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RESUMO 

 

A partir de uma abordagem histórica, esta pesquisa apresenta como objetivo 
específico a análise da presença da ideologia do trabalho na sociedade brasileira 
e o modo como foi difundida nos livros didáticos no período de 1910 a 1930. O 
início do século XX foi marcado por grandes mudanças no Brasil. Nesta 
pesquisa, levaremos em conta apenas mudanças no Estado de São Paulo, que 
recebeu grande parte dos imigrantes europeus e concentrou muitas das 
indústrias brasileiras. Após a abolição da escravatura e da proclamação da 
República, o Brasil sofreu grandes transformações. O desenvolvimento da 
economia preocupava o Estado e a classe dominante, uma vez que não se 
encontravam indivíduos para a realização de trabalhos manuais. A sociedade 
ainda defendia a ideologia de que o trabalho manual era algo vergonhoso e de 
menos importância hierárquica. Foi então que os imigrantes foram contratados 
para exercer esse tipo de atividade. As péssimas condições de moradia, trabalho 
e participação política contribuíram para que os imigrantes reivindicassem seus 
direitos por meio de greves e manifestações. O governo não poderia permitir que 
os imigrantes com ideologias anarquistas disseminassem tais conceitos 
revolucionários e ideológicos no seio da massa operária e, consequentemente, 
na população. O Estado utilizou a educação para a inculcação de novas 
ideologias sobre a importância do trabalho, sustentando que o operário deveria 
cumprir suas obrigações dentro das indústrias sem questionar. Para tanto, era 
necessário que a escola adotasse algum tipo de material didático que difundisse 
ideologias a respeito do amor ao trabalho. Desde então, o livro didático foi 
utilizado como um forte transmissor destas ideologias: ele não foi usado como 
um simples material de apoio pedagógico, mas, sim, como um difusor de 
ideologias da classe dominante. 

Palavras-chave: livro didático; trabalho; república velha; operários; ideologia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Through a historical approach, this research specifically aims to analyze the 
existence of an ideology of work in the Brazilian society; and how it was 
disseminated in didactic materials during the period of 1910-1930. The 
beginning of the 20th century was impacted by enormous changes in Brazil. This 
thesis studies the changes in São Paulo state, which has received the majority 
of the European immigrants and concentrated many of the Brazilian industries. 
After the abolition of slavery and the installation of republic, Brazil went through 
deep transformations. The development of the economy concerned the State 
and dominant class, since these could not find handworkers. Society still 
advocated the ideology that handwork was a shameful job and not relevant 
inside the work hierarchy. Finally, the immigrants were hired to exert this type of 
labor. The awful conditions of life labor, and political participation conducted to 
the immigrants to claim their rights by means of strikes and public 
manifestations. The government would not allow these immigrants to 
disseminate anarchist ideologies and revolutionary concepts at the core of the 
labor class and population consequently. The State used education to inculcate 
the new ideologies about the importance of work and to convince the workers 
that employees should fulfill the obligations inside the plant without questioning. 
Therefore it, was necessary to adopt in public schools educational materials 
that would diffuse the love for work. Since then, the textbook begun to be 
employed as a strong ideology transmitter, shifting from a simple pedagogic 
support to a dominant class ideology diffuser. 

Keywords: textbook; work; old republic; workers; ideology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto da presente pesquisa, sobre ideologia do trabalho nos livros 

didáticos, especificamente no período de 1910 a 1930, surgiu após a realização 

da minha pesquisa de Iniciação Científica: “Ideologia do Trabalho nos Livros 

Didáticos na República Velha (1890-1910)”. Percebi que ainda havia muito a 

ser explorado sobre o tema “Ideologia do Trabalho” nos livros didáticos em 

suas diferentes versões e em diferentes períodos históricos. A ideologia do 

trabalho é apresentada nos livros didáticos desde os primórdios da educação 

republicana até os dias atuais. A razão histórica da difusão escolar dessa 

ideologia a partir da Proclamação da República é óbvia: com o fim da 

escravidão e da interdição legal da educação de uma categoria particular de 

homens (os escravos), o Estado assume a incumbência de integrar 

ideologicamente o trabalhador livre à nova ordem social (capitalista). Para 

tanto, o Estado terá de se servir do Aparelho Ideológico Escolar, transformando 

subjetivamente as crianças pobres em potenciais trabalhadores livres do futuro. 

Por esse motivo, e por me identificar com o tema, optei por pesquisar 

detalhadamente a ideologia do trabalho no campo da educação: como era 

transmitida, quais os métodos, os materiais, os livros didáticos e como essa 

ideologia poderia ser influenciada pelo Estado burguês moderno. 

A escolha de dar continuidade à análise do período da República 

Velha, em especial dos anos 1910 a 1930 em São Paulo foi-se definindo 

enquanto realizava mais leituras sobre este período. Pude perceber que, 

durante a introdução da ideologia do trabalho nos livros didáticos do período 

entre 1890 e 1910, o trabalho manual, que até a abolição (ocorrida na década 

de 1880) era somente imposto aos escravos, começou a se difundir no 

restante da população. Mas nem todos os libertos aceitaram esse tipo de 

trabalho manual urbano, pois acreditavam que, mesmo após a abolição, essa 

função assumia formas próximas ao trabalho escravo. 

O início do século XX, especificamente o período de 1910 a 1930, foi 

marcado por grandes mudanças no Brasil. Neste trabalho, analisaremos 

apenas o Estado de São Paulo, que recebeu grande parte dos imigrantes 
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europeus e que concentrou muitas das indústrias brasileiras neste período. 

Conforme apontam Hadman e Leonardi (1991), a partir de 1910, o setor 

industrial do Estado de São Paulo começou a se desenvolver 

desenfreadamente frente aos outros Estados brasileiros do período.  

Após a abolição da escravatura e a proclamação da República, o Brasil 

sofreu grandes transformações; o regime que antes era monárquico passou a 

ser democrático. O emblema redentor da Ordem e Progresso visava a instaurar 

uma nova ordem na sociedade brasileira e em sua economia. 

O desenvolvimento da economia preocupava os governadores e 

também a classe dominante (industriais, comerciantes e fazendeiros), uma vez 

que não encontravam funcionários para a realização dos trabalhos manuais, 

pois muitos brasileiros acreditavam que esse tipo de trabalho manual era 

função de escravos, animais e que causava sofrimento. 

Segundo Azevedo (1987), os imigrantes que chegaram ao Estado de 

São Paulo eram muito mais qualificados que o nacional livre, sabendo realizar 

ofícios como, por exemplo, os de pedreiro, marceneiro, sapateiro, artesanato 

em geral etc. O imigrante europeu, além de ser um potencial trabalhador, seria 

a esperança do branqueamento da nação, solucionando diversos problemas e 

auxiliando para formar a nova nação progressista brasileira. A partir de sua 

educação europeia, o branco poderia influenciar os mulatos e negros a adquirir 

“boas maneiras” e a “se comportar”, seguindo o exemplo dos imigrantes.  

Porém, se por um lado parecia indispensável a contratação de 

imigrantes para a constituição do mercado de trabalho manual urbano para os 

europeus servirem de exemplo para a nova nação, por outro levantaria novos 

problemas políticos: alguns imigrantes começaram a intensificar suas 

reclamações, contestando as péssimas condições de trabalho, de moradia 

(viviam em cortiços) e o baixo salário recebido. Magnani (1982) sustenta que 

as más condições de trabalho, de vida e o péssimo salário foram fatores que 

contribuíram para o descontentamento e a reivindicação dos imigrantes. 

Muitos dos imigrantes contratados que reivindicavam os seus direitos 

possuíam ideias anarquistas, que se chocavam com a nova ordem social, 

lutavam contra a propriedade privada e a empresa industrial, introduzindo 
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ideologias revolucionárias em contradição com a meta do governo brasileiro: o 

progresso social e econômico do país. Esses imigrantes foram qualificados 

como “Plantas Exóticas”, nome dado às correntes revolucionárias presentes na 

sociedade brasileira. Segundo Magnani (1982): 

 

Durante a Primeira República, a denominada grande imprensa (ou 
imprensa burguesa) e a intelectualidade ligada às oligarquias 
dominantes difundiam a “imagem botânica da ‘planta exótica’ para 
rotular as correntes revolucionárias que deixaram raízes na sociedade 
brasileira”, através desta imagem, procurou-se explicitar os motivos do 
surgimento de doutrinas contestatárias no país e sobretudo combatê-
las. O anarquismo era tido como uma doutrina originária e própria de 
países de maior desenvolvimento industrial (Europa), importada para o 
Brasil via imigração (entre a massa dos imigrantes se teriam imiscuído 
alguns poucos elementos anarquistas). (MAGNANI, 1982, p. 14) 

 

Esses operários reuniam-se em congressos e sindicatos e combinavam 

ações contra o governo e empresas, como, por exemplo, a realização de 

boicotes. De acordo com Magnani (1982), o boicote poderia ser comercial 

(quando os operários recusavam-se a comprar os produtos de determinada 

fábrica) ou de mão de obra (quando eles recusavam-se a trabalhar para certas 

companhias). Também defendiam a diminuição da jornada de trabalho, 

alegando que ela contribuiria para a recomposição das forças físicas e também 

intelectuais, resultando em melhor desempenho no trabalho. 

O governo não poderia permitir que os imigrantes com ideais 

anarquistas, qualificados como “Plantas Exóticas”, disseminassem tais 

ideologias revolucionárias no restante dos operários e, consequentemente, na 

população. Foi então, que, mais uma vez, o governo utilizou a educação para 

inculcar novas ideologias sobre o trabalho, mostrando sua dignidade e seu 

valor e que o operário deveria cumprir suas obrigações nas indústrias. 

Novamente, o aparelho ideológico escolar seria utilizado para a 

introdução de novas ideologias sobre o trabalho. A educação seria um 

instrumento para implantá-las, servindo como agente propagador do dever e 

introduzindo na mente dos alunos (operários ou futuros operários brasileiros) 

ideologias do labor, da honra de se trabalhar desde a mais tenra idade. 
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 Para tanto, era necessário adotar algum tipo de recurso que difundisse 

ideologias a respeito do trabalho no âmbito escolar. Foi então que, mais uma 

vez, o livro didático foi utilizado como um forte transmissor, passando de um 

simples material de aprendizado para algo também ideológico, estando a 

difusão ideológica recoberta pela proclamação ideal moral da nação brasileira. 

O livro Leituras do Operário, do autor Theodoro de Moraes (1926), foi um dos 

materiais didáticos utilizados nesse período e que introduziam tais noções 

sobre o tema do trabalho: 

 

Tal como a chuva cahida 
Fecunda a terra no estio, 

Para fecundar a vida 
O trabalho se inventou 

 
Feliz quem pode orgulhoso, 
Dizer: – eu nunca fui vadio. 

E si hoje sou venturoso; 
Devo ao trabalho o que sou 

 
E’ preciso desde a infância, 

Ir preparando o futuro, 
Para chegar a abundância; 

E’ preciso trabalhar 
 

Não nasce a planta perfeita, 
Não nasce o fructo maduro; 

E para ter a colheita, 
E’ preciso semear... 

(MORAES, 1926, p. 14) 
 

 Propor esse tema para a pesquisa leva a um trabalho complexo, dada a 

escassez de publicações sobre o assunto. Conforme aponta Ana Lúcia Goulart 

de Faria (1985): 

 

Foram encontrados alguns estudos sobre o conteúdo do livro didático 
no Brasil; no entanto, o tema Trabalho não recebeu o destaque 
necessário enquanto um dos polos da contradição principal da 
sociedade capitalista. Um destes estudos, por exemplo, fez 
referências apenas às profissões (NOSELLA, 1979). Alguns estudos 
estrangeiros (MOLLO, 1970 e BOGGIO e outros, 1973) ampliaram 
um pouco mais a discussão sobre o trabalho. (FARIA, 1985,  p. 14). 
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  Enfim, concentramo-nos em analisar essas ideologias presentes nos 

livros didáticos, investigando os procedimentos pedagógicos adotados pelos 

republicanos para a implantação delas nos imigrantes e brasileiros operários 

para o favorecimento do Estado e da indústria. 

  Buscamos obras de importantes autores da História da Educação 

brasileira que tratam sobre as correntes positivistas, católicas e spencerianas 

que circulavam nesse período, e também obras que tratam da economia e 

sociedade desse período. A partir dessa bibliografia, logramos reconstruir as 

estruturas (econômica/jurídico-política) vigentes na Primeira República, o que 

nos forneceu subsídios para a detecção da presença de ideologias de classe 

no Aparelho Escolar e, mais especificamente, nos livros didáticos. 

  Na obra O Movimento Anarquista em São Paulo, Silvia Lang Magnani 

apresenta as conexões entre o movimento operário das indústrias de São 

Paulo e a ideologia anarquista. No livro, são apresentadas as lutas e os 

principais objetivos da classe operária em busca de melhores condições de 

vida, trabalho, moradia e representação política. “A adoção do anarquismo, por 

um lado, foi fruto das condições sociais vividas pelo operariado, sobretudo o 

seu isolamento político” (MAGNANI, 1982, p. 49). Além disso, a autora 

apresenta manifestações, notícias e denúncias dos operários sobre a indústria 

opressora e o Estado. Sua obra é essencial para entender como aconteceu o 

movimento anarquista em São Paulo, nas indústrias paulistas: 

 

A adoção do anarquismo por setores do operariado estaria 
vinculada a certas características psicossociais do imigrante, 
sobretudo o seu desejo de não romper definitivamente os laços com 
a terra natal, já que o anarquista o situa como integrante de um 
movimento internacional contra a exploração. A recusa do Estado 
brasileiro em reconhecer direitos mínimos aos trabalhadores 
impediria também o desenvolvimento do socialismo reformista, 
dando lugar ao anarquismo. Embora o anarquismo permanecesse 
confinado a grupos de ativistas, a liderança destes foi aceita sem 
contestação por amplos setores do operariado, porque estes 
ativistas eram operários, o que os tornaria confiáveis aos olhos da 
classe. (MAGNANI, 1982, p. 31). 

 

 Maria Alice Rosa Ribeiro, em seu livro Condições de Trabalho na 

Indústria Têxtil Paulista (1870-1930), analisa o desenvolvimento da indústria 
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têxtil no Estado de São Paulo. A autora apresenta as condições de trabalho 

no período, as primeiras leis reguladoras do trabalho fabril, a Lei de Férias e 

o Código de Menores, que impuseram limites à exploração do trabalho nas 

indústrias brasileiras. Ribeiro (1988) escreve sobre as condições de trabalho 

precárias e opressivas, impostas a crianças e mulheres, e também aborda 

as longas jornadas de trabalho e os baixos salários oferecidos, 

principalmente para as mulheres e crianças, além dos ofícios de riscos, 

presentes nas fábricas. 

 

Um grande número de máquinas num espaço reduzido, a ausência 
de iluminação sobre os planos de trabalho, o ar condicionado, as 
instalações sanitárias precárias compunham o ambiente fabril não 
somente das fábricas têxteis como também de outras indústrias. 
Na fábrica de fiar e tecer algodão a poeira do algodão, as batidas 
compassadas dos teares, o calor úmido e a exaltação de gases 
tóxicos provenientes das seções de tinturaria, engomagem e 
alvejamento imprimiam características próprias ao seu ambiente. 
(...) a assistência médica era paga pelos trabalhadores. Ou seja, 
além de ver sua saúde deteriorada pela insalubridade das fábricas, 
os trabalhadores tinham que gastar uma parte de seus salários na 
manutenção de um médico para atendê-los, medicá-los por 
doenças provocadas pelas precárias condições de trabalho. 
(RIBEIRO, 1988, p. 190).  

 

 Renato Monseff Perissinotto, em seu livro Classes Dominantes e 

Hegemonia na República Velha, escreve sobre o grande capital cafeeiro, a 

classe dominante da economia agroexportadora do café. Perissinotto (1994) 

aponta que, ao contrário do que muitos acreditam, os detentores do lucro 

cafeeiro não eram os fazendeiros e, sim, os integrantes do grande capital 

cafeeiro (comerciantes e bancários). No livro, são destacados fatos históricos 

como a valorização e a desvalorização do café, a venda do grão e a posição do 

governo sobre a economia cafeeira.  

 Nessa obra, também é apresentado o avanço da indústria, que dependia 

do setor cafeeiro, pois era considerada um mero investimento alternativo para 

os lucros excedentes vindos do café. Um fator importante apresentado nessa 

obra é a presença ideológica da burguesia na indústria, contribuindo para 

avaliarmos qual era a ideologia presente na classe burguesa e não somente a 

ideologia do proletariado abordada em outros livros. Por fim, Perissinotto 
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(1994) procura responder qual era a classe hegemônica, ou seja, aquela que 

conseguia fazer com que seus interesses fossem atendidos prioritariamente 

pelo Estado. 

 As obras República do Capital (2001) e Classe Média e Política na 

Primeira República Brasileira (1889-1930) (1975), ambas escritas por Décio 

Azevedo Marques de Saes, foram essenciais para abordarmos o Estado e a 

presença da classe média no período. O Estado adquire um caráter burguês de 

governo e todos deveriam possuir direitos perante a lei. O trabalho tornara-se 

livre e remunerado. O país, ainda que em passos lentos, encontrava-se em 

processo de instauração do capitalismo. 

 O Estado tornara-se democrático, porém, como aponta Saes (1975), na 

prática, a democracia não era fielmente exercida. Os votos eram conseguidos 

por meio da coação de vontades, força e até mesmo por falsificação de atas. 

Apesar de estas manipulações eleitorais ocorrerem em locais distantes 

(fazendas), a política não exercia o papel democrático tão prometido a partir da 

instauração da República.  

 A classe média, por sua vez, é apresentada nesta pesquisa como uma 

classe que não exerceu papel político importante nesse período. Alguns 

apontam as Forças Armadas como representantes oficiais da camada média 

paulista urbana, mas Saes (1975) aponta que os militares não exerceram tal 

papel de representação de classe. Ainda em formação, a classe média urbana 

paulista dedicava-se a trabalhos do setor terciário urbano, atuando como 

funcionários públicos, administradores de pequenas indústrias e comércios, 

intelectuais, funcionários de escritórios etc. A camada média urbana procurava 

a sua ascensão social e a fuga do estigma do trabalho manual a partir dessas 

funções. Nesta pesquisa, apresentaremos a classe média como uma agente 

política oligárquica, inserindo ideologias da classe dominante por meio dos 

intelectuais pertencentes à alta classe média. 

 Veremos também nesta pesquisa o quanto as camadas médias paulistas 

eram heterogêneas nesse período, ou seja, possuíam, dentro da sua própria 

classe, ideologias e condições sociais e econômicas divergentes. 
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 Nos âmbitos educacionais do período estudado, utilizamos como 

principal referencial teórico o livro de Jorge Nagle (1974). Em Educação e 

Sociedade na Primeira República, o autor aborda o quadro social e educacional 

do primeiro período republicano brasileiro. Na primeira parte da obra, são 

apresentadas as questões sociais desse período. Já na segunda, são 

apresentadas questões educacionais do período. 

Até 1920, há uma preocupação em conciliar os novos ideais da 

sociedade republicana e introduzir, por meio da educação, maneiras de 

disseminar tais ideologias para a Ordem e Progresso da nação. A partir dessa 

década, há uma preocupação com as questões da formação do novo homem 

brasileiro, denominada pelo autor como otimismo pedagógico. Além disso, são 

realizados investimentos para a criação de uma nova educação técnica, que 

visava ao aprendizado integral, não apenas da teoria, mas também da prática 

de trabalhos manuais.  

Para a apresentação do conteúdo sobre ideologia do trabalho na 

educação, foram pesquisados livros didáticos utilizados no período, uma vez 

que exerceram grande influência na transmissão de ideologias. Também foram 

analisadas revistas educacionais e lições morais e instrutivas que circularam 

em São Paulo nos primórdios do século XX, entre os anos de 1910-1930.  

Tratamos esses livros didáticos como objetos de pesquisa, favorecendo 

a análise dos temas e conteúdos por nós previamente selecionados. Para a 

pesquisa empírica, a análise e o levantamento de materiais didáticos, foi 

necessária a visitação de lugares privilegiados para a localização tanto dos 

livros de leitura quanto das revistas periódicas de educação: Biblioteca do 

Centro do Professorado Paulista – Arquivo Histórico Sud-Mennucci, Biblioteca 

da Faculdade de Direito de São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia e 

Biblioteca do Mosteiro de São Bento. 

 Dentre as revistas, mereceram evidência: a Revista de Ensino e a 

Revista de Educação, ambas encontradas no Arquivo Histórico Sud- Mennucci, 

acervo do Arquivo do Estado de São Paulo, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, e na Biblioteca da Faculdade de Direito, também 

da Universidade de São Paulo. 
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Este trabalho restringiu-se à pesquisa dos fenômenos ideológicos que 

emergiram nesse período, principalmente no setor industrial e escolar no 

Estado de São Paulo. Procuramos compreender a ideologia anarquista 

(anarcocomunista e anarcossindicalista) que circulava nos setores 

industriais no início do século XX, como era transmitida e como o Estado 

procurou intervir para que ela não se expandisse, utilizando a educação 

como um dos maiores meios para a transmissão de ideologias de submissão 

às fábricas e ao governo. 

 Apesar das dificuldades em analisar e localizar os livros didáticos desse 

período, esse tipo de pesquisa visou contribuir para a história da educação do 

nosso País. Esta pesquisa pretendeu localizar livros didáticos em diversas 

bibliotecas e acervos, contribuindo para a criação de um repertório descritivo e 

para a análise crítica desses materiais.  Este trabalho foi dividido em quatro 

capítulos, nos quais são apresentados os resultados de leituras realizadas e 

pesquisas de campo. 

 Para imergir na temática desta pesquisa, acreditamos ser relevante 

tratar, no primeiro capítulo, de outras dimensões da sociedade paulista no 

período de 1910-1930. Levando em conta tais dimensões, poderemos 

compreender de uma maneira mais completa o tema proposto. O objetivo deste 

capítulo é o de apresentar o Estado, a economia e as classes sociais do 

período pesquisado. Qual a classe dominante deste período histórico? Como 

se apresentava a economia em São Paulo? A classe média, ainda em 

ascensão, influenciou de alguma maneira a sociedade brasileira do período? 

No segundo capítulo, achamos interessante apresentar as principais 

correntes ideológicas (positivismo, catolicismo e spencerianismo) que 

circulavam na sociedade brasileira e suas influências no setor educacional.  

 Buscamos, no terceiro capítulo, apresentar a sociedade de São Paulo e 

suas mudanças a partir do novo Estado Republicano. Estradas de ferro, 

construção de novos bairros e abertura de estabelecimentos comerciais faziam 

parte do novo cenário paulista. Mesmo que ainda em processo de crescimento, 

o setor industrial apresentava uma grande oportunidade para a classe proletária. 

Nesse período, muitos trabalhadores foram contratados, sendo, em grande 
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parte, imigrantes europeus. Porém, esses imigrantes, não satisfeitos com as 

condições de trabalho oferecidas, realizavam constantes manifestações. 

 Apresentamos, também neste capítulo, o setor industrial e as condições 

de trabalho nas indústrias paulistas. Por último, abordamos a questão 

educacional deste período e como o Estado utilizava a educação para que os 

estudantes (muitos destes, operários nas indústrias) se submetessem às 

ideologias de respeito aos seus superiores e ao gosto pelo trabalho manual 

urbano. 

 No quarto e último capítulo, apresentamos os resultados de uma 

pesquisa qualitativa: a análise ideológica do discurso contido nos materiais 

didáticos encontrados. Após separarmos textos que mais apresentam 

apologias sobre o tema “trabalho”, realizamos uma discussão sobre a presença 

de tais ideologias nos livros didáticos e suas diferentes contradições.  

 Após estes capítulos, são apresentadas as nossas considerações finais 

sobre o tema. Em anexo, estão expostos trechos extraídos de cartilhas e de 

livros pesquisados, que circularam nesse período e que são utilizados nesta 

pesquisa como evidências empíricas das ideias aqui sustentadas. 
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Capítulo 1  

Primeira República: Estado, Economia e Classe Social 
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1. 1 O ESTADO NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

Após a abolição da escravidão (1888) e a Proclamação da República 

(1889), surge um novo tipo de Estado no Brasil. O trabalho, antes escravista, 

torna-se assalariado. O Estado adquire um caráter burguês: agora, todos 

deveriam possuir direitos, isto é, ser cidadãos na sua acepção civil.  

Ao mesmo tempo, qualquer indivíduo poderia concorrer a um posto de 

trabalho, no Aparelho de Estado, desde que fosse declarado (por concurso) 

competente para exercer alguma função administrativa. 

Com a República, houve a instauração de um regime liberal 

democrático, caracterizado pelo sufrágio universal e pela separação de 

poderes. Mesmo que a participação no processo eleitoral fosse conduzida – de 

certa forma – pelo grande capital cafeeiro e pelos coronéis, o Brasil tornara-se 

um país republicano. 

Havia, entretanto, restrições à participação no processo eleitoral 

brasileiro. O analfabeto não possuía o direito de voto. Por essa via, as classes 

dominantes continuavam a excluir as massas da participação política.  

Em grande parte, o analfabetismo está ligado aos fatores econômicos e 

sociais. No caso do período estudado, os analfabetos eram os trabalhadores 

rurais: brancos, pobres libertos, descendentes de negros, imigrantes europeus 

e o operariado paulista, constituído fortemente por imigrantes. Privados de 

seus direitos políticos, os analfabetos viam-se impossibilitados de 

manifestarem-se politicamente, vivendo uma situação marginalizada frente ao 

sistema político desse período: 

 

(...) analfabetas e privadas de direitos políticos, viam-se, contudo, 
impossibilitadas de superar o estágio de absoluta incultura política e, 
consequentemente, a situação de completa marginalidade com 
relação ao sistema político. Evidentemente, a versão elitista brasileira 
da democracia liberal mascarava a discriminação sócio-econômica, 
subjacente ao modelo, com o véu do “desnível cultural”: atribuía-se à 
vontades individuais a responsabilidade pelos diferentes graus de 
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instrução e, consequentemente, pelos diferentes níveis de 
participação no processo político. (SAES, 1975, p. 66-67). 

 

Os analfabetos também pertenciam ao proletariado paulista, excluído 

do Estado e distante de seus direitos políticos. Além disso, não somente 

através do “voto de cabresto”, mas também de outras maneiras, os coronéis 

impunham as suas vontades políticas e obrigavam trabalhadores e agregados 

a votarem conforme as suas ordens. Nas fazendas, os coronéis possuíam 

uma grande influência na “dominação política de seus trabalhadores”. Esses 

coronéis, na verdade, apenas cumpriam o seu papel na estrutura política, 

como “agentes do partido dominante” para a obtenção de votos e a 

manutenção do partido no poder. Muitas vezes, o voto era imposto por meio 

da força, além de ser realizada a falsificação de atas eleitorais, e de listarem 

votos de eleitores fictícios ou até de eleitores já falecidos.  

 

Os municípios caíram, desse modo, nas mãos dos coronéis e 
forneceram a plataforma para a consagração das elites rurais nas 
eleições de nível superior (estadual, nacional). Nessa tarefa, não 
operou apenas o instrumento – um pouco mais sutil – do “voto de 
cabresto”, mas foram frequentemente empregadas as forças armadas 
como forma de coação de vontades, bem como a falsificação das 
atas eleitorais (tais atas, muitas vezes preparadas na própria casa do 
chefe político local, e não na repartição pública competente, listavam 
eleitores fictícios ou já falecidos). (SAES, 1975, p.51) 

 

Como em todo país no início de um desenvolvimento capitalista, o Brasil 

desenvolveu-se de maneira desigual, socialmente e economicamente. Como 

na maioria dos países capitalistas considerados democráticos, no seu início, a 

democracia brasileira apresentou-se com um caráter limitado. Votos obtidos 

por meio da coação de vontades ou da força, por falsificações; assim foi o 

início da democracia brasileira. Além disso, não havia pluralismo partidário, o 

controle político era exercido apenas por um partido: o Partido Republicano. 

Conforme afirma Saes (2001): 
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É visível que o pluralismo partidário não se constituiu, a despeito 
de não estar constitucionalmente proscrito, numa possibilidade 
política concreta nesse período. O controle estrito exercido por um 
único partido político- o Partido Republicano sobre os poderes 
executivo e legislativo, tanto no plano nacional como no plano 
regional, inviabilizou a ocorrência da alternância de partidos 
diversos – o mais radical indicador da efetividade do 
pluripartidarismo – à frente do governo, num ou noutro ponto. 
(SAES, 2001, p. 108). 

 

Com base na citação anterior, percebemos que, no período em questão, 

não havia alternância partidária, mas apenas um “partido dominante” que 

controlava o processo eleitoral, o aparelho de Estado e, consequentemente, o 

processo decisório estatal.  

Mas a democracia brasileira não ficou limitada apenas por inexistir a 

alternância de partidos no poder e pela falsificação de votos, mas também por 

excluir o funcionamento real do sistema de partido dominante. A política 

vigente, na verdade, apresentava-se como um acordo entre a Presidência da 

República, os governadores estaduais, o congresso e os legislativos estaduais. 

Esse acordo defendia regras permanentes para manter a hegemonia política; 

com isso, não houve a possibilidade do fortalecimento do partido dominante, já 

que o poder ficava dividido em diversos grupos.  

Com a política dos governadores, logrou-se ainda mais a exclusão 

política dos grupos que não eram oligárquicos. A política entrava em consenso, 

criando um círculo entre os comportamentos políticos dos grupos oligárquicos 

locais, das elites regionais, contribuindo para que qualquer esforço fosse a 

favor da política do executivo, mesmo que fosse preciso tomar medidas como a 

falsificação de atas. Em troca desses esquemas, o Presidente daria carta 

branca, segundo Saes (1975), às oligarquias situacionistas nos Estados, 

permitindo até a perpetuação dos governos estaduais: 

 

(...) o Presidente da República daria carta branca às oligarquias 
situacionistas nos Estados, permitindo-lhes, inclusive, perpetuarem-
se nos governos estaduais mediante o emprego de todos os 
instrumentos de que dispusessem. Tal barganha era, obviamente, 
impensável sem a sua reprodução em miniatura ao nível das relações 
entre os coronéis e a facção oligárquica alojada no governo estadual. 
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Daí terem as situações estaduais conferindo poderes plenos aos 
grupos dominantes de cada município, em troca de uma “filtragem” 
dos candidatos às casas legislativas estaduais. Completava-se, 
assim, o circuito político oligárquico. (SAES, 1975, p. 52). 

 

Além de contribuírem para a política republicana, os coronéis 

cooperavam para o funcionamento anômalo da democracia do período, 

manipulando o resultado das eleições. Além disso, o coronelismo 

desorganizava as classes trabalhadoras (não permitindo que elas se unissem e 

formassem um partido) e contribuía para a unificação da classe dominante a 

partir do apoio político das funções subalternas à fração hegemônica da classe 

dominante. Décio Saes (1998) confirma essa teoria ao escrever: 

 

O coronelismo designa um conjunto de práticas que caracterizam um 
modo concreto de funcionamento das instituições políticas burguesas 
democráticas. Mais precisamente, o coronelismo é um conjunto de 
práticas político-eleitorais que participam, de modo peculiar, da dupla 
função do Estado burguês: desorganização das classes 
trabalhadoras e unificação da classe dominante sob o comando 
hegemônico de uma das suas funções. (SAES, 1975, p. 82). 

 

O grande proprietário de terras (coronel) possuía o poder econômico 

sobre o trabalhador do campo. O coronel pagava o salário, “cedia” terras para 

moradia e era considerado muitas vezes um padrinho para a classe 

trabalhadora rural. Esses proletários rurais ficavam dependentes do seu patrão, 

não apenas economicamente, mas também ideologicamente sujeitos à 

lealdade ao seu coronel, ou, como escreve Saes (1998), o trabalhador devia 

“fidelidade ao chefe local”. A relação de dependência pessoal que existia entre 

o trabalhador e o coronel era a base socioeconômica do coronelismo: 

 

(...) o grande proprietário de terras se converte em coronel 
quando, escudado em relações de dominação e dependência 
pessoal, ele passa a manipular eleitoralmente o trabalhador do 
campo; e, ao fazê-lo, participa da função do Estado burguês 
consistente em desorganizar as classes trabalhadoras. A partir 
dessa delimitação, o conceito de coronelismo já adquire uma 
primeira utilidade na análise concreta: a de indicar o papel político 
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de relações de produção pré-capitalistas na conservação de um 
Estado burguês. (SAES, 1998, p. 91). 

 

Essa relação de dominação e dependência fazia com que os coronéis 

conseguissem manipular a classe trabalhadora. Manejando o comportamento 

eleitoral dos trabalhadores, os coronéis enganavam as massas do campo, 

alegando que contribuiriam e representariam a classe popular no Estado.  

Porém, como afirmar que estariam contribuindo e representando a 

classe popular no Estado, sendo que esses trabalhadores eram induzidos e até 

mesmo obrigados a votar a favor dos grupos políticos da classe dominante? 

Uma verdadeira representação eleitoral por parte dos trabalhadores seria a 

criação de partidos para a defesa das classes trabalhadoras.  

Sabendo do perigo que seria a formação de um partido que defendesse 

a classe trabalhadora, a classe dominante apoiava e incentivava o papel 

manipulador e até mesmo violento do coronelismo. A classe dominante, por 

meio dos coronéis, manteria o controle dos votos do proletariado rural, abafaria 

toda tentativa de criação de um partido trabalhador e evitaria que houvesse 

aliança entre os trabalhadores rurais e urbanos. Essa temida união era 

considerada uma ameaça à ordem social do período: 

 

Na verdade, todas as frações (urbanas e não urbanas) da classe 
dominante aceitaram esse papel conservador do coronelismo, 
porque, de um lado, as classes trabalhadoras urbanas constituem 
uma ameaça potencial à própria Ordem Social fundada na 
propriedade privada, e da qual industriais, comerciantes, banqueiros 
e latifundiários são igualmente beneficiários; e porque, de outro lado, 
paira sempre no horizonte político da classe dominante a 
possibilidade temível de uma aliança entre trabalhadores da cidade e 
trabalhadores do campo. (SAES, 1998, p. 90). 

 

Outro fator importante a ser destacado é a presença de outros 

intermediários que contribuíram para a manipulação eleitoral no período. A 

partir das delegações de funções, profissionais como advogados, 

farmacêuticos, médicos, funcionários públicos e outros personagens da 
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sociedade camponesa assumiam o papel de cobrança de fidelidade eleitoral. 

Assim, eles introduziam a prática da manipulação eleitoral para com os 

proletários do campo. A contribuição desses agentes intermediários, segundo 

Saes (1998), conferiria aparência menos brutal e mais disfarçada para a prática 

da manipulação de votos no setor rural paulista. 

Entre os fatores importantes a serem destacados estão os pleitos 

eleitorais. As eleições eram realizadas em residências particulares, escolhidas 

pelos coronéis, sob o domínio destes e de seus dependentes. Segundo 

Perissinotto (1994), o trabalho dos mesários, as atas, a apuração eram 

realizadas sob os olhos do coronel e de seus guardas. O processo eleitoral 

ocorria nos moldes estabelecidos pelos fazendeiros. Muitas vezes, o coronel 

era considerado a lei daquele local, e todos deveriam apoiar quem o 

padrinho/chefe estivesse apoiando. 

Podemos perceber que, de certa forma, o coronel era quem comandava 

a fazenda, não somente no tocante ao plantio e à moradia, mas também 

influenciando diretamente a política. Esse é o motivo pelo qual o governo 

apoiava, em certas ocasiões, a lavoura. Quando o Estado amparava os 

coronéis, mesmo que superficialmente, não era para favorecer os interesses 

econômicos dos fazendeiros, mas, sim, porque precisava do apoio político dos 

coronéis. Da mesma maneira, os fazendeiros tinham de apoiar o governo para 

“receber a benção” e dominar o poder local, ou seja, as fazendas, os 

trabalhadores, a polícia etc. 

Nas áreas rurais de São Paulo, os coronéis possuíam grande força, não 

apenas na zona eleitoral, como citado anteriormente. Como detentores do 

poder nas zonas rurais, esses coronéis participavam amplamente da 

organização escolar do interior nesse período. Demartini (2011) confirma isso 

ao escrever que a força dos coronéis fazia-se presente no setor escolar rural. 

Muitos desses fazendeiros obrigavam as escolas rurais a cederem vagas para 

os seus familiares e afilhados, alegando que seria apenas uma troca de 

favores, pois muitas das escolas rurais haviam sido construídas com a ajuda 

desses coronéis.  
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Percebemos, então, que os coronéis possuíam grande força na zona 

rural paulista, influenciando e contribuindo para a manutenção do poder da 

classe dominante. Segundo Saes (1998), o coronel era, antes de mais nada, 

um chefe político municipal, e seu poder estava reduzido a essa condição.  

 Neste trabalho, não daremos maior destaque ao coronelismo, pois esta 

pesquisa busca apresentar apenas a sociedade urbana paulista e as ideologias 

do trabalho manual urbano, introduzidas pela classe dominante do período no 

âmbito escolar.  

Sendo o coronel um chefe político municipal, ele se submetia 

politicamente ao Aparelho Regional do Estado Burguês (governo Estadual), 

controlado na prática pela burguesia mercantil, hegemônica PRP. Não logrando 

manter-se sozinho, o chefe político municipal dependia do Estado para obter 

recursos financeiros e, assim, cumprir a sua função política:  

 

Em suma, o coronel, se quer persistir como chefe político municipal, 
deve colocar-se continuamente a serviço do Estado central, seja qual 
for a fração burguesa detentora de seu controle; eis que, na prática, o 
coronel se coloca por vezes a serviço de frações burguesas que, não 
controlando a política de Estado, aspiram a esse controle; todavia 
trata-se, nesse caso, de um coronelismo minoritário, porque ineficaz 
(para os seus aliados) e desvantajoso (para o coronel), já que 
concorre em desigualdade de condições com o coronelismo de 
adesão permanente e incondicional (dentro de certos limites que são 
os da manutenção da própria Ordem Social no campo e na cidade) 
ao Estado. (SAES, 1998, p. 106). 

 

Percebe-se, então, que o sistema político brasileiro do período era de 

certa forma, fechado, e dele participavam apenas as classes dominantes, 

urbanas ou rurais. Vemos que a política era controlada e dedicada apenas por 

uma pequena parte do nosso país, parte que dominava o cenário político do 

período. As outras classes, como citado anteriormente, eram apenas excluídas, 

vendo-se, então, que a verdadeira república e democracia era apenas para 

alguns. Segundo Saes (1975), os grupos excluídos eram impedidos de gerar 

demandas militares, econômicas, sociais ou educacionais.  
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Porém, com a introdução dos imigrantes europeus na classe proletária, 

surgiram também as revoltas políticas desse grupo, fato gerado da herança 

europeia de lutas políticas. Contudo, mesmo com a herança de lutas, muitos 

europeus não saíam das fazendas, pois muitas vezes não tinham grande 

conhecimento do idioma português para comunicar-se com os brasileiros. 

Percebemos, com isso, um certo abafamento dos protestos por parte dos 

trabalhadores rurais, impedindo que o potencial de revolta, tanto dos 

imigrantes, quanto dos brasileiros proletários fosse integrado ao 

conhecimento político. 

Quanto ao operariado urbano paulista, podemos verificar uma atenção 

maior a algumas concessões de direitos do trabalhador, de moradia e de saúde 

apenas a partir de 1920, quando se inicia maior crescimento industrial em São 

Paulo. Mesmo assim, os operários não são ouvidos, contribuindo para uma 

maior revolta por parte dos trabalhadores industriais (em grande parte, 

trabalhadores europeus). A partir disso, vemos as manifestações, lutas, greves 

e até ideologias anarcossindicalistas defendidas pelos operários imigrantes, 

que serão abordadas no decorrer desta pesquisa. 

Embora os trabalhadores rurais fossem submissos às ordens de voto de 

seus coronéis, os trabalhadores urbanos, isto é, aqueles que trabalhavam em 

indústrias etc. também sabiam não possuir voz a ponto de concretizar um novo 

partido político. Esses trabalhadores acreditavam que não era viável a aliança 

política entre os trabalhadores rurais e urbanos, já que os rurais eram 

controlados por seus coronéis. Por não haver força política suficiente para criar 

um novo partido, a classe trabalhadora urbana exprime a sua insatisfação com 

o governo por meio dos protestos. 

A burguesia industrial também não conseguiu constituir nenhum partido 

político industrial, pois estava, de certa forma, dependente da economia dos 

comerciantes e bancários: 

 

Ora, a dependência econômica da burguesia industrial diante da 
burguesia comercial-exportadora se constitui no fundamento da 
dependência política da primeira com relação à segunda, 
dependência essa que se exprime inclusive no plano partidário. Como 
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já vimos anteriormente, não emergiu na Primeira República nenhum 
partido trabalhista de massa que induzisse a formação de um “Partido 
industrial” destinado ao combate “antiproletário”. Agregue-se agora 
que, pelas razões acima apontadas, também não se delinearam na 
Primeira República condições políticas capazes de induzir a formação 
de um “Partido industrial” (...). À burguesia industrial emergente só 
restou portanto a acomodação ao Partido Republicano, controlado 
pela burguesia comercial-exportadora. E a sua dependência 
econômica com relação a esta última classe não explica apenas a 
incapacidade de a burguesia industrial construir um “Partido 
industrial”, ela também é o fator determinante da fragilidade do seu 
relacionamento com aquele partido político. (SAES, 2001, p. 117). 

 

Vemos então que o cenário político do período estudado não inclui um 

partido popular, industrial ou rural. Podemos comprovar que há hegemonia 

política de uma burguesia comercial e bancária que controla o Estado. Os 

industriais desse período não encontraram motivos suficientes para deflagrar 

uma luta política e criar um partido próprio. Segundo Saes (2001), os industriais 

apenas se abstiveram de lutar contra a burguesia comercial-exportadora, 

conferindo ainda mais liberdade a ela para manter-se no poder. 

Mesmo se houvesse, segundo Saes (1975), a defesa de medidas 

regeneradoras do processo eleitoral brasileiro como o voto secreto, a 

moralização dos alistamentos, melhor apuração dos votos etc., essas medidas 

poderiam apenas atenuar os problemas políticos, porém não neutralizariam a 

visão e as medidas elitistas da política brasileira.  

Segundo o autor, os agraristas (parte da cafeicultura paulista) achavam-

se unidos ao Partido Democrático que, por sua vez, não procurou atrair para si 

os industriais e estes acabaram apoiando o Partido Republicano. Tais conflitos 

fizeram-se presentes entre as diferentes facções oligárquicas que surgiram 

nesse período histórico.  

Veremos, a seguir, como a economia e o grande capital cafeeiro 

representavam os interesses da classe dominante do período. Também 

apresentaremos as medidas econômicas realizadas para a manutenção do 

poder do Estado burguês no período de 1910 a 1930. 
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1.2  A ECONOMIA E O GRANDE CAPITAL CAFEEIRO 

 

Conforme aponta Panizzolo (2006), a economia concentrava-se cada 

vez mais em São Paulo. Não demorou muito para esta cidade se tornasse o 

pilar da economia brasileira. A capital era um centro moderno, burguês. 

Incentivado pelo crescimento das cidades e da economia local, pela imigração 

e pela educação, o Estado de São Paulo desenvolvia-se rapidamente. 

Desde o Império, o caráter mercantil-exportador da economia agrária 

levava ao desenvolvimento dos centros urbanos. Com a abolição e a chegada 

crescente de imigrantes, houve aceleração do desenvolvimento urbano. O 

comércio, o setor de serviços e a indústria expandiram-se dentro das cidades, 

baseados no trabalho livre e assalariado.  

O interesse principal em abordar a economia do período consiste em 

demonstrar que, não obstante as aparências, a hegemonia do poder político na 

sociedade paulista não era dos fazendeiros que produziam o café. Os maiores 

beneficiários e controladores da economia cafeeira eram os banqueiros e o 

grande capital cafeeiro (grupos econômicos multifuncionais, dedicados a 

atividades econômicas diversas, tais como: crédito, comércio, serviços e 

agricultura). Segundo Perissinotto (1994), o desenvolvimento da economia 

cafeeira, antes da proclamação da República, exigiu também o crescimento de 

um setor de infraestrutura que pudesse viabilizar da melhor maneira a 

economia do café.  

Vale ressaltar que os controladores da economia cafeeira migraram para 

as cidades, distanciando-se da produção do café e dedicando-se, sobretudo, à 

sua comercialização. Os banqueiros sempre estiveram sediados nos grandes 

centros urbanos, havendo, consequentemente, uma separação, tanto 

econômica quanto regional, entre os produtores/fazendeiros de café e os 

comerciantes e bancários. 

O fim da escravidão, a intensificação de imigrantes, a expansão das 

cidades e dos meios de transporte contribuíram para a transformação do 

Estado de São Paulo. Conforme aponta Perissinotto (1994), o grande capital 
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cafeeiro (comerciantes e bancários) era, de certo modo, um dos maiores 

responsáveis por essa expansão. Ao introduzir bancos, casas exportadoras e 

transporte ferroviário, esse segmento contribuiu para o desenvolvimento de 

cidades como São Paulo e Santos. 

 

Assim, São Paulo não era apenas a cidade onde se morava, mas 
era o centro urbano que, em decorrência da vinda dos membros 
do grande capital, transformava-se em centro de atividades 
comerciais e financeiras, com a existência, além do comércio a 
varejo, de grandes casas de importação e exportação e bancos, 
nacionais e estrangeiros. (PERISSINOTTO, 1994, p. 42-43). 

 

 A necessidade da expansão das estradas de ferro era inevitável, já que 

a perda de produtos pelo caminho e a demora da entrega das sacas poderiam 

ameaçar o avanço da economia cafeeira: “Transportando em lombo de 

animais, perdia-se muito café pela demora da chegada e pela exposição do 

produto à chuva e ao sol. Tudo isso onerava em demasia a saca de café, 

ameaçando o avanço da economia cafeeira” (PERISSINOTTO, 1994, p. 41).  

  Essas ferrovias, porém, não foram planejadas sistematicamente, mas 

surgiram conforme a necessidade e o interesse dos administradores das linhas 

férreas, dos comerciantes e dos produtores de café. 

 Podemos perceber, então, como escrito anteriormente, que o grande 

capital do período foi fortemente investido em ferrovias. Esses detentores do 

capital investiam para a manutenção de seus próprios interesses econômicos, 

sem levar em conta o planejamento na construção das ferrovias, tampouco os 

locais onde seriam mais úteis; pensavam apenas em seus interesses 

comerciais. Uma prova de que os comerciantes e bancários buscavam apenas 

os seus interesses é a ruptura, em meados de 1890, da relação econômica 

harmoniosa entre os detentores do grande capital cafeeiro e a lavoura. 

 Representantes das lavouras realizaram protestos, alegando que a alta 

porcentagem cobrada pelo frete ferroviário era uma das grandes dificuldades 

que a lavoura estava sofrendo. Enquanto os proprietários de ferrovias 
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continuavam em posição privilegiada, a lavoura, por sua vez, encontrava-se em 

uma situação desesperadora.  

 Segundo Flávio Saes (1986), além dos problemas econômicos, 

existia um conflito entre a lavoura e os interesses do capital cafeeiro. 

Segmentos que antes andavam juntos lutavam apenas pelos seus próprios 

interesses comerciais:  

 

O que esse conflito nos revela é, na verdade, o conflito entre a 
lavoura e os interesses do grande capital cafeeiro. Este último, 
embora tivesse uma dimensão produtiva no setor agrário exportador, 
ocupava posições privilegiadas em outros investimentos. Essa 
diversificação fazia com que a valorização cambial não o prejudicasse 
tanto, pois outras inversões, como as ferrovias, garantiam sua 
rentabilidade. Nem mesmo a queda dos preços internacionais do café 
deixava os membros do grande capital em apuros, pois, como vimos, 
na qualidade de proprietários de bancos eles garantiam acesso ao 
crédito em termos pessoais, tendo, por isso, maior resistência à 
queda dos preços e podendo esperar melhores condições para a 
venda do produto. A partir daí entende-se porque, apesar de também 
serem fazendeiros, os membros do grande capital apregoassem 
claramente a adoção de medidas tarifárias que ignoravam a crise da 
lavoura, visando manter alta a rentabilidade no setor ferroviário. 
(SAES, 1986, p. 163). 

  

 Precisando do dinheiro, o lavrador era forçado a vender o produto por 

um preço muito baixo, já que não podia estocar durante muito tempo as sacas 

de café. O grão era comprado pelos exportadores, que revendiam o produto 

por preços altíssimos quando não era período de colheita, obtendo um grande 

lucro, enquanto os fazendeiros eram obrigados a vender a um preço miserável.  

 

Os exportadores compravam o café nessa época (a colheita se 
dava entre março e agosto) e o vendiam durante o período de 
carência do produto, no qual o café atingia altos preços, auferindo, 
assim, enormes lucros em detrimento dos produtores. 
(PERISSINOTTO, 1994, p. 48). 

  

Era interessante para o grande capital cafeeiro (comerciantes 

exportadores) continuar lucrando com as estradas de ferro e com a compra do 

café a baixo preço. Mais uma vez, percebemos o empenho dos interesses 
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comerciais e financeiros em manter o domínio sobre a produção agrícola, em 

detrimento dos ganhos da lavoura.  

 Foram criadas associações como a SAP (Sociedade dos Agricultores 

Paulistas), que denunciavam a falta de crédito e que prometiam defender os 

interesses da lavoura. Mas a SAP não conquistou a confiança dos fazendeiros 

e agricultores, pois defendia camufladamente os interesses da classe 

dominante ligada à produção agrária e tinha por objetivo angariar votos e apoio 

político para o governo.  

 Os lavradores uniram-se e criaram o PL (Partido da Lavoura), composto 

por fazendeiros do interior do Estado de São Paulo que faziam parte do 

eleitorado paulista, mas não eram privilegiados economicamente. Procurando 

defender seus interesses contra o grande capital cafeeiro, esse partido 

comprova a cisão e a diferença econômica existentes, nesse período, entre os 

lavradores e os fazendeiros que também eram comerciantes e bancários. Por 

isso, não podemos generalizar, afirmando que todos os fazendeiros ligados ao 

café eram beneficiados pelas políticas governamentais predominantes. 

 

Além da questão da representação política mais eficaz dos lavradores, 
o Partido da Lavoura colocava como questão também prioritária a 
recuperação da autonomia municipal, constituindo-se, por esta 
reivindicação, numa das mais graves ameaças ao domínio do PRP. A 
ideia era buscar a livre manifestação dos municípios, sempre 
subjugados pelos diretórios governistas. (PERISSINOTTO, 1994, p. 
50). 

 

 Apesar de criticar as políticas econômicas do governo, a lavoura preferiu 

o PRP (Partido Republicano Paulista), pois sabia que, se fosse contra, a 

situação poderia se agravar e acabar de vez com o pequeno apoio que recebia. 

Com isso, o Partido da Lavoura não conseguiu adesão e não se desenvolveu. 

 A política de Estado defendida pelo Partido Republicano Paulista não 

protegia os interesses da lavoura, apenas contribuía com algumas associações 

de agricultores, mas com o interesse de obter apoio político, pois o PRP sabia 

que uma parte influente do eleitorado paulista fazia parte da lavoura.  



39 
 

 Com a Primeira Guerra Mundial, os déficits orçamentários 

acentuaram-se. Houve queda do preço internacional do café, as exportações 

foram reduzidas e, por consequência, tornou-se impossível receber 

empréstimos estrangeiros. 

 Também para o setor ferroviário (a maior parte pertencente ao grande 

capital cafeeiro), a Primeira Guerra Mundial trouxe consequências negativas, 

com o declínio do transporte do café e o aumento de preços de mão de obra, 

combustível, lubrificantes e equipamentos de manutenção, indispensáveis para 

o funcionamento de uma estrada de ferro: 

 

(...) na década de 1920, as ferrovias deixaram de constituir o 
mesmo setor sólido e com alta capacidade de ação no plano 
político, como o eram antes. (...) Desse modo, um setor que 
adquirira unidade na década anterior (quando Farquhar domina 
várias empresas), se vê, nos anos vinte, bastante fragmentado ao 
observar, ao mesmo tempo, a presença do Estado, de empresas 
brasileiras e estrangeiras. (SAES, 1986, p. 273). 

 

O preço do frete ferroviário começou a aumentar e, consequentemente, 

os fazendeiros tiveram de elevar o preço do café para pagá-lo e ainda obter 

lucros com a venda de seu produto. As tarifas do transporte ferroviário sempre 

estiveram interligadas de modo a amparar a produção agrícola, mas, com o 

aumento dos custos, elas tiveram de ser aumentadas: 

 

A repercussão da grande guerra se exerceu do seguinte modo: 
aumentaram consideravelmente de preço, além da mão de obra, o 
material fixo e rodante, o combustível, os acessórios, todos os 
artigos, enfim, indispensáveis à movimentação de uma estrada de 
ferro. A alta de preços dos gêneros agrícolas incrementou a sua 
produção. Tanto o lavrador quanto os intermediários passaram a 
realizar lucros inesperados. Só permaneciam estáveis as tarifas 
ferroviárias (...). E assim, quanto mais se elevava o volume de 
mercadorias a transportar, mais crescia o prejuízo das estradas. Só 
havia um remédio, tão eficaz quanto justo: a elevação das tarifas. 
(SAES, 1986, p. 232).  
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 Com a recessão nas economias internacionais, sobretudo a dos Estados 

Unidos, que estavam em guerra, registrou-se queda do preço do café e, por 

consequência, a taxa cambial desvalorizou de 14,6 para 7,22 entre 1920 e 

1922. Os Estados Unidos eram o principal mercado consumidor dos produtos 

brasileiros. Com a crise cambial, houve grande déficit orçamentário. O Brasil 

não podia pagar suas dívidas externas, nem ao menos arcar com os 

compromissos internos.  

 O grande capital cafeeiro também representava os bancos que 

forneciam crédito, administravam as fazendas, as estradas de ferro e, 

diferentemente da lavoura, não tinham sérios problemas com o câmbio. Já o 

capital estrangeiro temia a inadimplência e o rompimento dos compromissos 

assumidos pelos países endividados, como o Brasil.  

Podemos perceber que, passado o período da Primeira Guerra Mundial, 

a valorização voltou aos moldes antigos, com o poder entregue às casas 

exportadoras e aos bancos internacionais. Mais uma vez, os interesses da 

lavoura seriam repelidos, e o domínio voltaria ao capital comercial e aos seus 

respectivos interesses. 

Em dezembro de 1924, foi criado o Instituto Paulista de Defesa 

Permanente do Café, depois renomeado de Instituto do Café. Foi criada uma 

taxa que serviria de garantia para empréstimos externos: ela viabilizaria o 

fundo de defesa permanente do café. Os fazendeiros discordaram dessa nova 

taxa, alegando haver carga tributária excessiva, mas acabaram concordando, 

pois reconheceram a necessidade de gerar fundos. O fazendeiro depositava o 

café nos armazéns e recebia uma espécie de documento que reconhecia que 

seu produto estava depositado. 

Foi criado também um conselho consultivo, no qual o secretário da 

Fazenda passa a ser o presidente da associação, o secretário da Agricultura é 

o vice e são escolhidos mais três membros, sendo que nenhum deles pertencia 

à lavoura. O controle do Instituto passava à incumbência total do Estado, e, 

como escrevemos anteriormente, não favorecia os interesses da lavoura: “as 

queixas da lavoura centravam-se no destino dado à taxa de um-mil-réis-ouro e 



41 
 

na forma de administração do instituto, que, praticamente, deixava a lavoura 

sem representação efetiva”. (SAES, 1986, p. 261). 

Não podemos, porém, vitimar a lavoura. Comparados ao grande capital 

cafeeiro, os fazendeiros eram prejudicados, pois não pertenciam ao mesmo 

patamar social e econômico, mas também exerciam o papel de agente de 

exploração do trabalho rural. A ideologia republicana, difundida nos grandes 

centros urbanos, pregava a liberdade e a igualdade. Todos deveriam ser 

indivíduos livres e iguais, não deveriam ser vistos como membros de classes 

sociais distintas, e os cargos estatais deveriam ser escolhidos com o critério da 

competência técnica – e não da classe social ou de interesses políticos. 

Vimos que não foi isso o que ocorreu em São Paulo. Os cargos eram 

nomeados a partir dos interesses do Estado e, muitas vezes, sem considerar a 

outra parte da população, apenas levando em conta os interesses econômicos.  

No campo, afastado dos centros urbanos, o princípio da igualdade 

também não se concretizou, já que, mesmo após a abolição, manteve-se a 

relação de dependência entre o produtor direto e o proprietário dos meios de 

produção. A renda paga pelo coronel era irrisória, muitas vezes não chegava 

às mãos do produtor direto, ou até mesmo nem saía das mãos do fazendeiro.  

Esse modo de operar ficou conhecido como sistema de colonato: 

 

O sistema colonato, como ficou conhecido, consistia no seguinte: o 
colono recebia para cuidar de mil pés de café, além do salário 
irrisório, a permissão para realizar culturas intercalares de víveres ou 
para utilizar uma certa superfície de terra afastada do cafezal. 
(PERISSINOTTO, 1994, p. 105).  

 

Muitos desses colonos eram antigos escravos ou descendentes mulatos 

de escravos, afetivos por gratidão (muitos denominavam os fazendeiros de 

“padrinho”).  

Anteriormente, citamos a tentativa de criar o Partido da Lavoura, porém 

o partido não teve sucesso, foi criticado, até ameaçado de perder o pouco 
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apoio que possuía. Os agricultores voltaram para o PRP e o Partido da Lavoura 

foi extinto. 

 

O poder local e os que o dominavam, ou seja, os fazendeiros ou 
coronéis, tinham que se curvar, dando apoio, sobretudo eleitoral, para 
receber as benesses do poder regional. Caso contrário, este último 
manteria o dissidente a pão e água, dando apoio àquela facção que 
porventura o estivesse enfrentando naquele momento. Desse modo, 
o exercício da oposição era impossível. Estar contra o governo era 
estar politicamente morto. (PERISSINOTTO, 1994, p. 110). 

 

O PRP era dominado, na verdade, pela Comissão Executiva, que não 

era um simples órgão do partido. Era permitido a essa comissão ultrapassar os 

limites do partido e até intervir na administração dos negócios públicos. Com 

isso, a Comissão Executiva possuía uma relação próxima como poder público 

e a gerência do Estado.  

Além disso, conforme aponta Perissinotto (1994), a Comissão Executiva 

dominava o poder Legislativo, cuja ação deveria estar de acordo com a política 

da Comissão e, consequentemente, do PRP. Caso os indivíduos 

desobedecessem às diretrizes oficiais ou tivessem ideias contrárias às 

propostas pela Comissão Executiva, eram banidos e expulsos de qualquer 

relação política. 

Podemos considerar, então, que a Comissão Executiva apontava os 

candidatos às sucessões, decidia a economia do Estado e mantinha a lavoura 

no seu “devido lugar”. Ameaçado, o coronel era obrigado a obedecer e a 

manter-se no patamar indicado pela Comissão. 

Com isso, vem a questão: Quem dominava a Comissão Executiva e, 

consequentemente, o Estado de São Paulo? Conforme aponta Perissinotto 

(1994), os indivíduos que eram ligados à Comissão Executiva pertenciam ao 

grande capital cafeeiro. Dos 55 componentes do PRP, 25 estavam ligados de 

alguma forma ao grande capital cafeeiro: 
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Lacerda Franco era administrador das propriedades agrícolas da 
família em Itatiba e fundou uma firma corretora de café. Depois da 
Proclamação da República obteve a concessão para um banco de 
emissão e iniciou uma grande fábrica de tecidos em Sorocaba. Em 
seguida fundou uma companhia telefônica e foi diretor da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro (...) José Paulino Nogueira era 
presidente da Cia. Mojiana de Estradas de Ferro, do Banco Comercial 
do Estado de São Paulo, da Cia. Paulista de Seguros e da Cia. 
Agrícola de Ribeirão Preto, além de ligado à atividade agrícola (...) 
Rodolfo Miranda não era diferente. Ele também não lidava apenas 
com a agricultura cafeeira. Era também dono de uma indústria têxtil 
em Piracicaba e de uma firma comercial em Santos. Foi também 
Ministro da Agricultura. (PERISSINOTTO, 1994, p. 113-114). 

 

Podemos verificar o domínio do capital cafeeiro sobre outros setores 

econômicos, tais como as estradas de ferro, a indústrias, assim como sobre o 

principal partido político do período, o PRP. O grande capital cafeeiro está 

presente na Comissão Executiva, responsável por estabelecer a posição em 

que a lavoura ocupava na economia e na política.  

À vista do que foi exposto, podemos concluir que a classe dominante era 

pequena, porém exercia forte influência no Estado no período em questão. 

Abordamos aqui duas classes antagônicas e seus interesses econômicos. Mas 

será que somente essas duas classes participaram do processo político e 

econômico do período apresentado? Ou esse papel também estaria reservado 

às camadas médias urbanas? Qual seria o papel da classe média diante desse 

cenário político? Essa classe possuiria alguma força política? A camada média 

criaria ou apoiaria algum partido? Qual a importância da camada média nesse 

período histórico?  

A seguir, abordaremos a formação das camadas médias urbanas em 

São Paulo, grupo autônomo, dotado de interesses próprios. 

 

1.3  A CLASSE MÉDIA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

Saes (1975) coloca que são raros os estudos específicos sobre o 

comportamento da classe média no período da Primeira República. Os ensaios 
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históricos sobre o Brasil ou sobre esse período apresentam apenas algumas 

considerações sobre o tema e qualificam a classe média urbana como grande 

antagonista frente à política da Primeira República.  

Enquanto alguns escritos apontam a classe média como uma grande 

antagonista das oligarquias políticas e apresentam o exército como participante 

ativo dos interesses da classe média, baseados em Saes (1975) 

apresentaremos outra interpretação: a classe média como heterogênea, sem 

uma real força política, com debilidades econômicas, sociais, políticas e 

ideológicas. 

Conforme aponta Saes (1975), como meio de fugir do estigma da 

herança do trabalho manual remetido às épocas de escravidão, os 

trabalhadores que antes realizavam trabalhos manuais, como os ex-escravos, 

mulatos, e imigrantes europeus, vislumbravam o serviço terciário urbano 

como uma maneira de crescer financeiramente e, acima de tudo, socialmente 

(já que os serviços desse setor não eram manuais). Podemos também indicar 

nesse período a participação em outras atividades, tais como: pequenos 

empresários, comerciantes, funcionários públicos, empregados do comércio, 

profissionais liberais etc.  

O setor terciário era considerado como uma função de menor prestígio 

diante das funções da classe dominante; porém, ao contrário da 

marginalização do trabalho manual, os imigrantes, mulatos, ex-escravos e 

outros brasileiros viam nesse tipo de trabalho a oportunidade de crescimento 

social e financeiro. Esse serviço foi ocupado pelos grupos mencionados 

anteriormente como meio de promoção de status, o que era muito importante 

para os brasileiros que viveram em um cenário escravista.  

Já para os imigrantes, a razão para migrar de seus ofícios manuais era a 

busca de melhores condições de vida. Os imigrantes, desiludidos com as 

condições de trabalho a que foram submetidos, encontravam nesses serviços 

uma solução para melhor moradia e promoção do seu status social. Conforme 

aponta Saes (1975): 
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A situação dos integrantes (brasileiros de origem pobre, imigrantes 
oriundos da zona rural) das faixas mais modestas do terciário 
urbano é, portanto, bastante peculiar. Por um lado, a ausência de 
laços sociais, familiares e afetivos, mais intensos com os grupos 
aristocráticos lhes permitiu uma atitude mais independente, diante 
da política oligárquica, que aquela mantida pelas camadas médias 
destituídas e tradicionais. Por outro lado, sua condição de grupo 
ascendente, liberto da “degradação” do trabalho braçal, não os 
induziu a mais que atitudes de uma simpatia vaga e esporádica para 
com os movimentos operários, que sacudiram a Primeira República 
pela sua virulência (tal simpatia, se era lastreada na situação 
comum de penúria em que ambos os grupos viviam, foi 
possivelmente reforçada pelo natural sentimento de solidariedade 
que se estabelece entre pessoas da mesma origem étnica e 
nacional, no caso entre os estrangeiros – principalmente italianos – 
do setor de serviços e da indústria. (SAES, 1975, p.33). 

 

A princípio, os imigrantes europeus e brasileiros da baixa classe média 

paulista não visualizavam grande vantagem econômica em trabalhar na 

indústria. O salário era insignificantemente maior e eram movidos pela 

esperança de uma ascensão profissional.  

Já os trabalhadores que realizavam as funções consideradas de menor 

prestígio, como as do baixo funcionalismo público ou o trabalho em escritórios, 

recebiam um salário pouco superior, comparado ao pago nas indústrias, mas 

com a recompensa maior da elevação psicossocial. Trabalhar vestindo gravata 

e colarinho era uma maneira de escapar do estigma do trabalho manual que 

perdurou após a abolição. 

Conforme aponta Fausto (1997), havia heterogeneidade na classe média 

que assumia uma forma mais complexa do que outras classes ou frações. 

Exercendo diferentes profissões, a classe média paulista, de acordo com Saes 

(1975), criava novas gradações de prestígio, distintos níveis de renda e de 

consumo. Em função disso, existiam padrões de vida diferentes dentro da 

mesma classe: 

 

Exemplificando, a alta burocracia e os profissionais liberais 
(recrutados, em geral, entre os setores “destituídos”) ostentavam um 
mais alto nível de renda e de consideração social, o que os convertia, 
como consumidores, em importadores de artigos de consumo, como 
tecidos, alimentos, calçados etc. (este fato, que os aproximava, 
através de um padrão de vida e um estilo de consumo comuns, à 
aristocracia proprietária, contribuiu para definir sua posição sobre as 
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tendências à transformação socioeconômica do país e quanto a 
eventuais políticas econômicas industrializantes). Por outro lado, o 
baixo funcionalismo, a oficialidade do Exército e da força pública, os 
pequenos assalariados dos setores comercial e bancário 
apresentavam um nível de rendimentos e de consumo que mais os 
aproximava do proletariado urbano. (SAES, 1975, p. 40). 

 

 Como mencionado anteriormente, devido à heterogeneidade da classe 

média, havia divergência de comportamento nessa classe social. Enquanto a 

baixa classe média consumia produtos produzidos no Brasil, a alta classe 

média consumia produtos importados. No tempo de crise, a classe média alta 

tornava-se compradora dos produtos brasileiros, reclamando da sua qualidade, 

alegando ser inferior aos produtos importados. Os compradores da alta classe 

média de calçados, tecidos, utensílios domésticos e alimentos contestavam o 

aumento dos preços dos produtos, e as indústrias, por sua vez, aumentavam o 

valor de venda devido à crise agrária, que estava intimamente ligada à 

produção industrial. Havia uma constante reclamação contra os industriais, 

denominados como “exploradores”.  

Podemos constatar proximidade do padrão de vida usufruído pela alta 

classe média paulista e os grupos oligárquicos. Quando os produtos 

importados encareciam (ou era impossível obtê-los como, por exemplo, no 

período da Segunda Guerra Mundial), fazia-se necessária a produção interna.  

Conforme Saes (1975), a alta classe média não reclamava contra a 

política econômica e seus responsáveis e, sim, se voltava contra os 

fabricantes nacionais. Alegavam que estes não sabiam produzir produtos de 

qualidade – consumidos provisoriamente enquanto os valores dos produtos 

importados estivessem elevados – comparáveis aos produtos importados. 

Isso contribuiu para que os baixos setores médios adquirissem desconfiança 

para com o setor industrial.  

Para Saes (1975), o projeto político mais viável para a ascensão da 

classe média seria o projeto da industrialização. A sociedade brasileira, que era 

totalmente agrária, iniciava (mesmo que a passos lentos) a dar lugar ao setor 

industrial. A indústria encontrava-se em gestação econômica, o que levaria não 

apenas ao crescimento econômico da classe média, mas também a uma 
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valorização intelectual, já que, para esse projeto de industrialização, deveria 

haver planejamento, estudo e administração.  

Podemos observar que alta classe média não utilizou a indústria como 

forma de ascensão econômica e social, pelo contrário, ficou contra a indústria e 

os industriais. A indústria ainda não seria vista com bons olhos pela classe 

média. Além disso, esse período econômico foi dedicado em grande parte à 

economia primário-exportadora responsável pelo crescimento da renda 

nacional (economia que ainda não se anunciava em crise no mercado). 

 

(...) o grupo industrial da Primeira República, em razão de 
características adquiridas ao longo do seu processo histórico de 
formação, não tinha condições de se converter no agente político de 
um processo global de transformação econômica e social do Brasil 
pela via da industrialização. Esse fato abria, a princípio, a 
possibilidade da sua “substituição”, enquanto liderança política do 
processo, pelas camadas médias urbanas, já que estas só ganhariam 
melhores horizontes na sociedade brasileira através de uma 
expansão e sofisticação do terciário urbano que só um processo 
industrializante acelerado poderia provocar. (SAES, 1975, p. 85). 

 

 Outro fator de heterogeneidade era a diversidade racial presente na 

classe média brasileira. Segundo Saes (1975), cerca de dois terços da 

população de São Paulo em 1920 – 580.000 habitantes – eram estrangeiros ou 

descendentes, dificultando ainda mais a tentativa de unificação social e 

ideológica da classe média. Além disso, não podemos esquecer que a 

quantidade de habitantes que pertenciam à classe média era pequena, 

contribuindo com um peso ainda menor na sociedade e na política do período.  

 O padrão de vida do baixo setor da classe média estava próximo ao dos 

trabalhadores proletários e, por conta disso, as reivindicações e ideologias 

também eram semelhantes. Já a alta classe média, que possuía poder 

econômico e cultural maior, encontrava-se mais familiarizada com as políticas e 

ideologias da classe dominante e do Estado. 

Como aponta Saes (1975), antes de qualquer planejamento e luta contra 

as oligarquias, deveria haver uma “luta interna de classe”, para haver a 

homogeneização dela: 
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Em primeiro lugar, as já citadas heterogeneidades (quanto à origem, 
racial, profissional) e a insignificância numérica constituíram uma 
poderosa barreira à unificação dos setores médios urbanos em torno 
de um projeto coletivo. Todavia, o nascimento destas camadas como 
um grupo “para si” poderia ocorrer se algum segmento seu, por 
razões específicas, inerentes à sua própria condição e situação no 
conjunto da sociedade, pudesse funcionar como um verdadeiro 
centro de agregação de interesses como o mencionado. Nesse caso, 
tal segmento, como vanguarda política e representante das camadas 
médias urbanas, agenciaria o emprego da violência destruidora da 
dominação oligárquica. (...) Finalmente, o fato de contar com as 
forças armadas lhe facilitava a tarefa da derrubada, pela violência, do 
sistema oligárquico. (SAES, 1975, p. 61-62). 

 

O Estado via no exército um potencial adversário político e, por isso, 

convocou a volta dos soldados aos quartéis, distanciando-os da política e 

alegando que deveriam manter a ordem interna e cuidar da segurança das 

fronteiras do país. Assim, o exército ficaria impedido de atuar como força 

política independente, sendo utilizado apenas em momentos de conflito a 

mando do Estado para manter ou instaurar a ordem.  

Conforme Saes (1975), os militares, muitas vezes presos 

ideologicamente às oligarquias, possuíam ausência de propostas e 

objetivos políticos próprios, não iam além dos limites das ideologias 

oligárquicas, mas procuravam novos caminhos políticos, que excluíssem a 

corrupção eleitoral e burocrática:  

 

(...) de modo geral (e ressalvada a atuação da facção mais radical do 
“tenentismo”), o Exército, na Primeira República, não atuou como um 
partido político industrializante e modernizador, deixando, assim, de 
representar as camadas médias urbanas e de sustentar um projeto 
“universal” pela amplitude dos benefícios que a sua realização traria à 
comunidade brasileira, naquele momento histórico. (SAES, 1975, 
p.105). 

 

 Tendo em vista o que foi apresentado até aqui, percebemos que, na 

Primeira República, não houve a emergência de um partido político que 

defendesse os interesses da classe média, muito menos para dar destaque a 

essa camada social. Na verdade, houve divisão, não apenas econômica e 
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ideológica dessa classe, mas também política. Os setores altos da classe 

média e seus setores tradicionais dividiram-se entre as oligarquias políticas, 

cuja defesa contribuiu para uma ascensão social e profissional do segmento 

mais elevado da classe média. 

 

Na verdade, os setores médios mais altos e tradicionais se 
dividiram entre a fidelidade às situações oligárquicas, o que 
permitiu a muitos dos seus membros a realização dos seus 
projetos individuais de mobilidade ascendente, e a militância ou 
apoio a partidos ou movimentos criados pelas dissidências 
oligárquicas na sua luta pelo poder. (SAES, 1975, p. 64). 

 

Por conta disso, fez-se necessário por parte das oligarquias formular 

apelos simbólicos/ideológicos com programas eleitorais que pudessem ir a 

favor das ideologias e dos gostos da alta camada média e, assim, conseguir 

adeptos. Os programas eleitorais enfatizavam a purificação de costumes 

políticos, a instauração do voto secreto e a introdução do registro eleitoral.  

 

Este fato sempre estimulou as dissidências oligárquicas da Primeira 
República à formulação de apelos simbólicos/ideológicos a 
programas eleitorais suscetíveis de serem “consumidos” pelos 
setores médios urbanos. Contudo, a sua própria condição oligárquica 
impedia-as de acenar com projetos de transformação socioeconômica 
que favorecessem aos grupos médios e, eventualmente, a outros 
grupos sociais. Restava-lhes canalizar os sentimentos humanistas e 
liberais de tais grupos através de programas que reivindicassem a 
realização prática dos princípios democráticos contidos na 
Constituição de 1891. (SAES, 1975, p. 71). 

 

Podemos observar que essas propostas relacionadas à política eram 

defendidas superficialmente, com poucas mudanças nos costumes políticos. 

Não havia propostas de mudanças significativas e desafiadoras, como o direito 

dos analfabetos ao voto. Procuravam democratizar apenas propostas que 

favorecessem o apoio político da classe dominante e da classe média alta.  
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(...) a sua verdade consiste na tentativa de superar a contradição 
entre os princípios liberais e a prática política, objetivando a plena 
realização da democracia formal, por meio do voto secreto, a 
representação das minorias, a independência da magistratura. Estes 
objetivos coincidem, essa etapa, com os interesses das classes 
médias urbanas, na medida em que a reforma política, associada à 
manutenção do status quo nas relações fundamentais de 
propriedade, ampliaria o acesso às atividades ligadas ao Estado, até 
então, em seus níveis mais altos, sob o estrito controle das 
oligarquias. (FAUSTO, 1997, p. 109). 

 

Como estratégia, o Estado criava propostas que fossem apenas a favor 

das ideologias da classe dominante e da alta classe média tradicional: “Estes 

setores tradicionais se indignavam com o fato de ‘os mortos votarem’, mas se 

esqueciam de que a maior parte dos indivíduos vivos (isto é, os analfabetos) 

estava privada do direito de voto”. (SAES, 1975, p. 72-73). 

Os problemas da classe média, como as diferenças ideológicas 

(ideologias oligárquicas nas altas camadas médias e ideologias populares na 

classe média baixa), fizeram com que a alta classe média se convertesse em 

agente político das oligarquias, pois, como já visto anteriormente, essa classe 

não possuía unidade e força suficientes para representação política própria. A 

alta classe média transformou-se em um agente do jogo político oligárquico, 

contribuindo para a difusão de ideologias da classe dominante, no seio da 

sociedade paulista.  

Sendo assim, não podemos considerar que a classe média não atuou 

como força política autônoma nem exerceu influência ideológica própria na 

sociedade paulista do período estudado. Constatamos, a partir da pesquisa 

histórica, que a alta classe média foi a principal agente para a instauração da 

República com a contribuição dos militares, como também os principais 

idealizadores da educação nos moldes republicanos. Muitos dos agentes da 

renovação educacional do período pertenciam à classe média: Caetano de 

Campos, Sampaio Dória, Benjamin Constant, Rangel Pestana, João Köpke etc. 

Apresentaremos resumidamente o papel educacional de Antonio 

Caetano de Campos, médico e professor, pertencente à classe média e um 

forte representante dos ideais educacionais republicanos do período. Serão 

também apresentados, no decorrer dos capítulos, intelectuais como João 
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Köpke e Benjamin Constant. Eles também contribuíram como agentes 

políticos na renovação educacional, inserindo na educação ideologias 

educacionais republicanas.  

Conforme aponta Monarcha (1999), a Escola Normal Caetano de 

Campos foi, para aqueles que instituíram a República, a “céllula mater” da 

instrução pública e da sociedade republicana, apresentando desde 

referências arquitetônicas até referências econômicas e morais para o novo 

cidadão brasileiro. Conforme aponta Carvalho (1989, p. 23), a Escola Caetano 

de Campos não seria apenas uma instituição educacional, “deveria ser o 

coração do estado.” 

 A arquitetura apresentada na Escola Caetano de Campos refletia o 

valor que os republicanos davam aos projetos educacionais para a 

instauração da nova sociedade. A edificação logo se diferenciava de outros 

espaços públicos. Conforme escreve Carvalho (1989), o edifício escolar 

deveria estar “à altura do patamar” em que a República buscava colocar a 

educação naquele período: 

 

Não porque tenha este palácio as grandes cintilações artísticas que 
orgulham os arquitetos, os pintores de todos os tempos, mas porque 
no edifício celebrado “a grandeza, a majestade do simples” 
simbolizava a “força de uma ideia elevada”: a instrução do povo.” 
Ponto culminante de nossa arquitetônica”, o edifício revelava “a altura 
em que a República colocou desde o início o problema da instrução”. 
(CARVALHO, 1989, p. 24). 

 

Além da construção do espaço escolar Caetano de Campos, todos os 

materiais e mobílias deveriam estar de acordo com o novo país progressista:  

 

Mobiliário, material didático, trabalhos executados, atividades 
discentes e docentes – tudo devia ser dado a ver de modo que 
a conformação da escola aos preceitos da pedagogia moderna 
evidenciasse o Progresso que a República instaurava. (CARVALHO, 
1989, p. 25).  
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Para Caetano de Campos, conforme escreve Carvalho (1989), sem o 

devido preparo intelectual, nenhum povo estaria apto para as conquistas do 

progresso, ideal sobre o qual novos livros didáticos foram escritos. Dentre os 

principais escritores, podemos destacar: Rangel Pestana e João Köpke, ambos 

pertencentes à alta camada média.  

Podemos confirmar o interesse desses intelectuais em instaurar a 

educação republicana, pois defendiam o ensino não apenas científico, mas 

também moral e cívico. Conforme aponta Carvalho (1989), Sampaio Dória, 

ideólogo da Liga Nacionalista de São Paulo, não defendia a alfabetização 

apenas para a obtenção do conhecimento científico. Esse idealizador atrelava 

a alfabetização à oportunidade de exercer a participação eleitoral.  

Além disso, como escreve Carvalho (1989), esse intelectual defendia 

que, para garantir a qualidade do voto, era necessário a regeneração do 

caráter nacional, a qual seria difundida a partir da educação moral e cívica. A 

prioridade seria a de disseminar um ensino que conciliasse a educação com os 

ideais republicanos.  

 

Mas funcionou também como instância de disseminação de um saber 
sobre o social, de marcada configuração autoritária, em que o povo 
brasileiro é figurado como matéria informe e plasmável pela ação de 
uma elite que projetava conformá-lo a seus anseios de Ordem e 
Progresso. (...) deveria ajustar os homens a “novas condições e 
valores de vida”. O ajustamento dependia de uma remodelação 
e reestruturação do aparelho escola. (CARVALHO, 1989, p. 57). 

 

 Enquanto alguns autores compreendem a classe média como grande 

antagonista política na Primeira República e compreendem o exército como 

sendo o seu representante político, apresentamos outra face da camada média 

urbana nesse período. A alta classe média foi instrumento ativo da política 

oligárquica, contribuindo para dinamizar a vida partidária (Partido Republicano 

e Dissidências de caráter oligárquico) e para a organização do sistema de 

educação pública (grupos escolares, ginásios do Estado, escolas normais) nos 

termos mais gerais da ideologia dominante (amor ao trabalho, à ordem, à 

hierarquia, à lei etc). Graças à participação de intelectuais pertencentes à alta 
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camada média, a educação, que era vista como a redentora para a instauração 

dos novos ideais republicanos, foi reformulada. No decorrer desta pesquisa, 

apresentaremos mais detalhadamente a participação de alguns dos intelectuais 

da alta classe média na educação brasileira, como também na reprodução 

ideológica dos ideais da classe dominante.  

 A edificação do novo sistema escolar exigiu contratação de 

professores muitas vezes recrutados na alta classe média (feminina e 

masculina), construção de novas escolas, mudanças no currículo escolar, 

além de escrita e publicação de novos livros didáticos. Os intelectuais da 

alta classe média não tiveram força política própria, mas os professores 

atuaram como agentes da transformação ideológica da sociedade, em um 

sentido burguês-liberal, por meio da educação.  

 A seguir, apresentaremos uma breve análise das principais correntes 

ideológicas que circularam na Primeira República (positivismo, catolicismo e 

spencerianismo). Apresentaremos alguns de seus propagadores, a influência 

destas correntes na construção da sociedade brasileira, no setor político e 

educacional.  
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Capítulo 2  

Correntes Ideológicas na Primeira República 
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2.1  O POSITIVISMO 
 

 Não podemos reduzir este tema a um único personagem, entretanto, 

como referência fundamental para o pensamento positivista, utilizaremos 

Augusto Comte e citaremos alguns autores responsáveis pela criação e 

propagação dessa corrente no Brasil e em São Paulo. A partir desses autores, 

abordaremos a presença da ideologia positivista em alguns setores da 

sociedade brasileira.  

 Para Augusto Comte, a evolução da humanidade apresenta três 

estágios: teológico, metafísico e positivo. Porém, conforme os anos, Comte 

acreditava que o estágio teológico seria substituído por uma nova civilização, 

que, segundo Tambara (1995), apresentaria caráter científico-industrial.  

 A era teológica daria lugar a uma era científica. Para Comte, essa 

reforma social traria também uma reforma intelectual. Segundo o autor, 

caberia a estes intelectuais acelerar a evolução da história. Para isso, não 

era necessário letramento ou intelectualidade acirrada, mas saber 

compreender em que momento histórico estamos inseridos. A partir da 

ordem social em que o indivíduo está localizado historicamente, cria-se um 

papel, sendo que a estrutura da sociedade depende do sucesso e do bom 

funcionamento de cada papel. 

Para os positivistas, devem-se criar mecanismos que conduzam à 

transformação social. Conforme aponta Tambara (1995), a ordem social é vista 

pelos positivistas como um dos requisitos fundamentais para o progresso de 

uma sociedade e seria respeitada a partir da criação de uma estrutura 

hierárquica, na qual cada indivíduo seria responsável por se posicionar e 

desenvolver o seu papel segundo as suas qualidades e posição. 

Segundo Tambara (1995), Comte aponta que o grande motor da 

civilização oferecia duas fases: a separação dos trabalhos e a cooperação dos 

esforços. Assim, exercendo o seu papel na sociedade e cooperando com seu 

labor, haveria progresso econômico e social.  
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Tambara (1995) aponta que para Comte, existem leis naturais e sociais. 

Nas leis naturais, o homem não teria o poder de interferir, já que não está ao seu 

alcance (morte, fenômenos naturais etc.). Assim, cada ser humano é capaz de 

compreender sem contestar o seu lugar na sociedade e a consciência do seu 

papel: “essa compreensão permite então, à pessoa reconhecer qual é seu lugar 

e, portanto, seu papel dentro da organização social da qual faz parte”. 

(TAMBARA, 1995, p. 91). 

Percebemos, então, conforme escreve Tambara (1995), que Comte 

possui uma concepção de organização da sociedade, na qual, para o seu bom 

funcionamento, deve-se obedecer à sua posição social, além de exercer 

corretamente o seu papel na estratificação social. Podemos constatar também 

que o respeito pela diferença social dada pela natureza é algo imutável e 

fundamental.  

Para o bom funcionamento da sociedade, faz-se necessário 

harmonizar as camadas, respeitar as hierarquias. Tambara (1995) aponta 

que Comte acreditava que seria necessária a dedicação dos fortes aos 

fracos e a veneração dos fracos pelos fortes. Nenhuma sociedade pode 

perdurar, caso falte o respeito com os seus superiores.  

Outro aspecto importante defendido por Augusto Comte conforme 

escreve Tambara (1995) seria o de haver separação entre a Igreja e o 

Estado. A religião deveria ser separada não apenas da política, mas também 

dos setores educacionais. Tambara (1995) aponta que para Comte, a 

implantação da teoria positivista nos âmbitos escolares era primordial para o 

bom funcionamento e o progresso da educação e até mesmo da sociedade. 

Além disso, o bom aprendizado exigiria reforma educacional. 

Tamabra (1995) escreve que para os positivistas, a educação merece 

grande investimento, independentemente do nível de ensino, desde a 

educação primária até o ensino superior. Interessante destacar que os 

positivistas destinavam especial atenção para a educação primária, até 

permitindo, em certas ocasiões, a participação do Estado: 
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Mas, ao ensino elementar era dedicada uma atenção especial, de tal 
forma que nesta área a corrente positivista admitia uma exceção, e 
atribuía ao Estado a eventual participação direta da área de ensino, 
reservado à iniciativa privada o ensino secundário e superior. (...) E 
após, o adolescente ingressaria na escola enciclopédica, sob 
orientação do sacerdote. Entretanto, enquanto este tipo de 
organização social não se implantasse, era preciso interferir nas 
instituições vigentes, com a finalidade de adequá-las o mais possível 
à doutrina. (TAMBARA, 1995, p. 102). 

 

A educação aos olhos positivistas é um investimento que no futuro será 

devolvido para a sociedade, a partir do que o estudante aprendeu a realizar. O 

Estado, segundo Tambara (1995), deveria distribuir os recursos necessários 

para uma boa educação, cabendo a ele trabalhar para educar a criança em 

uma esfera de solidariedade e confiança. É necessário, desde a mais tenra 

idade, selecionar os indivíduos e direcioná-los às suas funções e atividades 

requeridas pela sociedade. As diferenças devem ser estimuladas, assim, com a 

diferenciação das funções, ocorreria também retorno do que foi investido em 

diversos setores da sociedade: 

 

Entretanto, uma questão que perpassa sempre o processo 
educativo é a necessidade de selecionar os indivíduos e direcioná-
los às diversas atividades funcionais requeridas pela sociedade. As 
diferenças individuais devem ser estimuladas pelo sistema 
educacional, em termos de obter-se maior retorno do investimento 
efetuado. Este processo de seleção é considerado como 
competência do Estado. (...) “O Estado, ao educar, exerce e não 
pode deixar de exercer um procedimento especial de seleção”. 
(TAMBARA, 1995, p. 105). 

 

Mas o que seria educar para os positivistas? Para eles, a educação é a 

arte de capacitar o estudante para a sociedade. É desenvolver a capacidade 

moral, de trabalho e direito à vida. De acordo com Tambara (1995), a instrução 

é necessária e boa, mas não pode ser comparada à educação. E educação é a 

preparação para a vida, desperta aptidões, inteligências e consciência do dever 

do estudante para a sociedade, para que, no futuro, pratique de maneira 

correta tudo o que foi aprendido. 

Todos os pensamentos positivistas estavam baseados na crença de 

uma educação para a vida, nos âmbitos sociais, educacionais e políticos. Para 
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os positivistas, o progresso econômico não resulta no querer e pensamento 

das massas (quase sempre conformadas com a situação em que se 

encontram), mas deveria existir um grupo que as conduzisse. Conforme 

escreve Tambara (1995), os positivistas defendem a necessidade de um 

governo executivo forte, com a implantação de um sistema socioeconômico 

compatível com a nova sociedade: 

 

A implantação de um despotismo positivista é a garantia da prática 
da liberdade e da implantação de um sistema socioeconômico 
compatível com os novos tempos. A conquista do poder por essa 
capa privilegiada da sociedade deve ser obtida através evolução 
da sociedade. “Já nada há que esperar das revoluções, toda 
revolução é, essencialmente, antipatriótica e criminosa”. 
(TAMBARA, 1995, p. 118). 

 

 O positivismo apresentou-se como um fator primordial para os setores 

políticos e educacionais que defendiam a instauração de uma nova ordem 

social na sociedade brasileira. As teorias de Augusto Comte tiveram grande 

influência na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e em alguns 

republicanos do período. 

 Como aponta Tambara (1995), não podemos afirmar que, neste 

período, o positivismo fosse uma ideologia conhecida pela maioria da 

população brasileira, porém, em determinadas instituições, existiram figuras 

proeminentes positivistas.  

 Para apresentarmos o positivismo no Brasil, faz-se necessário retornar 

aos anos de 1860. Segundo Lins (1964), três estudantes brasileiros que 

frequentavam escolas belgas são apresentados à doutrina positivista: Luis 

Pereira Barreto, Francisco Antonio Brandão Júnior e Joaquim Alberto Ribeiro 

de Mendonça por meio da preceptora Marie Ribbentrop, filha de um positivista 

e que conheceu Augusto Comte quando menina, ao assistir a um de seus 

cursos sobre a história geral da humanidade, encantando-se com os seus 

ideais. Marie, então, apresenta a estes três estudantes a filosofia positivista. 

 O brasileiro Antonio de Mendonça apresentaria os ideais positivistas ao 

seu sobrinho, que se tornaria futuramente o primeiro Presidente da Sociedade 
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Positivista do Rio de Janeiro. Já o estudante Francisco Antonio Brandão Júnior 

participaria da propagação dos ideais positivistas no Maranhão, como um forte 

escritor, e abordaria em seus artigos diversos assuntos fundamentados nos 

ideais positivistas. Luís Pereira Barreto participou de várias atividades: 

políticas, educacionais, de imprensa etc., tornando-se um dos maiores 

intelectuais do final do Império até meados da Primeira República. 

Na obra de Ivan Lins (1964), são expostas diversas cartas de Luís 

Pereira Barreto a Pierre Laffitte (ortodoxo positivista do período), que 

comprovam a sua real conversão aos ideais positivistas. Os conteúdos das 

cartas escritas por Pereira Barreto apresentam provas fidedignas de sua 

conversão ao positivismo e a sua preocupação com o fiel cumprimento 

desse pensamento.  

 Podemos comprovar, a partir das cartas retiradas do livro de Lins (1964) 

e escritas por Pereira Barreto à Laffitte, a sua intenção de propagar os ideais 

positivistas no Brasil: 

 

No que me diz respeito aos interesses positivistas, não posso ainda 
falar-lhe ex-professo. Mas já pude ver que a doutrina regeneradora 
não encontrará aqui muita oposição. As câmaras legislativas estão 
no auge do descrédito e o clero, em desordem só continua a 
subsistir pela tolerância da população que não encontra coisa 
melhor. Os padres são ignorantes e de sórdida falta de vergonha. 
Só fazem destruir os bons resultados da influência dos Jesuítas. (...) 
Até o momento apenas pude conversar um pouco sobre o 
Positivismo com meu pai, que concorda com as nossas ideias sem 
restrição. (LINS, 1964, p. 48-49). 

 

 Vemos, a partir do trecho dessa carta, o quanto Pereira Barreto estava 

disposto, ainda que lentamente, a propagar os ideais positivistas no seio 

brasileiro. Não foram encontradas cartas escritas pelos dois estudantes Ribeiro 

de Mendonça e Antonio Brandão Júnior, porém eles também contribuíram para 

a propagação do pensamento nas terras brasileiras. 

 Segundo Lins (1964), a tese apresentada por Pereira Barreto na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro era composta por várias reproduções 

ideológicas positivistas, de modo que nas páginas iniciais está escrito: “O amor 
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por princípio e a ordem por base; o progresso por fim (a família, a pátria e a 

humanidade)”. A sua tese era dedicada a outros positivistas europeus, como 

seu amigo Laffitte, e em memória de Augusto Comte. Nessa tese, Pereira 

Barreto apresenta a ideia de que o médico deveria realizar um estudo positivo 

das faculdades morais e intelectuais do homem, nos moldes positivistas de 

Augusto Comte: 

 

É urgente que façamos compreender a todos que viver para outrem e 
viver às claras é o mais belo título de glória a que possamos aspirar. 
É urgente que façamos sentir bem a todos que a cada arte 
corresponde uma ciência; e que a arte política, incomparavelmente 
mais difícil do que a arte médica ou a do engenheiro, corresponde 
imediatamente À filosofia positiva; ora a filosofia positiva abrange 
toda a hierarquia enciclopédica, desde a matemática até a moral. 
(LINS, 1964, p. 52). 

 

 Pereira Barreto possuía vasta inteligência no campo da medicina, mas 

diferenciou-se por ir além dos setores biológicos e de saúde: em todos os 

assuntos por ele abordados, eram inseridos conceitos positivistas sobre ética, 

progresso, educação etc. Barreto fazia do positivismo um método dinâmico 

pronto para assemelhar os conhecimentos científicos com as doutrinas 

positivistas. Segundo Lins (1964), Pereira Barreto exercia uma filosofia 

comprometida mais com o futuro do que com o passado; mais com o espírito 

do que apenas com a letra da construção de Augusto Comte. 

Proclamada a República, Luís Pereira Barreto contribuiu muito para este 

acontecimento histórico. Filiado ao Partido Republicano, Barreto foi escolhido 

para ser o Presidente da Assembleia Constituinte e depois para presidente do 

Senado por ter grande prestígio moral e intelectual: 

 

(...) constituiu-se, lenta e paulatinamente, uma concepção de mundo 
baseada em princípios positivistas, que contribuiu decisivamente para 
delinear o perfil socioeconômico das organizações sociais destas 
nações. É importante perceber que o positivismo, como corrente de 
pensamento, não se constituiu em ideologia majoritária no seio da 
intelectualidade latino-americana, mas que, por outro lado, elementos 
que, diretamente ou indiretamente esposaram suas concepções 
detiveram, em momentos cruciais, posições de decisão. Vários 
ocuparam cargos de presidente da república, ministros, secretários 
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de estado ou outros, e tiveram, portanto, oportunidades concretas 
para colocarem em prática seu ideário. (LINS, 1964, p. 99). 

 

Pereira Barreto defendia a teoria de que, para administrar realmente e 

tornar o Brasil um país progressista, deveria haver a inserção de intelectuais 

nos cargos públicos, educacionais etc. De acordo com Barreto, um país 

dominado por um povo inculto, sem ser dirigido por uma elite intelectual, não 

poderia nunca ser um grande povo.  

Essa concepção pode ser comparada à de Augusto Comte (importância 

de intelectuais para o bom funcionamento político) e apresenta um 

posicionamento bastante ambíguo. Ao mesmo tempo em que Pereira Barreto 

apresentava a importância dos intelectuais para o bom desenvolvimento da 

política e sociedade, propugnava que, antes do saber intelectual, deveria haver 

o saber da ciência moral, considerada mais importante do que o letramento 

para administrar importantes setores. 

Além disso, Luís Pereira Barreto defendia a utilização da literatura como 

um meio de emancipação intelectual, pois um grande povo deveria ser formado 

a partir do saber. A literatura seria, então, um meio de propagar o saber e os 

bons costumes. A ciência transformaria o cidadão (escravo da ignorância) em 

uma pessoa liberta e culta a partir do saber. 

 

As mais elementares noções de física e química fazem, hoje, de 
qualquer simples cidadão um homem superior ao mais brilhante 
literato puro. Só a ciência nos trouxe a tolerância e a liberdade de 
pensamento; só ela foi capaz de libertar-nos das fogueiras da 
Inquisição, que se erguiam em nome da mais genuína fé católica. 
(LINS, 1964, p. 81). 

 

Porém, antes da educação científica (que também era considerada 

importante), Barreto defendia a educação da ciência moral: 

 

De nada valem a matemática, a astronomia, a física, a química, a 
biologia ou a sociologia, se não as subordinamos todas às leis 
morais. Com as ciências físicas podemos pôr a natureza a nosso 
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serviço; mas poderemos causar a destruição da própria humanidade 
se um fim ético deixar de subordiná-las. (LINS, 1964, p. 82). 

 

A formação médica de Barreto parecia propor, além de teorias 

medicinais, teorias práticas para os problemas da nação. Ele mesmo dizia 

poder contribuir para a “saúde do corpo social”. Conforme aponta Lins (1964), o 

positivismo, para Barreto, significava uma luz frente ao atraso da Ordem e 

Progresso brasileiro.  

Foram numerosas as influências do positivismo na organização da 

República e também na educação do nosso país. O emblema de “Ordem e 

Progresso” escrito na bandeira brasileira, a separação da Igreja Católica do 

Estado, a instauração do casamento civil, a liberdade religiosa e a reforma 

educacional proposta pelo professor positivista Benjamin Constant fazem dos 

positivistas personagens marcantes para a história da nossa nação. 

Inquestionavelmente, foi no âmbito educacional que o positivismo no 

Brasil obteve a sua maior influência. Segundo Tambara (1995): “foi nos 

estabelecimentos de ensino que, com maior sucesso, os ideais positivistas 

encontraram ressonância”. (p. 125).  

Porém, são nos institutos de ensino não confessionais que os ideais 

positivistas destacam-se (podemos inserir escolas, academias militares e 

escolas livres). Dentre as “escolas livres”, podemos destacar as de Direito e a 

Politécnica. Ideologicamente, nota-se na educação positivista um ensino de 

caráter técnico: 

 

Em termos ideológicos, no Brasil, nota-se claramente uma divisão 
educacional do trabalho. Enquanto que os estabelecimentos de 
ensino vinculado às instituições religiosas dedicaram-se à uma 
educação mais “humanística”, os estabelecimentos sob orientação 
positivista implementaram um ensino de caráter mais técnico. 
(TAMBARA, 1995, p. 126). 

 

Tambara (1995) aponta que, além desses institutos, o positivismo atuou 

de maneira mais ampla, auxiliando nas reformas de ensino elaboradas por 

Benjamin Constant. Militar positivista, Benjamin Constant, esteve à frente do 
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primeiro ministério formado para discutir as questões educacionais. Seus 

objetivos principais eram: liberdade, laicidade na educação e gratuidade do 

ensino primário.  

Segundo Tambara (1995), Benjamin Constant defendia que os 

educandos deveriam adquirir uma lógica de pensamento, valorizando a cultura, 

o mundo e a ordem social a partir das lições de coisas. As “lições de cousas” 

não eram apenas uma disciplina oferecida no currículo escolar, mas também 

deveriam ser aplicadas a todas as temáticas escolares.  

A reforma educacional de Constant buscou direcionar a sociedade em 

busca de melhor organização, fundamental para o crescimento econômico tão 

necessário nesse período. Dentre as disciplinas oferecidas, a educação moral 

e cívica seria um meio que Constant utilizaria para inserir ideologias morais em 

todos os aspectos estudados:  

 

Conversações e leituras moraes. Exemplificação comparativa da 
generosidade e do egoísmo, da economia e da avareza, da 
actividade e da preguiça, da moderação e da ira, do amor e do ódio, 
da benevolência e da inveja, da sinceridade e da hypocrisia, dos 
prazeres e das dores (physicas e moraes), dos bens e males (falsos e 
verdadeiros). (DECRETO 981, 1890, p. 3502). 

 

Em suma, concluímos que o período da República Velha constituiu-se 

de várias mudanças, sejam de cunho social, ideológico, político ou 

educacional. Vemos, também, que, mesmo não sendo popularmente 

conhecidos pelos brasileiros, os ideais positivistas foram marcantes em alguns 

setores do nosso país. A filosofia positivista impregnou seus ideais na 

sociedade civil, na política e na educação e, com a sua visão de mundo, 

influenciou o processo histórico brasileiro nas primeiras décadas republicanas. 

 O emblema “Ordem e Progresso”, estampado em nossa bandeira até 

os dias de hoje, revela que os positivistas (muitos pertencentes à classe 

dominante e alta classe média de São Paulo), participaram da organização de 

vários setores do Aparelho Ideológico do Estado. Na educação, os positivistas 

contribuíram para a instauração de uma educação moral e cívica, com 

respeito à ordem social e às condições da natureza, e acreditaram que por 
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meio da educação haveria a instauração da ordem e do progresso, tão 

almejados pelos republicanos e positivistas.  

 

2.2  O CATOLICISMO 
 

A construção dessa temática específica exigiu amplo processo de 

pesquisa. Para apresentarmos o pensamento católico do período, foi 

necessário realizar pesquisas em livros, artigos, documentos e bibliotecas, 

como a Biblioteca do Mosteiro de São Bento. Porém, encontramos 

pouquíssimos materiais sobre o pensamento católico desse período e também 

sobre a sua influência no governo e na educação. Por conta disso, entendemos 

que o esforço para captarmos a corrente ideológica católica desse período é 

muito válido, pois a temática ainda é pouco pesquisada e poucos materiais 

foram escritos sobre esse conteúdo. No entanto, percebemos, a partir das 

fontes encontradas, que, nesse período, a Igreja Católica encontrava-se em 

crise e lutava para difundir novamente a fé cristã no Estado: 

 

Protestamos bem alto que não pactuamos com essa inovação ímpia; 
e esse protesto uniforme, solene, ecoando de norte a sul em todo o 
Brasil, é parte importantíssima da Homenagem que lhe preparamos 
nesta passagem de século. [...] Não queremos ser nação sem religião 
e sem Deus, não queremos ser governados por um governo ateu. 
(EPISCOPADO BRASILEIRO, 1981, p. 65-66). 

 

O contexto histórico desse período apresentou diversas mudanças em 

diferentes setores da sociedade. A partir de 1889, com a Proclamação da 

República, o sistema de padroado foi extinto, havendo a separação entre a 

Igreja Católica e o Estado. Passos (1998) escreve que, desde o período 

colonial, a Igreja fazia parte de um amplo quadro social do Brasil. Não apenas 

na questão religiosa, o catolicismo fazia parte da educação brasileira, 

confundindo-se até mesmo com a cultura local. A Igreja, o Estado e a 

sociedade mantinham uma relação mútua. 
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Conforme apontam Manassés; Mesquida e Kozelski (2009), a partir da 

República, a Igreja Católica deixava de ser hegemônica e outras crenças 

tornaram-se populares ao povo brasileiro. Os cemitérios tornaram-se 

secularizados, apenas o casamento civil seria reconhecido e o ensino 

apresentado nas instituições públicas seria laico.  

Apoiados na encíclica Rerum Novarum, os católicos reagem contra a 

separação entre a Igreja e o Estado, iniciando um movimento de reação para a 

restauração do catolicismo na sociedade brasileira. Conforme aponta Mesquida 

e Brighenti (2011), no primeiro momento, a Igreja Católica buscou direcionar as 

massas procurando romanizá-las, em diversos setores da sociedade, desde a 

romanização da família, até a no trabalho. No segundo momento, a Igreja 

buscou direcionar os católicos à intelectualidade, propondo estratégias para 

inserir ideologias para recuperar a sua hegemonia, a partir da educação. 

Ao analisarmos o primeiro momento, de romanização em diversos 

setores da sociedade, podemos destacar a questão sobre a ideologia 

católica referente aos operários e trabalhadores. Por meio da encíclica 

Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII, a Igreja Católica começa a 

utilizar as orientações apresentadas para conduzir a população operária 

brasileira aos ideais católicos de trabalho, e conter as manifestações que 

ocorriam no período.  

Nessa encíclica, é escrito que o homem deve aceitar com paciência a 

sua condição, alegando ser impossível existir uma sociedade em que todos os 

homens possuam o mesmo patamar. O documento aponta que alguns 

possuem mais aptidões, mais inteligência, melhor saúde e melhores condições 

financeiras, sendo essas diferenças consideradas comuns e espontâneas. 

Essa desigualdade é considerada benéfica pela Igreja, pois são necessárias 

diversas funções na sociedade, e cada homem possui uma aptidão específica.  

A encíclica continua com esse tema, apontando que, a partir do pecado, 

o homem teve de tirar o seu pão a partir do trabalho. Segundo o documento, o 

homem poderá sentir dificuldade em exercer o seu trabalho, mas isso é fruto 

necessário, pois a vida não pode isentá-lo das atividades para obter o seu pão. 

Outro exemplo escrito na Rerum Novarum seria o corpo humano: ele possui 
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diversos órgãos e funções, cada membro do corpo também possui uma função 

específica. A função do corpo humano é a de adaptar os membros de maneira 

harmoniosa para que ele funcione: 

 

assim como no corpo humano os membros, apesar da sua 
diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de 
modo que formam um todo exactamente proporcionado e que se 
poderá chamar simétrico, assim também, na sociedade, as duas 
classes estão destinadas pela natureza a unirem-se 
harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito 
equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra: não 
pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. 
(ENCÍCLICA RERUM NOVARUM, 1891, p. 6). 

 

Podemos perceber que a Igreja Católica apontava que a divisão desigual 

do trabalho fazia parte de qualquer sociedade, e até mesmo era benéfico para 

o seu bom funcionamento. Porém, na mesma encíclica, verificamos que a 

Igreja orienta os patrões a apresentarem melhores condições de trabalho aos 

seus empregados, com salários compatíveis com suas funções. 

 A classe operária, por sua vez, deve exigir seus direitos, porém sem 

atos de violência e manifestações com ideologias contrárias às crenças 

católicas. A Igreja também aponta o dever do Estado em proteger a classe 

operária, pois ela é “menos favorecida” e carece de mais atenção por parte de 

ações do Estado: 

 

(...) os patrões esmagam os trabalhadores sob o peso de exigências 
iníquas, ou desonram neles a pessoa humana por condições 
indignas e degradantes; que atentam contra a sua saúde por um 
trabalho excessivo e desproporcionado com a sua idade e sexo: em 
todos estes casos é absolutamente necessário aplicar em certos 
limites a força e autoridade das leis. (ENCÍCLICA RERUM 
NOVARUM, 1891, p. 13-14). 

 

 Além disso, é orientado que o Estado fixe os olhos para os direitos dos 

trabalhadores, assim as greves seriam evitadas. Segundo a Igreja, poderia 

haver sindicatos, desde que fossem pacíficos e católicos. A Igreja também 

apontava que as manifestações e greves prejudicavam não apenas os patrões 
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e operários, mas também os comércios ao causar violência e tumultos. Os 

manifestantes eram denominados pela Igreja como “selvagens” e aqueles 

cristãos que apoiassem tais atos “calçariam os pés da religião do operariado”, 

contrários aos deveres para com Deus:  

 

É preciso que o Estado ponha cobro a esta desordem grave e 
frequente, porque estas greves causam dano não só aos patrões e 
aos mesmos operários, mas também ao comércio e aos interesses 
comuns; e em razão das violências e tumultos, a que de ordinário 
dão ocasião, põem muitas vezes em risco a tranquilidade pública. 
O remédio, portanto, nesta parte, mais eficaz e salutar é prevenir o 
mal com a autoridade das leis, e impedir a explosão, removendo a 
tempo as causas de que se prevê que hão-de nascer os conflitos 
entre os operários e os patrões. (ENCÍCLICA RERUM NOVARUM, 
1891, p. 14). 

 

 Naquele período, o trabalho de mulheres e crianças tornou-se comum 

em indústrias de São Paulo. A encíclica aponta para as necessidades especiais 

desses trabalhadores, que deveriam ser tratados de maneira diferenciada, já 

que crianças e mulheres não possuíam as mesmas condições e forças 

comparadas às de um trabalhador “comum”.  

 Uma criança não deveria estar trabalhando em uma oficina, caso não 

possuísse desenvolvimento completo de suas forças físicas, intelectuais e 

morais. A Igreja escreveu que: “como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar 

com um trabalho demasiado precoce, e dar-se-á cabo de sua educação” 

(Encíclica Rerum Novarum, 1891, p. 15). 

 Podemos perceber que, a partir da encíclica Rerum Novarum, a Igreja 

Católica apresentou, não apenas na Europa como também no Brasil, questões 

que realmente faziam parte da sociedade naquele período. As manifestações e 

greves eram frequentes, além disso, o abuso do trabalho infantil e feminino 

fazia-se presente naquele cenário.  

 Como primeiro momento, a Igreja Católica brasileira procurou orientar 

seus fiéis, dadas as situações mais preocupantes daquele período. Quando a 

encíclica refere-se ao trabalho infantil com a frase: “dar-se-á cabo de sua 

educação”, a Igreja pretende dizer que o trabalho exacerbado infantil põe fim 

à educação.  
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 Como a Igreja apoiaria o trabalho infantil, se essa atitude revogaria a 

educação? Lembremos que a segunda estratégia da Igreja Católica para 

restaurar novamente a sua hegemonia seria por meio da intelectualidade, 

propagando as suas ideologias a partir da educação, ou seja, a educação 

seria prioridade.  

 Podemos destacar um ideólogo importante que defendia a propagação 

da ideologia católica em diversos âmbitos da sociedade brasileira, 

principalmente por meio da intelectualidade. Dom Sebastião Leme da Silveira 

Cintra nasceu em São Paulo e foi pró-vigário da mesma cidade até 1911. Após 

esse período, mudou-se para o Rio de Janeiro, porém continuou influenciando 

na propagação e na incitação de instaurar novamente a hegemonia católica por 

todo o Brasil. Dom Leme era considerado um grande ideólogo e de grande 

influência no catolicismo do período.  

Dom Leme apontava a falta de luta da população brasileira católica, 

alegando que os católicos eram a maioria do país, mas deixavam-se dominar 

pelos ideólogos leigos em diversos âmbitos. Ele afirmava que a lei brasileira 

não era de fé católica e, sim, uma lei leiga. Além disso, o Cardeal apontava que 

a política e o ensino haviam se tornado leigos. Segundo Dom Leme, o país era 

de maioria católica, mas a “engrenagem da nação” era dominada pelos leigos 

(positivistas, maçons  etc).  

 

É nesse cenário de intensa efervescência que se acirram os 
debates entre liberais e católicos na região, principalmente a 
respeito do problema educacional. Percebe-se, então, que o 
período é caracterizado pela luta ideológica entre liberais e 
católicos no Brasil, a qual se propagou pelo país, alcançando até 
mesmo as pequenas cidades do interior. (MANASSÉS; 
MESQUIDA e KOZELSKI, 2009, p. 1). 

 

Como já visto anteriormente, os ideais positivistas foram fundamentais 

para a implantação do novo regime político. O seu princípio de Ordem tornara-

se importante para a formação do novo governo brasileiro. A crença seria 

substituída pela razão, a influência religiosa deveria ser combatida, a educação 

teria agora uma base científica e filosófica, com lições morais, porém sem a 

influência religiosa. No que diz respeito à educação, os positivistas buscavam 
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formar estudantes que fossem aptos a pertencer à elite brasileira, além disso, 

visavam à formação de indivíduos para tornarem-se exímios trabalhadores 

(técnicos profissionais que pertenciam às camadas populares), pois, assim, a 

nação brasileira progrediria. 

A Igreja acreditava que o país só progrediria caso houvesse valores 

morais e religiosos inseridos em diversos âmbitos da sociedade. Manassés; 

Mesquida e Kozelski (2009) apontam que, a partir do Estado liberal positivista, 

a Igreja Católica encontrava-se em um grande desafio: catolicizar um país que 

estava secularizado sob a influência dos positivistas. Conforme apontam 

Manassés; Mesquida e Kozelski (2009), a ação pedagógica e a instituição 

escolar eram consideradas fundamentais para restaurar a influência católica no 

seio da sociedade brasileira. A arma encontrada para estabelecer a 

organização de uma sociedade pautada em valores éticos dar-se-ia a partir da 

educação:  

 

Os Bispos Católicos acreditavam que o país só progrediria se 
estivesse unido com a Igreja. A religião católica seria uma maneira de 
organizar uma sociedade civil pautada em valores éticos nos poderes 
legislativo, judiciário e penal. É, portanto, urgente combatê-la com 
todas as armas, em particular com a arma da educação, pois ao 
saber ler, o povo poderá ser melhor doutrinado, em particular através 
dos panfletos polêmicos e/ou apologéticos que a Igreja pretendia 
fazer circular. (MANASSÉS; MESQUISTA e KOZELSKI, 2009, p. 5). 

 

 

 Em 1916, Dom Leme redigiu a Carta Pastoral com o intuito de acordar 

um Brasil católico que estava dorminhoco. Essa carta apresentava a ideia de 

restauração do catolicismo na sociedade brasileira, criando um projeto 

educativo que procurava formar intelectuais segundo os princípios cristãos. 

 Para tanto, foi realizado um apelo aos intelectuais cristãos para a 

transmissão das crenças católicas para o seio brasileiro e também para a 

futura sociedade brasileira (estudantes): "Que maioria católica é essa, tão 

insensível quando leis, governo, literatura, escolas, imprensa, indústria, 

comércio e todas as demais funções da vida nacional que se revelam 
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contrárias ou alheias aos princípios e práticas do catolicismo?". (CARTA 

PASTORAL, 1916,  p. 4-7).  

Segundo Nagle (1929), a preocupação em cristianizar a inteligência 

brasileira aparece na formação de intelectuais e na propagação por meio da 

educação. Com o aparecimento da revista A Ordem, em 1921, houve a 

publicação e a difusão do ideário da corrente católica, combatendo ideologias 

leigas e ideologias hostis à Igreja.  

Em 1922, foi criado o Centro D. Vidal com o intuito de exercer a 

influência católica nas camadas intelectuais da sociedade, promovendo a 

reflexão dessas doutrinas e organizando atos de prática para a propagação 

delas. Segundo Nagle (1929), esse cento era destinado a exercer influência 

espiritual na camada dos intelectuais, auxiliando na recatolização da 

intelectualidade, facilitando o conhecimento dessas doutrinas e de sua prática.  

Silvério da Cruz (2009) aponta que, a partir de 1920, a Igreja Católica 

organizou-se realmente para atuar e reivindicar no cenário sociocultural brasileiro, 

com o objetivo de conquistar a juventude, de preferência os estudantes. Os 

intelectuais seriam responsáveis por difundir as ideologias de princípios e 

valores. Estes intelectuais eram divididos em posições estratégicas na 

sociedade brasileira para realizar uma reforma intelectual e também religiosa, 

transformando a Igreja novamente na hegemonia do Estado: 

 

A Ordem e do Centro Dom Vital, órgãos respectivamente de ação 
estratégica e tática na luta pela restauração da força político-religiosa 
da Igreja, tendo como ponto de “conexão” os intelectuais já 
“formados” (Centro Dom Vital) e exercendo a tarefa de difundir ideias, 
princípios e valores (A Ordem) e a serem entrincheirados em 
posições estratégicas na sociedade civil e, em particular, no aparelho 
de Estado. Eles desenvolveriam uma guerra de posição com a 
finalidade de realizar uma reforma intelectual e moral capaz de 
colocar a Igreja no centro de difusão das concepções de mundo e do 
exercício do poder. (MESQUIDA e BRIGHENTI, 2011, p. 4). 

 

 Muitos dos intelectuais católicos infiltrados estavam inseridos no 

Ministério da Educação e da Saúde. Segundo Mesquida e Brighenti (2011), 

eles agiam silenciosamente e, assim, começaram a inserir novamente as 
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suas convicções religiosas, participando ativamente na organização de 

setores do Estado.  

 Dom Leme utilizava como exemplo os católicos dos Estados Unidos, da 

Inglaterra e da Alemanha, alegando que eram minoria comparados aos 

brasileiros, porém mais ativos. Em cada setor da sociedade desses países, 

encontrava-se algum católico operante. Dom Leme apontava que, em cada 

país citado, havia capelães no exército, ótimas universidades, ótimas escolas e 

ligas operárias atuantes católicas. Estes, segundo Leme, eram a maioria, pois 

eram ativos, enquanto os brasileiros eram minoria, pois eram inativos e 

“asfixiados”. 

 Mesquida e Brighenti (2011) escrevem que Dom Leme instigava o povo 

para formar uma legião de combatentes que fossem aptos a servir ao 

catolicismo e a propagar a sua fé: “quem soubesse falar que falasse; quem 

soubesse escrever, que escrevesse e quem soubesse divulgar, que divulgasse 

os escritos dos outros”. (p.6). Assim, se cada um contribuísse com a sua 

vocação, seria formada uma legião de combatentes, que juntos, em diversos 

setores da sociedade brasileira, poderiam difundir as ideologias católicas.  

 Como podemos ver, D. Leme instigava os intelectuais para a 

propagação das ideologias católicas, para tanto era necessário que eles 

estudassem e se tornassem ilustres na sociedade brasileira. D. Leme também 

animava os intelectuais por meio da fé católica. A “Oração dos Intelectuais” 

redigida pelo cardeal fazia parte de suas reuniões.  

 Nessa oração, era pedido para que Deus abençoasse os intelectuais 

com o aumento de suas inteligências e para a aceitação do magistério a que 

Deus havia destinado esses intelectuais. No final da oração, era pedido para 

que não fosse tardia a restauração espiritual da inteligência brasileira: 

 

(...) cremos firmemente nas verdades por vós reveladas, e aceitamos 
com amor o magistério infalível da Santa Igreja Católica Apostólica 
Romana. Nós temos fé, Senhor, mas aumentai a nossa fé! Lançai um 
olhar de clemência e misericórdia sobre os nossos intelectuais...Vós 
que sois a sabedoria incriada, pai e doador de todas as luzes, 
iluminai-os, para que tenham a visão da verdade e coragem para 
confessá-la...Que não tarde, Deus de amor, que não tarde a 
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restauração espiritual da inteligência brasileira. (SANTO ROSÁRIO, 
1962, p. 183-184).  

 

Instituições católicas foram fundadas com o objetivo de favorecer e 

manter os estudantes que possuíam a crença católica fora das ideologias 

positivistas. O plano da Igreja seria o de evitar que os alunos estudassem em 

instituições laicas (organizadas por maçons e positivistas). Também era 

considerado importante para a Igreja que os alunos católicos não estudassem 

em instituições protestantes. A Igreja Católica considerou pertinente investir 

também na criação de orfanatos e internatos, pois os moradores e internos 

poderiam receber influência de valores não apenas científicos e 

assistencialistas, como também a influência de valores éticos e religiosos 

advindos da Igreja Católica.  

Manassés; Mesquida e Kozelski (2009) escrevem que, a partir de 1915, 

foram enviados ao Brasil inúmeros padres e freiras vindos da Europa. Esses 

religiosos possuíam a função de contribuir para a propagação da religião 

católica e para a realização de práticas educativas. Em todo lugar onde se 

instalavam esses religiosos, eram criadas associações para dar suporte à 

atividade educacional.  

 

Pois bem, a Pastoral Coletiva de 1915, além de fornecer a 
fundamentação teológica, isto é, os princípios da Igreja que 
fundamentam a escola católica, traz, ainda, o regulamento geral do 
ensino católico, refletindo a consciência que os prelados católicos 
tinham da importância da escola como aparelho de formação de 
mentalidades e como instrumento de construção do imaginário. 
(MANASSÉS; MESQUIDA e KOZELSKI, 2009, p. 9). 

 

Para que esses professores estivessem aptos para lecionar conceitos 

científicos e também religiosos, eles deveriam submeter-se a exames públicos, 

pondo à prova competências necessárias, fossem elas intelectuais ou 

religiosas. Além disso, o professor não possuiria apenas o papel do ensino, 

mas também deveria utilizar o aparelho escolar para influenciar os alunos a 

partir de conceitos religiosos. Mesquida e Brighenti (2011) confirmam isso ao 

escrever: 
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Esses intelectuais seriam formados no seio da Igreja e agiriam não 
somente como docentes, mas como pontas de lança da fé católica e 
dos anseios da hierarquia da Igreja nos diversos setores da 
sociedade civil e da sociedade política. (MESQUIDA e BRIGHENTI, 
p.6). 

 

Conforme aponta Passos (1998), a Pastoral Coletiva, escrita em 1915, 

chamou a atenção para a importância dos ensinamentos cristãos para os 

estudantes. Essa Pastoral também elaborou o regulamento geral para o ensino 

pedagógico das crenças católicas. Além disso, são apresentadas diversas 

questões referentes à forma de expor a crença religiosa, apontando que a fé é 

a única maneira para que as crianças continuem no caminho reto.  

 A preocupação quanto à inserção do catolicismo na sociedade 

brasileira era tanta que a Igreja não abria espaço para dialogar com nenhum 

outro pensamento político, crença ou ideologia. O movimento católico pela 

volta do ensino religioso nas instituições escolares e meios de comunicação 

do período era notório. O interesse na criação de novas redes escolares 

estava totalmente ligado à propagação dos ideais católicos. Além disso, 

alegavam que a educação e o ensino eram uma missão divina e que não 

podem ser negadas a nenhum ser humano, pois o maior exemplo de ensino 

foi realizado por Jesus Cristo: 

 

a Igreja Católica, por sua instituição divina, tem o direito inauferível 
e inalienável, independente de todo o poder humano, não só de 
erigir, fundar e organizar escolas par formar e educar cristamente 
a infância e a juventude, segundo os princípios e preceitos do 
Evangelho, mas também de exigir que, em quaisquer escolas, a 
formação e educação da juventude católica se sujeite à sua 
jurisdição, e que, em nenhuma matéria ou disciplina, se ensine 
coisa alguma contrária à religião e á moral”. (PASTORAL 
COLETIVA DOS SENHORES ARCEBISPOS, 1915, p. 112).   

 

Os ensinamentos pedagógicos estavam inteiramente ligados aos 

ensinamentos cristãos. Como ainda escreveu Passos (1998), eram utilizados 

textos católicos para o ensino da leitura e ao mesmo tempo da fé cristã, 

denominados por ele como memorização de fórmulas doutrinárias: “A sua 

matéria era o próprio texto do catecismo, através da memorização das fórmulas 
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doutrinárias. A educação católica, no corpo dos documentos, é compreendida 

como uma força integrante no processo de recristianização da sociedade” 

(PASSOS, 1998, p. 8). 

Nagle (1974) ainda escreve que o grupo católico foi um veículo de 

disseminação da “ideologia da ordem”, da tradição que ia contra qualquer tipo 

de manifestação e mudanças, e apresentou-se nesse período como a “escola 

da ordem”. Por meio de periódicos, orientações educativas e intelectuais, a 

corrente ideológica católica mobilizou a camada intelectual cristã, 

desenvolvendo, segundo Nagle (1929), a “virilidade cristã” nos fiéis. 

 Em 1921, a Igreja Católica envolve-se politicamente com o Estado na 

questão de se colocar a favor ou contra candidaturas do período. Conforme 

aponta Nagle (1974), a Igreja ia contra qualquer candidatura que oferecesse 

maiores dificuldades à atuação católica. A Igreja possuía uma posição contra 

as revoluções. Os princípios revolucionários são vistos pela Igreja Católica 

como princípios anticristãos. Estes revolucionários, fossem eles com ideologias 

leigas ou anarquistas, eram taxados pelos católicos como “selvagens”, 

“sinistros bandoleiros” e até mesmo criminosos. 

 Podemos compreender que, mesmo com a perda da hegemonia em 

diversos setores sociais, a Igreja Católica, segundo Cruz (2009), sempre 

possuiu certa preponderância e certo prestígio na sociedade brasileira. Ao 

mesmo tempo em que a República buscava instaurar a Ordem e o Progresso e 

apagar o passado obscuro do Império, a Igreja Católica buscava restaurar a 

sua hegemonia perdida a partir da laicidade do Estado a partir da educação. 

 Nagle (1929) conclui que não podemos comparar o esplendor em que a 

Igreja Católica encontrava-se no período colonial. A Igreja também não se 

encontrava em decadência como no Império. Agora, no início da República, 

poderíamos classificar a Igreja como em um período de combate e de novas 

estratégias para a disseminação de sua corrente ideológica.  
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2.3  O SPENCERIANISMO 
 

Como escrito anteriormente, após a Proclamação da República, a razão 

e a ciência tornaram-se os fatores principais para formar as teorias e respostas 

para o novo Estado brasileiro. Podemos comprovar tais mudanças a partir dos 

novos conteúdos curriculares oferecidos nas escolas. A organização do 

sistema educacional incluiu o ensino de ciências naturais, desde o jardim da 

infância até o ensino superior. 

Conforme escrevem Carvalho e Machado (2011), a ciência e a natureza 

pareciam possuir respostas de como a sociedade poderia se orientar. 

Baseados em Spencer, a corrente ideológica denominada de spencerianismo 

começou a espalhar-se por setores da sociedade brasileira, sendo que 

daremos destaque ao Aparelho Escolar: 

 

Herbert Spencer fora introduzido à educação brasileira a fim de 
modificar a própria forma desta, renovando a educação pública, 
ajudando a configurar um saber pedagógico, uma forma escolar 
diferenciada, um campo profissional e um ideal de aluno/indivíduo a 
ser formado. (CARVALHO e MACHADO, 2011, p. 9). 

 

Antes de adentrarmos a temática sobre a corrente ideológica 

spenceriana no Brasil, acreditamos ser pertinente apresentar brevemente o 

autor dessa teoria. Herbert Spencer, fundamentado na biologia e nas teorias de 

Darwin, procurou apresentar sugestões teóricas para o progresso da 

sociedade. Lucas (2001) aponta Spencer como um Filósofo filho de família 

Metodista. Spencer possuía graves problemas de saúde e, por conta disso, 

ficou muito tempo afastado da escola. Herbert Spencer era autodidata e 

possuía aversão ao ensino tradicional. A sua educação foi resultado dos 

ensinamentos da família, juntamente dos livros lidos em casa. Ele dedicava-se 

principalmente aos estudos naturais e matemáticos.  

O pai de Spencer pretendia educá-lo com orientações religiosas, mas o 

filho sempre o contestava, alegando que não concordava em adorar um ser em 

particular. Sempre considerou os conceitos físicos e exatos e não aceitava a 
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ideia de que existisse algum “ser sobrenatural”. Em 1837, Spencer substituiu 

um professor durante três meses e contestou a maneira pedagógica e científica 

abordada. Segundo Lucas (2001, p.1), o pensador não concordava com o 

método de ensino: “as abstrações eram realizadas antes mesmo de ensinarem 

conceitos concretos”.  

A partir disso, de acordo com Lucas (2001), Spencer começa a 

desenvolver a sua conhecida obra Educação Intelectual, Moral e Física, na 

qual aponta que as faculdades humanas são adaptadas conforme as suas 

necessidades e funções exercidas. Em outra obra, denominada Primeiros 

Princípios, Spencer apresenta a sua concepção sobre o que é realmente o 

progresso: para ele, é apenas acumulação de conhecimentos ou riquezas 

materiais, mas mudanças que ocorrem na estrutura do “organismo social”. Para 

Spencer, a partir de mudanças teóricas, as evoluções e mudanças sociais 

ocorreriam como consequência. Para tanto, fazia-se necessário identificar 

quais eram as leis da natureza que contribuíam para que ocorressem tais 

progressos.  

Baseando-se na biologia, Spencer procura apresentar que todo 

progresso é orgânico, indo de uma estrutura simples para algo complexo. Todo 

desenvolvimento do mundo, seja na natureza, na sociedade, no governo, na 

indústria, na literatura, na arte etc., desenvolve inicialmente de maneira simples 

até tornar-se complexa.  

 

Na história humana, diz ele, é possível encontrar evidências 
esmagadoras de uma direção progressiva da homogeneidade à 
heterogeneidade, haja vista a multiplicação das raças humanas, a 
transição do cérebro relativamente não desenvolvido dos bárbaros à 
capacidade mental superior do europeu civilizado. Observa-se, ainda, 
na complexidade crescente das instituições econômicas, sociais e 
políticas; na evolução das línguas; no desenvolvimento da ciência, 
enfim, em cada campo da atividade humana. (LUCAS, 2001, p.5). 

 

  Outro fator sustentado por Spencer, como escreve Lucas (2001), é que 

o Estado deveria, a cada dia, assumir um papel menor para a sociedade, o 

papel de apenas “manter a ordem”, aumentado a liberdade de cada ser 

humano, pois a natureza humana evoluída não necessita de um controle, 
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“cada ser seria mestre de si mesmo” e o poder de autoadaptação se 

encarregaria do resto. Spencer acredita que o problema da sociedade è 

causado por aqueles que não conseguem se adaptar aos problemas. O 

defeito estaria no próprio homem e, após a correção de seu caráter, ele se 

adaptaria para o convívio em sociedade. 

 

Segundo eu, ao contrário, o ideal para o qual nós caminhamos é uma 
sociedade onde o governo seja diminuído tanto quanto for possível, e 
a liberdade aumentada tanto quanto for possível; onde a natureza 
humana seja, pela disciplina social, instruída à vida civilizada de 
forma que toda repressão externa seja desnecessária, e a deixar 
cada um mestre de si mesmo; onde o cidadão não sofrerá nenhum 
entrave em relação à sua liberdade, exceto aquela que é necessária 
para assegurar aos outros uma liberdade igual; onde a cooperação 
espontânea, que tem desenvolvido nosso sistema industrial, e que 
continua a desenvolver com uma rapidez sempre crescente, terá 
criado agências para o exercício de todas as funções sociais, e não 
terá deixado de dar à ação governamental de outrora a função de 
salvaguardar a liberdade e tornar possível esta cooperação 
espontânea; onde o desenvolvimento da vida individual não terá 
outros limites do que aqueles que lhe são postos pela vida social, e 
onde a vida social não terá outro fim do que aquele de assegurar o 
livre desenvolvimento da vida individual. (SPENCER, 1872, p. 119 
apud  LUCAS, 2001, p. 6). 

 

 Spencer acredita que o ser humano necessita ser educado, mas que a 

educação deveria ser repensada. Ele aponta que há divergência entre a 

educação familiar e a educação da sociedade. Na primeira, há a ajuda 

daqueles mais fortes para com os mais fracos. Já a segunda é uma seleção 

natural, em que aqueles que se adaptam e conseguem vencer a competição 

entre outras espécies conseguem se multiplicar, como uma perpetuação da 

espécie. Porém, para Spencer, a família não deveria interferir no 

desenvolvimento de outros, pois cada ser humano deveria ser responsável pela 

sua própria adaptação no mundo.  

 Além disso, Spencer aponta que a educação também não deveria 

receber intervenção e obrigatoriedade, pois deveria haver uma seleção natural. 

Quando a escola torna-se pública e obrigatória, não há seleção natural de 

indivíduos. As classes superiores haveriam de continuar a dominar, pois, se o 

caráter é hereditário, os indivíduos que possuem melhor caráter e inteligência 

desenvolver-se-iam melhor, multiplicar-se-iam e perpetuariam a sua espécie: 
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Se deixarmos livre o jogo da oferta e da procura na esfera intelectual 
como na esfera econômica, onde não se coloca nenhum obstáculo 
sobre a vida dos indivíduos naturalmente superiores, a educação 
deverá ter um efeito muito diferente do até aqui descrito, – deverá 
conduzir à estabilidade nacional além de outras benfeitorias. Se 
deixarmos os de classes inferiores prover da melhor forma a 
instrução de suas crianças, da mesma forma como os deixamos 
prover a sua alimentação e vestimentas, deverá resultar que as 
crianças de classes superiores terão superioridade. (...) E se o caráter 
se herda, então o resultado médio deve ser que os filhos de 
indivíduos superiores prosperarão e se desenvolverão melhor que os 
filhos dos indivíduos inferiores. Haverá uma multiplicação dos mais 
aptos, ao invés de uma multiplicação dos não aptos. (SPENCER, 
1904, p. 106 apud LUCAS, 2001, p. 9). 

 

Para Spencer, a educação ideal seria aquela que prepara os indivíduos 

para a vida, sendo assim, o curso de educação deveria ser realizado a partir 

das aptidões necessárias para a sobrevivência. Cada aprendizado traria um 

resultado prático e classificatório, dessa forma haveria carreiras para as 

diversas posições da sociedade, por ordem de importâncias: 

 

Em Educação Intellectual, Moral e Physica, Herbert Spencer propõe 
que os conhecimentos que devem ser aprendidos são aqueles que 
dão utilidade à brevidade da vida. Avaliar um sistema educacional ou 
mesmo um curso de educação consistiria em sabermos de que modo 
ele exerce a função de tornar útil a vida. Com isso, cada 
conhecimento teria uma medida de valor diferenciada; a prática, a 
necessidade de determinado conhecimento para cada indivíduo, 
determinaria seu valor. Para toda a sociedade alcançar este estágio 
seria necessário uma classificação, “por ordem d’importancias, os 
gêneros principaes da actividade que consiste a vida do homem”. 
(SPENCER, 1888, p. 14 apud CARVALHO e MACHADO, 2011, p. 4). 

 

Além da formação intelectual do indivíduo conforme a sua necessidade 

de sobrevivência, a educação segundo Spencer deveria intervir na formação 

moral do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento e a excelência da 

sociedade, formando-se, assim, uma educação considerada integral. A 

educação integral seria para Spencer o desenvolvimento do corpo, da moral e 

do intelecto, trazendo o desenvolvimento da sociedade.  
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Além disso, como apontam Carvalho e Machado (2011), os conceitos 

spencerianos foram muito utilizados e adaptados conforme a necessidade e as 

situações de cada sociedade: 

 

A formação do corpo, da moral e do intelecto do indivíduo sob estas 
bases, traria o desenvolvimento da sociedade, a perfeição da 
existência, a felicidade do indivíduo, o progresso em todos os 
núcleos. Tais ideias spencerianas tiveram, como dissemos, ampla 
recepção em todo o mundo durante as últimas décadas do século 
XIX, sendo utilizadas, reformuladas e até mesmo adaptadas às 
situações e necessidades de seus leitores. (CARVALHO e 
MACHADO, 2011, p. 6). 

 

 Conforme escrevem Lucas e Machado (2003), para Spencer, a 

humanidade não está apta a estudar e adquirir todos os conhecimentos, por 

isso, torna-se necessário estabelecer quais são os conhecimentos mais 

valiosos e necessários para que o homem “não perca tempo em coisas inúteis”.  

 A adaptação de conceitos de Herbert Spencer não foi diferente na 

sociedade brasileira, conforme apontam Carvalho e Machado (2011, p.1): “Pelo 

menos desde a década de 1870, suas obras foram introduzidas nos meios de 

formação acadêmica e intelectual de que o Brasil dispunha.”   

 No Brasil, no período da Primeira República, surge um movimento de 

modernização e preocupação com as ciências naturais. Conforme indica 

Kulesza (2006), a partir da abolição, da proclamação da República e do 

desenvolvimento material ocasionado pela industrialização, houve 

disseminação de interesse pelas ciências naturais na sociedade brasileira, 

principalmente entre os intelectuais e a elite. O intuito da instauração da ordem 

e do progresso não foi diferente na corrente ideológica spenceriana no Brasil: 

 

O impacto das conquistas materiais da ciência ocidental gerou por 
aqui um cientificismo nas elites que afetou toda sua compreensão 
da sociedade brasileira, colocando na ordem do dia a necessidade 
de colocar o país na senda do progresso e da civilização. 
(KULESZA, 2006, p. 1). 
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 Para que o Brasil se transformasse em um país “progressista e 

civilizado”, fizeram-se necessárias mudanças em diversos setores da 

sociedade. Por meio do setor educacional, inúmeras propostas e alterações 

foram realizadas:  

 

Naturalmente, esse imperativo de mudança se refletiu nas propostas 
educacionais, alterando, em forma e em conteúdo, o currículo vigente 
nas escolas do país. Começa assim, inicialmente sob a denominação 
de “Elementos de Ciências Físicas e Naturais”, o moderno ensino 
dessas ciências em solo brasileiro. (KULESZA, 2006, p. 1). 

 

Conforme apontam Lucas e Machado (2003), Rui Barbosa defendia a 

importância do ensino das ciências em suas diversas publicações, como por 

exemplo, o parecer da “Reforma do Ensino Secundário e Superior”. Esses 

documentos são utilizados para comprovar a preocupação e o interesse na 

inserção do ensino das ciências na educação brasileira do período. 

Assim como Spencer, Rui Barbosa acreditava que a reforma 

educacional e os conceitos científicos seriam fundamentais para o aprendizado 

e progresso da sociedade moderna. Eles deveriam contribuir para o 

desenvolvimento do gosto pelo estudo e pela pesquisa. Para Rui Barbosa, o 

estudante deveria desenvolver o questionamento, a observação, a 

experimentação e, para tanto, seria necessária a utilização do método intuitivo: 

 

Esses novos conteúdos, associados aos conteúdos tradicionais, 
deveriam ser ministrados de forma a desenvolver no aluno o gosto pelo 
estudo e sua aplicação. Para tanto, o método que guiaria este 
aprendizado basear-se-ia na observação e experimentação, procurando 
cultivar os sentidos e o entendimento. Recomendava, portanto, a adoção 
do método intuitivo. (LUCAS e MACHADO, 2003, p. 2). 

 

Lucas e Machado (2003) apontam que Rui Barbosa utilizava Herbert 

Spencer para reforçar os seus argumentos, alegando que a ciência tornava-se 

palavra de ordem para a modernização do ensino e da sociedade “por difundir 

a necessidade do ensino das ciências por vários pontos do globo terrestre. 
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Seus textos ecoaram no Brasil, tendo encontrado em Rui Barbosa um de seus 

mais entusiásticos divulgadores”. (LUCAS e MACHADO, 2003, p. 3).  

Como pudemos perceber, no Brasil, a corrente ideológica spenceriana 

também fez parte da formação da nova sociedade e da educação brasileira. 

Além disso, percebemos que os conceitos de Herbert Spencer tiveram grandes 

influências na sociedade e política brasileira. Rui Barbosa, famoso jurista, 

senador e diplomata do período, utilizou abertamente em suas propostas as 

ideologias spencerianas. 

Como já escrito anteriormente, o conhecimento, segundo Spencer, 

poderia se desenvolver e ser útil conforme a necessidade de cada homem. 

Além disso, a partir da observação, da experimentação e do desenvolvimento 

de suas capacidades o indivíduo poderia se tornar apto a viver em sociedade. 

Para Spencer, as nossas faculdades mentais deveriam ser utilizadas ao 

máximo, sendo assim, deveríamos assegurar que elas fossem utilizadas da 

melhor maneira para a nossa sobrevivência e para contribuirmos de alguma 

forma para a sociedade. 

Além disso, segundo Kulesza (2006), Spencer determina a importância 

de adquirirmos conhecimentos para ganharmos a vida. Para que os 

trabalhadores exercessem um bom trabalho na indústria, eles deveriam possuir 

bons conhecimentos das propriedades físicas, químicas, matemáticas etc. 

Esse ensino, conforme aponta Kulesza (2006), é denominado de ensino 

realista, geralmente destinado às classes menos favorecidas economicamente, 

para quem a metodologia de ensino é apresentada pela preparação do 

indivíduo para o trabalho, denominada de aprender fazendo.  

A partir do interesse no desenvolvimento da nação brasileira, foram 

utilizados conceitos para formar um estudante que fosse apto a realizar trabalhos 

de maneira não apenas teórica, mas também prática. Isso se deveu à sociedade 

do período, no qual muitos dos estudantes eram operários e necessitavam 

aprender os seus ofícios. 

Rui Barbosa acreditava que a escola deveria formar o cidadão e o futuro 

trabalhador brasileiro. Além disso, para ele, a escola poderia oferecer conteúdos 

que desenvolvessem habilidades práticas: 
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O conteúdo científico assumia um papel primordial, pois podia ser 
utilizado na vida prática e no trabalho. O ensino de química, por 
exemplo, podia ser de muita utilidade para a lavadeira, o tintureiro, o 
fabricante de tecidos, na fábrica e na agricultura. (LUCAS e 
MACHADO, 2003, p. 13).  

 

A educação agora, não serviria apenas para propagar conceitos de 

retórica e religião, mas também conceitos que preparassem o estudante para 

desempenhar conceitos científicos e práticos conforme a sua posição na 

sociedade e no trabalho.  

Até este momento, acreditamos pertinente apresentar a economia, o 

Estado, como também as principais correntes ideológicas do período. A partir 

desses conhecimentos, abordaremos, nos capítulos a seguir, como tais 

correntes ideológicas e políticas de Estado influenciaram a sociedade, a 

economia, as indústrias e, principalmente, o Aparelho Ideológico Escolar. A 

seguir, abordaremos a sociedade paulista no período de 1910 a 1930. 
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Capítulo 3  

A Sociedade Republicana Paulista: Questões do Trabalho e da 

Primeira República 
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3.1  A SOCIEDADE PAULISTA (1910-1930) 

 

O capital cada vez mais se concentrava em São Paulo. Ainda que 

vagarosamente, o Estado se desenvolvia. Conforme aponta Claudia Panizzollo 

(2006), em menos de 50 anos, a população aumentou mais de 20 vezes. O 

Estado transformou-se em burgo dos estudantes, e a metrópole do café. A 

paisagem dessa metrópole se modifica, torna-se, então, uma cidade 

urbanizada, com comércios atacadistas e varejistas, estradas de ferro, casas 

bancárias, além de indústrias. 

Os sítios e as chácaras foram loteados e transformaram-se em bairros 

como: Santa Cecília, Pátio do Colégio, Santa Ifigênia, Barra Funda e Bom 

Retiro. Até 1890, a distribuição da população pelos bairros era diversificada, 

mas, a partir da última década, houve nítida separação de classes devido à 

divisão social do trabalho. Bairros operários surgiram como: Barra Funda, 

Mooca e Brás que ficavam próximos às ferrovias. Já a Avenida Paulista e o 

Higienópolis eram reservados às elites de São Paulo, com paisagens mais 

arborizadas e casas comerciais. Segundo Panizzollo (2006): 

 

Os primeiros bairros operários, conhecidos como Brás e Barra Funda, 
foram criados e povoados nas terras baixas, próximos às vias férreas. 
Os bairros de elite, como Campos Elíseos e Higienópolis, localizados 
nas partes altas da cidade, também sofreram alterações com a 
abertura de largas avenidas e ruas, além da construção de mansões 
e palacetes. (PANIZZOLLO, 2006, p.16). 

 

Além de tornar-se um centro urbano, São Paulo começa a se embelezar: 

as ruas, as avenidas, os becos e as praças ou desaparecem do cenário ou são 

reformados. Ruas e avenidas são arborizadas, imitando o modelo inglês de 

subúrbio. Destaca-se o fato de a Igreja Nossa Senhora do Rosário ser 

demolida e reconstruída em um local mais afastado, para livrarem-se do maior 

número de lembranças possível remetidas aos tempos de escravidão. 

Conceitos urbanísticos novos eram aplicados por estrangeiros. Segundo 

Maria Luíza Marcílio (2005), as cidades transformavam-se. A transformação da 
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Avenida Paulista em um jardim gramado, a transformação do pântano do Tietê 

em um cenário mais elegante, e o crescimento assombroso da população 

constituíram a sociedade desse período.  

Conforme escreve Panizzollo (2006), a construção do Teatro Municipal, 

inaugurado em 1911, foi um marco cultural na cidade de São Paulo. O 

crescimento urbano, a multiplicação das escolas, as viagens à Europa e aos 

Estados Unidos pela classe dominante contribuíram para a formação de uma 

nova mentalidade em São Paulo, que defendia o desenvolvimento e o 

progresso do país fosse semelhante à sociedade dos Estados Unidos e de 

países da Europa.  

Não apenas as cidades são estendidas, mas também o tipo de 

organização social do período apresenta mudanças. Inicia-se um processo de 

desarmonia entre a nova cidade e o campo. A civilização agrário-comercial fora 

substituída por uma civilização urbano-industrial e, por consequência, houve a 

formação de novos valores ideológicos na civilização urbana: 

 

Com o aceleramento da urbanização na década dos dez e dos vinte, 
vão diminuindo, aos poucos, os traços mais típicos do “Brasil-país-
essencialmente agrícola”, na sua acepção econômica e social. E 
enquanto fonte de ideias sociais, a urbanização tornou possível a 
existência de condições propícias a muitas elaborações; por outro 
lado, ao aceitar ou negar os novos valores da civilização urbana, tais 
elaborações (ideários) estavam ligadas, de uma ou de outra forma, às 
características ou aos efeitos da urbanização. (NAGLE, 1974, p. 25). 

 

 Porém, como ocorre em toda sociedade em processo de mudança, a 

urbanização de São Paulo também favoreceu o descontentamento por parte 

dos setores agrários, já que seriam prejudicados com a industrialização que 

estava por vir. A ideologia ruralista defendia a preservação do universo agrário-

comercial e tentava disseminar mitos sobre os perigos de uma urbanização e 

as péssimas consequências para os cidadãos. Os agraristas defendiam a ideia 

de que a vida no campo é ideal para a formação de homens perfeitos, 

saudáveis, solidários, corretos e respeitáveis. Segundo Jorge Nagle (1974), 

fundamentando-se na exaltação das vantagens naturais da vida rural, tentavam 

difundir uma ideologia pessimista de que, caso houvesse a urbanização, 
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haveria degeneração e desintegração social, pois a urbanização traria a 

“destruição da solidariedade natural do homem” e da natureza. 

 Já o desenvolvimento capitalista (mesmo que em passos lentos) tornava-

se cada vez mais forte, ocasionando a aceleração da divisão social do trabalho. 

Exigia-se cada vez mais o aumento dos níveis de preparo para exercer as 

funções, resultando, como já escrito anteriormente, nas novas camadas sociais, 

elevando o status do proletariado industrial e da classe média.  

 

(...) quando emerge a consolidação dessa ordem competitiva e o da 
formação e desenvolvimento de uma sociedade de classes, embora 
ainda estejam presentes muitos aspectos da dominação 
patrimonialista, predominantes no período anterior. No novo quadro, 
até a palavra “povo”, anteriormente empregada num sentido vago e 
indiferenciado – pois resumia diversas modalidades de camadas 
sociais – vai-se decompondo em outras palavras que traduzem 
camadas cada vez mais diferenciadas (classes). (NAGLE, 1974, p. 27). 

 

 Percebendo que os setores comercial e industrial encontravam-se em 

ascensão, o grande capital cafeeiro envolve-se na vida empresarial e, assim, 

ocorrem modificações na estratificação social de São Paulo. Agora os 

empresários, os membros do grande capital cafeeiro contribuíram para a 

criação de uma nova classe mercantil e para a ascensão das camadas médias 

e do proletariado industrial.  

 Quando nos referimos ao proletariado industrial paulista, estamos nos 

referindo aos trabalhadores que realizavam os trabalhos manuais urbanos: a 

partir do novo desenvolvimento capitalista, torna-se necessária a contratação 

de muitos funcionários para trabalharem nas indústrias. A nova camada do 

proletariado industrial urbano evolui. Uma prova disso não seria apenas a 

evolução econômica (mesmo que fosse pouca), mas a evolução de exigências 

e interesses por parte desses trabalhadores. 

 A influência de ideologias anarquistas entre os operários paulistas, os 

protestos e as greves foram fatores marcantes nesse período na vida do 

proletariado industrial. Interessante salientar como a classe dominante do 

período tentava reagir a situação de protestos: procurava a todo custo justificar 
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a natural harmonia que deveria existir entre as diferentes classes, alegando 

que cada classe social inserida na divisão social do trabalho exercia um papel 

importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira.  

 No universo empresarial, surgem assim várias noções ideológicas que 

justificam, resguardam a ordem social e obscurecem a existência de uma 

hierarquia ou a existência de privilégios na divisão de classes sociais e de 

trabalho. Por sua vez, o proletariado utiliza o método contrário para expor todas 

as desigualdades e péssimas condições em que se encontrava, tentando 

apresentar a real sociedade e a desigualdade de condições (econômica, social 

e de labor) do período. 

 

O estudo de manifestos, proclamações e discursos publicados no 
período revela que as classes dominantes se esforçavam por 
justificar a “natural” harmonia que deve existir entre os diferentes 
agrupamentos (classes): pela sua própria “natureza”, cada classe 
depende de outro e entre elas devem predominar as relações de 
cooperação. De acordo com o raciocínio, começam a ser utilizados 
vários tipos de formulação ideológica, que justifica e resguarda a 
ordem social estabelecida, ao obscurecer a existência de hierarquia 
ou de privilégios classistas. O proletariado, por sua vez, utiliza 
linguagem oposta para a apresentação do mesmo problema. 
Procura difundir uma imagem dicotômica da estratificação social: 
“exploradores”, num polo, “explorados”, em outro. Nela se pode 
identificar a tentativa de opor, no quadro histórico do momento, as 
forças do capital e do trabalho, Da oposição surgirá, nos últimos 
anos da década 1910-1919, o tema da “questão social”. (NAGLE, 
1974, p. 28). 

 

 O desenvolvimento das organizações e dos protestos gerou uma 

pressão social que redundaria em melhorias (mesmo que poucas) no setor 

trabalhista. É necessário advertirmos que as medidas tomadas ainda eram 

reduzidas frente às reais condições enfrentadas por esses trabalhadores. 

Apesar disso, como aponta Jorge Nagle (1974), há evolução no tratamento das 

questões sociais e trabalhistas, embora a real fase de renovação da estrutura 

jurídico-trabalhista se inicie a partir dos anos 1930. 

 Interessante que, ao mesmo tempo em que ocorriam melhorias (mesmo 

que pequenas) das condições de vida da classe operária, havia ideologias de 

classe dominante que tentavam justificar as suas ações. Um exemplo dessa 



88 
 

ideologia justificativa diria respeito ao trabalho de menores nas indústrias: a 

ideologia jurídica do período acreditava que, enquanto as crianças ocupassem 

o seu tempo com o labor, estariam menos suscetíveis ao vício, à vadiagem e 

não ficariam abandonadas nas ruas, suscetíveis a tais perigos.  

 Apresentando essa questão, podemos perceber o quanto a mentalidade 

ideológica jurídica estava contra a real melhoria das condições de trabalho 

exigidas pelos trabalhadores industriais do período. O fruto dessa postura 

antitrabalhista do Estado e das classes dominantes foi a emergência da revolta 

operária e dos protestos pela melhoria das suas condições de trabalho. Essas 

questões sociais apenas contribuíram para que as ideologias proletárias e o 

protesto operário obtivessem mais força, fomentando a realização de tumultos 

e protestos. 

 Fizemos aqui apenas considerações gerais sobre a sociedade no 

período em questão. Procuramos introduzir a situação social na qual se 

encontrava o Estado de São Paulo, destacando o setor proletário industrial 

desse período. Combinamos as considerações sobre a economia, o Estado, a 

classe média e as correntes ideológicas que circularam no período em São 

Paulo. A seguir, passaremos às questões industriais e educacionais, 

procurando mostrar como a ideologia do trabalho se fazia presente no âmbito 

educacional, no período de 1910-1930.  

  

3.2  O SISTEMA INDUSTRIAL EM SÃO PAULO: O TRABALHO 

NO INTERIOR DE UMA FÁBRICA 
 

 Conforme escrevem Hall e Pinheiro (1981), sob o ponto de vista 

industrial, São Paulo apresentou-se como o único Estado que mantinha 

estabelecimentos fabris em diversos ramos. Além disso, havia aqueles que 

eram apenas encontrados no Estado de São Paulo, não apenas considerando 

o Brasil, mas como também toda a América Latina.  

Dois fatores parecem calhar para que ocorra o progresso industrial: o 

espírito empreendedor capitalista e a imigração italiana. O italiano era 
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considerado mais habilidoso nos trabalhos manuais do que o nacional livre. 

Hábeis nesses serviços, os italianos compreendiam mecânica, pintavam, eram 

músicos, cozinhavam, cantavam e realizavam desde trabalhos no campo até 

em setores industriais e comerciais. O corpo de operários do Estado de São 

Paulo apresentava um número superior a 50 mil homens, mulheres e crianças, 

que, em sua quase totalidade, eram imigrantes italianos, como já denominados, 

artistas em tudo o que faziam. 

 

Desde as mais diminutas e insignificantes máquinas até aos mais 
importantes motores, se acham em movimento impulsionado 
centenas de outras máquinas, com as quais se ocupam milhares de 
operários de ambos os sexos; dos quais infelizmente nem ao 
menos, dez por cento são nacionais (...) homens, mulheres e 
crianças, quase em sua totalidade italianos, porque, como já 
dissemos, são artistas todos os indivíduos dessa nacionalidade. 
(HALL e PINHEIRO, 1981, p. 30-31). 

 

 As circunstâncias de crise e de baixa remuneração contribuíam para a 

revolta desse grupo de operários. Aqueles que não se conformavam com a 

redução de salários, as péssimas condições de vida e os vários acidentes 

ocorridos nas indústrias encontravam na greve o momento para manifestações 

de seus interesses, sempre em conflito e divergência com os interesses do 

patrão. O baixo salário recebido e as condições de subsistência eram 

revoltantes; e mais revoltante ainda era a indiferença dos empresários e do 

Estado. Sendo assim, muitas vezes os operários voltavam para os seus 

cortiços, no Brás, no Bom Retiro e na Mooca e eram obrigados a viver e a 

trabalhar naquelas mesmas circunstâncias. 

 Havia casas infectadas, ruas alagadas, grande parte das ruas não 

possuía calçadas, havia falta de água, escassez de luz e muito esgoto: 

 

Casario de um andar, composto de duas filas de aposentos baixos, 
sujos, úmidos, minúsculos, pouco arejados, limitando uma série de 
pequenos pátios. Eis como geralmente se apresenta um cortiço. Em 
cada cubículo uma verdadeira colméia humana, com frequência se 
comprime toda uma família de trabalhadores, Às vezes composta de 
oito ou nove pessoas. Resulta dessa forma, uma promiscuidade de 
sexo e relativa falta de pudor, na ordem moral (...) No patiozinho 
comum a todos os moradores do cortiço, é que se tem um verdadeiro 
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conhecimento do horror da situação miserável dessa gente. (HALL e 
PINHEIRO, 1981, p. 42-46). 

 

As mesmas condições de moradia eram oferecidas em São Caetano 

(ainda considerada uma fazenda afastada), nos bairros como Água Branca, 

Lapa e Ipiranga. As moradias mais afastadas eram tidas como perigosas. 

Esses locais não possuíam higiene, havia animais predadores, como onças, 

que ameaçavam e colocavam medo nos imigrantes. Hall e Pinheiro (1981) 

apontam que quando não havia um pântano, havia imundícies, forte odor, 

crianças raquíticas e doentes de tuberculose. Além desse tipo de perigo, os 

imigrantes enfrentavam o de serem espancados por seus superiores. O açoite 

não havia acabado: o imigrante muitas vezes apanhava e sofria castigos 

quando desobedecia ou não pagava o valor cobrado pela sua moradia. A 

seguir, retiramos do livro de Hall e Pinheiro (1981) um fragmento de uma carta 

de um agente consular que escreve:  

 

O compatriota Angelo Lonati, colono da fazenda F.A, aos 23 da 
corrente, se apresentava à administração para exigir 23 mil-réis que 
lhe cabiam. O administrador, ao invés de pagá-lo, chamou dois 
negros, fê0lo amarrar e em seguida com o chicote, o feriu por quatro 
vezes na cabeça, e o feriu, também, com uma faca no pulso. As 
feridas, embora não muito graves, serão curáveis em quinze dias, 
como resulta da perícia do Dr. A. Gioia, feita na minha presença e 
deste delegado de política. (HALL e PINHEIRO, 1981, p.34). 

 

Vemos, a partir desse depoimento, o quanto os trabalhadores sofriam 

nas mãos de seus patrões. Além dos maus tratos físicos, os trabalhadores 

recebiam maus tratos psicológicos e até mesmo passavam fome. O alimento 

oferecido pelo patrão era considerado indigno e injusto para aquele europeu 

que trabalhava tanto e que, iludido com a promessa de melhor condição de 

vida, imigrou para o Brasil: 

 

Em novembro, engajei-me em S. Paulo a serviço deste fazendeiro Sr. 
B. A 8 de dezembro encontrava-me com outros colonos no escritório 
do administrador, pela habitual provisão bimensal alimentar. Um 
colono pediu farinha de milho. Responderam-lhe que havia somente 
feijão e arroz. As crianças pedem-me pão e polenta – insistiu o 
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colono: – deem-me ao menos aquilo que ganhei. – O administrador 
declarou que dinheiro não havia e intimou todos a sair do escritório. 
Enquanto os colonos obedeciam, uma mulher disse ao administrador: 
– deem-me alguma coisa para as crianças, que têm fome. – O 
administrador pôs para fora a mulher aos empurrões. Um irmão da 
mulher disse: – Não maltratem-na assim; nós mesmos a levaremos 
fora. O administrador empunhou o revólver e com a coronha vibrou-
lhe um golpe, ferindo-o na cabeça. Vendo que o meu amigo perdia 
sangue e que o administrador estava rodeado por capangas 
armados, extraí eu também o revólver e dirigi-me para casa. (HALL e 
PINHEIRO, 1981, p. 38). 

 

 Com essas declarações, constatamos as péssimas condições de 

trabalho e moradia e que se encontravam os trabalhadores imigrantes. Muitos 

destes trabalhavam nas indústrias e moravam em cortiços ou locais mais 

afastados; porém, em ambos os locais, podemos verificar a injustiça de 

condições de vida oferecidas a essas pessoas. A falta de condições de 

moradia, de alimentação digna e de respeito foram apenas alguns dos fatores 

que contribuíram para a revolta dos trabalhadores imigrantes.  

 Outro fator desencadeador da revolta por parte dos imigrantes seria a 

péssima condição de trabalho oferecida. Conforme apontam Hall e Pinheiro 

(1981), pouquíssimas eram as fábricas que seguiam regularmente as 

prescrições de segurança e higiene exigidas: 

 

Um pó denso, anti higiênico, voa por toda a sala, tolhe a respiração, 
atrapalha a visão e em breve milhares de pequenos flocos de algodão 
os cobrem com uma densa camada branca como se fosse uma 
tempestade de neve. Os ventiladores funcionam afanosamente para 
livrar todo aquele pó; também os operários inalam poeira, o que os 
predispõem a moléstias pulmonares. E dizer que para um trabalho 
tão propício aos acidentes de trabalho, tão cansativo, tão terrível para 
a saúde, esses homens não ganham mais do que 90 mil-réis por 
mês! (...) Também aqui o mesmo barulho e a mesma poeira. 
Lançando a vista para cima, aprecia-se um efeito curioso, direi quase 
pitoresco. (HALL e PINHEIRO, 1981, p. 162). 

 

 Ao entrar nas fábricas de fiação e tecelagem de algodão, três aspectos 

se destacavam no ambiente: poeira, umidade gerada pelo calor abafado e 

barulho das máquinas. Nesses locais, encontravam-se inúmeros operários, 

enfileirados, trabalhando lado a lado com as máquinas. Dentre os aspectos 

gerais das condições de insalubridade das indústrias aparecia o ar abafado, 
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que pouco a pouco transparecia através da fadiga precoce e que gerava a 

perda da disposição pelo trabalho; a vulnerabilidade para adquirir doenças 

infecciosas e a tuberculose, que traziam prejuízos aos donos das indústrias.  

 

Figura 1 - Operários e Chefes de oficina de uma fábrica 

 

Fonte: PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael M. 1981.  

 

Além de problemas com o ar, podemos citar os problemas de 

iluminação. Muitas vezes a iluminação era realizada pelas luzes artificiais, 

consideradas insuficientes, causando sérios acidentes de trabalho. Conforme 

escreve Ribeiro (1988, p. 122), “dentre os principais malefícios à saúde dos 

operários do algodão estava a insuficiente ventilação e iluminação. Esta era 

apontada como a causadora de 80 a 90% das dores de cabeça (...) e fadiga 

ocular por deficiência de iluminação”.  

 As condições de alimentação e higiene também eram precárias, a 

água consumida era considerada pelos médicos sanitaristas imunda nas 

caixas de água e encanamentos. Além disso, os médicos apontavam que os 

operários utilizavam as torneiras, colocando a boca ou mergulhando as 

canecas nas caixas de água, podendo transmitir tuberculose ou sífilis aos 

demais trabalhadores.  
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 Em 1912, no inquérito sobre as condições de trabalho, constatou-se, 

segundo Ribeiro (1988), que a maioria das fábricas funcionava em prédios 

apropriados. Porém, com a expansão das indústrias, novos maquinários e novos 

funcionários, houve a diminuição do espaço desses locais. A partir de então, 

cada dia mais se agravavam as aglomerações entre homens e máquinas.  

 Apenas o aumento do espaço nas indústrias não seria suficiente para 

sanar os acidentes, eram necessários protetores de tela de malha para cobrir 

todas as engrenagens e correias. As peças do maquinário também ofereciam 

perigo aos trabalhadores industriais. A seguir, veremos um depoimento sobre 

acidentes de trabalho na Companhia Santista de Tecelagem: 

 

Na Companhia Santista de Tecelagem com frequência as 
maçaroqueiras rasgavam as vestes dos operários. Em certa ocasião, 
relato o inquérito, “um deles teve a cabeleira arrancada” por não 
terem as engrenagens protegidas. Na fábrica Mariângela, no decorrer 
de uma semana ocorreram dois acidentes com menores, relatados na 
imprensa: num deles, um menor foi apanhado pela transmissão de 
uma máquina e, transportado para o Hospital Humberto I, aí morreu; 
noutro uma engrenagem amassou a mão, mutilando um menino de 
onze anos. (RIBEIRO, 1988, p. 119). 

 

A maioria das indústrias era composta de maquinários perigosos 

(antigos e sem manutenção), com espaço extremamente minúsculo para a 

transição e operação do maquinário, ocorrendo frequentemente acidentes de 

trabalho: “Ao menor descuido, são ali operários colhidos pelas correias, ora, 

quando caminham por entre as máquinas, colhidos não só pelas correias, 

como também pelas engrenagens”. (HALL e PINHEIRO, 1981, p. 59). 

 Conforme apontam Hall e Pinheiro (1981), por tão pouco perdia-se a 

vida ou os trabalhadores acidentavam-se. O tão pouco não era referente à falta 

de sorte, mas, sim, devido ao pouco investimento de capital para a manutenção 

e ampliação da indústria. Os problemas de ventilação, a troca de correias, a 

limpeza do pó e a introdução de vestiários para as operárias seriam facilmente 

corrigidos, caso houvesse por parte dos industriais um pouco de interesse e 

boa vontade. Com um pequeno dispêndio de capital, essas fábricas poderiam 

igualar-se às fábricas-modelo como a Ipiranga, Santista etc. 
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 Além disso, os acidentes ocorridos nos setores fabris não eram apenas 

decorrentes da falta de manutenção e de estrutura, mas também da 

inexperiência de alguns trabalhadores. A falta de ensino e habilitação no 

manejo das máquinas oferecia riscos de acidente.  

É considerável o número de crianças que se ocupavam de serviços 

fabris pelos quais recebiam bem pouco; porém, poderiam adquirir hábitos de 

trabalho, aprendendo um ofício que pudesse garantir-lhes o futuro e que 

contribuiria também, segundo Hall e Pinheiro (1981), para a diminuição de 

vagabundos que infestavam as ruas da cidade de São Paulo. As crianças 

eram muitas vezes maltratadas e até mesmo obrigadas a trabalhar em 

horários extras. Conta-se, no depoimento a seguir, o caso de uma indústria 

que trancou as crianças para que elas não saíssem após o término do seu 

horário de trabalho:  

 

O trabalho infantil era algo natural do período, Hoje, ainda a noite, 
mais um crime revoltante acaba de perpetrar-se naquela bastilha: – 
Centenares de crianças que ali se estiolam na seção de fiação, 
cansadas de serem exploradas miseravelmente e, ultimamente, 
coagidas a trabalhar 9 horas por dia, resolveram abandonar o 
trabalho, para fazerem respeitar a jornada de 8 horas. Foi quanto 
bastou para que os janízaros, chefiados pelo imbecil que responde ao 
chamado de Pereira Ignacio, trancassem todas as portas e janelas da 
fábrica, querendo assim, evitar que os pequenos mártires do trabalho 
pudessem regressar a seus lares. (HALL e PINHEIRO, 1981, p. 124).  

 

 As obediências às leis dos direitos do trabalhador infantil não eram 

obedecidas em grande parte das indústrias. Mesmo com as exigências da 

proibição do trabalho infantil noturno etc., não havia mínimas medidas de 

proteção dessa força de trabalho. A debilidade da fiscalização fazia-se 

presente no cenário do período: 

 

Apesar de branda em seus dispositivos, insuficiente por não atingir a 
toda a problemática do trabalho feminino e infantil, a legislação 
existia. As mínimas medidas de proteção dessa força de trabalho não 
foram sujeitas à observação por parte dos industriais. A debilidade do 
órgão fiscalizador em impor o seu cumprimento e, mais do que isso, a 
prepotência dos industriais e a sua aversão a qualquer norma 
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imposta ao mercado de trabalho foram os responsáveis pela não 
observância. (RIBEIRO, 1988, p. 156). 

 

 Muitas eram as maneiras utilizadas pelos industriais paulistas para 

elevar e burlar a legislação, aumentando as horas de trabalho dos operários. 

Esses industriais realizavam pequenos roubos de horas, ameaçavam de 

demissão os trabalhadores caso não obedecessem e aplicavam multas para 

aqueles que não realizassem horário extra. 

 Conforme aponta Ribeiro (1988), a presença de mulheres e crianças 

sempre foi frequente nas indústrias paulistas. As mulheres, muitas vezes 

moças na flor da idade, trabalhavam cerca de onze horas e meia por dia, 

respirando ar impuro por um miserável salário de 45 mil-réis (isso quando não 

eram descontadas pelas multas). Moças de aparência pálida, extenuadas por 

uma vida de trabalho tão dura, que trabalhavam devido à necessidade de 

ajudar em seus lares e muitas vezes concorriam com os seus próprios maridos 

na produção industrial. 

 

Figura 2 - Fábrica Maria Zélia 

 

Fonte:  PINHEIRO, Paulo Sérgio; HALL, Michael M. 1981.  
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Ribeiro (1988) escreve que a situação dessas mulheres, quando tinham 

filhos, era ainda mais calamitosa. Separadas de seus deveres maternos, essas 

mães trabalhadoras saíam nos portões das indústrias apenas nos horários para 

a amamentação. Assim, amamentavam seus filhos e voltavam para o labor. O 

trabalho da mulher nas fábricas só era permitido nos períodos matutino e 

vespertino; o noturno era proibido para todas. Era proibido também que a 

mulher trabalhasse durante o último mês de gravidez e no primeiro mês após o 

nascimento do bebê.  

 Também era proibido o trabalho noturno de menores de idade, porém os 

proprietários de indústrias não obedeciam a essa ordem e muitas vezes as 

crianças trabalhavam à noite. Os industriários revogavam esses direitos aos 

seus trabalhadores. Foi então que, como escreve Ribeiro (1988), com a morte 

de um menor operário estraçalhado pelos cães de guarda da fábrica em 1922, 

veio à tona a consciência sobre a necessidade de uma legislação sobre o 

trabalho do menor.  

 

Figura 3 - Crianças trabalhando na fábrica Crespi  

 

Fonte: PINHEIRO, Paulo Sérgio ; HALL, Michael M. 1981.  
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Conforme apontam Hall e Pinheiro (1981), jovens, que deveriam ser 

plenos de vida, eram obrigados a trabalhar nas indústrias arrebatando-lhes o 

prazer da juventude. Com rostos marcados pelo sofrimento, esses 

trabalhadores infantis trabalhavam cerca de 13 horas por dia. A turma do turno 

noturno recebia um salário de 20 mil-réis. Trabalhando arduamente para 

receber um baixo salário, muitas vezes em períodos maiores do que o de 

trabalhadores adultos, essas crianças, caso parassem para conversar, corriam 

o risco de serem multadas e descontadas em seu pequeno salário. 

  

3.4  O MOVIMENTO ANARQUISTA NA INDÚSTRIA PAULISTA 

 

Hardman e Leonardi (1991) apontam que cento e onze greves operárias 

foram realizadas no Brasil no período de 1910 a 1920. Muitos cientistas sociais 

vinculam a introdução das ideias libertárias ao movimento imigratório. Os 

imigrantes europeus eram considerados homens práticos e objetivos, sendo que 

muitos deles conseguiam oportunidades de emprego nas indústrias paulistas. 

Os trabalhadores europeus, inconformados com a exploração e as 

péssimas condições de moradia e trabalho, tentaram organizar a classe 

operária brasileira para que reagissem como camada social própria e com 

direitos contra a classe dominante. Muitos desses europeus possuíam ideais 

anarquistas, anarcossindicalistas, sindicalistas e outros ideais do movimento 

operário europeu.  

 

O movimento operário entrou em relativo refluxo (1909-1912). 
Reapareceria com maior intensidade após esta baixa, no ano de 
1912, marcado por várias greves operárias, com um grau maior de 
espontaneidade, a partir do agravamento das condições de vida dos 
trabalhadores: aumento acelerado do custo de vida, escassez e 
precariedade de habitações, baixa acentuada do salário real. Em São 
Paulo, por volta do Primeiro de Maio, é criado por anarquistas e 
socialdemocratas o “Comitê de Agitação contra a Carestia de Vida”, 
que realiza comícios em vários bairros operários. (HARDMAN e 
LEONARDI, 1981, p. 272). 
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Segundo Magnani (1982), o operariado sofreu dupla segregação, 

oriunda de preconceitos veiculados pela ideologia corrente. A primeira seria a 

desvalorização do trabalho manual que agiria para isolar a classe operária dos 

demais setores industriais. A segunda deve-se ao preconceito sofrido pelo 

operariado estrangeiro. Os imigrantes, portadores de uma etnia diferente, de 

culturas próprias, despertavam reações etnocêntricas entre os brasileiros. A 

classe dominante, por sua vez, não queria admitir que os estrangeiros 

operários definissem a melhor maneira de organizar a sociedade. 

A classe dominante acreditava que a classe trabalhadora não poderia 

exercer participação política, pois era inculta e somente uma classe esclarecida 

poderia realmente governar o país e estabelecer os reais interesses para o 

progresso da sociedade brasileira.  

 O estrangeiro que tanto contribuía para a produção industrial e para a 

economia brasileira não era aceito como real cidadão brasileiro. Os direitos 

políticos foram negados aos estrangeiros, já que o voto não era permitido aos 

imigrantes. Conforme confirma Magnani (1982):  

 

Os direitos políticos foram definitivamente negados aos trabalhadores 
através da interdição de voto ao estrangeiro. Não somente a 
participação político-eleitoral foi vedada aos trabalhadores, como 
também todas as formas de participação a nível institucional. O 
Estado não permitiu a abertura de canais capazes de assimilar as 
demandas de ordem política, econômica e social, que brotavam no 
interior do grupo, e tampouco canais constitucionais capazes de 
mediatizar os conflitos agudos entre o capital e o trabalho. 
(MAGNANI, 1982, p.48). 

 

Como apresentamos na citação anterior, percebemos o quanto o 

imigrante era excluído de diversos setores, sejam econômicos, sociais ou 

políticos. As condições enfrentadas por esses trabalhadores europeus, fossem 

condições de trabalho, sociais ou políticas, influenciaram na adoção de uma 

ideologia libertária, como aponta Magnani (1982). A ideologia anarquista seria 

adotada por parte desses trabalhadores europeus para defender a igualdade 

de direitos e defender a abolição da sociedade de classes.  
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Conforme escreve Magnani (1982), os anarquistas acreditavam que a 

real luta entre a classe burguesa e a proletária não surgiu através da luta 

política e, sim, a partir da luta econômica. Ao tentarem participar dos 

movimentos do Estado, os anarquistas poderiam contribuir apenas para o 

fortalecimento desse aparelho de Estado. O apoio ao Estado era considerado 

por esses trabalhadores um meio de manutenção dos interesses da classe 

dominante e que, uma vez adeptos ou contribuintes do Estado, estariam 

mantendo e auxiliando na continuidade da divisão social desigual e na 

manutenção dos interesses da classe dominante. 

O anarquismo repudiava toda a organização social capitalista e seu 

objetivo principal seria a abolição da sociedade de classes, por meio da 

revolta dos oprimidos. A única esfera onde teria sentido a luta anarquista 

seria a econômica.  

 A adoção da ideologia anarquista foi fruto das condições sociais de 

exploração vivida pelo operariado paulista, e a exclusão política tornou-se mais 

um fator para os seus protestos. O Estado, ao impedir a participação de certas 

camadas populares na política, contribuiu decisivamente para o 

desenvolvimento do anarquismo no movimento operário de São Paulo.  

 A classe trabalhadora buscava a aceitação política, e podemos 

comprovar esse fato por suas tentativas de participação na sociedade brasileira 

por meio da publicação de muitas críticas à realidade opressiva e desigual. 

Podemos interpretar essa atuação como tentativa de participar, de alguma 

maneira, na sociedade brasileira. A seguir, apresentamos títulos de jornais que 

denunciavam o Estado e apresentavam os ideais revolucionários: 
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Figura 4 - Títulos de Jornais Operários 

 

Fonte: XAVIER, Maria Elizabete; RIBEIRO, Maria Luisa e NORONHA, Olinda Maria. 1994. 

 

Como principal batalha travada pelo movimento operário anarquista, 

destacamos a luta a favor dos direitos sociais. Em São Paulo, os 

anarcossindicalistas tiveram intensa atuação no movimento operário. A 

ideologia anarcossindicalista foi veiculada por diversos jornais produzidos por 

eles, como, por exemplo, o semanário: A Terra Livre (TL) que distribuía suas 

publicações em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Os anarquistas buscavam abordar temas que estavam ligados ao 

movimento operário e à sua organização, bem como aqueles relacionados às 

condições de trabalho e à vida do operariado paulista. Dentre os temas 

tratados, podemos destacar o trabalho infantil e o trabalho feminino nas 

indústrias, o trabalho noturno – proibido para mulheres e crianças, mas que 

mesmo assim era imposto pelos patrões –, a higiene industrial deficiente, os 

aluguéis, as condições de moradia e a denúncia das péssimas condições de 

trabalho em indústrias conhecidas. Escreviam também sobre a política 

brasileira, tentado incentivar os trabalhadores a lutarem contra a situação social 

na qual se encontravam. 
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A penetração, no meio brasileiro, das ideias anarquistas apresenta-se 

mais sobre uma forma de luta por direitos do que como um pensamento 

estruturado sobre uma nova ordem social. O que o anarquismo realmente 

conseguiu na Primeira República foi um razoável número de acordos e leis que 

favoreciam a massa operária. Jorge Nagle (1974) aponta que os operários 

eram, em grande parte, recrutados da zona rural de São Paulo, cujos valores, 

ideias e costumes se chocavam com o modo de vida urbano-industrial. Apesar 

das condições desfavoráveis, as lutas realizadas pela classe operária em 

associações, comícios, jornais etc. forneceram elementos para que houvesse 

algum progresso no setor dos direitos da classe proletária. 

Entretanto, a ação social e política do movimento anarquista não teria 

sido apenas uma contestação da ordem vigente, pois o imigrante não defendia 

a erradicação do capitalismo, o que seria contraditório aos reais interesses 

anarquistas. O imigrante defendia a sua ascensão social, para a qual deveria 

ser ouvido pelo Estado, que, por sua vez, deveria oferecer condições de 

melhoria de vida para uma possível e futura ascensão social. Mas a adoção do 

anarquismo por setores do operariado também poderia estar vinculada a certas 

lembranças de luta que o imigrante poderia manter da sua terra natal e não por 

reais interesses das doutrinas desse ideal. 

Embora o anarquismo se difundisse, em grande parte, entre imigrantes 

europeus, muitos operários brasileiros aceitaram-no sem contestar, já que 

esses anarquistas também eram operários, o que os tornou confiáveis aos 

olhos da classe trabalhadora. Assim, brasileiros e imigrantes apoiavam o 

anarquismo muitas vezes não por conta de suas ideologias, mas, sim, por 

acreditar que o anarcossindicalismo defenderia algum interesse comum, pois 

todos se encontravam nas mesmas condições sociais e econômicas. 

As greves e manifestações ocorriam nas indústrias paulistas e cercavam 

os arredores dos bairros fabris do Brás e Mooca. Segundo Hardman e Leonardi 

(1981), em 1917, a cidade de São Paulo encontrava-se como um verdadeiro 

campo de batalha. A greve de 17 paralisou a capital paulista, iniciando-se nas 

fábricas têxteis, com a reivindicação de melhores salários e melhores 

condições de vida. Saques em armazéns, ataques a autoridades e violência 

dominavam a cidade. 
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 Conforme apontam Hardman e Leonardi (1981), crianças, homens e 

mulheres participavam das Ligas Operárias de bairros para lutar contra o seu 

baixo status social e suas péssimas condições de vida e labor. Os bairros 

operários tornam-se esconderijos dos manifestantes anarquistas, que se 

escondiam entre os becos e cortiços dos bairros fabris. Por fim, os industriais 

aceitaram algumas reivindicações por parte dos trabalhadores e prometeram 

oferecer melhores condições de trabalho, além da fiscalização dos 

trabalhadores; femininos e menores. Além disso, libertaram os operários 

presos nas manifestações. 

Assim, a década de 1920 não pode ser considerada desprezível no 

campo das lutas sociais. Esses anos transmitem uma herança de vitórias e, de 

modo geral, Nagle (1974) afirma que a classe proletária começa a se 

apresentar como força social a ser considerada na sociedade brasileira.  

A classe operária brasileira demonstra real interesse na mudança de seu 

status social e político. Podemos constatar que diversos trabalhadores 

participaram dessas reivindicações, fossem operários homens ou mulheres e 

até mesmo crianças. Como escrito anteriormente, os menores eram explorados 

e, muitas vezes, os seus direitos não eram respeitados. Hardman e Leonardi 

(1982) apresentam que muitos dos manifestantes anarquistas desse período 

eram os operários menores de idade. 

Magnani (1982) aponta que o Estado exercia forte influencia no setor 

industrial e também na manutenção dos status marginalizado da classe 

trabalhadora paulista. Além disso, percebemos que essa classe que tanto 

contribuía para o desenvolvimento capitalista do nosso país não era 

considerada politicamente e socialmente.  

O Estado acreditava que a manifestação e o direito de voto da classe 

operária não eram essenciais para o progresso do país, já que os operários 

eram ignorantes. Estrangeiros que “não conheciam o país” ou brasileiros 

analfabetos compunham grande parte do setor industrial. Além disso, aqueles 

trabalhadores que estudavam (menores ou até mesmo jovens) eram induzidos 

na escola a continuarem realizando ofícios manuais. Na escola e nos cursos 

técnicos, os estudantes aprendiam como realizar um bom trabalho manual. 
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Para o Estado, era importante inserir nas escolas a ideologia da importância do 

trabalho para o progresso da sociedade brasileira. 

 O Estado, para defender-se dos ideais anarquistas difundidos entre os 

estudantes e trabalhadores proletários brasileiros, estabelece nas escolas 

ideologias sobre a importância de obedecer às autoridades e a de não 

questionar a sua posição de trabalho. Segundo Magnani (1982, p. 15), “as 

camadas ilustradas (ou educadas) teriam entre outras a função de preservar o 

trabalhador da nefanda influência dos agitadores estrangeiros, pois a 

ignorância torná-lo-ia presas fáceis em mãos de subversivos”. A partir da 

educação, o Estado introduzia ideologias, apresentando a importância de se 

ser um bom trabalhador, do respeito à pátria e ao progresso, e da rejeição 

contra qualquer manifestação contrária à organização do Estado. 

Além de negar representação política aos imigrantes e a boa parte da 

classe proletária, o Estado, por meio da educação, inseria noções ideológicas 

sobre a importância do trabalhador para a manutenção da ordem e do 

progresso do país. O Estado também introduzia noções ideológicas sobre a 

importância de se ser um exímio trabalhador, contribuindo para a construção 

do novo Brasil republicano. A educação seria, nesse período, a melhor maneira 

para a difusão de ideologias em harmonia com os objetivos do Estado e com 

os interesses da classe dominante.  

A seguir, veremos como o Estado utilizou a educação para inserir 

ideologias de amor ao trabalho e ideologias de submissão às autoridades; e 

para prevenir a emergência de manifestações que prejudicassem a ordem 

da nação.  

 

3.5  A EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

 Segundo Carvalho (1989), proclamada a República, a escola foi, no 

Estado de São Paulo, o emblema da instauração da nova ordem, o sinal de 

diferença que se pretendia instituir entre um passado de trevas, de 
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obscurantismo e opressão, e um futuro luminoso, em que o saber e a cidadania 

se entrelaçariam trazendo o progresso. 

O entusiasmo pela educação tornou-se o emblema redentor para o 

progresso da nova nação brasileira. O Brasil deveria tornar-se uma das 

grandes nações do mundo, na qual a escolarização indicaria o caminho para a 

verdadeira formação do novo homem brasileiro. Segundo Ghiraldelli Jr. (1987), 

com a emergência de um novo regime político, do trabalho manual livre e com 

a valorização do trabalho intelectual, houve a necessidade de melhor 

escolarização, o que forçou a abertura de escolas em um período denominado 

por Jorge Nagle de “entusiasmo pela educação” e “otimismo pedagógico”. 

Nagle (1974, p. 100) afirma isso ao escrever em seu livro: “A crença na 

possibilidade de reformar a sociedade pela reforma do homem (...) a 

escolarização tem um papel insubstituível, pois é interpretada como o mais 

decisivo instrumento de aceleração histórica”.  

A Escola Modelo serviria de padrão para os demais grupos escolares. 

Em 1894 e 1895, foram criadas quatro dessas instituições: Escola Modelo do 

Carmo, Escola Modelo Caetano de Campos, Escola Modelo Prudente de 

Morais e Escola Modelo Maria José. Os professores escolhidos para lecionar 

nelas eram selecionados dentre os melhores alunos da Escola Normal e, 

segundo Maria Luiza Marcílio (2005), tornaram-se importantes autoridades de 

ensino por terem inovado na produção pedagógica, publicado livros, manuais, 

artigos e periódicos. Surgiu, nesse período, a primeira geração de 

educadores paulistas. 

Dentre essas escolas, a Caetano de Campos recebeu o maior 

destaque, servindo de padrão para as demais. Ela era dividida em dois locais, 

uma escola destinada para os alunos do sexo masculino e outra para alunas 

do sexo feminino. Entre 1911 e 1920, foram inaugurados 20 Grupos 

Escolares (GE), dentre os quais podemos destacar: GE do Brás, Padre 

Anchieta, GE do Belenzinho, GE da Barra Funda, GE da Mooca, Liberdade, 

Lapa, Vila Mariana, Perdizes, Bom Retiro e o da Avenida Paulista. Segundo 

Marcílio (2005, p. 178): “Em 1911, foram destinados maiores recursos para a 

construção de escolas, o que explica o surto de construções de grupos 

escolares, especialmente na capital”.  
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Figura 5 - Alunos da Escola Caetano de Campos 

 

Fonte: MARCÍLIO, Maria Luiza. 2005.  

Para preparar o professor para esse novo ensino, foram criados 

mecanismos de orientação e de controle. Foram distribuídos para os mestres 

exemplares de programas de ensino, como, por exemplo, as revistas 

pedagógicas: Eschola Púbica, Revista do Ensino e Anuários de Ensino do 

Estado de São Paulo. Recursos variados para a renovação do ensino foram 

utilizados, dentre os quais podemos destacar a utilização dos livros didáticos. 

Conforme escreve Marcílio (2005, p. 187), o livro didático era considerado o 

mais importante material para influenciar na educação de crianças e jovens: 

“Dentre os fatores de ensino, o livro foi entendido como o mais importante, pela 

decisiva influência que exerce na educação da infância e da juventude”. 

 Nesse período, também foram criados dois cursos noturnos para os 

meninos estudantes trabalhadores. Em 1923, foram instituídos cursos noturnos 

para moças operárias. O ensino profissional primário surgiu em São Paulo nos 

primeiros anos após a Independência. Segundo Marcílio (2005), o governador 

de São Paulo, preocupado com o destino de inúmeras crianças abandonadas 

nas cidades, criou instituições próprias para protegê-las. Podemos destacar a 



106 
 

Roda dos Expostos ou Rejeitados, localizada na Santa Casa de Misericórdia, 

que recolhia os bebês abandonados.  

 Tais instituições foram criadas para receber e treinar essas crianças 

para a realização de algum ofício manual e, desse modo, teriam uma profissão 

no futuro para a sua sobrevivência. É importante salientar que, durante o 

Império, as escolas técnicas eram consideradas de caráter assistencialista e 

voltadas apenas para os órfãos e abandonados.  

 Porém, no fim do século XIX, os objetivos de uma escola profissional 

primária foram alterados a partir das transformações da sociedade. O ensino 

técnico passou a ser utilizado para inserir na nova civilização brasileira o 

nacionalismo, o amor ao trabalho e a prática do trabalho manual, como 

confirma Marcílio (2005): 

 

Desde os fins do século XIX, os objetivos de uma escola profissional 
primária passariam a ser outros, seguindo as transformações da 
sociedade global e da cidade. Para inserir-se no rol das nações 
“civilizadas” e no rumo do progresso, novos valores emergiam. O 
amor ao trabalho seria um deles, a ser incutido nas crianças das 
classes subalternas; o nacionalismo ou amor cívico à pátria era outro. 
(MARCÍLIO, 2005, p. 192). 

 

 A emergência do ensino profissional não apenas para os órfãos 

significou a criação de mecanismos sociais para a ordem e disciplina social de 

todos os estudantes. Essas escolas buscavam contribuir para a qualificação, a 

eficiência e o aumento da produção dentro das indústrias. Em 1909, foram 

criadas a Escolas de Aprendizes Artífices, com a justificativa de favorecer o 

bom preparo técnico e intelectual da classe proletária, além do intuito de 

afastar a classe proletária da ociosidade, do vício e do crime:  

 

Assim, “se torna necessário não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 
intelectual como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os 
afastará da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime”. Além 
do que: “Um dos primeiros deveres do governo da República é formar 
cidadãos úteis à nação”. (MARCÍLIO, 2005, p. 193). 
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 A partir dessas escolas, eram inseridos conceitos, práticas do trabalho 

manual e amor pelas profissões manuais. Feito isso, e aliado ao auxílio das 

ideologias do Estado, haveria o progresso econômico e social tão almejado 

pela classe dominante e pelo Estado. 

 Além disso, por meio do ensino técnico, as massas operárias poderiam 

contribuir economicamente para a produção capitalista. A classe proletária 

ficaria destinada a realizar e aprender apenas os ofícios manuais, enquanto a 

classe dominante aprenderia sobre conceitos enciclopédicos. Podemos 

constatar, então, que o Estado possuía interesse não de proporcionar melhor 

aprendizado para a camada trabalhadora, mas, sim, de propiciar melhores 

conhecimentos técnicos para um melhor funcionamento da economia brasileira. 

Marcílio (2005) confirma isso ao escrever:  

 

A educação seria uma para o burguês e outra para o proletário, na 
opinião de Osvaldo Frota Pessoa. “É evidente que no Brasil inteiro o 
que de mais importante há a fazer é educar o povo para o trabalho. 
Para o burguês deve-se continuar com a educação primária 
enciclopédica, com novos métodos. Para os proletários a instrução 
especializada se restringirá às simples disciplinas indispensáveis ao 
tirocínio técnico e deve ser ministrada com parcimônia, de modo 
prático e intuitivo, sem caráter de erudição”. (MARCÍLIO, 2005, p. 
193). 

 

 As escolas profissionais públicas de São Paulo foram criadas apenas em 

1911, uma masculina e outra feminina. A finalidade era a mesma das criadas em 

outros Estados: preparar os jovens para uma educação prática e profissional que 

habilitasse o estudante a realizar ofícios manuais. A Escola Masculina do Brás 

possuía oficinas de fundição, serralheria, mecânica, marcenaria, carpintaria, 

funilaria, pintura, desenho profissional etc. A Escola Feminina do Brás tinha 

como função não apenas o preparo profissional como também ampliar o 

horizonte do trabalho feminino para outros setores industriais, pois muitas das 

estudantes realizavam apenas pequenos ofícios em indústrias ou pequenos 

ofícios dentro de casa, que eram vendidos para as empresas.  
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Figura 6 -  Escola Técnica e Estudantes 

 

Fonte: MARCÍLIO, Maria Luiza. 2005.  

 Os alunos destas escolas recebiam uma renda pelo seu trabalho e, 

quando formados, eram contratados por oficinas, trabalhavam em casa ou em 

grandes indústrias paulistas. Outros formandos continuavam nas escolas, mas 

agora como professores dos cursos profissionalizantes. Marcílio (2005) 

apresenta o apostolado positivista como intervencionista em diversos setores 

da sociedade brasileira, inclusive no setor educacional. Para os positivistas, a 

escola primária e gratuita era apresentada para a classe proletária como 

maneira de educar a massa iletrada. 

 Achamos interessante apresentar nesta pesquisa a criação da escola 

particular de João Köpke, fundada em 1887. É pertinente ressaltar essa 

instituição de ensino, pois muitos dos textos dos livros didáticos analisados 

para este trabalho foram escritos por João Köpke. A Escola Primária 

Neutralidade teve a participação de ilustres positivistas como Caetano de 

Campos, além do próprio João Köpke. 

 No currículo escolar desse estabelecimento, era considerado 

necessária a formação não somente intelectual, mas também a formação do 

espírito e do caráter moderno. A neutralidade apresentada nessa instituição 

possuía caráter positivista (seja na fundamentação, programação ou nos 

objetivos educacionais). Tudo o que era considerado necessário para o 
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progresso da nação era considerado para a construção do currículo escolar e 

dos materiais didáticos da escola: 

 

Organizada segundo as exigências metodológica da época, de 
ensino intuitivo e concreto, a Neutralidade sobressaiu-se nos 
quadros do ensino paulista, também por apresentar-se 
ostensivamente positivista, na sua fundamentação, na sua 
programação e objetivos, e no regime de trabalho, oferecendo às 
crianças de 7 a 14 anos, ‘numa síntese harmoniosa’, tudo o que 
as elites progressistas consideravam necessário para a formação 
do espírito e do caráter do homem moderno: línguas, ciências 
físicas, naturais e exatas, humanidades e Belas Artes. 
(MARCÍLIO, 2005, p. 225). 

 

 Interessante ressaltar que apenas na última década da Primeira 

República houve real interesse na educação pedagógica. O entusiasmo pela 

educação pode ser apontado como mudança de caráter quantitativo, referente 

à expansão da rede escolar e à tarefa de erradicar a quantidade de analfabetos 

brasileiros. Já o otimismo pedagógico possuiu, segundo Ghiraldelli Jr (2001), 

caráter qualitativo: proporcionou o interesse na otimização do ensino, ou seja, 

na melhoria das condições didáticas e pedagógicas a partir da década de 1920. 

 A preocupação em pensar e modificar os padrões de ensino e cultura 

no âmbito escolar nas diferentes instituições e nas diferentes idades era 

primordial para o desenvolvimento de uma nação progressista. A inclusão de 

assuntos educacionais em diversos segmentos da vida brasileira foi 

denominada o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”. A 

educação, segundo Nagle (1974), seria a alavanca da História brasileira – 

alavanca no sentido de que poderia levar propósitos extraescolares, de ordem 

que remetiam a problemas de natureza política e econômica. Por conta disso, 

nesse período, a educação é tratada pelo Estado como uma maneira de 

introduzir ideologias que favoreçam o seu interesse de controle social e de 

promoção do desenvolvimento. 

  No período pesquisado, o setor escolar encontrava-se fortemente 

utilizado para a propagação de ideologias. O real interesse na educação não 

residia primordialmente no crescimento científico do educando, mas consistia 
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no interesse de inculcar e educar esse novo cidadão brasileiro para o trabalho 

e para a sociedade. 

 

Apenas na década final da Primeira República a situação vai ser 
alterada (...). Justamente nesse momento, os temas da escolarização 
vão se restringindo a formulações puramente educacionais ou 
pedagógicas, com o que vão perdendo ligações com os problemas de 
outra natureza (...). A importância da escolarização, nesse contexto, é 
derivada de necessidades políticas. (NAGLE, 1974, p. 102). 

  

 Uma das significativas formas de se pensar nas questões educacionais 

era a de considerar a educação como solução para muitos problemas do 

País. A educação do povo seria a pedra angular de toda a organização social 

brasileira. Resolvidas as questões educacionais, todos os outros problemas 

da nação seriam sanados automatica e espontaneamente. Esta citação 

retirada do livro de Jorge Nagle (1974) apresenta uma amostra dos ideais 

educacionais do período: 

 

A educação do povo é a pedra angular sobre que repousa a estrutura 
toda da organização social. Sem educação do povo não há 
estabilidade nem solidez em nada. Finalmente, daquela constatação 
e deste princípio, decorre esta sistematização: “Resolvido o problema 
da educação do povo, todos os mais se resolverão automática e 
espontaneamente, pela ação natural das inteligências (...) Sempre 
consideramos a instrução pública o primeiro problema nacional. 
Sempre o consideramos a chave para a solução de todos os demais 
problemas sociais, econômicos políticos e outros. (NAGLE, 1974, p. 
10).  

 

A educação possuía valor fundamental para a transformação de um 

indivíduo para o progresso nacional. A escola, além de ensinar lições morais e 

cívicas, deveria ensinar educação prática, substituindo a teoria pela atividade, o 

ócio pelo trabalho, como fontes de produção, transformando a ordem e a 

economia brasileira.  

 A concepção de uma educação expandida para os âmbitos do dever e 

do trabalho prático contribuiu para a formação da escola normal e da escola 

secundária, as quais preparavam os estudantes para as futuras carreiras e até 
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mesmo alegavam que a educação técnica poderia contribuir para a formação 

profissional das classes proletárias. Porém, mais uma vez, podemos ressaltar 

com base no autor Jorge Nagle (1974), que esse tipo de educação reforçou a 

prática de trabalhos manuais que favoreciam a estrutura capitalista em 

formação no Estado de São Paulo. Os estudantes acreditavam que, a partir 

dessas teorias e práticas, poderiam chegar a patamares considerados mais 

elevados no labor. Porém, muitos desses ensinos apenas contribuíam para 

reafirmar e capacitar os estudantes para as práticas do ofício manual.  

Nos setores da educação primária, apresenta-se o interesse na luta 

contra o analfabetismo, que ainda se fazia presente na sociedade brasileira. 

Além disso, a necessidade de introduzir a educação primária equivaleria à 

necessidade da alfabetização, mas também, segundo Nagle (1974), decorreria 

da valorização da escola primária como a principal instituição formadora do 

caráter nacional. São primordiais as matérias: História, Geografia, Educação 

Física e também os Trabalhos Manuais.  

 

Os novos padrões que se apresentam, modelam-se a partir do 
pressuposto de que a escola primária é capaz de regenerar o homem 
brasileiro e, por esse caminho, regenerar a própria sociedade. Aqui, o 
modelo pedagógico se transforma no instrumento da felicidade social; 
o “pedagógico” importa mais que o “educacional”, no sentido de que o 
aspecto “doutrinário” sobreleva o aspecto “meramente informativo”. 
(NAGLE, 1974, p. 114). 

 

 No campo da escolarização brasileira, os trabalhos manuais foram 

inseridos para que, desde a mais tenra idade, as crianças fossem adquirindo 

gosto pelo labor e também pelo desenvolvimento das habilidades manuais. 

Isso se faria por meio do ensino técnico-profissional, capaz de formar uma 

civilização prática. 

Um fator importante para a inserção das técnicas manuais na educação 

foi a concorrência entre o nacional e o imigrante. Enquanto o imigrante surgia 

como empregado qualificado e dotado de conhecimentos manuais (sapateiro, 

industrial, padeiro, artesão em geral etc.), o nacional livre apresentava-se sem 
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conhecimento dessas práticas e muitas vezes acabava sendo substituído pelos 

imigrantes nas indústrias brasileiras. 

 Os conflitos referentes aos imigrantes não paravam por aí. Como já 

descrito anteriormente, os imigrantes europeus tentavam disseminar ideologias 

anarquistas na classe operária de São Paulo. Em 1917, ocorria em São Paulo 

a maior greve operária já vista até aquele período. Esse movimento, porém foi 

fortemente reprimido pelo Estado. Contudo, por mais que o movimento grevista 

tivesse sido controlado, a ideologia anarquista ainda estava disseminada entre 

os trabalhadores paulistas. 

 Tal disseminação de ideais preocupava o Estado pela desordem social e 

econômica que estava a cada dia se desenvolvendo. Os imigrantes com 

ideologias anarcossindicalistas buscavam, por meio da realização de greves, 

protestos, manifestações e artigos em jornais a apresentação do Estado como 

um vilão para a sociedade brasileira. 

 Muitos desses operários eram também estudantes. Revoltados com a 

situação de trabalho no qual se encontravam, esses estudantes acreditavam 

que o anarquismo poderia ser um redentor para a defesa de seus direitos. A 

partir de então, a economia de São Paulo começava a sofrer graves 

consequências, já que, a partir das manifestações e greves, a economia 

brasileira ficava estagnada e o almejado progresso não ocorria. 

 Foi então que o Estado, por meio da educação, instituiu fortemente a 

ideologia do dever de se trabalhar, da importância do trabalho manual, da 

importância da ordem. O Estado defendia a ideologia de que, 

independentemente da sua posição social, é necessário obedecer aos seus 

superiores e, para que o país realmente se desenvolvesse, seria necessário 

que cada um realizasse o seu papel na sociedade sem contestar. 

O método intuitivo, estabelecido a partir da República, utilizava lições 

não somente intelectuais, mas também morais para impor ideologias 

defendendo o progresso estimado pela República:  
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A moral ensinada na escola não deve ser a moral abstrata, deve ser 
a moral aplicada. A escola deve ser a modificadora dos defeitos da 
sociedade, do meio (...) O amor ao trabalho, a honestidade pública e 
particular, a altivez política, o respeito às autoridades, enfim, todas 
as virtudes que tornam um país forte e feliz, só podem vir da escola. 
Não virão de uma vez, transformando de um dia a outro os 
caracteres, mas por isso, mesmo, que o trabalho é lento é que nele 
deve ser empregada mais tenacidade. (CARVALHO, 1989, p. 21). 

 

 Como escrito na citação anterior, a escola deveria ser a modificadora 

dos defeitos da sociedade. O amor ao trabalho e o respeito às autoridades só 

poderiam ser oferecidos por meio da educação. "O tema da organização do 

trabalho estava também associado a projetos de reestruturação do sistema 

escolar que melhor assegurassem a homogeneização e disciplinamento das 

populações." (CARVALHO, 1989, p. 63) 

 O Estado almejava padrões educacionais eficazes para a completa 

formação do cidadão, fosse ele brasileiro ou imigrante. A imagem do educador 

nesse período poderia ser comparada à de um instrutor religioso, pois a esse 

educador também foi atribuída uma missão: transmitir o ensino que 

influenciasse no respeito às regras e aos superiores, fossem eles o Estado, os 

familiares ou os patrões.  

Nesse período, a escola foi considerada a redentora para a 

implantação de novos costumes e ideologias, inclusive referente à ideologia do 

trabalho. Um dos meios mais eficazes para propagação dessa ideologia foi o 

livro didático. Esse importante material de ensino passa, então, a ser utilizado 

como um manual repleto de regras e instruções morais, que, uma vez 

colocadas em prática, garantiriam a mudança esperada pelo País. 

 A literatura educacional do período aparece como um dos mais 

importantes instrumentos para a transmissão das ideologias do Estado. Era 

necessário estabelecer livros que assumissem o papel de propagadores dos 

conteúdos de amor à pátria, respeito aos superiores e a importância do trabalho. 

 Conforme aponta Oliveira (2004), para que um livro didático fosse 

utilizado, fazia-se necessária a aprovação do Estado, pelo Órgão de Instrução 

Pública, e deveria estar de acordo com a lei e com os objetivos ideológicos 

republicanos. Os professores e diretores que adotassem livros que estivessem 
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fora dos padrões estabelecidos ou eram opostos aos conteúdos e às ideologias 

presentes nos livros poderiam ser multados. 

 A seguir, apresentamos uma lição do professor João Köpke sobre a 

importância do amor ao trabalho, do respeito à pátria e da conquista de um 

ofício. Nessa lição, podemos encontrar ideologias explícitas sobre: a 

importância da escola para ser inteligente, a importância da leitura, do serviço à 

pátria, de colocar em prática aquilo que se aprende, de se estudar e de ser um 

bom trabalhador para obter um bom ofício. No final do texto, é apresentado 

que, se a criança cumprir todas as regras, ela conseguirá um bom patrão: 

 

Precisa-se 

Ora, aqui está um annuncio, que se encontra frequentemente nos 
jornaes. 

Mas qual o menino, que satisfaz a taes condições? 

Um menino activo é o que, de boa vontade, faz tudo quanto se lhe 
incumbe, e que se não desalenta diante da menor difficuldade com 
que se depare. 

Um menino activo é o que sempre está prompto para ir levar um 
recado sem se demorar pelo caminho, e que não arrefece o zelo no 
cumprimento das suas obrigações, nem deixa correr desaproveitado 
o tempo, quando alguma cousa vem a desempenhas. 

Um menino intelligente é o que resolve as cousas e faz ouvidos de 
mercador aos vadios, evitando os males em que caem os viciosos. 

Um menino intelligente é o que reflecte e se conduz ajuizadamente; lê 
bons livros; põe em prática o que de bom aprende e aspira a ser um 
cidadão útil a si, á sua família e a sua Patria, quando se fizer homem. 

Um menino de bons costumes, emfim, é o que não mente, não furta, 
não engana, não profere palavras descortezes, não briga, não se 
habitua a bebidas espirituosas, e se revela sempre delicado na 
conversação e no trato. 

E quem é que quer um menino assim: 

Quem o quer? Todos. 

O negociante o quer para seu caixeiro, seja para vender, seja para 
escripturar-lhe os livros, pois está certo de que não será capaz de 
abusar a sua confiança, desviando dinheiro, ou escrevendo 
falsidades. 

O official o que para ser seu aprendiz, pois está certo de que elle se 
esforçará por dar muito boa conta do trabalho, que lhe for marcado, 
sem estragar material por seus erros contínuos. 

O lavrador o quer, pois está certo que será fiel e digno de toda a 
confiança. Não será mister, todos os dias, repetir-lhe que dá ração 
aos animaes, que os leve a beber e que os conduza ou recolha do 
pasto. 

Quer um menino encontrar um bom patrão? 
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Lembre-se, caso queira, de que os patrões sobretudo exigem 
actividade, intelligencia. Agora é a ocasião, e a escola é o logar, em 
que se podem preparar e adquirir todas essas qualidades. (KÖPKE, 
1911, p. 7-9). 

 

De modo geral, os livros de Köpke apresentam ideologias de 

obediência, de respeito, de valorização do trabalho, o que Panizzolo (2006) 

confirma ao escrever que o autor esteve atento aos pedidos do governo. Köpke 

apresenta em seus livros, no decorrer das lições e ilustrações, inúmeras 

mensagens idealizadoras. São apresentados ideais de crianças prestativas, 

corajosas, respeitosas e trabalhadoras. Dentre os acervos analisados, os 

textos de João Köpke eram compostos de várias lições de como ser um exímio 

trabalhador e um bom cidadão:  

 

Köpke esteve muito atento por meio de suas lições para disciplinar a 
alma e o coração dos pequenos, procurando ensinar a todos um 
código de civilidade, por meio da coerção do corpo e da imposição de 
normas de comportamento sociável. As lições exprimem a plena 
confiança do autor na educação doméstica, que imitando e 
obedecendo aos pais, as crianças aprenderiam a ler, ao mesmo 
tempo em que aprenderiam modos e costumes que as converteriam 
em cidadãos republicanos. (PANIZZOLO, 2006, p. 218). 

 

 Conforme aponta Oliveira (2004), o livro didático passava a ser um fiel 

instrumento político: o Estado prescrevia e ordenava, a escola organizava as 

ordens do Estado e o livro didático colocava em prática essas prescrições. Um 

exemplo de um livro didático escrito a partir dos interesses do Estado para 

introduzir a ideologia do trabalho seria a Cartilha do Operário, a qual 

apresentava diversas lições de como ser um exímio trabalhador, um 

trabalhador sem preguiça e o quanto era honroso ser um operário. A seguir, 

apresentamos uma das lições desse livro: 

 

Honra ao trabalho! 

Estão vendo no telhado estes dous homens? 
São os meus camaradas João e Paulo. 
João e Paulo são Carpinteiros. 
São dous bons operarios. 
Trabalham sempre alegres e contentes. 
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E que trabalho arriscado o dos carpinteiros! 
Lá estão elles no alto do telhado. 
A altura não lhes põe medo. 
Honra ao trabalho! 
Fóra o preguiçoso que tem medo do trabalho! 
Honra aos fortes operarios que ganham dinheiro a trabalhar! 
(MORAES, 1924), p. 20).  

 

Figura 7 - Cartilha do Operário: Honra ao Trabalho 

 

Fonte: MORAES, Theodoro de. 1924.  

 

Percebemos que não foi por acaso que os republicanos escolheram a 

educação como a solução modificadora e redentora para a Ordem e o 

Progresso da Nação. Podemos certamente verificar que a educação possuiu 

grande influência e colaboração para inculcar as ideologias sobre a valorização 

do trabalho em um período em que as manifestações e greves, além da 

influência ideológica anárquica, poderiam pôr em risco a ordem do trabalho tão 

almejada pelos Republicanos.  
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Capítulo 4  

A Ideologia do Trabalho nos Livros Didáticos (1910-1930) 

  



118 
 

4.1  A APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS  
 

 Apresentamos a seguir uma lista de cartilhas utilizadas no período 

pesquisado, nas quais constatamos a presença de inúmeras ideologias do 

trabalho, além de ideologias de amor à pátria, respeito ao trabalho e respeito 

aos “superiores” (sejam eles chefes ou o Estado). Encontramos também 

cartilhas escritas especificamente para as crianças operárias do período e para 

os estudantes que cursavam o ensino técnico.  

Utilizaremos revistas de ensino como também periódicos que circularam 

no período de 1910 a 1930. Também achamos interessante apresentar o 

Decreto nº 3356 de 31 de maio de 1921 de São Paulo, no qual encontramos 

inúmeras considerações e exigências educacionais por parte da Secretaria do 

Estado de São Paulo.  

Ao longo desta pesquisa, a nossa hipótese inicial começou a se 

confirmar a partir das leituras dos livros históricos do período. A completa 

confirmação surgiu após realizarmos a pesquisa empírica com levantamento 

dos materiais didáticos utilizados no período de 1910 a 1930. Ao analisarmos 

esses materiais, percebemos o quanto a ideologia do trabalho esteve presente 

nos âmbitos escolares e em seus materiais didáticos.  

Nas cartilhas, nos decretos e nas revistas de ensino apresentadas, 

constatamos a presença da ideologia do trabalho em diversos temas. Neste 

capítulo, apresentaremos os textos que possuem tais ideologias e realizaremos 

uma análise comentada do material com base na realidade do período. 

A seguir, apresentaremos em ordem cronológica uma lista das cartilhas 

analisadas para a construção desta pesquisa. 
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4.1. QUADRO CRONOLÓGICO DOS LIVROS ANALISADOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO 1  

LIVRO 2 

LIVRO 3 

 

LIVRO 4 

 

LIVRO 5 

 

LIVRO 6 

 

LIVRO 7 

LIVRO 8 

LIVRO 9 

LIVRO 10 

 

LIVRO 11 

 

LIVRO 12 

 

LIVRO 13 

 

LIVRO 14 

KÖPKE, João. Primeiro Livro de Leituras Morais e Instrutivas 
para Uso das Escolas Primárias. 28. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves. 1911. (Série Rangel Pestana).  

 KÖPKE, João. Terceiro Livro de Leituras Morais e Instrutivas para 
Uso das Escolas Primárias. 28.ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves. 1911.  (Série Rangel Pestana).  

 BARRETO, Arnaldo de Oliveira. Leituras Moraes. São Paulo: 
Livraria Francisco Alves. 1912. 

KÖPKE, João. Primeiro Livro de Lições Moraes e Instructivas. 
São Paulo: Livraria Francisco Alves. 1920. 

 
OLIVEIRA, Mariano. Páginas Infantis. São Paulo: Melhoramentos. 
1922. 

 
MORAES, Theodoro. Cartilha do Operário. 2.ed. São Paulo: 
Coleção Caetano de Campos. 1924. 

BARRETO, Arnaldo de Oliveira; PUIGGARI, Romão.  Quarto Livro 
de Leitura. 5.ed. São Paulo: Livraria Francisco Alves. 1927. 

 
MORAES, Theodoro. Leitura do Operário. São Paulo: Coleção 
Caetano de Campos. 1928. 

 BARRETO, Arnaldo de Oliveira; PUIGGARI, Romão. Primeiro Livro 
de Leitura. 37. ed. São Paulo: Livraria Francisco Alves. 1928.  

 
CARVALHO, Felisberto. 1932. Quarto Livro de Leitura. São Paulo: 
Livraria Francisco Alves. 119. ed. 

 
BARRETO, Arnaldo de Oliveira; PUIGGARI, Romão. Segundo Livro 
de Leitura. 36. ed.  São Paulo: Livraria Francisco Alves. 1934. 

CARVALHO, Felisberto. Primeiro Livro de Leitura. 119. ed. São 
Paulo: Livraria Francisco Alves. 1934.  

 
CARVALHO, Felisberto. Segundo Livro de Leitura. 99. ed. São 
Paulo: Livraria Francisco Alves. 1934.  

 
KÖPKE, João. Terceiro Livro de Leituras Moraes e Instructivas. 
41. ed. São Paulo: Livraria Francisco Alves. s/d. 
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4.2  QUADRO CRONOLÓGICO DE REVISTAS, DECRETOS E 

PERIÓDICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  ANÁLISE DA IDEOLOGIA DO TRABALHO PRESENTE NOS 

LIVROS DIDÁTICOS (1910-1930) 
 

Conforme esclarecido no capítulo anterior, com a proclamação da 

República, os ideais de Ordem e Progresso foram amplamente difundidos em 

diversos Aparelhos Ideológicos do Estado, dentre os quais podemos destacar o 

Aparelho Ideológico Escolar. 

A educação foi caracterizada como a redentora para a instauração dos 

conceitos de ordem na sociedade brasileira. Além disso, como vimos 

anteriormente, alguns trabalhadores, imigrantes e brasileiros estavam pondo 

obstáculos ao tão almejado progresso.  

Tais trabalhadores ocupavam os postos de trabalho considerados 

subalternos, destacando-se o trabalho manual urbano. Como já exposto 

anteriormente, diversos fatores contribuíram para que esses manifestantes 

organizassem greves e reivindicações de seus direitos. 

As “plantas exóticas” deveriam ser “cortadas” antes que reivindicações e 

ideologias anarquistas se espalhassem no seio da população brasileira. Para 

 

   

 

 

 

LIVRO 1  

LIVRO 2 

LIVRO 3 

LIVRO 4 

Revista de Ensino. Setembro - Dezembro. 1912. 

SCARAMELLI, José. Methodologia Geral do Ensino: 
Compilação feita de acordo com o programa das Escolas 
Normaes. São Paulo: Typ. Ladeira da Memória. 1918. 

Decreto n° 3356, de 31 de Maio de 1921. São Paulo: Typ. 
do Diário Oficial do Estado.  

Revista Educação. São Paulo: Órgão da Diretoria Geral da 
Instrução Pública e da Sociedade de Educação de São 
Paulo. 1929. 
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tanto, o Aparelho Ideológico Escolar implantou medidas para o controle desses 

estudantes trabalhadores. 

Dentre as medidas tomadas nos âmbitos educacionais, o livro didático 

foi amplamente utilizado para a propagação de ideologias do amor ao trabalho, 

do combate à preguiça, do valor do trabalho arriscado, da importância de se 

aprender um ofício etc.  

A ampliação das escolas técnicas no período foi utilizada como medida 

para ensinar conceitos científicos e também para a prática de alguma 

atividade manual. A prática do trabalho manual teria como objetivo principal a 

contribuição para o progresso da economia e o desenvolvimento das 

indústrias brasileiras.  

Além disso, verificamos que as escolas técnicas apresentavam caráter 

mecânico, ou seja, o caráter de aprendizado sistematizado de algum ofício. 

Esses estudantes não desenvolviam apenas práticas manuais, mas também 

aprendiam como se portar em sua atividade conforme a função na produção.  

No levantamento de materiais do período, encontramos uma Compilação 

de Metodologias para o Programa de Escolas Normaes de São Paulo, escrita 

pelo autor José Scaramelli. Esse livro foi nomeado Methodologia Geral de 

Ensino. Nessa obra, havia explicações sobre a importância das escolas 

profissionalizantes, desde a educação primária até o ginásio, como também 

apresentava o papel do livro didático nas escolas: 
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Figura 8 - Capa do Livro: Methodologia Geral do Ensino 

 

Fonte: SCARAMELLI, José. 1918.  

 

O ensino profissional, segundo Scaramelli (1918), tornava-se uma 

necessidade educacional urgente. À medida que o progresso da sociedade 

brasileira ocorria, crescia a necessidade de desenvolver um ensino que 

preparasse os trabalhadores ou futuros trabalhadores para as atividades 

profissionais. Scaramelli (1918) também defendia que as escolas 

profissionalizantes deveriam preparar os estudantes para serem verdadeiros 

contribuintes na economia da nação. Além disso, como aponta o autor, em 

razão da diversidade econômica e ocupacional de São Paulo e da concorrência 

na obtenção de empregos, havia a necessidade de aperfeiçoar as aptidões de 

cada estudante.  

Scaramelli (1918) continua, apresentando a necessidade de multiplicar 

as escolas técnicas. Segundo o autor, o adolescente poderia adquirir ou 

aprimorar o seu ofício. A escola primária deveria orientar desde a primeira 
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idade ao exercício da educação profissional: “orientando desde a primeira 

edade, as creanças que instrúe, para os exercicios e as praticas da educação 

profissional”. (SCARAMELLI, 1918, p. 93). 

Para o autor, o Ensino Profissional poderia ser inserido desde a 

educação primária, introduzindo um ensino profissional regular como uma 

“preparação longínqua para o exercício das profissões, um engodo, um meio 

de mostrar a creança a aplicação das noções geraes que recebe e o proveito 

que dellas pode tirar”. (SCARAMELLI, 1918, p. 93).  

Além disso, desde a mais tenra idade, a criança deveria desenvolver o 

gosto pelo trabalho. Conforme aponta Scaramelli (1918), se a escola 

pertencesse ao meio agrícola, que fossem ensinadas atividades para o campo. 

Caso a escola estivesse localizada nos centros urbanos, deveriam ser 

inseridas atividades para a indústria, desenvolvendo a habilidade manual e o 

gosto pelo ofício: 

 

Toda vez que a escola age num meio agrícola, deve dar ao ensino uma 
orientação correspondente. Do mesmo modo, nos centros em que a 
industria precisa de certa habilidade manual, a escola deve completar-
se por cursos profissionaes e a instrução geral deve desenvolver na 
creança o gosto pelo officio. (SCARAMELLI, 1918, p. 93). 

 

Como pudemos perceber, a partir dos escritos de Scaramelli (1918), a 

iniciativa de multiplicação das escolas técnicas surgiu conforme o 

desenvolvimento da economia e sociedade brasileiras. Nesse período, 

podemos verificar o quanto o aprendizado de algum ofício parecia necessário 

para o almejado progresso da nação.  

Em seguida, Scaramelli (1918) apresenta o papel do livro na educação 

da nova sociedade brasileira. O livro didático seria um instrumento 

indispensável, doravante, nas diversas escolas brasileiras: 

 

Este será para o alumno o instrumento por excellencia, e não conviria 
banil-o das escolas (...). Os livros não serão apenas os meios futuros 
da educação pessoal, da instrucção progressiva que se vae 
adquirindo durante a vida toda, mas meios que convem usar desde 
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cedo, se quizermos nos habituar a manuseal-os com um fim util. Os 
livros trazem precioso concurso á instrucção primária e parece-nos 
não passar sem elles na escola, se quizermos gravar no espirito 
conhecimentos preciosos e duraveis. (SCARAMELLI, 1918, p. 94).  

 

 Conforme aponta Villas (2003), a utilização dos livros didáticos não 

estaria baseada apenas no desenvolvimento intelectual do estudante. Os livros 

didáticos do período deveriam conter lições morais, ensinando os jovens a se 

comportar a partir das novas exigências de civilidade da nação: "Aprender a ler 

não se refere apenas ao desenvolvimento intelectual, mas a uma dimensão de 

valores morais. Ou seja, aprender a ler não é aprender a decifrar o código, mas 

aprender a ser comportar a partir de um novo modelo de civismo e civilidade". 

(VILLAS, 2003, p. 150). 

 Ao estudar alguns dos livros didáticos utilizados no período, 

constatamos que realmente há a introdução de ideologias destinadas a 

contribuir para a civilidade brasileira. Notamos a presença marcante de 

ideologias sobre a importância da obediência, o conceito de não contestar os 

superiores, além de ideologias sobre o tema trabalho.  

Ao realizar as análises, constatamos que há um denominador comum 

entre as intervenções ideológicas: o trabalho sempre é apresentado em termos 

apologéticos e encarado como referência útil e positiva para a vida social 

brasileira. Independentemente das condições de trabalho apresentadas no 

período, constatamos que a ideologia do amor ao trabalho e do dever de se 

trabalhar está presente em diversos autores de livros didáticos do período. 

Conforme aponta Lacerda (2012), ao analisar os livros didáticos do 

período, há uma presença incontestável de lições que buscam ensinar as 

crianças sobre a importância da obediência. Lacerda (2012) continua a 

apresentar que a obediência e o trabalho eram considerados as maiores lições 

que os republicanos desejavam inserir ideologicamente para a organização da 

ordem pública brasileira. 

No livro didático Leituras Moraes, do autor Arnaldo de Oliveira Barreto 

(1912, p. 11), podemos verificar o quanto é ressaltada a característica de ser 

obediente: “A obediência é a mais preciosa virtude da criança”. O texto 
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continua ao apontar que “as crianças são tambem ums ceguinhos nas cousas 

da vida!”. (BARRETO, 1912, p. 11). 

A qualificação metafórica da criança como um “cego na vida” não tem 

sentido. Em certas ocasiões do período, as crianças eram classificadas como 

adultas (ao trabalhar em indústrias), mas, ao mesmo tempo, são classificadas 

como “ceguinhas que precisam ser conduzidas”.  

Podemos comprovar a imposição da obediência (porém exigida de 

maneira injusta) a partir do trabalho do menor nas indústrias, que trabalhava 

como adultos sem ter seus direitos assegurados. Ribeiro (1988) aponta que 

esses menores trabalhavam da mesma forma que os adultos, porém recebiam 

um valor menor por serem considerados crianças.  

Ribeiro (1988) também escreve que a facilidade do controle e da 

imposição de disciplina era justamente resultado da situação social de 

submissão em que mulheres e crianças estavam inseridos: 

 

A facilidade na imposição da disciplina de fábrica para essa força de 
trabalho advinha da própria situação social em que estavam inseridos 
a mulher e a criança – a submissão a uma autoridade do marido, pai, 
irmãos – regra socialmente válida que se refletia no meio fabril na 
subserviência ao mestre e ao contramestre. (RIBEIRO, 1988, p. 159). 

 

 O período de férias, descanso e o horário reduzido nas indústrias em 

função da idade não eram obedecidos. Os patrões alegavam que, caso as 

crianças trabalhassem em horário diferente do de um adulto, atrasariam a 

produção industrial: “alguns industriais de tecidos levantavam a inviabilidade de 

os menores terem uma jornada de trabalho inferior à do adulto, sem que com 

isso quebrasse o ritmo do trabalho e se levasse à sua desorganização”. 

(RIBEIRO, 1988, p. 98). 

Além disso, diversas eram as maneiras encontradas pelos industriais 

para elevar a jornada de trabalho infantil. Como escreve Ribeiro (1988), por 

meio de roubo de horas, ameaça de desemprego e até mesmo a aplicação 

de multas, tornava-se impossível a esses trabalhadores infantis exigirem os 

seus direitos.  
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O exemplo da “cegueira” é equivocado e totalmente ideológico, pois 

demonstra que a criança deve ser conduzida pelos caminhos da vida, 

obedecendo sem contestar, docilmente: "Precisam, por isso, de bons guias, 

que os conduzam pelos caminhos da vida, e aos quaes devem obedecer 

docilmente, afim de que não tenham de lamentar mais tarde as deformidades 

que acaso se lhes desenvolvam nas pequeninas almas". (BARRETO, 1912, p. 

11). 

O texto finaliza ao apresentar: se as crianças examinarem e 

obedecerem tais conceitos, se tornarão “dignos do nome de brazileiros.” 

(BARRETO, 1912, p. 12). 

Nessa obra, percebemos que, se a criança desobedecesse às ordens de 

seus “bons guias”, poderia desenvolver “deformidades nas pequeninas almas”. 

Vemos que, nesse período, a desobediência nas indústrias poderia acarretar 

consequências, como o desconto no salário ou até mesmo a demissão. 

Podemos analisar a partir dessa obra que a obediência e o bom trabalho são 

características fundamentais para tornar-se um bom brasileiro. A obediência 

deve ser exercida mesmo que as crianças sofram consequências, afinal, são 

“ceguinhas da vida” e necessitam obedecer aos seus bons guias: família, 

escola, patrões etc.  

Além disso, como o próprio texto de Barreto (1912) aponta, havia outras 

virtudes consideradas importantes para uma criança exemplar, como a 

importância de ser trabalhador: “Falar sempre a verdade; ser fiel, asseado, 

econômico, trabalhador”. (BARRETO, 1912, p. 12).  

A produção e a rapidez faziam parte do cotidiano nas indústrias e em 

diversos trabalhos manuais urbanos do período. Os curtos prazos de 

entrega, sejam os exigidos em indústrias, prestação de serviços artesanais 

ou alimentícios, possuíam caráter de produção. No livro didático Cartilha 

do Operário, do autor Theodoro de Moraes (1924), são apresentados 

diversos temas sobre o trabalho. Pedreiros, marceneiros, chapeleiros, 

funcionários de indústrias e padeiros são os principais personagens dessa 

obra. A seguir, apresentaremos um texto sobre a importância de um 

trabalho realizado com rapidez: 
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Aqui está a pintura de um forno. Os padeiros trabalham na padaria e 
daqui a uma hora estará prompto o pão. 
O forno está quente e limpo. Os padeiros trabalham com rapidez. Não 
perdem tempo. 

Um amassa a farinha, outro corta os pães e um terceiro, armado de 
pá, mette-os com rapidez no forno.  

Daqui a pouco estarão assados os pães e terá a freguezia uma bella 
fornada. 

Uma bella fornada de pães quentinhos e deliciosos! 

Os padeiros trabalham na padaria. (MORAES, 1924, p. 28). 

 

Conforme o texto, quando os trabalhadores executam sua atividade com 

rapidez, tornam-se melhores contribuintes para a produção. Quando o trabalho 

em equipe é realizado, podemos perceber que a produção ocorre de maneira 

mais rápida. 

Vemos que esse texto aponta um modo de produção capitalista, em que 

se deve dar prioridade à quantidade e às relações de produção. O processo 

produtivo pode alienar o trabalhador. O padeiro, conforme aponta o texto, 

executa apenas aquele pequeno ofício, contribuindo para o produto final. No 

período estudado, vemos que essa característica não se dava apenas na 

produção de pães, mas, de maneira geral, no trabalho manual urbano. A partir 

de nossa pesquisa, achamos pertinente destacar o trabalho manual urbano 

realizado em indústrias paulistas. 

Podemos exemplificar o processo de produção na fábrica de fiar e tecer. 

Ribeiro (1988) aponta que a transformação do algodão em fio e, logo após, em 

tecido era realizado a partir de uma série de seções. A limpeza e a separação 

do algodão, o tecer, o tingir, o alvejar, o acabamento etc. eram trabalhos 

divididos. Cada seção era responsável por obedecer a sua função e cumprir o 

seu prazo, para não atrasar a produção e o resultado do produto final. 

Nessa mesma cartilha, de Theodoro de Moraes, constatamos a ideologia 

de que os trabalhadores devem trabalhar contentes, além disso, aquele que 

não trabalha é considerado preguiçoso. Os trabalhadores acordam cedo, 

ganham dinheiro e trabalham sempre alegres:  
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Aonde vão os fortes operarios? 
Vão para a fabrica. 
Tão cedo e já vão para a fabrica! 
Que elles fazem na fabrica? 
Trabalham e ganham dinheiro. 
Trabalham alegres e contentes. 
Fóra o preguiçoso que não trabalha! 
Fóra o preguiçoso que tem medo do trabalho! 
Quem não trabalha não ganha dinheiro. 
Quem não ganha dinheiro não póde sustentar a família. 
Quem fez estas botinas e chinelos? 
Foi o sapateiro Celestino. 
Quem fez estas chitas e morins? 
Foi Pedro, o tecelão. (MORAES, 1924, p. 23). 

 

Em outro texto, constatamos que há alegria e contentamento mesmo 

quando pode haver riscos no trabalho. Nesse texto, é apresentado o trabalho 

arriscado realizado pelos carpinteiros, apresentados como bons operários, pois 

sempre trabalham alegres e contentes mesmo com as condições oferecidas. O 

texto finaliza ao apontar que há honra para os trabalhadores que não têm medo 

do trabalho arriscado. O texto também considera que aqueles que são 

“medrosos” são preguiçosos: 

 

Estão vendo no telhado estes dous homens?  
São os meus camaradas João e Paulo. 
João e Paulo são carpinteiros. 
São dous bons operários. 
Trabalham sempre alegres e contentes. 
E que trabalho arriscado o dos carpinteiros! 
Lá estão elles no alto do telhado. 
A altura não lhes pões medo. 
Honra ao trabalho! 
Fora o preguiçoso que tem medo do trabalho! 
Honra aos fortes operários que ganham dinheiro a trabalhar! 
Honra ao trabalho! (MORAES, 1924, p. 20). 

 

O amor ao trabalho manual e o contentamento independente das 

condições de trabalho são questões amplamente apresentadas na obra 

Cartilha do Operário. No entanto, conforme apontam Hall e Pinheiro (1981), a 

inalação de serragens e pó era comum, ocasionando inúmeros problemas 

respiratórios. Essas ideologias eram inseridas nos livros didáticos para que os 

estudantes trabalhadores ou futuros trabalhadores convivessem com tais 
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situações e considerassem com normalidade a realização dessas funções em 

condições arriscadas: 

 

Aqui está a estampa de uma officina. 
Que alegre officina! 
Que alegre trabalho o da officina! 
E´ a officina onde trabalham os fortes marceneiros. 
E´ uma marcenaria. 
Como todos trabalham na marcenaria! 
Os marceneiros trabalham e cantam. 
Trabalham as serras, as plainas, as verrumas e os martelos. 
Que alegre e forte rumor! 
Ric, rac! Toc, toc, toc! Ss, ss! 
Que alegre officina! (MORAES, 1924, p. 15). 

 

Ao considerarmos a realidade do período, vemos que os acidentes de 

trabalho eram inúmeros. Hardman e Leonardi (1991) apontam que as 

pequenas empresas de marcenaria apresentavam logística totalmente confusa 

e perigosa. Não havia separação entre os trabalhadores e os instrumentos de 

trabalho. As condições de trabalho nessas pequenas empresas eram 

consideradas péssimas. Os locais eram escuros, havia inúmeros buracos e 

ratos mortos que, não sendo retirados, ficavam putrefatos e geravam um 

“cheiro pestilento”: 

 

locais escuros, mal-iluminados, “casebres velhos”, cheios de buracos, 
onde alguma ratazana dá o último suspiro, entrando em estado de 
putrefação e exalando um cheiro pestilento, que reclama os serviços 
de profilaxia. (...) das quarenta e seis crianças ali empregadas de 12 
a 14 anos, somente quinze não estavam tuberculosas. (HARDMAN e 
LEONARDI, 1991, p. 137-138). 

 

 A falta de iluminação ocasionava, segundo Hardman e Leonardi (1991), 

diversos acidentes de trabalho quando eram exercidas atividades com 

maquinários, como por exemplo, marcenaria. Além disso, não havia 

previdência social para apoiar os acidentados no trabalho:  

 

(...) não havia indenização por doenças ou acidentes de trabalho. (...) 
eram inúmeros os casos de contaminações, mutilações e mortes (...) 
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marcando assim uma tradição recordista de acidentes de trabalho 
que permanece, até hoje no capitalismo brasileiro. (HARDMAN e 
LEONARDI, 1991, p. 138).  

 

Essas fábricas, por serem menores e “escondidas” (expressão 

encontrada em muitos autores), não eram submetidas a uma verdadeira 

inspeção e a exigências rígidas sobre as condições de trabalho e do local. A 

visão romantizada de honra e de felicidade ao trabalhar nesses locais era algo 

totalmente fantasioso e ideológico.  

 

Que estampa é esta? 
E´ a estampa de uma machina. 
Como se chama a machina da estampa? 
Chama-se tear. 
O tear é a machina dos tecelões. 
Trabalho num tear igual a este. 
Trabalho alegre e contente para os meus freguezes. 
Com o dinheiro que ganho sustento a minha família. 
Com a chitas e morins do meu tear fazem as costureias vestidos, 
camisas, lenços e lençóes. 
O tear é a machina dos tecelões. (MORAES, 1924, p. 12). 

 

Podemos apresentar mais uma formulação ideológica romantizada da 

realidade: a que aponta o trabalho na indústria têxtil como algo belo. Nesse 

texto, o trabalho do tecelão é realizado de maneira alegre e contente. Porém, 

ao consultarmos diversos livros sobre as condições das indústrias têxteis 

paulistas, constatamos um dos piores cenários empresariais do período. 

Segundo Hardman e Leonardi (1991), as indústrias de vidro e as indústrias 

têxteis eram as principais do período em São Paulo.  

No setor têxtil, conforme apontam Hardman e Leonardi (1991), era 

onde mais ocorriam os acidentes de trabalho. As lançadeiras tornavam-se 

verdadeiro símbolo da violência. Essa peça era considerada uma constante 

ameaça para as tecelãs, pois, quando escapava do tear, projetava-se em alta 

velocidade para os lados. “Olhos vazados, dedos e braços amputados eram 

resultados comuns da ferocidade das lançadeiras”. (HARDMAN e LEONARDI, 

1991, p. 138). 
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Além disso, continuam Hardman e Leonardi (1991), as costureiras 

muitas vezes levavam à boca a lançadeira, para “engomar” o fio da trama. O 

“levar à boca” tornava-se responsável por transmitir moléstias, devido à 

absorção do pó e de anilinas. Ribeiro (1988) também apresenta a questão das 

lançadeiras, escrevendo que, em 1920, houve a advertência do médico José 

Ribeiro de Oliveira Netto em uma indústria têxtil, apontando a utilização anti-

higiênica das lançadeiras, podendo contrair e veicular germes como sífilis e 

tuberculose. Outro fator que podemos destacar nesse texto é a imagem 

fantasiosa do local de trabalho:  

Figura 9 - Cartilha do Operário: O Tear 

 

Fonte: MORAES, Theodoro de. 1924.  

Além de um texto romantizado, o cenário apresentado nessa imagem é 

totalmente fantasioso, pois apresenta uma funcionária trabalhando 

tranquilamente em sua “machina de tecelões”. Além disso, vemos uma sala 

ventilada, com janelas e curiosamente um vaso de flor compondo o cenário. 

Conforme aponta Ribeiro (1988, p. 116), ao entrar na fábrica de fiação e 

tecelagem, havia três aspectos que impressionavam: “a espessa camada de 

poeira, a umidade combinada com o calor abafado e o barulho ensurdecedor 

das batidas compassadas dos teares”. Outro aspecto apontado seria a 
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ausência de janelas, ocasionando falta de iluminação e ventilação. A 

aglomeração de trabalhadores em um pequeno espaço também era comum.  

 

Espaço diminuto encerando uma enorme quantidade de 
trabalhadores, ausência de ventilação, iluminação irregular, 
instalações sanitárias fétidas. No dizer do médico sanitarista José 
Ribeiro de Oliveira Netto predominavam, na década de 1920, 
precárias instalações fabris (...) A insegurança, o risco que o operário 
corria de acidentes no trabalho, resultante da aglomeração de 
máquinas, sem aparelhos protetores, telas ao redor das engrenagens 
e das correias transmissoras de força, estava presente em quase 
toda as fábricas e não somente as de fiação e tecelagem de algodão. 
(RIBEIRO, 1988, p. 116-117). 

 

 O ar confinado, de acordo com Ribeiro (1988), era comum em todas as 

fábricas têxteis. Conforme continua a autora, as péssimas condições de 

ventilação faziam parte de diversos segmentos industriais, dada a deficiência 

nas construções fabris do período, impedindo a troca regular de ar. Ribeiro 

(1988) também aponta que tanto o ar confinado quanto as questões de 

iluminação dependiam do número de aberturas do prédio, que eram 

pouquíssimas e muitas vezes fechadas com vidros.  

 Ribeiro (1988) apresenta em seu livro dados do Jornal A Plebe do 

período em que a imprensa operária apresenta todos os males a que os 

trabalhadores das tecelagens estavam sujeitos:  

 

A superfídia das lançadeiras tuberculizáveis... 
As dermatoses profissionais... 
As pneumoconicoses resultantes da irritação do parênquima 
pulmonar pelas poeiras... 
As deformações decorrentes das atitudes forçadas... 
As queimaduras de ácido e álcalis na seção de tinturaria... 
As úlceras horríveis... 
As congestões resultantes das variações de pressão... 
O ar viciado... 
O calor úmido das seções determinadas... 
A imundície das pias... 
A uniformidade bestializadora do trabalho... 
As deformações fatais das mãos... 
As flitenas, essas bolhas incômodas... 
Os acidentes... 
A prematuração das crianças submetidas ao labor dos adultos... 
A incultura das massas originando um anti-higienismo perigoso... 
O trabalho das mulheres grávidas... 
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A depravação moral... (Jornal A Plebe, 1922 apud RIBEIRO, 1988, p. 
131). 

 

 A partir desse artigo escrito pelo Jornal A Plebe, apresentado por 

Ribeiro (1988), podemos comprovar as condições reais em que os 

funcionários fabris trabalhavam. Podemos concluir, portanto, que a imagem 

romantizada era totalmente irreal, haja vista as verdadeiras condições 

oferecidas nas indústrias paulistas.  

 Hall e Pinheiro (1981) apresentam que os acidentes fabris ocorridos no 

período não aconteciam apenas pelas péssimas condições de iluminação e dos 

maquinários. Os acidentes também eram ocasionados pela falta de 

conhecimento e habilidades para manejar os maquinários:  

 

Os acidentes nos estabelecimentos fabris de tecidos não são 
somente ocasionados pelos defeitos apontados: motivam-nos 
também, e em maior número, a inexperiência e falta de habilitações 
do pessoal a que incumbe o manejo das máquinas e a execução de 
trabalhos para ele desconhecido. (HALL e PINHEIRO, 1981, p. 60). 

  

 Como apontam Hall e Pinheiro (1981), os acidentes ocorriam por falta de 

conhecimento e agilidade ao manusear os equipamentos. Ribeiro (1988) 

escreve que as tarefas rápidas eram destinadas principalmente às crianças, em 

função da crença de que elas seriam mais qualificadas por possuírem mais 

agilidade e destreza por terem mãos menores. No livro didático Páginas 

Infantis, do autor Mariano Oliveira (1922), é apresentado um texto ideológico 

sobre mãos infantis pequeninas, leves e ágeis e feitas para trabalhar: 
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Figura 10 - Páginas Infantis: Minhas Mãos 

 

Fonte:  OLIVEIRA, Mariano. 1922.  

Ribeiro (1988) escreve que o setor têxtil era o maior empregador de 

mulheres e menores na indústria paulista. As tarefas eram consideradas pelos 

industriais como algo simples, que não exigia conhecimento científico nem 

grande esforço muscular, bastando apenas destreza e agilidade: “Assim, a 

entrada de mulheres e menores na fábrica de tecidos responde aos requisitos 

de um processo de trabalho marcado exclusivamente pela necessidade de 

atenção e de uma certa agilidade nos dedos para remendar fios”. (RIBEIRO, 

1988, p. 191). 

 Porém, ao contrário do que os industriais acreditavam, eram necessários 

experiência e conhecimento para trabalhar nos maquinários, pois, como 

apontam Hall e Pinheiro (1981), a falta de habilidade e de conhecimento 

contribuía para a ocorrência de acidentes nas indústrias.  

 Conforme aponta Scaramelli (1912), a aprendizagem de algum ofício no 

período de 1910-1930 tornou-se primordial nas escolas profissionais. A 

educação e o trabalho deveriam estar interligados. A educação formaria o novo 

trabalhador brasileiro, e o aprendizado de um ofício tornaria o estudante apto 

para o trabalho industrial. Além disso, aqueles que trabalhavam eram 
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considerados ideologicamente úteis aos familiares como também à sociedade. 

Vejamos o exemplo a seguir, encontrado na Cartilha do Operário: 

 

Aqui estou mettido na minha blusa e com o meu boné de operário. 

Deixei em cada o paletó, que comprei do alfaiate com o meu dinheiro. 

Sou um operário activo e robusto. 

Cedo já estou fóra da cama. 

Aproveito o meu tempo. 

De dia estou na officina de marceneiro, onde trabalho com a serra, o 
martelo e a plaina. 

De noite, estou na escola, onde aprendo a ler, a escrever e a contar. 

Aos domingos, vou ao cinema. 

Amo a minha patria. 

Não sou preguiçoso e nem quero ser analphabeto. 

Quero ser útil a mim mesmo, aos meus e a minha família. 

Amo a minha família. 

Sustento-a com o meu trabalho. (MORAES, 1924, p. 31). 

 

 Podemos verificar diversas ideologias presentes nesse texto. No início, o 

trabalhador ativo é apresentado com uma aparência forte (robusta). Muitos dos 

marceneiros são robustos por executarem trabalhos braçais e pesados, porém 

não devemos esquecer que, no período estudado, as doenças e os acidentes 

de trabalho em marcenarias eram comuns. Como escrito anteriormente, a 

aspiração de pó das madeiras e a má utilização dos aparelhos contribuíam 

para a falta de saúde e até mesmo mutilações.  

 Além disso, no texto, há a ideologia fantasiosa de que, mesmo que o 

personagem realizasse um trabalho manual pesado, ainda lhe restavam forças 

para estudo e diversão nos finais de semana. A realidade apresentada nos 

livros estudados e nos dados apresentados do período apontam que a jornada 

de trabalho de menores não era obedecida. Muitos deles ultrapassavam o seu 

expediente, trabalhando até altas horas da noite e prejudicando muitas vezes 

os seus estudos e a sua saúde. Segundo Ribeiro (1988), as crianças 

trabalhavam noite e dia em serviços arriscados, e, quando acabava o serviço 

na madrugada, eram forçados a dormir na fábrica. 
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 Apresenta-se também o trabalho em tom apologético como um fator que 

contribui para a obtenção de recursos materiais e de divertimento, como o 

cinema aos domingos. Conforme apontam Hall e Pinheiro (1981), os 

trabalhadores brasileiros não possuíam nenhuma garantia no que dizia respeito 

ao pagamento pontual de seus salários. Esse problema era um dos maiores 

fatores para a eclosão e a realização de greves no período. Hall e Pinheiro 

(1981) continuam ao apontar que os salários oferecidos eram “salários de 

fome”: “Devido ao elevado custo de vida e aos miseráveis salários que os 

trabalhadores urbanos do Brasil recebem, centenas de milhares de 

trabalhadores e suas famílias estão obrigados a comer uma só vez por dia” (p. 

137). Ribeiro (1988) escreve que, quando o salário referia-se aos menores, ou 

estes não recebiam ou recebiam salários baixíssimos.  

  

Figura 11 - Cartilha do Operário: Conjugação dos verbos (trabalhar, fazer e dar) 

 

Fonte:  MORAES, Theodoro de. 1924.  

 Achamos interessante apresentar essa imagem retirada do livro Cartilha 

do Operário (1924) apenas para salientarmos que a ideologia do trabalho 

apresentava-se não apenas em textos e lições morais e instrutivas, mas 

também apareciam em diversos exercícios. Na conjugação dos verbos 
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trabalhar, fazer e dar, percebemos que todos são apresentados como verbos 

de ação. Isso indica que há uma ordenação para que o aluno possa praticar 

tais ações, como combate à indolência dos trabalhadores ou futuros 

trabalhadores brasileiros.  

 Outra maneira de inserir a ideologia do trabalho e a normalidade de 

trabalhar em algum ofício arriscado dava-se a partir do aprendizado de 

materiais pertencentes a diversos ofícios. Após a apresentação de tais objetos, 

havia um exercício. Vejamos o exemplo a seguir: 

Figura 12 - Cartilha do Operário: Exercício de Associação 

 

Fonte:  MORAES, Theodoro de. 1924.  

 

 As ideologias presentes nos livros didáticos eram inúmeras e, como 

percebemos, eram acompanhadas de situações do cotidiano da criança, para 

que compreendessem, a partir do seu dia a dia, que o trabalho infantil era algo 

“comum e saudável”. 

 No Texto O Trabalho, do autor João Köpke (1920), podemos analisar a 

exaltação de se trabalhar, bem como a possibilidade de a alegria ser resultante 

da realização de algum ofício. Também é apontado que o brinquedo pode 

cansar, mas o trabalho causa alegria: 



138 
 

 

– Mas mamãi, disse Carolina, eu não sei porque é que nós havemos 
de estar mais contentes hoje que hontem. Hontem a prima Candinha 
esteve aqui e nós brincamos o Chicote-queimado e a Cabra-céga até 
não querer mais.  

- Eu sei, eu sei porque é, disse Mariquinhas. – É porque nós 
estivemos occupadas hoje em alguma coisa util. Estamos contentes, 
porque estivemos trabalhando.  

- Tens razão, minha filha, disse Dona Francisca. – É isso mesmo. 
Estimo que vocês ambas saibam que o trabalho alegra, e que o 
brinquedo também póde cançar e aborrecer”. (KÖPKE, 1920, p. 106-
107). 

 

 Para Vygotsky (1998), o brincar está relacionado com o aprender. A 

brincadeira permite que a criança se desenvolva em diversos âmbitos, desde a 

criatividade até mesmo a interação, permitindo que, no futuro, desenvolva 

atividades mais elaboradas e possua melhor socialização. O brincar é 

fundamental para que a criança seja um adulto criativo, e até mesmo inteligente. 

 João Köpke apresenta de maneira capciosa a exaltação do trabalho. O 

brincar é mostrado como uma atividade que pode cansar. As brincadeiras 

apresentadas no texto possuem uma atividade física inserida, por isso cansam. 

Porém o autor, de maneira ardilosa, apresenta a exaltação do trabalho. 

 A normalidade do trabalho infantil é algo presente em todas as obras 

de João Köpke desse período. Conforme aponta Oliveira (2004), dentre 

outros professores, João Köpke era um renomado professor que, além de 

autor de diversos livros didáticos, ministrava palestras e cursos sobre a 

Educação do período: 

 

Felisberto Rodrigues Pereira de Carvalho, Arnaldo de Oliveira 
Barreto, Romão Puiggari e João Köpke, dentre outros, eram 
professores renomados que, além de autores de livros didáticos, 
também ocupavam cargos públicos, escreviam em revistas 
pedagógicas subsidiadas pelo governo, traduziam textos teóricos e 
também ministravam palestras e cursos. Considerados portadores de 
uma cultura diferenciada, eram estudiosos e especialistas acerca do 
tema Educação. Suas ideias, seus livros, seus métodos e teorias 
eram divulgados por intermédio dos impressos que estavam 
circulando naquele período, com o intuito de levar aos demais 
professores públicos, subsídios que contribuíssem para a formação 
do exercício da docência, além de demarcar fronteiras e estabelecer 
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poderes, pois eram considerados formadores de opinião. (OLIVEIRA, 
2004, p. 66-67). 

 

Panizzolo (2006) apresenta Köpke como um dos maiores escritores de 

livros didáticos do período. Suas obras estavam presentes na lista das mais 

vendidas, “sob as carteiras e nas mãos de crianças de escolas particulares e 

públicas” (PANIZZOLO, 2006, p. 298). Baseado na doutrina positivista, Köpke 

pregava que a educação deveria estar, segundo Panizzolo (2006), ancorada 

em três pilares sólidos: família, pátria e humanidade. 

O amor à pátria era apresentado por Köpke como um dever de todo 

cidadão brasileiro. Muitas vezes as doutrinas positivistas eram 

apresentadas de maneira subliminar nos livros didáticos escritos pelo 

autor. O conceito de ordem e progresso estava presente em diversas lições 

morais e instrutivas. Panizollo (2006) escreve que Köpke acreditava que a 

educação deveria ser utilizada para a disciplina da alma e do coração dos 

estudantes. Para esse autor, os livros didáticos seriam tornados como um 

código de civilização, por meio da coerção do corpo e da imposição de 

normas de comportamento sociável: 

 

Köpke esteve muito atento por meio de suas lições para disciplinar a 
alma e o coração dos pequenos, procurando ensinar a todos um 
código de civilidade, por meio da coerção do corpo e da imposição de 
normas de comportamento sociável. As lições exprimem a plena 
confiança do autor na educação doméstica, que imitando e 
obedecendo aos pais, as crianças aprenderiam a ler, ao mesmo 
tempo em que aprenderiam modos e costumes que as converteriam 
em cidadãos republicanos. (PANIZZOLO, 2006, p. 218). 

 

Os temas e costumes apresentados por Köpke eram considerados 

estratégias para a introdução de conceitos para a civilidade como também os 

costumes do regime republicano. A preocupação de Köpke com a inculcação 

da honra do trabalho manual para o progresso da nação era evidente. Diversas 

lições sobre essa temática foram apresentadas em seus livros. Várias 

situações e personagens apontavam para o dever de se trabalhar. A partir da 
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análise realizada nesta pesquisa, achamos interessante a utilização de animais 

para o ensino de diversas lições do amor ao trabalho. 

O enaltecimento da obediência dos animais, o senso de ordem, a 

noção da função e da divisão de trabalho de cada animal sempre apontam para 

a ordem e a organização para um bem comum. Panizzolo (2006, p. 238) faz 

referência à utilização de animais para as lições de Köpke: “Por fim, os animais 

são enaltecidos por sua obediência, senso de ordem, noção de divisão de 

tarefas e, sobretudo, pelo afã em produzir suas casas e armazenar seus 

alimentos, sempre tendo como meta a preservação da comunidade”. 

Apresentamos a seguir uma lição em que Köpke (1911), em seu Primeiro Livro 

de Leituras Moraes e Instructivas, utiliza os animais como exemplos de seres 

organizados e trabalhadores: 

 

Ao amanhecer todos trabalham – desde os animais – insetos até o 
homem... Começa a manha. 

As galinhas vão saindo do poleiro... Os trabalhadores levantam-se da 
cama... Os cavalos rincham e seguem para o serviço... As abelhas 
saem do seu cortiço para chupar o mel das flores... 

Os homens, que anoitecem cansados, estão fortes e prontos para 
começar outra vez o seu trabalho. 

Como é bonito o amanhecer! ... E quem é que não vê todas estas 
coisas tão bonitas? Quem é? 

É aquele que fica na cama, dormindo e roncando até tarde. É... o 
preguiçoso. (KÖPKE, 1911, p. 8-9). 

 

No texto acima, constatamos a ideologia de que todos contribuem, com 

as suas tarefas, para o progresso da sua comunidade. Os animais mantêm a 

natureza em equilíbrio; o homem, ao trabalhar, também mantém a sociedade 

em sua devida organização. Köpke conclui sua lição, sustentando que aqueles 

que ficam na cama e não contribuem para os afazeres diários são preguiçosos. 

Faria (1985) confirma que, em muitos livros didáticos, os homens, assim como 

os animais, trabalham para manter a natureza em equilíbrio, e o trabalho é a 

garantia da sua sobrevivência como qualquer outra espécie: 
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Tanto os homens como os animais trabalham para manter a natureza 
em equilíbrio, o produto do trabalho é a garantia da sobrevivência, daí 
ser igual para qualquer ser vivo. Não apareceu qualquer referência 
sobre a capacidade do homem antecipar na mente sua ação para 
transformar a realidade. É como se o homem produzisse, como os 
animais, pela necessidade física imediata. (FARIA, 1985, p. 20). 

 

 Conforme escreve Oliveira (2004), a cada dia, ao estudar os livros 

didáticos, as crianças recebiam uma dose diária do medicamento que combatia 

os maus costumes da antiga sociedade brasileira. Dentre os novos costumes, 

podemos destacar o desejo dos ideólogos e escritores educacionais brasileiros 

do período ao procurarem organizar não apenas livros como também a 

“organização da nação” para o almejado progresso. Dentre tais objetivos, 

destacamos nesta pesquisa a presença da ideologia do trabalho nos livros 

didáticos do período. 

 A partir do nosso levantamento de materiais, pudemos comprovar a 

presença marcante da ideologia do trabalho nos livros didáticos. Por meio de 

personagens e cenários romantizados, até mesmo pela utilização de animais, 

verificamos que a introdução da ideologia do labor fazia-se presente em 

diversos autores de livros didáticos da sociedade brasileira. A ideologia do 

trabalho manual urbano da classe dominante é amplamente apresentada 

nesses materiais.  

 Além disso, constatamos que nenhuma corrente ideológica específica 

dentre aquelas representativas da classe dominante era hegemônica na 

literatura didática. Porém, podemos perceber que há traços dessas correntes 

em diversos textos utilizados no período. Não podemos comprovar que a 

educação pública atuou como instrumento de neutralização de ideologias 

anarquistas e da revolta política contra as condições de trabalho, mas podemos 

levantar a hipótese de que a educação pública contribuiu para a integração das 

classes trabalhadoras da Primeira República à ordem social burguesa, mesmo 

que essa integração não fosse sinônimo de abdicação à movimentação de tipo 

reivindicatório.  
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4.4 APRESENTAÇÃO DE QUADROS A PARTIR DE TEMAS 

ESPECÍFICOS PRESENTES NOS MATERIAIS DIDÁTICOS 

ANALISADOS  
 

 A seguir, apresentaremos quadros informativos com o objetivo de 

organizar as cartilhas analisadas a partir de temas referentes à apologia do 

trabalho em diferentes temáticas.  

 

 
 

TEMA: TRABALHO EM MARCENARIA 

 

Sou operário. O meu trabalho é de ser marceneiro. Sou operário e trabalho numa 
fabrica. Trabalho na fabrica como marceneiro. (Cartilha do Operário, 1924, p. 3). 

 Esta é a minha fabrica. Como é grande a fabrica! E’ uma grande fabrica de moveis. 
Fabricam-se muitos moveis na fabrica onde trabalho. Sou marceneiro. Faço mesas, 
cadeiras, sofás e muitos outros móveis. (Cartilha do Operário, 1924, p. 4). 

 

TEMA: AMOR AO TRABALHO 

Sou operário. Sou marceneiro. Faço mesas, cadeiras e sofás. Sou chapeleiro. Fabrico 
chapéos, cartolas e bonés. Amo meu trabalho. Amo a minha fabrica. Os chapeleiros 
fabrica bonés, cartolas e chapéos. Aqui está o operario. Aqui estão sobre a mesa os 
chapéos que o operario fez. Quem fez estes bonés? Quem fez a cartola que está sobre 
a cadeira? Foi o operario que trabalha na fabrica de chapéos. Na minha fabrica de 
chapéos. Na minha fabrica fazem-se cadeiras, sofás e mesas. E’ uma grande fabrica 
de moveis. A fabrica é grande e alta. Quem fez esta mesa? Foi o marceneiro que 
trabalha na fabrica de moveis. De quem são estas cadeiras? São do chapeleiro que fez 
o boné do marceneiro. (Cartilha do Operário, 1924, p. 6). 

Aqui está este chapéo, esta cartola a este boné. Quem fez a cartolla que está sobre a 
cadeira? Quem fez o boné que está sobre a mesa? Fui eu quem os fez. Sou 
chapeleiro. Sou operario na fabrica de chapéos. Fabrico chapéos altos e baixos, duros 
e molles. Os chapeleiros fazem cartolas altas e duras. Os chapeleiros tambem fazem 
bonés baixos e molles. Amo o trabalho. (Cartilha do Operário, 1924, p. 5). 
Amo a fabrica onde trabalho. Faço botas, botinas e chinelos. Tecemos pannos para 
roupas. (Cartilha do Operário, 1924, p. 9). 

Quem é este operario? E’ um meu camarada. E’ um bom tecelão. Trabalhamos na 
mesma fabrica. Somos tecelões. Tecemos os pannos de que se fazem as roupas. 
Amamos o trabalho e a fabrica. Somos bons camaradas. Somos freguezes do 
sapateiro Pedro, de quem compramos botinas e chinelos. Nós lhe vendemos os bonitos 
pannos que tecemos. Somos bons camaradas. (Cartilha do Operário, 1924, p. 8). 
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No regaço do luxo, a opulência. Os cançaços do ocio maldiz. Entre as lidas, sorri a 
indigencia. Co’o pão negro se julga feliz. Trabalhar, meus irmãos, que o trabalho. E’ 
a riqueza, é verdade, é vigor. Dentre a orchestra da serra e do malho. Brotam vida, 
cidades, amor. Deus impondo ao peccado a fadiga. Tê na pena srriu paternal. O que 
vence a preguiça inimiga. Reconquista o Eden terreal. O que vive na inercia 
aborrida. Não somente é d’irmãos roubador: E’ suicid, e mais vil que suicida. E’ 
suicida a quem falta o valor. Mar e terra, ar e céo, tudo lida. Deus a todos pôz luz e 
deu mãos. Lei suprema, o trabalho é a vida. Trabalhar! Trabalhar, meus irmãos! 
(Cartilha do Operário, 1924, p. 90). 

 

 

 

TEMA: TRABALHO ALEGRE E CONTENTE 

Aonde vão os fortes operários? Vão para a fabrica. Tão cedo e já vão para a fabrica! 
Que elles fazem na fabrica? Trabalham e ganham dinheiro. Trabalham alegres e 
contentes. Fóra o preguiçoso que não trabalha! Fóra o preguiçoso que tem medo do 
trabalho! Quem não trabalha não ganha dinheiro. Quem não ganha dinheiro não 
póde sustentar a familia. Quem fez estas botinas e chinelos? Foi o sapateiro 
Celestino. Quem fez estas chitas e morins? Foi Pedro, o tecelão. (Cartilha do 
Operário, 1924, p. 223). 

Aqui está a estampa de uma officina. Que alegre officina! Que alegre trabalho o da 
officina! E’ a officina onde trabalham os fortes marceneiros. E’ uma marcenaria. 
Como todos trabalham na marcenaria! Os marceneiros trabalham e cantam. 
Trabalham as serras, as plainas, as verrumas e os martelos. Que alegre e forte 
rumor! Ric, rac! Toc, toc, toc! Ss, ss! Que alegre officina! (Cartilha do Operário, 
1924, p. 15). 

Que estampa é esta? E’ a estampa de uma machina. Como se chama a machina da 
estampa? Chama-se tear. O tear é a machina dos tecelões. Trabalho num tear igual 
a este. Trabalho alegre e contente para os meus freguezes. Com o dinheiro que 
ganho sustento a minha familia. Com as chitas e morins do meu tear fazem as 
costureiras vestidos, camisas, lenços e lenççóes. O tear é a machina dos tecelões. 
(Cartilha do Operário, 1924, p. 12). 

TEMA: HONRA AO TRABALHO ARRISCADO 

Bom dia, João! Bom dia, Paulo! Tão cedo e já fóra de casa! Aonde vão os 
camaradas? Vamos para o trabalho. O trabalho é arriscado, mas não nos põe medo. 
Trabalhamos agora na construcção de uma casa. Os pedreiros já estão erguendo as 
paredes. Nós já cortámos os barrotes, os caibros, as ripas, as traves e a cumieira. 
Temos tudo prompto para a armação de madeira do telhado. Até o fim da semana 
estará o madeiramento prompto e os telhadores virão para pôr as telhas. Vamos 
para o trabalho. (Cartilha do Operário, 1924, p. 22). 

Estão vendo no telhado estes dous homens? São os meus camaradas João e 
Paulo. João e Paulo são carpinteiros. São dous bons operarios. Trabalham sempre 
alegres e contentes. E que trabalho arriscado o dos carpinteiros! Lá estão elles no 
alto do telhado. A altura não lhes põe medo. Honra ao trabalho! Fóra o preguiçoso 
que tem medo do trabalho! Honra aos fortes operarios que ganham dinheiro a 
trabalhar! Honra ao trabalho! (Cartilha do Operário, 1924, p. 20). 

TEMA: MÚSICA – HYMNO AO TRABALHO 
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 TEMA: TRABALHO E ESTUDO 

Si Raphael e tantos outros tivessem aprendido a ler, a escrever e a contar, menos rude 
e penosa lhes seria a vida. Ella não lhes pesaria tanto. Com um serviço menos pesado, 
ganhariam tres, cinco vezes mais. Bem faço eu que não perco tempo. De dia, trabalho 
na minha officina. De noite, aqui estou na escola, onde aprendo a ser util a mim mesmo, 
aos meus e à patria. Não perco tempo nos cinemas. Aos cinemas vou aos domingos. 
Como é util aprender alguma cousa! Como é bom não ser analphabeto! Como é bom 
não ser analphabeto! (Cartilha do Operário, 1924, p. 30). 

Aqui estou mettido na minha blusa e com o meu boné de operario. Deixei em casa o 
paletó, que comprei do alfaiate com o meu dinheiro. Sou um operario activo e robusto. 
Cedo já estou fóra da cama. Fóra da cama e de casa. Aproveito o meu tempo. De dia 
estou na officina de marceneiro, onde trabalho com a serra, o martelo e a plaina. De 
noite, estou na escola, onde aprendo a ler, a escrever e a contar. Aos domingos, vou ao 
cinema. Amo a minha patria. Não sou preguiçoso e nem quero ser analphabeto. Quero 
ser util a mim mesmo, aos meus e a minha familia. Amo a minha familia.. Sustento-a 
com o meu trabalho. (Cartilha do Operário, 1924, p. 31). 

TEMA: TRABALHO COMO COLABORADOR DA ORDEM – LIVRA DOS VÍCIOS E 
DA OCIOSIDADE 

(...) O trabalho é uma escola de sobriedade, de temperança, de virtude, e livra o homem 
dos funestos perigos da ociosidade. Os vicios não entram de ordinario, ou entram muito 
difficilmente, na casa do homem trabalhador, não tem tempo para os acolher, affagar e 
amimar. O homem habituado ao trabalho não se lembra do jogo, porque não necessita 
de buscar meios de perder o tempo; não tem occasião de provocar rixas e contendas 
com os visinhos; não tem necessidade de lançar mão do que é alheio para manter a 
sua vida. (...) Enfim, o homem amigo do trabalho é essencialmente collaborador da 
ordem oublica; porque della depende a posse e goso pacifico dos fructos da sua 
industria. (Quarto Livro de Leitura, 1927. p. 171-172). 

TEMA: PERSONAGENS ILUSTRES – INSTRUÇÃO E TRABALHO PARA OBTER 
SUCESSO 

Trabalho e instrucção – eis as duas grandes forças que elevam o homem na sua propria 
estima e o tornam respeitado. Guttenberg, um operario da Allemanha, descobre a 
imprensa e põe o livro ao alcance de todos. Watt, um mecanico da Escocia, descobre a 
força do vapor. Stephenson, pobre operario inglês de uma mina de carvão, inventa a 
locomotiva. E’dison, o inventor do phonographo, vendia jornaes ns trens de ferro dos 
Estados Unidos. Deus a todos poz luz e deu mãos. (Cartilha do Operário, 1924, p. 94). 

Mauá, a quem o Brazil deve a primeira estrada de ferro, começou a sua carreira como 
simples vassoura de um armazem. Manoel Victorino, um dos nomes de que mais de 
orgulha a nossa patria, era filho de um marceneiro e elle mesmo aprendeu o officio. 
Machado de Assis, o maior dos escriptores brazileiros, começous a sua gloriosa carreira 
como simples typographo. Honra à instrucção e ao trabalho! Honra aos que se elevam 
pelo trabalho! Honra a instrucção e ao trabalho! (Cartilha do Operário, 1924, p. 95).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O período apresentado nesta pesquisa foi marcado por grandes 

transformações na sociedade brasileira. Poucos são os estudos na área de 

educação que apresentaram de maneira completa a educação e a sociedade 

brasileiras no período de 1910-1930. Nesta pesquisa, buscamos proporcionar 

ao leitor uma visão ampla do período, não apenas no âmbito educacional, mas 

também em outros setores da sociedade brasileira, para, então, comprovarmos 

de maneira mais eficaz o discurso ideológico sobre o trabalho presente nos 

livros didáticos do período.  

O estudo do Estado, da economia, das classes sociais e da sociedade 

do período permitiu-nos possuir visão mais ampla da configuração da 

hegemonia nessa fase histórica. Verificamos que a ideologia da classe 

dominante estava presente em diversos setores da sociedade, inserindo os 

seus ideais de controle e buscando a reprodução da sua hegemonia. 

 A partir da Proclamação da República, surge um novo Estado brasileiro, 

de caráter burguês. A classe dominante (capital bancário e grandes 

comerciantes) era pequena, porém, como verificamos, dominava o Estado 

nesse período. Com a instauração da República, houve também a implantação 

de um regime liberal democrático, em que havia a possibilidade do voto.  

 Percebemos, porém, que a participação eleitoral era, de certa forma, 

conduzida pelos interesses da classe dominante. Agentes oligárquicos 

contribuíram para a reprodução do poder de classe, além de muitas vezes 

exercerem o controle dos votos. Percebemos também que, nesse período, não 

havia pluralismo partidário; o poder governamental estava concentrado nas 

mãos do Partido Republicano. Votos obtidos por meio da coação de vontades, 

da força ou da falsificação de atas: assim foi o início da democracia brasileira. 

Com isso, percebemos que o regime político não se desenvolveu no 

rumo da liberal democracia. A democracia não era realmente cumprida, e a 

igualdade estava longe de ser instaurada na nova sociedade brasileira.  
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Podemos comprovar a desigualdade em diversos setores. O domínio da 

economia era exercido pelo grande capital cafeeiro. Esta classe defendia 

apenas os seus interesses econômicos, cortando laços com fazendeiros e 

lucrando a partir da revenda dos produtos comprados a preços baixos nas 

fazendas. Verificamos, também, que os detentores do poder econômico eram 

donos de bancos e indústrias do período, formando-se assim a dominação 

econômica de classe. As demais classes da sociedade urbana (classe média e 

proletária) tornavam-se dependentes economicamente do bloco “Banco – 

Grande Comércio – Indústria”.  

Com a intensificação da urbanização (novas construções, instalação de 

estabelecimentos comerciais, bancos, escolas e indústrias), São Paulo tornava-

se o pilar econômico brasileiro. A concentração populacional também crescia. 

Muitos imigrantes entraram em São Paulo nesse período. Alguns vindos das 

fazendas em busca de novas oportunidades nas indústrias, outros vindos da 

Europa, todos buscavam nessa nova metrópole melhores oportunidades. 

A partir do estudo da economia, pudemos verificar a importância de São 

Paulo para o almejado progresso econômico. Como a economia concentrava-

se em grande parte neste Estado, fazia-se necessário que se mantivesse uma 

organização conforme os moldes da classe dominante. Verificamos que o 

grande capital cafeeiro também estava presente na comissão executiva do 

PRP, no governo Estadual e em diversos setores da sociedade, agindo a favor 

da manutenção das ordens econômica e social brasileiras.  

Acreditamos ser pertinente ressaltar a classe média nesta pesquisa, pois 

verificamos, a partir de autores como Saes (1975), que ela não era 

homogênea, não obtendo unidade para a formação de representação política 

própria. A dominação nos setores político, econômico e ideológico era apenas 

da classe dominante.  

Verificamos também que a classe média possuía basicamente duas 

posições ideológicas, próprias aos seus dois segmentos. A classe média baixa 

possuía ideologias semelhantes às do proletariado (realização de protestos, 

aspiração a bens de consumo semelhantes etc.), enquanto a alta classe média 
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apresentava-se com ideologias semelhantes às da classe dominante 

(concepção de sociedade, aspiração a bens de consumo semelhantes etc.).  

Muitos dos médicos e professores considerados intelectuais do período 

pertenciam à alta classe média. Ao realizarmos a pesquisa, ao vincularmos os 

fatores históricos e os personagens atuantes nesse período, percebemos que 

muitos dos intelectuais pertencentes à alta classe média contribuíram para as 

reformas republicanas do período. Munidos de ideologias da classe dominante, 

esses intelectuais contribuíram como agentes políticos oligárquicos ao 

disseminar as ideologias de manutenção e controle estabelecidas pela classe 

dominante. Percebemos que a alta classe média foi instrumento ativo da política 

oligárquica, contribuindo para a organização do sistema escolar público.  

Apresentamos nesta pesquisa três correntes ideológicas predominantes 

(positivismo, catolicismo e spencerianismo) na sociedade paulista no período 

estudado. Percebemos que a corrente ideológica católica também buscou a 

sua restauração hegemônica a partir da educação. Mesmo que em declínio na 

sua hegemonia, o catolicismo não deixou de obter prestígio e adeptos na 

sociedade brasileira. 

 Ao apresentarmos a corrente ideológica spenceriana, concluímos que, a 

partir da instauração da república, a ciência convertia-se em fonte importante 

para evidenciar respostas para as necessidades da nação brasileira. 

Evidenciamos a presença ideológica spenceriana na educação por intermédio 

de diversos intelectuais e escritos que defendiam a seleção do mais forte, 

buscando formar o cidadão e o futuro trabalhador brasileiro a partir das suas 

aptidões e da sua função na sociedade.   

O emblema “Ordem e Progresso”, estampado em nossa bandeira até 

os dias de hoje, revela que os positivistas participaram das mudanças 

políticas ocorridas neste período. Podemos também comprovar a atuação 

positivista no setor educacional. Os positivistas utilizaram a educação para a 

instauração dos ideais republicanos, através de agentes oligárquicos. 

Tendo visto a sociedade do período, confirmamos o quanto a ideologia 

da classe dominante fazia-se presente ao procurar a manutenção da ordem 

social vigente. Constatamos que, mesmo em correntes ideológicas 



148 
 

divergentes, o objetivo essencial era a manutenção da ordem. Tais correntes 

buscavam normalizar a distribuição de funções desiguais na sociedade. 

Constatamos que as ideologias eram totalmente classificatórias e possuíam 

em comum a intenção da manutenção da estrutura social, educacional e 

trabalhista do período. A partir da desigualdade apresentada nas correntes 

ideológicas que circulavam no período, podemos evidenciar as crises no setor 

trabalhista e educacional.  

As circunstâncias oferecidas, fosse a baixa remuneração, as péssimas 

condições de vida ou os diversos e constantes acidentes de trabalho, 

contribuíram para a revolta, transformando-a em manifestações e greves. Além 

das péssimas condições oferecidas, a quantidade de trabalhadores manuais 

urbanos era considerável. Os trabalhadores europeus, inconformados com a 

exploração e as péssimas condições de moradia e trabalho, tentaram organizar 

a classe operária brasileira para que reagissem às injustiças sofridas.  

A partir de autores como Magnani (1982), confirmamos que a adoção da 

ideologia anarquista foi fruto das condições sociais de exploração vividas pelo 

operariado paulista. E a exclusão política, resultante do monopólio do jogo 

político-partidário exercido pela classe dominante, tornou-se mais um fator para 

os seus protestos. 

Se os salários destinados aos adultos já eram baixos, verificamos, a 

partir de obras pesquisadas, que o salário do trabalhador menor de idade 

era baixíssimo. Muitos destes, como aponta Ribeiro (1988), não recebiam 

remuneração. Quando remunerados, recebiam bem pouco. Hall e Pinheiro 

(1981) também apontam que os patrões alegavam que o trabalho oferecido 

nas indústrias era uma espécie de favor, pois o ofício contribuiria para 

adquirir bons hábitos, gosto pelo trabalho, além de livrá-los dos perigos e 

vícios da ociosidade.  

As ideologias anarcossindicalistas do período surgiram com os 

imigrantes europeus e proliferaram no seio do operariado paulista, inclusive 

nos operários infantis. Hall e Pinheiro (1981) apontam que, quando os menores 

participavam de manifestações, eram rapidamente coagidos e castigados, até 

mesmo havendo casos de óbitos. Porém, Hall e Pinheiro (1988) afirmam que, 
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mesmo com tais circunstâncias, esses menores não deixavam de lutar por 

seus direitos. Muitos deles eram também estudantes; revoltados com a 

situação de trabalho oferecida, acreditavam que o anarquismo seria a solução 

para a mudança da situação. 

O Estado procurou exterminar as “plantas exóticas” antes que tais 

ideologias anarcossindicalistas proliferassem no seio da população brasileira. 

Comprovamos que, para o abafamento dessas manifestações, o Estado 

utilizou, mais uma vez, a educação para a manutenção de ideologias da classe 

dominante, salientando, a partir do sistema escolar, a importância do trabalho e 

da obediência a sua posição, relacionada com a sua função operacional.  

O setor escolar era fortemente utilizado para a propagação de 

ideologias. Como aponta Carvalho (1989), o interesse predominante na 

educação não era o crescimento científico; ele consistia em inculcar e educar o 

novo cidadão brasileiro para o trabalho e para a sociedade. 

 Constatamos, então, que o Estado priorizava propiciar melhores 

conhecimentos de ofícios técnicos para o progresso da economia brasileira. 

Por meio do ensino técnico, ao adquirir um ofício, as massas operárias 

poderiam contribuir economicamente para a produção capitalista e para a 

manutenção da ordem social. 

Conforme as leituras, confirmamos que a literatura educacional do 

período aparece como um dos mais importantes instrumentos para a 

manutenção e transmissão das ideologias do Estado. Muitos dos intelectuais 

da alta classe média foram contratados para a redação desses novos livros. 

O livro didático apresentava-se, naquele período, como um forte 

transmissor ideológico, sendo propagador dos ideais da classe dominante. Ao 

realizarmos o levantamento de materiais do período, pudemos comprovar de 

maneira eficaz a presença marcante do discurso ideológico da classe 

dominante em diversos temas.  

A presença da ideologia do trabalho foi efetiva na literatura escolar 

examinada; porém, não podemos afirmar que brasileiros e imigrantes (“plantas 

exóticas”) aderiram fielmente aos ensinos da obediência e da honra de se 
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trabalhar. Futuramente, pretendemos realizar um estudo detalhado sobre o 

quanto as medidas tomadas pelo governo contribuíram realmente para 

exterminar as ideologias revolucionárias cultuadas pelas “plantas exóticas”, por 

meio do seu maior antídoto: a educação. 

Porém, pudemos comprovar que, no período da Primeira República, 

houve realmente a presença marcante de discursos ideológicos da classe 

dominante sobre o tema “trabalho”, introduzidos nos livros didáticos para a 

manutenção do modelo vigente de sociedade. A partir da contribuição dos 

agentes oligárquicos, a ideologia do trabalho foi difundida em diversos setores 

da sociedade, dentre os quais destacamos o setor educacional. 
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