, ainda, por meio de  uma hierarquia oficial ou, como  afirma 

Weber (2000, p. 143), “uma organização de instâncias fixas de controle e supervisão 

para cada autoridade institucional, com direito de apelação ou reclamação das 

subordinadas às superiores”, que foram seguidas por regras, técnicas ou normas. Foi o 

que se viu com os Decretos nº 28 e  29, de 1892, que criaram as Secretarias de Estado  e 

instituíram os poderes e competências de cada  uma,  bem como a Lei nº 88,  de 8 de 

setembro 1892, que reorganizou a instrução pública. 

Buscou-se, neste trabalho, percorrer esses serviços não para encontrar  suas 

características igualitárias, mas mostrar que, mesmo  tendo se constituído de modos 

diferentes, compunham um corpo administrativo que garantia um discurso preconizado.  

Ao se observar o longo percurso daquelas instituições jurídicas, educacionais e 

policiais, pode se inferir que aqueles processos formadores foram muito mais de  

permanências do que de rompimentos; acomodação do que de subversão ao modelo 

anterior. Eles foram lentamente mudando as velhas e antigas práticas. 

A título de ilustração, tem-se o Poder Judiciário que ⎯ mesmo que, a princípio, 

tenha suspendido os concursos para juízes, como uma forma de acomodação das forças 

políticas ⎯ passou a exigir um corpo cada vez mais qualificado de juízes, em que não 

bastava tão somente a formação, mas também a experiência de fórum. Isso  permitia,  

pouco a pouco, o afastamento dos juízes de paz leigos e  que representavam os 

resquícios de um modo administrativo anterior. 

No caso do Judiciário, o controle de qualificação começou, sobretudo, com os 

cargos superiores, mas, principalmente, com exigências de concurso para os quadros 

inferiores. Outro elemento que foi, pouco a pouco, afastado, até por ser ele quem 
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permitia a ascensão ao cargo de juiz devido a sua prática, foi o rábula  (pessoa que 

advoga sem ser formada em Direito), até porque, se era esse o lugar em que se 

constituíam as regras de conduta da sociedade civil, nada melhor do que se ter 

funcionários que representassem o novo período administrativo. 

Em relação  à polícia  militar, ela tinha por função a manutenção da ordem tanto 

nas cidades quanto no campo, reprimindo os conflitos existentes entre Estado e 

sociedade civil, patrão e empregado, dentre outros. Era necessária a junção de novos e 

antigos funcionários, sobretudo os novos, mas como fazê-lo?  

Se, a princípio, não existiam cidadãos qualificados para o serviço militar, cabia 

ao Estado recrutá-los em meio a cidadãos comuns e, então, colocá-los sob uma rígida 

disciplina. Como não bastava apenas discipliná-los sob as bases de uma instituição 

francesa, foi preciso  dar-lhes um mínimo de instrução e, só então, encaminhá-los às 

escolas de formação militar para os cursos de  instrução geral  ou  curso especial militar. 

Quanto à polícia civil, ela seria a  responsável pela manutenção da segurança 

individual e da propriedade, tinha o seu chefe nomeado entre os notáveis e,  tão logo se 

fez necessário, foi  submetida ao secretário de Justiça. Os  seus  delegados deveriam ser 

bacharéis em Direito e, na falta de pessoal qualificado, seria possível nomear “pessoas 

de reconhecida idoneidade moral e intelectual”. Nesse caso, para que os nomeados sem 

formação  não  tivessem acesso imediato ao cargo mais alto, foram estabelecidos graus  

hierárquicos de cargos e a ascensão nos mesmos por experiência no cargo anterior; seus 

auxiliares, como eram conhecidos os funcionários administrativos,  deveriam ser 

submetidos a concurso de provas. Tais regras foram criadas para se garantir um mínimo 

de racionalização na distribuição dos cargos dentro da polícia civil. Nesse sentido, foi a 

polícia civil do Estado a primeira instituição pública  a ter uma carreira profissional 

organizada logo nos primeiros anos da República paulista. 

Como se sabe, na década de 70 do século XIX, além da educação religiosa, a 

educação civil vinha sendo apontada como necessária para a diminuição dos crimes na 

Província. Pensava-se que a instrução pública “derramada sobre a população, 

principalmente sobre a mocidade, operaria uma obra de civilização que se  

complementaria com a ação regeneradora da religião”. Os mestres eram, ainda, 

apontados como reconstrutores de uma sociedade onde reinava a barbárie, capazes de 

reconstruir o caráter do povo desde a infância. Seriam, portanto, os obreiros da 

moralidade pública.  

 220



Logo, os serviços educacionais prestados pelo Estado a toda população, por 

meio de instituições escolares, precisaram, para a realização de sua grande obra 

redentora, de funcionários especializados, tais como:  inspetores,  professores primários  

e  diretores escolares, que foram se multiplicando em uma série de outros e em número 

cada vez maior de diferentes escolas. Nesse aspecto, esse trabalho buscou analisar como 

se deu esse processo, desde a constituição dos cargos superiores até o seu elemento 

técnico principal, o professor primário.  

No caso dos cargos superiores, esses foram quase que imediatamente 

hierarquizados,  pois, como se pôde demonstrar, tratava-se de um processo há muito 

iniciado. Tratava-se de um processo regido por uma  série  de  competências fixas, 

ordenadas por regulamentos, leis e normas administrativas, que iam sendo, pouco a 

pouco, implementadas, reorganizadas e substituídas, por leis e normas administrativas. 

A cada regulamento, as leis se tornavam mais minuciosas, sem que nenhuma ação 

humana lhes escapasse,  com um sentido único  de se garantir a execução dos serviços. 

Linhas de autoridade bem distribuídas e rigorosamente delimitadas pelas leis e 

decretos puderam ser evidenciadas com o regulamento de 8 de outubro de 1851. Ele 

ditava a nova organização político-administrativa da instrução pública, passando-a para 

o controle do presidente da província, juntamente com um Conselho Consultivo, um 

inspetor geral e inspetores de distrito. Exigências de qualificação para a ocupação dos 

cargos de direção foram substituídas por antigas indicações políticas.  

Um sistema de supervisão do trabalho dos  postos inferiores foi logo 

estabelecido,  de modo que  os professores primários passaram a ser supervisionados 

pelos seus  superiores, os inspetores escolares e os diretores de escola. Supervisão essa 

sempre regulada por normas que, como já mencionado, ampliavam o conhecimento 

desses  supervisores e os qualificavam para a ascensão profissional. Veja-se pelo fato de 

muitos terem assumido o cargo de inspetor ou diretor geral da Instrução Pública por 

meio de um conhecimento que, por certo, não foi adquirido na Faculdade de Direito ou 

Medicina, muito menos nos bancos da escola normal. 

Mas como o Estado paulista foi capaz de organizar os seus serviços públicos? 

Sabe-se que foi por meio da racionalização de seus serviços, mas como, na prática, o 

realizou? 

No caso do professor primário, no início da República, três estratégias  

extremamente racionais foram  fundamentais.  A primeira foi a expropriação do 
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professor do seu ofício, no momento em que  o Estado se colocou em seu lugar para a  

educação da criança (ou povo), pois, no período imperial,  se   encontra  um  professor 

que, pelo seu ofício, era o responsável pela instrução da criança. Porém,  no momento 

em que o Estado se propôs a ser educador, tomou para si uma função que antes 

pertencia ao professor e a igreja. A segunda  estratégia  foi  a  tentativa de  se separar a 

atividade profissional  do professor  da sua  vida privada. Tentativa essa que se deu com 

o pagamento do trabalho do professor, transformando-o em  funcionário público. Nesse 

sentido, ao se permitir que o professor, com 10 anos ou mais de  experiência  em escolas 

particulares, em inícios da república, concorresse quase que, em igualdade, com o 

professor formado pela escola normal,  nada mais era que uma forma retirar deste a 

posse de seu ofício.  

 A terceira  estratégia foi a “concentração dos meios materiais” na mão do 

Estado. Como educador, o Estado passou a deter os meios necessários ao 

desenvolvimento das atividades pedagógicas ⎯ móveis e utensílios ⎯ tais como: 

livros, carteiras, quadros e prédios escolares. Enfim, uma série de materiais que esse 

professor, então funcionário público, precisava para a execução de sua atividade. A 

criação dos grupos escolares e das escolas reunidas foi uma forma também  de separar a 

atividade docente de sua vida privada, bem como a concentração desses meios. 

A exigência de concursos por meio de provas e títulos teria sido evidentemente 

uma forma racionalizada de controle, melhor  teria sido um elemento  definidor de um 

corpo de competências necessárias ao exercício da profissão docente, traçando o perfil 

profissional necessário às escolas publicas primárias. Como se pôde observar com o 

estudo realizado, existiam diferentes escolas, como também  diversos e diferentes tipos 

de professores primários. Para tanto, havia vários concursos com exigências distintas 

para cada perfil.  

Ao nos determos na análise desses concursos, observamos que, a cada 

regulamento, o tipo profissional desejado era colocado em detalhes, pois tanto as provas 

documentais exigidas quanto  o rigor nos conteúdos iam determinando  o professor que 

se pretendia para cada tipo de escola. À  medida que as  exigências sociais iam sendo 

alteradas, tanto as categorias das escolas iam mudando quanto   o aspecto do concurso e, 

por conseguinte, o perfil  daquele profissional.  

Mas, chegado o momento em que alguns tipos de professores primários não 

serviam mais às exigências, eles eram substituídos por outros. Os que antes tinham 
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acesso à carreira por meio de concursos já não lhes era permitido mais. Veja-se o caso 

dos professores de ofício, que logo foram substituídos por professores formados pelas 

escolas normais.  

Os professores provisórios, interinos ou leigos permaneceram por muito tempo 

na rede pública paulista, mas,  nesse caso, não se pode deixar enganar. Eles existiam por 

questões  políticas, econômica e burocráticas. Tornavam-se tão ou mais dispensáveis em 

razão de fatores econômicos e políticos. Com isso, sempre  estiveram no calor dos 

grandes embates em torno da instrução do povo, fossem  eles  técnicos  políticos, 

econômicos, sociais ou pedagógicos. 

Assim sendo, o ingresso do professor primário, seja ele efetivo ou provisório, 

substituto ou permanente, na instrução pública paulista, se fez por exames, mas também 

por prescrições normativas que o qualificavam para a atividade docente. Trata-se de 

estratégias cercadas de técnicas documentais, registros e arquivos, informações 

diversificadas que classificam e hierarquizam o indivíduo, a partir de um poder/saber 

que o colocou  sob uma vigilância coletiva, na medida em que havia todo um aparato 

destinado a inspecionar e fiscalizar  o cotidiano da escola.  

Nesse sentido, este trabalho aponta para a necessidade de um olhar mais atento 

para as práticas desses profissionais da educação que  vigiavam a vida da escola, mas, 

ao mesmo tempo, eram colocados sob o constante controle e a vigilância pelo poder 

estatal. Dessa forma, a prática do professor primário era colocada sob rígida  vigilância, 

características e demandas que formavam e capacitavam o inspetor escolar.  

Viu-se, nesse percurso analítico, que os saberes adquiridos por um sistema 

permanente de vigilância e controle  da prática docente do professor primário  geraram 

uma série de registros, observações e  recomendações, que permitiram ao Estado 

provocar inúmeras mudanças no comportamento desse professor. A intenção era tentar 

transformá-lo em objeto  e instrumento de um poder/saber  sobre a infância, sobre a 

escola, como mais um entre os vários elementos tecnológicos  de que dispunha  para  o 

controle da vida social. 

Espera-se, assim, que a tese tenha permitido um olhar histórico dessa sinuosa 

relação entre a formação do trabalho docente e a criação de um Estado republicano, 

propriamente dito, seja pelo resgate dos materiais e documentos de época, seja pelo 

levantamento do perfil sincrônico e diâcronico dos processos de recrutamento, seleção e 

qualificação desse profissional. Não se quer tirar, à guisa de conclusão, nesta  pesquisa, 
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nenhum juízo de valor, moral ou político, mas simplesmente notificar que foi, nesse 

processo de poder/saber, que o professor primário, objeto constitutivo de um 

conhecimento ou instrumento  dele,  se fez profissionalmente. Dessa forma, esse 

profissional acabou por adquirir um treinamento especializado, indispensável à 

burocracia estatal ⎯ sem dúvida, uma marca indelével de origem, cujos impactos se 

prolongam, de certa forma, ao longo da história da educação brasileira.  
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janeiro a 31 de dezembro de 1894. 
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Lei n. 1.713, de 27 de dezembro de 1919 – Fixa a despesa e orça a receita do Estado para o exercício 
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1926 Decreto n. 4.101, de 14 de dezembro de 1926 – Regulamenta a lei nº. 2.095 de 24 de dezembro de 

1925. 
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Requerimentos e atestados de 
professores  

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 

4896 / 4897   
4899/4898  
4901/4900  
4903/4902   
E1169/4905   
E1085/4906/4907 
4909/4910 
4912/4911 

Processos 

1890 a 1893 
1895 
1897 
1898 
1913 

4997 
4998 
4999 
5000 
E 1209 

Contratos professores 

1890 a 1897 
1893 a 1896 
1911 a 1913 
1927 a 1930 
1930 a 1941 

E 1135 
E1144 
E1209 
E1134 
E1150 

Atos referentes aos professores 
públicos 

1906 
1924 
  
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

E6225 
E 6226/ 
E 6225/E6198 
E6229 
E5025/E6227 
E5031 
E5037 
E5047 
E5076/E5079 
E5098 
E5104 
E5116 
E6198/E6199 

Ofícios dirigidos ao inspetor da 
instrução  Vários anos 4992/4993/4991/ 

E1168/ E1403 
Atos referentes a funcionários 
públicos  Vários anos E0395 

Registro de títulos de professores 

1889 
1890 
1892 
1890 a 1892 
1896 
1915/1916 
1917 

4896/E 1093 
E1105 
E0832 
E1136 
E1154 
E1160 
E1159 
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Registro de cadeiras vagas para 
professores 1893 E1102/E1136 

Termos de inscrição de candidatos 
ao cargo de professor interino 1895 a 1897 E 2208 

Atas concursos professores 1893 a 1896  E1127 

Pareceres 1893 a 1897  5020 
Termos juramento de professores 
públicos  

1894 a 1896 
1909/1910 

E1126 
E1113 

Exames médicos em professores 
públicos 

1898 a 1911 
1909 a 1930 
1910 a 1922 
1931 a 1934 

E1193 
E1112 
E1151 
E1157 

Atas das sessões do conselho 
superior 

1893 a 1896 
1895 a 1896 
1896 a 1897 

E1196 
E1164 
E1165 

Posse de Professor 1895 E1117 
Atos de substituição e 
transferência de professores 

1898 a 1905 
1902 a 1905 

E1192 
E1194 

Exames, nomeações, licenças, 
exoneração e sindicâncias Vários anos 9770 a  

Livro de controle de carreira do 
professor 1917 a 1930 E01198 

Inscrições de concursos  
1893 
1896 
1897 

6692 
6700/6701/6702 
6703 

Exames de habilitação 

1895 
1897 
1906 
 

6692/6923 
6699 
6984 
6985 
6719 
6696 

Escola Normal 

1892 
1896 
1902 a 1904 
1901 a 1904 
1903 a 1905 
1918 
1919 
1927 
1928 
1929 

7135 
6924 
6933 
6931 
6971 
6945 
6946 
6954/6955 
6961 
6963 
 

Curso para escola 1917 6944 
Escolas reunidas 1924 6951 
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1927 
1928 

6956/6959 
6962 

Grupo escolar- relatórios 1902  
1904 

6932 
6935 

Instrução pública 
 

1898 
1900 a 1903 
1902 
1905  
1906 
1907 
1908 
1910 a 1924 
1912 
1913 
1918 
1920 
1921 
1922 
1924 
1925 
1927 
1928 
1934 

6704 
6705 
6706 
6707 
6708 
6709 
6910 
6711 
6712/6735 
6713 
6714 
6727 
6718/6717 
6719/6720 
6722 
6723 
6726/6728 
6732/6733 
6734 

Escola modelo 
1897 a 1899 
1900 a 1901  
1902 a 1907  

6926 
6929 
6933 

Escola Complementar 

1897 
1897 a 1904 
1903 a 1905 
1906  
1906 a 1908 

6925 
6927 
6942 
6936 
6937 

Delegacia regional do ensino 
1913 
1923 
1924 

7064 
7061/7062/7063 
7065/7066 

Diretoria do ensino 

1893 
1896 
1908 
1921 

6091 
7033 
7031 
7032 

Inspetoria literária 
1895 
1896 
1897 

6698 
7034 
7035 

Governo – correspondência com 
Diretoria da Instrução Pública 

1889 
1890 
1890 a 1893 
1894 a 1896 
1898 a 1902 

E1403 
E1168 
4991 
4992 
4993 

Atas do primeiro congresso 
brasileiro da instrução secundária 1911 EO1140 

Ofícios 1896 6815 
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1897 
1898 
1899 
1901 
1902 
1908 
1909 
1910 
1911 
1913 
1917 
1918 
1922 
1927 
1928 

6816 
6817 
6818/6819 
6797 
6799/6800/6801/6798 
6802 
6803 
6804 
6805 
6806 
6807/6808 
6809 
6810 
6811/6812 
6813/6814 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

Mapa de candidatos E 2208 
CANDIDATO ESCOLA CADEIR

A 
DATA COMISSÃO EXAMINADORA 

1. Frederico Jose 
Torres (irmão do 
inspetor literário) 

Grupo escolar, 
Pindamonhangaba 

Adjunta 
do Grupo 
Escolar 
Alfredo 
Pujol 

Dia: 
23/04/1895 
Local: Grupo 
Escolar  
H: 11 horas 

 

Presidente Capitão Francisco 
Ferreira Cardozo (presidente da 
Câmara Municipal), Julio Pestana 
diretor do Grupo Escolar e Francisco 
Augusto da Costa Braga 

 
2.Maria José 
Marcondes 

Grupo escolar, 
Pindamonhangaba 

Adjunta 
do Grupo 
Escolar 
Alfredo 
Pujol 

Dia 07/08/1896
Local Grupo 
Escolar  
H: 11 horas da 
manha 

João Mario de Freitas Brito, 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira (professores do 
Grupo Escolar) 

3.Maria Laudelina 
Machado de 
Mello 

Grupo escolar, 
Pindamonhangaba 

Adjunta 
do Grupo 
Escolar 
Alfredo 
Pujol 

Dia 10/08/1896
Local Grupo 
Escolar  
H:11 horas da 
manhã 

João Mario de Freitas Brito, 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira (professores do 
Grupo Escolar) 

4.Marianna 
Marcondes 
Machado 

Grupo escolar, 
Pindamonhangaba 

Candidata 
ao 3o. 

Lugar de 
Professor 
Adjunto 

do Grupo 
Escolar 
Alfredo 
Pujol 

Dia 14/12/1896
Local Grupo 
Escolar  
H: 10 horas da 
manhã 

João Mario de Freitas Brito, João 
Augusto de Santana (diretor em 
comissão) Frederico Torres Netto 
(professor adjunto) 

5.Não aparece 
nome do 
candidato 

Bairro bom sucesso 
em 

Pindamonhangaba 

Provisória Dia: 
01/07/11895 
Local: Grupo 
Escolar 
Cidade: 
Guaratinguetá 

Horas: 08 h 
 

João Mario de Freitas Brito  
João Felix Rodrigues Pinto;  
Francisco Vieira de Campos (Profs). 

Não aparece o 
nome do 
candidato 

Do bairro das 
Posses de 
Guaratinguetá 

provisória Dia 03/08/1895
Local:Grupo 
Escolar da 
Cidade de 
Guaratinguetá 
Horas: 08 h 
 

João Mario de Freitas Brito  
Antonio de Paula  Silva   
Glicério de Castro Bueno( prof) 
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Francisco de 
Paula Pedrosa  

 São Bento de 
Sapucaí 

Primeira 
cadeira do 
sexo 
masculino

Dia: 
05/09/1895 
Local: Câmara 
Municipal de 
São Bento de 
Sapucaí 
 

João Mario de Freitas Brito. 
Coronel Francisco das Chagas 
Esteves Salgado; Prof. Antonio 
Cordeiro da Silva 
 

Emiliana Cândida 
de Carvalho  

Bairro Quilombo 
Em São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
mista 

 Dia: 
05/09/1895 
Local: Câmara 
Municipal de 
São Bento de 
Sapucaí 

João Mario de Freitas Brito. 
Coronel Francisco das Chagas 
Esteves Salgado; Prof. Antonio 
Cordeiro da Silva 
 

Vergílio Teixeira 
de Magalhães 
Leite   

Do bairro das 
Posses de 
Guaratinguetá 

PROVIS
ORIA 

15/12/1895 
LOCAL: 
SALA DA 
CASA DO 
GRUPO  
HORAS; 11 
Cidade: 
Guaratinguetá  
 

Mario de Freitas Brito  
Jose Felix Rodrigues Benedito 

Sergio Cretextado ( cidadão) 

Francisco de 
Paula Pedrosa  

Bairro do Quilombo 
em São Bento de 
Sapucaí 

1a. 
Cadeira 
do sexo 
masculino

Dia: 
02/01/1896 
Local : sala da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10  

João Mario de Freitas Brito. 
Coronel Francisco das Chagas 
Esteves Salgado; Prof. Antonio 
Cordeiro da Silva 
 

Emiliana Cândida 
de Carvalho 

Bairro do Quilombo 
em  São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
mista  

Dia: 
02/01/1896 
Local: Sala da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10 h. 

João Mario de Freitas Brito 
Coronel Francisco das Chagas 
Esteves Salgado; Prof. Antonio 
Cordeiro da Silva 
 

Benedicto Sergio 
Cretextado 

Bairro dos Mello    
São Bento de 
Sapucahy 

Sexo 
masculino

 Dia: 
02/01/1896 
Local: Sala da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10 

João Mario de Freitas Brito 
Coronel Francisco das Chagas 
Esteves Salgado; Prof. Antonio 
Cordeiro da Silva 
 

Sebastião Costa 
de Alvarenga  

Bairro Piedade em 
Pindamonhangaba  

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia: 
03/07/1896 
Local: Sala do 
Grupo Escolar 
Alfredo Pujol 
Horas: 11 h. 

João Mario Freitas Brito 
Prof.Francisco Ignácio Salgado; 
Frederico Torres Neto (adjunto do 
grupo) 

Francisca 
Marcondes César  

Bairro Alto Ribeirão 
em 
Pindamonhangaba 

Provisória 
do sexo  
feminino 

Dia: 
09/03/1896 
Local: Grupo 
Escolar Alfredo 
Pujol 
Horas: 11h. 

João Mario Freitas Brito; Dr. 
Candido Monteiro da Cunha Bueno, 
Frederico Torres Neto (adjunto do 
grupo) 

José Martiniano 
Moreira César 
 

Bairro do Socorro 
em 
Pindamonhangaba  

Provisória 
do sexo 
masculino 

Dia: 
04/07/1896 
Local: Sala do 
Grupo Escolar 
Alfredo Pujol 
Horas: 11h. 

João Mario Freitas Brito; Dr. 
Candido Monteiro da Cunha Bueno, 
Frederico Torres Neto (adjunto do 
grupo) 
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Sebastião Costa 
de Alvarenga 
 

Bairro Piedade em 
Pindamonhangaba 

Provisória 
do sexo 
masculino 

 Dia: 
17/10/1896 
Local: Grupo 
Escolar Alfredo 
Pujol 
Horas: 11h. 

João Mario Freitas Brito; José de 
Menezes César, Frederico Torres 
Neto (adjunto do grupo) 

José Meneses 
César 
  

Bairro Barreiro em 
São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia:09/02/1897
Local: prédio 
da 3a. Cadeira 
da Cidade 
Horas: 14 h. 

Cap. João Mario Freitas Brito; Cel. 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado, Prof. Antonio Porfírio da 
Silva 

Isabel Marieta 
Torres Brito. 
 (provável esposa 
de algum 
inspetor) 

Bairro do Cacau em 
São Bento Sapucaí 

Provisória 
mista 

Dia:10/02/1897
 
Local:prédio da 
3a. Cadeira da 
Cidade 
Horas: 10h.  

Presidente da Câmara Municipal 
Ten. Cel. Constantino Epaminondas 
Netim de Salles,  
Cel. Francisco da Chagas Esteves 
Salgado e o Professor Cap. Antonio 
Porfírio da Silva  

José Renno de 
Azevedo  
 

Cidade de São 
Bento de Sapucaí 

Provisória 
sexo 
masculino 
4a. cadeira

Dia: 
12/03/1897 
Local: Sala da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10h. 

João Mario de Freitas;  
Cap. Joaquim Marcondes do Amaral; 
Professor público. Francisco de 
Paula Pedrosa 

Maria Cândida de 
Barros César  
 

Bairro dos 
Monteiros em São 
Bento do Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
feminino 

Dia:12/03/1897
Local:  Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas; Cap. 
Joaquim Marcondes do Amaral; 
Professor público. Francisco de 
Paula Pedrosa 

Ana César 
Meirelles 
 

Bairro do Imberi, 
em São Bento de 
Sapucaí 

Sexo 
feminino 

Dia: 
12/03/1897 
Local:  Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas; Cap. 
Joaquim Marcondes do Amaral; 
Professor Público. Francisco de 
Paula Pedrosa 

Ildefonso Mendes 
de Brito  
 

Bairro do Rio Preto, 
em São Bento de 
Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
12/03/1897 
Local: Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas; Cap. 
Joaquim Marcondes do Amaral; 
Professor Público. Francisco de 
Paula Pedrosa 

Cap. Cesário Jose 
do Nascimento  
 

Bairro Serrano em 
São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia: 
13/03/1897 
Local: 3a. 
Escola do sexo 
masculino 
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas Brito, 
professores Antonio Porfírio da Silva 
, Francisco de Paula Pedrosa  

Alferes. Randolfo 
Nolasco César 
 

Bairro Áreas, em 
São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia: 
13/03/1897 
Local: Sala da 
3a. Escola do 
sexo masculino
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas Brito, 
professores Antonio Porfírio da Silva 
, Francisco de Paula Pedrosa  

Tenente Antonio 
Braconense 
Salgado  
 

Freguesia de Santo 
Antonio do Pinhal, 
em São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia: 
13/03/1897 
Local: Sala da 
3a. Escola do 
sexo masculino
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas Brito, 
professores Antonio Porfírio da Silva 
, Francisco de Paula Pedrosa  
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Alferes. Catulino 
Renno Cortez 
 

Paiol Grande, em 
São Bento de 
Sapucaí 

Provisória 
do sexo 
masculino

Dia: 
13/03/1897 
Local: Sala da 
3a. Escola do 
sexo masculino
Horas: 10h 

Cap. João Mario de Freitas Brito, 
professores Antonio Porfírio da Silva 
, Francisco de Paula Pedrosa  

Cidadão Fernando 
Nogueira Viotti  
 

Bairro Paiol, em 
São Bento de 
Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
15/03/1897 
Local: em uma 
das salas da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. Mario de Freitas Brito; Cel 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado; prof. Antonio Porfírio da 
Silva  

Cidadão Joaquim 
Ignácio de 
Oliveira  
 

Moreiras em São 
Bento de  Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
15/03/1897 
Local: em uma 
das salas da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. Mario de Freitas Brito; Cel 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado; prof. Antonio Porfírio da 
Silva  

Cidadão Oscar 
Nogueira de Sá 
 

Maurícios, em São 
Bento de Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
15/03/1897 
Local: em uma 
das salas da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. Mario de Freitas Brito; Cel 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado; prof. Antonio Porfírio da 
Silva  

Francisco Correa 
de Godoy 
 

Baú em São Bento 
de  Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
15/03/1897 
Local: em uma 
das salas da 
Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. Mario de Freitas Brito; Cel 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado; prof. Antonio Porfírio da 
Silva  

Jorge Cuia de 
Chidiac  
 

Cantagalo, em São 
Bento de Sapucaí 

Sexo 
masculino

Dia: 
15/03/1897 
Local:  Câmara 
Municipal 
Horas: 10h 

Cap. Mario de Freitas Brito; Cel 
Francisco das Chagas Esteves 
Salgado; prof. Antonio Porfírio da 
Silva  

Jose de Paula 
Santos  
 

Bairro Ribeirão 
Grande , 
Pindamonhangaba  

Sexo 
masculino

 Dia  
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão José 
Moreira César 
na cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga e Prof adjunto 
Francisco Torres Neto  
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Casemiro 
Romualdo de 
Miranda Cezar  
 

Bairro Bom 
Sucesso, em 
Pindamonhangaba 

Sexo 
masculino

 Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar 
na cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga e Prof adjunto 
Francisco Torres Neto 

Antonio Mendes 
de Castilho  
 

Bairro Mandu, em 
Pindamonhangaba 

Sexo 
masculino

Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar 
na cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas  Brito; Cap. 
Bento Braga  e Prof adjunto 
Francisco Torres Neto 

Ercílio Manoel de 
Oliveira Santana  
 

Mato Dentro, em 
Pindamonhangaba 

Sexo 
masculino

 Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar  
Cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga e Prof. adjunto 
Francisco Torres Neto 

Maria Marcondes 
de Lima  
 

Bom Sucesso, 
Pindamonhangaba  

Sexo 
feminino 

 Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar  
Cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga  e Prof adjunto 
Francisco Torres Neto 

Maria Jose Motta 
 

Barranco Alto, 
Pindamonhangaba 

Sexo 
feminino 

 Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar  
Cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 

João Mario de Freitas  Brito; Cap. 
Bento Braga  e Prof. adjunto 
Francisco Torres Neto 
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Anna Vicentina  
 

 Galega,, 
Pindamonhangaba 

Escola 
Mista  

 Dia: 
02/04/1897 
Local: em uma 
das salas do 
cidadão Jose 
Moreira Cezar  
Cidade de 
Pindamonhang
aba 
Horas: 11h 

João Mario de Freitas  Brito; Cap. 
Bento Braga  e Prof. adjunto 
Francisco Torres Neto 

Antonio Pedro 
Teixeira 
  

Bairro de Campinas, 
em 
Pindamonhangaba 

Sexo 
masculino

Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira César  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 

Izaac Aurélio  
 

Mombaça, em 
Pindamonhangaba  

Sexo 
masculino

Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira César  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 

Antonio Xavier 
Monteiro  
 

Vargem, em 
Pindamonhangaba 

Sexo 
masculino

Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira Cezar  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 

Armontina 
Marcondes de 
França  
 

Alvarenga  em 
Pindamonhangaba  

Sexo 
feminino 

Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira César  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 

Mariana 
Marcondes de 
Mello 
 

Socorro, em 
Pindamonhangaba 

Mista  Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira César  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 

Maria Jose 
Vianna 

 Piraquama, 
Pindamonhangaba 

mista Dia: 
03/04/1897 
Local: casa do 
Cid. Jose 
Moreira Cezar  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cap. 
Bento Braga, prof. Adjunto 
Francisco Torres Neto 
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Mariana de 
Oliveira 
Fernandes  
 

Piraquama 
Pindamonhangaba 

mista Dia: 
28/07/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 10h. 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira(professores) 

Antonia do 
Espírito Santos   
 

Bocaina 
Boquera 

mista Dia: 
28/07/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira(professores) 

Isolina de Moura 
Barros  
 

Tetequera 
Pindamonhangaba 

feminina Dia: 
28/07/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 11h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira (todos 
professores) 

Anna Claudina 
Medilla 
 

Campinas 
Pindamonhangaba 

feminina Dia: 
28/07/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 10h. 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Maria 
Joaquina de Oliveira (professores) 

Oscar Olympio 
Mattos Ramos 
 

Bocaina 
Buquira 

masculina Dia: 
27/09/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 10h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Francisca 
Marcondes Cezar (professores) 

Maria da Gloria 
Guedes 
 

Vila do Buquira feminino Dia: 
27/09/1897 
Local: casa do 
Cid. Frederico 
Jose Torres  
Horas: 10h 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Francisca 
Marcondes Cezar(professores) 

Julieta Golffe 
 

Bairro do Barranco 
Alto 
Pindamonhangaba 

mista Dia: 
08/11/1897 
Local: casa
onde funciona 
a inspetoria 
Literária  
Horas: 8h. 
 

João Mario de Freitas Brito; Cidadão 
Francisco Ignácio Salgado, Francisca 
Marcondes Cezar(professores) 
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ANEXO 2 

INSCRITOS  NOS CONCURSOS DAS ESCOLAS PRELIMINARES. EM 1893 
 

NOME 
 

NASC. CIDADE FORMADO IDADE DIRETOR NOMEADO 

Isolina Pedroso 
de Mello 

02/11/1872 São Paulo 30/11/1889 21 anos Benevides  14/12/1893 

Benedita de 
Assis Luz 

14/04/1875 São Paulo 05/12/1891 18 anos Benevides  14/12/1893 

Angelina 
Ferreira de 
Aquino 

16/04/1870 (.....) 30/11/1892 23 anos Benevides 14/12/1893 

Beraniza 
Augusta do 
Espírito Santo 

16/05/1869 São Paulo 27/11/1889 24 anos Benevides  14/12/1893 

Maria Tiburcia 
Novaes 

14/04/1871 Queluz 05/12/1891 22 anos Benevides 14/12/1893 

Maria Emilia de 
Oliveira  

03/10/1871 São Roque 06/12/1892 22 anos Benevides 14/12/1893 

Carolina 
Augusta Galvão 
de Moura 
Lacerda 

01/07/1856 Amparo 18/12/1888 37 anos Cônego 
Manuel 

14/12/1893 

Amélia de 
Godoy Correa  

25/05/1872 Pindamo-
nhangaba 

12/12/1890 21 anos Caetano de 
Campos 

14/12/1893 

Rafael de Mores 
Lima  

20/06/1864 Itu 12/12/1890 29 anos Caetano de 
Campos 

14/12/1893 

Julio César 
Goulart 

29/12/1875 Iguape 18/12/1888 18 anos Cônego 
Manuel 

14/12/1893 

Joaquim Ignácio 
de Oliveira 
Leite 

Sem data São Paulo 28/12/1882 24 anos Benevides  14/12/1893 

Tisinio Xavier 
Ferreira 
 

21/11/1859 São Roque 03/12/1887 37 anos Cônego 
Manoel 

14/12/1893 

Alfredo Maria 
Albuquerque 
Freitas 

19/06/1870 Niterói 05/12/1891 23 anos Benevides 14/12/1893 

Joaquim Justo 
Novaes 

09/08/1867 Cotia 26/11/1889 26 anos Benevides 14/12/1893 

Justiniano 
Vianna  

21/08/1868 Rio de 
Janeiro 

05/12/1891 25 anos Benevides  14/12/1893 

Américo da 
Silva Veiga 

15/05/1862 Botucatu 25/11/1889 31 anos Benevides  20/07/1893 

Maria Lucia 
Ferreira da 
Costa 

15/04/1869 Rio de 
Janeiro 

15/12/1888 24 anos Cônego 
Manoel 

20/07/1893 

Francisca Roza 
Gomes 

20/07/1872 Santa 
Branca  

12/12/1890 21 anos Caetano de 
Campos 

20/07/1893 

Ernestina 
Gonçalves do 
Sacramento 

21/12/1871 São Paulo 29/11/1889 22 anos Benevides 20/07/1893 

Alice Baggio 
Nóbrega  

07/12/1874 Campinas 05/12/1891 19 anos Benevides 20/07/1893 
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Regina Maria 
Tiete  

27/03/1872 Itapura 05/12/1891 21 anos Benvides 20/07/1893 

Benedicto da 
Conceição 
China 

16/03/1868 Caçapava  05/12/1887 25 anos Cônego 
Manoel 

20/07/1893 

Herculano 
Correa de 
Moraes Silveira 

18/06/1863 Tiete 25/11/1889 30 anos Benevides 20/07/1893 

Vicente Pires de 
Araújo 

01/09/1864 São Paulo 25/11/1889 29 anos Benevides 20/07/1893 

Benedito 
Candido Corte 
Brilho 

04/09/1870 Parahybu-
na 

30/11/1889 23 anos Benevides 20/07/1893 

João Roberto de 
Camargo 

25/04/1870 Sorocaba 30/11/1892 23 anos Benevides 20/07/1893 

Antonio 
Rodrigues de 
Carvalho 
  

 1865 São Paulo 25/11/1886 28 anos Barão de 
Parnahyba 

20/07/1893 

Benedito de 
Arruda Marques 
Junior 

29/05/1861 Itapetining
a 

15/12/1888 32 anos Cônego 
Manuel 

20/07/1893 

Luiz Galvão de 
Moura Lacerda 

24/08/1867 Bananal 15/12/1888 26 anos Cônego 
Manuel 

20/07/1893 

Joaquim Justo 
Novaes 

09/08/1867 Cotia  26/11/1889 26 anos Benevides 20/07/1893 

Elisa de 
Almeida  

21/12/1871 São Paulo Ñ consta o  22 anos ñ consta  22/07/1893 

Ana Athayde de 
Andrade 

05/07/1872 Batatais 12/12/1890 21 anos Antonio de 
Campos 

25/07/1893 

Carlota Pádua 
Ferreira 

31/08/1867 Campinas 29/11/1889 26 anos Benevides 24/07/1893 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

INSCRITOS NOS CONCURSO DAS ESCOLAS PRELIMINARES, EM 1895 
 
 

NOME 
 

NASC. CIDADE FORMADO IDADE DIRETOR NOMEADO 

Euzebia Pereira 
Ramos   

21/01/1870 Jacarehy 14/04/1894 25 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Carolina Cortez 
Branco 

06/08/1861 São Paulo 14/12/1894 34 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Afra da Costa e 
Silva 

24/05/1875 Áreas  04/12/1894 20 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Maria Soares de 
Araujo 

05/03/1867 Bahia 14/12/1894 28 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Faustina Maria 
Ciete 

16/12/1865 Itapema  30/11/1892 30 anos Benevides 01/02/1895 

Placidina 
Georgina Carneiro 

23/04/1868 Apiahy 14/12/1894 27 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Maria de Macedo 13/05/1875 Rezende 14/12/1894 20 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 
Carlos Alberto 
Gomes Cardeim 

10/02/1874 São Paulo 14/12/1894 21 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Maria Cândida da 
Silveira 

13/03/1875 Lorena 14/12/1894 20 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Moyses Horta de 
Macedo 

24/04/1874 Casa Branca 14/12/1894 21 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Galdino Lopes 
Chagas 

12/04/1873 Parahybu-na 14/12/1894 22 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Benedicto 
Estevam dos 
Santos 

01/09/1877 Jacarehy 14/12/1894 18 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Sócrates 
Fernandes de 
Oliveira  

13/02/1874 Rio de 
Janeiro 

14/12/1894 21 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Virgilio Vieira dos 
Santos  

26/02/1872 Guaratin- 
Gueta 

14/12/1894 23 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Mario Antonio de 
Sousa 
 

24/02/1870 Rio Novo  14/12/1894 25 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Antonio Jose de 
Castro 

13/07/1872 Guaratin-
guetá 

14/12/1894  23 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

João Justo Novaes  12/07/1869 Cotia 14/12/1894 26 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 
Jose de Azevedo 
Antunes 

25/08/1876 Sorocaba 14/12/1894 19 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Álvaro de Moraes 
Rosa  

09/05/1873 São Roque  14/12/1894 22 anos Gabriel Prestes 01/02/1895 

Eduardo Raggio 
Zimbres  

30/07/1868 Campinas   22/12/1893 27 anos Gabriel Prestes 22/04/1895 

Francisco Antunes 
Maciel  

09/03/1871 Rio Grande 
do Sul 

30/11/1892 24 anos Benevides 22/04/1895 

Jose Gonçalves 1872 Minas Gerais 22/12/1893 23 anos Gabriel Prestes  22/04/1895 
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Pereira Bittencourt 
Ignez Augusta da 
Conceição  

18/10/1871 Guaratinguet
a 

14/12/1894  24 anos Gabriel Prestes 22/04/1895 

Honoria Hermelia 
Ramos  

12/10/1872 Rezende 14/12/1894 23 anos Gabriel Prestes  11/07/1895 

Henriqueta Rivera 
Miranda 

16/12/1874 Santos 22/12/1893 21 anos Gabriel Prestes 11/07/1895 

Francisco Augusto 
de Assis Pereira 

13/04/1873 Silveiras 12/12/1890 22 anos Benevides 11/07/1895 
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ANEXO 4 

 
INSCRITOS NOS CONCURSOS DAS ESCOLAS PRELIMINARES, EM 1896 

 
NOME 
 

NASC. CIDADE FORMADO IDADE DIRETOR NOMEADO 

Maria Jose 
Nogueira 

1867 São Paulo 25/11/1886 29 anos Presidente 
da Província  

17/01/1896 

Maria Joaquina 
de Oliveira 

25/03/1875 Pindamo-
nhangaba 

16/12/1895 21 anos Gabriel 
Prestes  

17/01/1896 

Cecília Fortes 14/09/1874 Iguape 16/12/1895 22 anos Gabriel 
Prestes  

17/01/1896  

Herminia Filha 
Mesquita 

17/10/1869 São Paulo 16/12/1888 2 7anos Cônego 
Manoel   

17/01/1896 

Ana Leonidia 
Lima 

24/01/1874 Jacareí 14/12/1894 22 anos Gabriel 
Prestes 

17/01/1896 

Benedicto 
Mario Calazans 

17/02/1875 Paraíbuna 16/12/1895 21 anos  Gabriel 
Prestes 

17/01/1896 

Antonio de 
Oliveira Santos 

16/05/1875 São Roque 10/12/1895  Gabriel 
Prestes 

17/01/1896 

Otavio Gomes 
Oliveira de 
Azevedo 
Cardozo 

28/02/1870 Campinas 14/12/1894  Gabriel 
Prestes  

17/01/1896 

Alfredo de 
Freitas 

28/04/1872 Paranapa-
nema  

16/12/1895  Gabriel 
Prestes 

17/01/1896 

Jose Roberto 
dos Santos 
Cardozo 

24/06/1875 Mogi das 
Cruzes 

14/12/1888  Cônego 
Manoel 

17/01/1896 

Firmino 
Ladeira 

02/10/1876 Campinas  14/12/1894  Gabriel 
Prestes  

29/11/1896 

Jose Roberto 
dos Santos 
Cardoso 

07/07/1875 Mogi das 
Cruzes 

14/12/1888  Cônego 
Manoel 

29/11/1896 

Benedicta de 
Campos 
Bittencourt 

01/12/1862 Guaratin-
guetá 

16/12/1888  Cônego 
Manoel 

29/11/1896 

Maria Amélia 
Augusta 
Novaes 

12/01/1873 Áreas 12/03/1895  Gabriel 
Prestes 

29/11/1896 

D. Julia Maria 
dos Santos 

 São Paulo 12/21/1895  Professora 
Primaria 

21/07/1872 

Cecília Maria 
de Abreu  

16/09/1873 Silveiras 16/12/1895  Gabriel 
Prestes 

29/11/1896 

Sócrates 
Fernandes de 
Oliveira 

13/02/1894 Rio de 
Janeiro 

14/12/1894  Gabriel 
Prestes 

16/07/1896 

Leonina Gomes 
dos Santos  

20/06/1875 Pinheiros 16/12/1895  Gabriel 
Prestes 

16/07/1896 

Maria Escobar 
Silva 

15/08/1865 Minas 
Gerais 

05/12/1887  Cônego 
Manoel 

16/07/1896 
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ANEXO 5 
DISCIPLINAS  E CONTEÚDOS PARA OS CONCURSOS DAS ESCOLAS PRELIMINARES 
(1894) 
 

Língua nacional 
 

1. João Francisco Lisboa,  p. 30 
2. Santa Rita Durão, p.65 
3. Frei Luiz de Souza, p.139 
4. Pe. João de Lucena, p. 176 
5. Camões, p. 205 

Língua nacional 
Gramática  

 
1. Definição, divisão e subdivisão – gramática, fonologia – morfologia; 
2. Definição, divisão e subdivisões: sintaxe, léxica- sintaxe lógica 
3. Substantivo; noção, divisão, flexões, e regras de sintaxe; 
4. Adjetivo; noção, divisão, flexão e regras de sintaxe. 

Aritmética 
 

1. Numeração de números inteiros e de números decimais; 
2. Caracteres da divisibilidade por 2, 3, 4, 5, e 9;  
3. Adição , subtração e multiplicação de frações ordinárias; 
4. Divisão de frações ordinárias , sua conversão em decimais e vice-versa;  
5. Regras de juros simples. 

Geometria 
 

1. Polígonos em geral;  
2. Círculos , secantes e tangentes;  
3. Avaliação e comparação das áreas;  
4. Medidas de circunferência e da área do círculo; 
5. Avaliação da área dos polígonos.  

Sistema métrico 
 

1. Do sistema métrico decimal e suas vantagens – como se formam os múltiplos e sub-múltiplos das 
medidas métricas decimais? 

2.  Relação das medidas métricas com a principal – cálculo das medidas lineares; 
3. Cálculo culo das medidas de capacidade e de peso; 
4. Regra para converter medidas antigas em modernas e vice-versa. 

Desenho 
 

1.  Noções de desenho linear , noções de espaço, superfície e linha. Do ponto e das linhas em geral; 
2. Da linha reta e de suas posições – da linha curva e de suas posições; 
3. Dos triângulos; suas espécies quanto aos lados aos ângulos- Dos polígonos; suas espécies, 

denominações que tomam quanto ao número de lados; 
4. Paralelogramos; suas variedades e propriedade – da circunferência e do círculo; posições relativas 

das circunferências. 
Moral prática 

 
1. Deveres de família: pais e filhos; 
2. Deveres de família: irmãos e irmãs;  
3. Deveres de caridade; 
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4. Deveres cívicos; 
5. Deveres das nações.  

Educação Cívica 
 

1. O que seja sua importância; 
2. Formas de governo; 
3. Construção e forma de governo do Brasil; 
4. Quais os direitos civis dos brasileiros garantidos pela Constituição? 

       5.    Quais os direitos políticos mais importantes? 
Geografia 

 
1. Países e montanhas da Europa;  
2. Países, montanhas e cordilheiras da América; 
3. Mares, golfos, estreitos, ilhas e cabos da América; 
4. Rios e cidades principais do Brasil; 
5. Rios e cidades principais de São Paulo. 

Cosmografia 
 

1. Astros e planetas e cometas; 
2. Terra e seus movimentos- provas da esfericidade da Terra; 
3. Longitude e latitude; 
4. Eclipse de sol e da Lua; 
5. Clima físico, sua influência sobre os vegetais 

Química 
 

1. Classificação dos corpos simples; 
2. Água; 
3. Ar atmosférico; 
4. Principais ligas e suas aplicações; 
5. Metais, com aplicação as artes e as indústrias. 
 

Botânica 
 

1. Órgãos da nutrição e da respiração; 
2. Órgãos da reprodução absorção e transpiração; 
3. Inflorescência e prefloração; 
4. Fruto, semente e germinação; 
5. Classificação – distribuição geográfica das plantas. 

Zoologia 
 

1. Mecanismos de respiração, circulação em geral; 
2. Digestão e assimilação –caracteres gerais das radiarias  
3. Caracteres gerais dos músculos e das articulações 
4. Caracteres gerais dos vertebrados- esqueleto humano 
5. Estrutura muscular do homem – das fósseis em geral 

Geologia 
 

1. Constituição do globo terrestre – terrenos primitivos 
2. Efeitos netunianos – ação das águas sobre o solo 
3. Efeitos plutânicos em geral – ação do calor sobre o solo 
4. Planetas e animais fosseis – fontes térmicas 

 255



5. Fontes minerais – fontes micrustantes 
História do Brasil 

 
1. Descoberta do Brasil; divisão do país em capitanias hereditárias; 
2. Primeira e segunda invasão dos holandeses; guerra e expulsão dos holandeses; 
3. Primeiras idéias de independência do Brasil, conspiração malograda em Minas Gerais; 
4. Guerra do Paraguai; 
5. Proclamação da  República, Benjamim Constant e Marechal Deodoro. 
 

Música 
 

1. Música, gama diatômica, claves, pautas e acidentes musicais; 
2. Harmonia, melodia, instrumentos de palheta; 
3. Instrumentos de corda e nós – diferença entre as vozes humanas; 
4. Compassos, tons solfejos; 
5. Diferença entre a música e o canto chão – qualidades do som. 

 
Ginástica 

1. Definição e utilidade da ginástica – aparelhos; 
2. Passos, movimentos e posições do pé – marchas; 
3. Lutas- posições da cabeça e do tronco  - escala oblíqua; 
4. Movimentos flexionais ou de flexão saltos; 
5. Equitação – natação. 
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Anexo  6 

Teses para provas de concurso para escolas isoladas e reunidas da 
capital, em 1927 
 
 

1º.. 
 

• Por que é indispensável ao professor o conhecimento da psicologia infantil? 
• O ensino ministrado nas escolas primárias paulistas é eficiente? 

2º. 
 

• Características da mente infantil entre 8 e 12 anos comparada com a do adulto 
• Por que, nas escolas de crianças, os ideais de nacionalidade devem ser cultivados sistematicamente? 

3º.  
 

• É conveniente ao professor conhecer os antecedentes hereditários de seus alunos? 
• Quais as qualidades que fazem de um professor um verdadeiro educador? 

4º. 
 

• Função do interesse no desenvolvimento mental da criança 
• O que se deve entender por maleabilidade de um programa? Devem nossos programas primários 

serem maleáveis?  
5º. 

 
• Função da imitação no crescimento mental e nas atitudes sociais do aluno 
• Características fundamentais dos programas para nossas escolas, de três e quatro anos de curso. 

6º. 
 

• Função do jogo no crescimento integral do indivíduo 
• Por que, no ensino da criança, a forma interrogativa das lições deve predominar sobre a forma 

expositiva? 
7º. 

 
• Exposição e explicação das leis da atenção  
• Função educativa do ensino da História da pátria 

8º. 
 

• Função da vista no aprendizado. Colaboração das crianças em classe, de acordo com a acuidade 
visual e auditiva de cada uma. 

• Função educativa de geografia pátria. 
9º. 

 
• Um conceito particular, uma idéia geral. A elaboração de um juízo. 
• Valor do ensino das noções comuns no curso primário.  

10º. 
 

• Função do raciocínio indutivo no aprendizado da lição herbatiana 
11º. 

 
• Em que consistiria o processo meramente dedutivo empregado no ensino à criança? 
• A língua materna nas escolas primárias  - seu valor educativo 
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12º. 
 

• A memória e suas qualidades; valor de uma boa memória; processo de memorização 
• O desenho praticado pelo mestre, como auxiliar do ensino, e o praticado pela criança, como 

auxiliar do aprendizado. 
 
Fonte: Anuário de Ensino, 1927. 
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