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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo estudar a história do Ginásio São 
Francisco, situado na cidade de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais e as 
mudanças ocorridas neste contexto escolar, no período de 1956 a 1979. Inaugurado 
em 1918, o Ginásio foi dirigido até o seu fechamento, em 1979, pela Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos. Em 1964 com os militares no poder, vem à tona 
novas formas de organização social e mecanismos de controle, tudo isso 
acreditamos ter levado instituições de ensino, como o Ginásio São Francisco à 
reformulação de novos regulamentos, normas e mecanismos de controle. Dessa 
forma, nossos objetivos específicos são: pesquisar o ideário educacional católico 
do Ginásio São Francisco, no cotidiano escolar e nos processos educativos; analisar 
as relações político-sociais entre o Ginásio São Francisco e as mudanças que 
ocorriam na cidade de Conceição do Mato Dentro e compreender os principais 
elementos de controle educacional e suas representações no cotidiano escolar 
trazidos pelo momento político delineado neste marco temporal. A pesquisa é de 
natureza qualitativa e para seu desenvolvimento utilizamos duas abordagens 
metodológicas: a pesquisa documental e a história oral. Para isso, realizamos a 
análise dos discursos expressos e subliminares existentes nos documentos 
disponíveis e nos relatos de cinco ex-alunos do educandário. Os resultados dessa 
investigação apontam que o ideário católico se manteve atuante no cotidiano 
escolar do Ginásio São Francisco, especialmente entre os anos de 1964 a 1979. 
Com a análise do contexto escolar observamos que os mecanismos de controle, 
tiveram pequenos reflexos nas dependências do educandário através das práticas 
educativas e no cotidiano dos alunos. Consideramos que essa pesquisa contribuiu 
para o entendimento da construção dos processos educativos, sua evolução e as 
possíveis contradições no cotidiano escolar, nesse marco temporal.                                                                                                                                                                                                                 
 
Palavras-Chave: História da Educação; Instituição Religiosa; Cidade de Conceição 

do Mato Dentro. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to study the history of the Sao Francisco Gymnasium, located 
in the city of Conceição do Mato Dentro, state of Minas Gerais, and the changes that 
occurred in this school from 1956 to 1979. Inaugurated in 1918, the Gymnasium was 
directed until its closing in 1979 by the Order of Capuchin Friars Minor. In 1964 with 
the military in power, new forms of social organization and control mechanisms 
emerged, all of which we believe led educational institutions such as the São 
Francisco Gymnasium to reformulate new regulations, rules and control 
mechanisms. Thus, our specific objectives are: to research the Catholic educational 
ideas of the Sao Francisco Gymnasium, the schools daily life and the educational 
processes; to analyze the political-social relations between the Sao Francisco 
Gymnasium  and the changes that occurred in the city of Conceição do Mato Dentro 
and to understand the main elements of educational control and their 
representations in the daily school brought by the political moment outlined in this 
time frame. The research is qualitative in nature and for its development we use two 
methodological approaches: documentary research and oral history. For this, we 
conducted the analysis of the expressed and subliminal discourses in the available 
documents and in the reports of five alumni of the student. The results of this 
investigation indicate that Catholic ideas remained active in the daily life of the Sao 
Francisco Gymnasium, especially between 1964 and 1979. With the analysis of the 
school context, we observed that the control mechanisms had little impact on the 
dependencies of the student. Through the educational practices and in the students' 
daily life. We consider that this research contributed to the understanding of the 
construction of the educational processes, their evolution and the possible 
contradictions in the school routine, in this time frame. 
 

 Keywords: History of Education; Religious institution; City of Conceição do Mato 

Dentro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da nossa dissertação é "Ideário educativo católico no Ginásio1 São 

Francisco em Conceição do Mato de Dentro: instrução, escolarização e formação 

moral de 1956-1979 na cidade de Conceição do Mato Dentro". Estudar a história do 

educandário é adentrar em espaços e memórias que ainda não foram trazidas à 

tona, para novos questionamentos e reflexões. O Ginásio São Francisco foi 

considerado referência na educação no nordeste mineiro, dessa forma pesquisar e 

estudar sobre a prática docente, o cotidiano escolar, os sujeitos sociais e os 

processos educativos presentes nessa instituição é de grande valia para o 

entendimento de toda sua trajetória. 

O recorte temporal desta pesquisa ocorre por meio de mudanças internas 

realizadas em 1956 no ginásio, período no qual há a ampliação das áreas 

pedagógicas do educandário com a construção de laboratórios, quadras esportivas, 

salas de aulas. A criação de tais espaços pode ter proporcionado o aumento de 

número de matrículas de alunos. Essa reforma na estrutura do espaço educacional 

do Ginásio São Francisco teve como intuito disponibilizar mais vagas diante da 

intensa procura de estudantes da cidade e de outras regiões do Estado. Em 1979, 

o educandário encerrou suas atividades. De acordo com nossa investigação, isso 

ocorreu, principalmente por problemas financeiros ocasionados, entre outros, pela 

concorrência com novas instituições que surgiram em seu entorno, como também 

a abertura de escolas de ensino público e gratuito na cidade de Conceição do Mato 

Dentro. Em relação aos problemas financeiros, essa situação encontra-se 

registrada em duas cartas redigidas pelo então diretor do educandário, Frei 

Agatângelo de Sortino. A primeira, na data de trinta e um de dezembro de 1979 e a 

outra em primeiro de janeiro de 1980.  Nessas cartas, Frei Agatângelo expõe a difícil 

situação financeira do Ginásio apresentando o orçamento previsto para o ano de 

1980. Diante disso comunica o fechamento da referida instituição.2 Apesar de ser 

considerado um período longo, julgamos que a referida demarcação se justifica, 

                                                
1 A instituição foi inaugurada em 1918 com o nome "Colégio Agrícola São Francisco". Em 1941, 
depois de receber a concessão permanente e ter seu curso equiparado ao ginásio oficial, adotou o 
nome de "Ginásio São Francisco". No ano de 1971 adotou o nome de "Colégio São Francisco" com 
a inauguração do curso de 2º grau. 
2 Anexo nº I 
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uma vez que pretendemos entender o contexto político e educacional anterior ao 

período militar.  

Acreditamos que possa ser uma travessia os questionamentos e os objetivos 

dessa pesquisa em compreender as mudanças ocorridas no país entre 1956 a 1979 

e seus possíveis reflexos no Ginásio São Francisco. Tendo esse educandário suas 

regras já definidas, anterior a esse marco temporal e percebendo possíveis reflexos 

dessas mudanças em seu cotidiano, levantamos os seguintes questionamentos: 

Houve mudanças das regras e ou adaptação dessas no convívio do Ginásio? Se 

houve, como essas mudanças afetaram o cotidiano escolar do Ginásio São 

Francisco? Nesse contexto, aconteceram embates no cotidiano escolar entre o 

corpo discente e docente? Como eram solucionados? Assim propomos como 

objetivos: a) pesquisar o ideário educativo católico no Ginásio São Francisco e as 

mudanças ocorridas no período de 1956 a 1979 no cotidiano escolar e nos 

processos educativos; b) analisar as relações político-sociais entre o Ginásio São 

Francisco e a mudanças que ocorriam na cidade; c) identificar os métodos 

pedagógicos, práticas docentes e os possíveis mecanismos de controle aplicados 

por essa instituição de ensino.  

Diante da complexidade das questões que envolvem esta pesquisa, fez-se 

necessário a busca por subsídios teóricos para tratar o tema e o aprofundamento 

no estudo de alguns conceitos e categorias que podem melhor conduzir a 

construção do objeto de pesquisa. Para a compreensão do contexto social, político 

e econômico desse período da sociedade brasileira, esta pesquisa pauta-se nos 

autores Thomas Elliot Skidmore (1998), Carlos Fico (2004) e Boris Fausto (2004). 

Os aspectos referentes à história da educação dialogamos com os autores Saviani 

(1987, 2008, 2011) e Otaíza Romanelli (1978). As reflexões acerca do contexto 

histórico e social do nascimento de Francisco de Assis, utilizamos Hilário Franco 

Júnior (1989) e Jaques Le Goff (1992, 2001).  Para historicizar a Ordem Franciscana 

o aporte teórico é constituído Louis Châtellier (1995) e Martino Conti (2004).  Os 

princípios e métodos da nova história cultural, tomamos por base, particularmente 

as reflexões de Peter Burke (2008), Dominique Julia (2001) e Michel de Certeau 

(2001) para dialogar com as estratégias que nortearam toda a investigação: a 

seleção das fontes, categorias de análise e interpretação das informações 

levantadas. 
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Essa pesquisa é de natureza qualitativa, metodologia investigativa surgida na 

Europa durante o século XIX, em decorrência das pesquisas desenvolvidas na área 

de ciências sociais, cujos objetos de pesquisa centravam-se nos fenômenos 

humanos. As pesquisas de cunho qualitativo permitem que o pesquisador 

represente a visão da realidade construída pelos sujeitos em suas interações 

sociais. Ludke (1986, p. 13), ao citar Bodgan e Biklen (1982), assinala que essa 

abordagem “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto 

e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Nesse sentido, compreendemos que as pesquisas dessa natureza, cabe ao 

investigador interpretar e compreender a ação humana e seus desdobramentos, 

evitando padronizações formais e definitivas. Nessa perspectiva utilizamos duas 

abordagens metodológicas, são elas: a pesquisa documental e a história oral. 

As fontes documentais são importantes na pesquisa histórica, uma vez que a 

análise dessas, propicia a compreensão do processo de constituição e evolução 

histórica dos sujeitos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros, de acordo com André Cellard (2008). Ainda 

segundo o autor, o uso do documento escrito possibilita acrescentar a dimensão do 

tempo à compreensão do social. Portanto, para que seja possível a análise dessas 

fontes, torna-se indispensável a contextualização histórica e sociocultural, para que 

possamos dar voz à documentação pesquisada, como salienta Cellard (2008): 

 

Uma boa compreensão do contexto é, pois, crucial, em todas as etapas de 
uma pesquisa documental [...] esse conhecimento deve também ser global, 
pois nunca se pode saber de antemão quais são os elementos da vida 
social que será útil conhecer, quando chegar o momento de formular 
interpretações e explicações. Parece-nos evidente que, para produzir uma 
análise por menos rica e crível, o pesquisador deve possuir um 
conhecimento íntimo da sociedade, cujos depoimentos ele interpreta 
(CELLARD, 2008, p. 300). 

 

Enfim, a análise do contexto histórico e social, no qual foi produzido o 

documento é primordial em todas as etapas de uma análise documental, seja qual 

tenha sido a época em que o texto em questão foi escrito. 

Tratando-se de um método de coleta de dados, outro benefício do uso dessa 

metodologia é que, a análise documental elimina em parte, ainda segundo o autor, 

o tamanho da influência exercida pelo pesquisador sobre o sujeito. Porém, embora 
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traga esse beneficio, Cellard (2008) lembra que, apesar de oferecer inúmeras 

informações o documento não apresenta precisões suplementares por ser uma 

fonte que o pesquisador não domina. Destaca também que, as fontes documentais 

têm que ser averiguadas cuidadosamente em sua essência.  

Em relação ao processo de avaliação dos documentos, o autor coloca a 

necessidade de observar: o contexto o qual o mesmo foi produzido, o autor ou 

autores, a autenticidade, confiabilidade e natureza do texto, como também os 

conceitos-chave e a lógica interna desse. Tudo isso, segundo Cellard (2008), 

possibilita um entendimento mais profundo, sendo que por muitas vezes essas 

fontes apresentam riqueza de material imagético que se faz importante como fonte 

de memória.  

As fontes documentais utilizadas nesta investigação são: os diários de 

classe, o prospecto do Ginásio, o livro de inspeção e os jornais “Santuário do Bom 

Jesus” e "Voz de Conceição". Esses documentos serão brevemente descritos 

abaixo. 

 

Quanto aos o Diários de Classe – Arquivo Superintendência Regional de 

Ensino de Diamantina 

 

Analisando os diários de classe do Ginásio São Francisco, observamos que, 

no período pesquisado, de 1956 a 1979, apresentam um formato retangular vertical.  

Em sua capa consta a denominação “Diário de Classe”3 e há espaços para 

indicação do ano, curso, série, turno, turma e, logo em seguida, uma linha para 

especificação do professor responsável pela disciplina. 

 Todos estes diários são preenchidos manualmente. As páginas do diário de 

classe do Ginásio São Francisco para serem utilizadas devem ser abertas, para que 

os demais espaços retangulares da folha apareçam para registro de informações. 

Nessas páginas, apresentam espaços específicos para preenchimento do mês, 

número de aulas previstas e número de aulas dadas. Também existe espaço para 

registrar o nome completo dos alunos como suas presenças e faltas. Existe, ainda, 

espaço para o total de faltas, as notas obtidas pelos discentes, dia da aula, matéria 

lecionada e demais observações.  

                                                
3 Anexo nº 2 
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Os diários que tivemos acesso no processo de levantamento da pesquisa 

foram dos anos de 1960 a 1973, os quais se encontram na Superintendência de 

Ensino de Diamantina, uma vez que a cidade de Conceição do Mato Dentro 

pertence a essa regional. Apesar do arquivo manter certa organização e as caixas 

estarem devidamente identificadas, muitos dos documentos não mais se 

encontravam nas mesmas. Dessa forma, não foi possível localizar toda a 

documentação pretendida, apesar de outros locais terem sido visitados, tais como, 

Secretaria de Educação da cidade de Conceição do Mato Dentro, arquivo do 

Santuário do Bom Jesus do Matosinhos, arquivo da Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos no Rio de Janeiro. 

Observamos que dentre todos os diários analisados, em um total de 16 

(dezesseis), das disciplinas de História Geral, História do Brasil, Organização social 

e Política do Brasil (OSPB), Religião e Educação Moral e Cívica, todos 

apresentaram problemas no seu preenchimento. Todos eles, sem exceção, não 

trazem em seus registros a bibliografia utilizada pelos professores. Em relação ao 

lançamento de conteúdo das aulas, alguns desses diários apresentam-se 

simplificados, outros mais completos. 

 

Quanto ao prospecto do Ginásio São Francisco – Arquivo dos Frades Menores 

Capuchinhos /R.J. 

 

Este documento apresenta-se em quatro folhas e pertence ao acervo dos 

Frades Menores Capuchinhos, situado na cidade do Rio de Janeiro. O diário traz, 

na capa, o nome da instituição, a informação que estava sob direção dos "Padres 

Capuchinhos" e os regimes oferecidos sendo eles: internato, semi-internato e 

externato. Na segunda página traz, resumidamente, informações a respeito de sua 

trajetória educacional e os cursos oferecidos desde a inauguração no ano de 1918. 

A finalidade do educandário está registrada neste documento como "a formação de 

moços úteis à família e à sociedade". Informa sobre o corpo docente e sua estrutura 

física. Suas instalações são caracterizadas como adequadas e higiênicas estando 

localizadas em um amplo edifício de propriedade da instituição. 



16 
 

Os cursos oferecidos no Ginásio são citados: Admissão4, curso Ginasial com 

4  séries e curso científico com a observação "a ser iniciado em 1971". Define as 

"Condições para a matrícula". Na a terceira página são colocadas as "Condições 

para o internato", a forma de pagamento intitulada como "Contribuição", 

observações para "Alunos bolsistas" e as "Penalidades", destacando a frase" SERÁ 

PASSÍVEL DE ELIMINAÇÃO”. Na quarta e última página vem discriminado o 

enxoval exigido pela instituição.  

 

Quanto ao livro de Inspeção5 – Arquivo Superintendência de Ensino de 
Diamantina 

 

Este documento apresenta-se por meio de 24 (vinte e quatro) relatórios de 

inspeção dos anos de 1973 e 1974, nos quais os inspetores fazem suas 

observações sobre o funcionamento pedagógico do educandário, a organização do 

espaço físico e o cumprimento das regras estabelecidas pelas leis educacionais. 

Por meio deste documento está colocado pelos inspetores às orientações que se 

faziam necessárias em cada momento.  

 

Quanto ao jornal – Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Matosinhos / 
Conceição do Mato Dentro 

 

Os Jornais6 que tivemos acesso foram “Santuário do Bom Jesus” e "Voz de 

Conceição". Segundo Joaquim Ribeiro Costa (1975), esses jornais tiveram ligação 

muito próxima com o Ginásio São Francisco.  Em relação ao jornal "Santuário do 

Bom Jesus", o início de sua circulação se deu no dia 30 de março de 1924, enquanto 

órgão da Irmandade de Bom Jesus e circulou por seis meses. No ano de 1941, a 

circulação do periódico foi reiniciada no dia 20 de junho, tendo como diretor, Frei 

Vicente de Licodia e redator, o professor do Ginásio, José Leite Vidigal.  Em 1948 

                                                
4 " O exame de admissão foi um instrumento importante para se poder articular o ensino primário ao 
ensino secundário oficial. Se o aluno não dispusesse de um ensino primário de boa qualidade, a sua 
progressão nas séries seguintes ficava bastante prejudicada, pois o exame não era muito fácil, e, 
além do mais, todo seu processo de aplicação era acompanhado de perto pelo inspetor federal 
indicado" (ALVES, 2012, p. 19). 
5  Anexo nº 4 
6 Anexo nº 5 
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a gerência do jornal foi passada para o diretor do Ginásio São Francisco, em que à 

época era Frei Dionísio de Monterosso.  

No período de dois anos, entre os anos de 1955 ao ano 1957, o jornal foi 

redigido pelo vigário Frei Agatângelo de Sortino, também diretor do educandário de 

1949 a 1957, que ficou na direção do jornal até o ano de 1969 quando foi transferido 

para cidade de Itambacuri. O Jornal “Voz de Conceição” teve como fundador o 

Diretor do Ginásio São Francisco Frei Agatângelo de Sortino. O início de sua 

circulação foi em 30 de maio de 1950 até o dia 30 de abril de 1953, quando circulou 

o último periódico. Ao todo foram redigidos 43 exemplares. 

A outra metodologia utilizada, como citamos, foi a história oral. Destacamos 

a importância dessa, pois as fontes proporcionadas oportunizaram a compreensão 

do nosso objeto e também preenchimento das lacunas presentes nos documentos 

analisados. Segundo o autor Paul Thompson (2002), a História oral traz uma 

infinidade de possibilidades, nas palavras do autor: 

 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela 
lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo 
de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre 
a maioria desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a 
se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro 
da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda 
os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar 
dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a 
compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada 
um dos historiadores e dos outros que partilhem das mesmas 
intenções, ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado 
lugar e a determinada época. Em suma, contribui para formar seres 
humanos mais completos. Paralelamente, a história oral propõe um 
desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário 
inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma transformação 
radical no sentido social da história (THOMPSON, 2002, p. 44).  

 

Ainda de acordo com Thompson (2002), história oral é a interpretação da 

história e das mudanças e das permanências dos acontecimentos nas sociedades 

e culturas por meio dos depoimentos orais. As vivências e as experiências são 

apreendidas pelo sentido auditivo de quem a registra e possibilitam, com isso, a 

redefinição, isto é, a construção de novos sentidos para suas histórias, delineando 

assim reposicionamento em relação ao passado.  



18 
 

Lembremos que se trata, a maior parte de nosso marco temporal, de um 

momento histórico de repressão, considerando o período da ditadura, quando 

registros oficiais eram preenchidos superficialmente. Assim, para o 

desenvolvimento dessa metodologia utilizamos como instrumento para a coleta de 

dados, as entrevistas. Sebe Bom Meihy (2007), autor de diversos estudos sobre 

esse tema, nos traz que a história oral não se compõe apenas pela realização de 

entrevistas, mas inclui também a sua preparação e o processo de tratamento do 

material obtido por meio dela. Segundo o autor, esta deve ser um procedimento 

específico e programado, produzido por meio de entrevistas estabelecidas em 

projetos concebidos com objetivos determinados. Nas próprias palavras de Meihy e 

Holanda (2007): 

 

História oral é um conjunto de procedimentos que se iniciam com a 
elaboração de um projeto e continuam com a definição de um grupo 
e pessoas (ou colônia) a serem entrevistadas, com o planejamento 
da condução das gravações, com a transcrição, com a conferência 
do depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e, 
sempre que possível, com a publicação dos resultados que devem, 
em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY; 
HOLANDA, 2007, p.15). 

 

Diante desses aspectos, foram realizadas entrevistas com cinco ex-alunos 

do Ginásio São Francisco. A entrevista é reconhecida como uma técnica “[...] 

caracterizada por uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem 

e do significado da fala”, de acordo com Otávio Cruz Neto (2003, p.57).  

Para a realização das entrevistas utilizamos um roteiro semiestruturado o qual, 

segundo Augusto Nibaldo Silva Triviños (1987, p. 152), constitui-se em uma 

orientação previamente estabelecida, apoiada em teorias e hipóteses diretamente 

relacionadas ao tema da pesquisa. Essa fundamentação sustentada em teorias e 

hipóteses dariam frutos a novos questionamentos surgidos a partir das respostas 

dos entrevistados, em que o principal foco seria colocado pelo entrevistador 

(TRIVIÑOS, 1987). Ainda de acordo com o autor, a entrevista semiestruturada 

favorece a descrição e a melhor compreensão dos fenômenos sociais, inseridos nas 

práticas educativas, espaços e referenciais pedagógicos do Ginásio São Francisco. 

Enfim, uma vez que acreditamos não existir um só discurso possível sobre os 

acontecimentos, a diversidade empírica constituída pelas fontes documentais e 

orais, proporcionaram informações complementares para uma análise mais 

detalhada, as quais, possibilitaram retratar a partir da memória dos envolvidos, no 
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caso, os cinco ex-alunos do Ginásio São Francisco, a prática, os discursos e o 

posicionamento dos professores, naquele contexto. 

Em relação a esses atos de rememorar e relembrar, trazemos a reflexão de 

Ecléia Bosi (1995), quando compreende que o, a partir de um novo olhar, de uma 

nova perspectiva. Nas palavras da autora: 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 
experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se 
assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, "tal como 
foi", e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é 
uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de 
um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na 
infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque 
nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos 
de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no 
presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e 
propõe a sua diferença em termos de ponto de vista (BOSI, 1995, 
p. 55). 

 

Para a autora a memória é como um trabalho, ou seja, o rememorar exige 

daquele que recorda um refazer. Para ela, relembrar não é reviver, é ressignificar 

aquilo que em tempos diferentes foi vivido. 

 

Quanto aos Entrevistados 

 

O percurso metodológico para a realização das entrevistas foi, inicialmente, a 

definição de quem seriam os ex-alunos a serem contatados por nós. Dessa forma, 

selecionamos um grupo de cinco pessoas que estudaram no educandário em 

momentos distintos, dentro do nosso marco temporal. O primeiro entrevistado 

vamos identificar como “B". O primeiro contato aconteceu via telefone, depois de 

ser indicado por um ex-colega de classe e outras pessoas que o conheciam. Todos 

falaram da sua memória privilegiada e o identificaram como um "memorialista”. A 

entrevista foi marcada para a tarde de sábado, do dia 06 de abril de 2019, em sua 

residência. Assim, "B" nos contou de suas lembranças do tempo de estudante, 

conseguindo nos transportar temporalmente, por meio de suas narrativas devido a 

riqueza de detalhes. A saber, "B" foi aluno do regime de externato entre os anos de 

1970 e 1973 quando concluiu o curso ginasial. Segundo o entrevistado, o 
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educandário foi "um celeiro" na educação do nordeste mineiro que recebia alunos 

de todas as partes de Minas Gerais, como também de outros estados. Formou-se 

em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

O segundo entrevistado vamos identificar como “H". O contato inicial também 

foi feito via telefone. Desde o primeiro momento, “H" se colocou à disposição para 

colaborar com a pesquisa, pontuando que não sabia se conseguiria contribuir tanto, 

afinal 50 (cinquenta) anos se passaram desde sua saída do educandário. A 

entrevista foi marcada no dia 9 de abril de 2019, às 14 (quatorze) horas no escritório 

onde trabalha. "H” nos recebeu em um local tranquilo onde ficou totalmente à 

vontade para relembrar suas experiências. Apesar da observação inicial em relação 

às suas lembranças, “H" a partir das nossas perguntas, nos revelou detalhes 

surpreendentes como, por exemplo, os autores dos livros adotados na instituição. 

Contou-nos que foi estudante da turma dos "externos" do Ginásio entre os anos de 

1958 e 1961 quando concluiu o curso ginasial.  

O terceiro entrevistado vamos identificar como “J". Depois de ser indicado por 

um ex-colega, “J" nos atendeu via telefone e nos recebeu, dois dias após, na manhã 

do dia quinze de abril de 2019 em sua residência. Assim como os outros 

entrevistados, mostrou-se interessado e disposto a colaborar. Sua história nos 

chamou a atenção, pois seu pai era lavrador e a família morava em uma fazenda 

na região de Dom Joaquim, cidade vizinha de Conceição do Mato Dentro. A moradia 

ficava nas terras de uma família tradicional da cidade, onde seu pai trabalhava.  

A convite de uma amiga da família, "J" foi para a cidade de Conceição do Mato 

Dentro no ano de 1956 onde, por meio de uma bolsa de estudos pela Associação 

Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABICAR), ingressou no então Colégio 

Agrícola São Francisco. Concluiu o curso ginasial no ano de 1960 e já no ano 

posterior, encontrava-se na capital mineira matriculado no curso científico no 

Colégio Batista Mineiro. Assim, formou-se no curso de Economia pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também ocupou o cargo de Professor do 

Departamento Estatística até o ano de 1992. "J" relembrou com emoção e 

entusiasmo os tempos em que esteve no educandário. Mostrou-se grato aos Frades 

pela acolhida e pelo ensinamento e destacou o orgulho em ser um ex-ginasiano. 

O quarto entrevistado, o qual é identificado como "A", foi contatado por nós via 

telefone. “A" colocou-se de imediato à disposição para a entrevista que foi realizada 

na cidade de Conceição do Mato Dentro, no dia 11 de abril de 2019. "A” nos recebeu 
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em seu trabalho, em uma sala separada para nossa conversa. Durante a entrevista 

mostrou-se ora saudoso, ora revoltado em um misto de sentimentos. Relatou-nos 

momentos delicados, permeados de lembranças que por vezes pareceu-nos 

angustiantes. Referiu-se ao educandário com orgulho, e relatou ser uma instituição 

de ensino de primeira qualidade, mas ainda assim, não escondeu a pouca 

admiração para com os Capuchinhos enquanto pessoas, missionários, mas 

exaltando-os como educadores. Foi aluno do regime de externato entre os anos de 

1963 e 1969 e formou-se no curso de Veterinária pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

O quinto e último entrevistado foi indicado pelo entrevistado "A”. Sem aviso 

prévio, o procuramos no mesmo dia da indicação, 11 de abril de 2019. "S” nos 

recebeu em sua residência, também na cidade de Conceição do Mato Dentro. A 

entrevista foi feita na varanda de sua casa em uma mesa com vista privilegiada para 

o Santuário do Bom Jesus do Matosinhos. Nesse contexto, “S” disse que ingressou 

na instituição no ano de 1973 no curso ginasial finalizando o científico no de 1978, 

também no regime de externato. 

Esta dissertação foi dividida em quatro capítulos. No primeiro, apresentamos 

a história de Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana da qual originou 

a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e o ideário franciscano. A constituição 

da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos foi observada, como também suas 

concepções religiosas e a vinda desses missionários para o Brasil, até a chegada 

na cidade de Conceição do Mato Dentro, onde fundaram o referido educandário no 

ano de 1918.  

No segundo capítulo apresentamos a cidade de Conceição do Mato Dentro 

a partir de sua história desde sua fundação até o ano de 1979. Abordamos também, 

a história da educação na cidade desde os primórdios, suas primeiras instituições 

educacionais públicas e particulares e a trajetória educacional. A história do Ginásio 

São Francisco foi analisada no terceiro e último tópico deste capítulo, no contexto 

social, político e educacional dentro do nosso marco temporal. 

No terceiro capítulo analisamos as narrativas dos ex-alunos juntamente com 

os documentos que tivemos acesso em nossa pesquisa. Por meio das análises das 

narrativas e dos documentos foi possível a compreensão de alguns aspectos 

relativos ao cotidiano escolar, como também percebermos os mecanismos para o 

controle dos alunos, presentes no ideário religioso por meio das práticas educativas.  
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E, no último capítulo, apresentaremos as considerações finais, as quais 

evidenciam que o ideário católico se manteve atuante no cotidiano escolar do 

Ginásio São Francisco, especialmente entre os anos de 1956 a 1979. Os 

mecanismos de controle que marcaram esse período na história nacional tiveram 

alguns reflexos nas dependências do educandário, que podem ser verificados por 

meio das práticas educativas e no cotidiano dos alunos.  
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1- O IDEÁRIO FRANCISCANO NO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Este capítulo aborda a criação da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. 

Para tanto, iniciaremos com a História de São Francisco de Assis, fundador da 

Ordem dos Frades Menores, a qual deu origem à Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos. Assim, abordaremos a constituição dessa Ordem, seu carisma, bem 

como a chegada destes no Brasil até a sua instalação na cidade de Conceição do 

Mato Dentro.  

Dessa forma, este capítulo nos auxilia a responder parte de um objetivo 

importante desta pesquisa que é analisar as relações político-sociais entre o Ginásio 

São Francisco e as mudanças ocorridas na cidade, que serão debatidas no segundo 

capítulo. Em continuidade da apresentação deste capítulo, analisaremos a 

constituição desse educandário desde sua fundação, como também o carisma 

franciscano que acreditamos estar presente neste cenário educativo, buscando 

compreender suas concepções evangelizadoras e educacionais, numa perspectiva 

histórica.  

 

1.1 A Ordem Religiosa Dos Frades Menores  

 

De acordo com os preceitos religiosos, percebemos que evangelizar pode ser 

um ato pedagógico de doutrinar. Para analisarmos a atuação dos Freis 

Capuchinhos na educação, começaremos então, pela investigação do surgimento 

desta ordem religiosa. A Ordem Franciscana, da qual se origina a Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos, foi fundada por Francisco de Assis (1182-1226) no 

século XIII, na região da Itália. Para analisar a trajetória religiosa de Francisco de 

Assis faz-se necessário abordar o contexto no qual se desenvolve sua história.  

De acordo com Hilário Franco Júnior (2001), nos primeiros anos da Idade 

Média, a desorganização do aparelho estatal romano fez com que a população 

europeia vivesse um momento de recuo. A importação de gêneros alimentícios que 

durante séculos propiciou a existência de uma grande população urbana, ficou cada 

vez mais rara. A ruralização daquele continente começou assim de forma crescente, 

uma vez que cada região passou a produzir tudo aquilo de que necessitava. Com o 

passar do tempo, a falta de alimento aumentou significativamente a mortalidade. 

Além desse agravante, houve também invasões de povos bárbaros que resultou na 
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decadência demográfica que, por sua vez, resultou no surgimento de epidemias (do 

século III ao V, a malária e do século VI ao VIII, a varíola).  

Ainda sob compreensão de Franco Júnior (2001), o esvaziamento de certas 

regiões ao longo do tempo representou um dos obstáculos para a disseminação 

dessas epidemias, ou seja, "[...] o despovoamento de certas regiões permitiu a 

recuperação de outras [...]” (FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 23) e a partir da segunda 

metade do século VIII, apesar de desigual no tempo e no espaço, estudos, segundo 

o autor, apontam uma lenta recuperação demográfica em certos locais. 

À partir de meados do século X, Franco Júnior (2001) observa que a expansão 

populacional começaria impulsionada por alguns fatores como: 1) a necessidade de 

deslocamento impostas pela busca de novas áreas agrícolas ou pelas guerras; 2) 

as migrações coloniais, "[...] como as que levaram à formação de entrepostos 

comerciais italianos no Oriente [...]"; 3) as Cruzadas7, entre outros.  

Outro fator importante, segundo Franco Júnior (2001), foi relativo ao clima que 

se tornou mais suave, transformando áreas anteriormente impróprias, em 

cultiváveis e habitáveis. O desenvolvimento de técnicas agrícolas resultou em maior 

quantidade e qualidade de alimentos. Tudo isso ligado ao excedente agrícola, 

permitiu o surgimento da atividade comercial e essa propiciou o aparecimento de 

uma nova mentalidade econômica e também, de uma nova classe, a burguesia. 

Nesse contexto, temos o resultado de uma revolução comercial e urbana, e a partir 

de então, a riqueza e o poder passaram a ter por eixo as cidades. Porém, inferimos 

que estando este progresso econômico concentrado nas mãos de pequena parte 

da população, isso acabou por resultar no crescimento e desprezo pela pobreza. 

Segundo Victor Augustus Graciotto Silva (2005):  

 

Enquanto os moralistas e os pregadores tentam edificar uma ética 
apropriada a cada um dos estados profissionais, cuja diversidade 
crescente não lhes escapa, no campo da inquietação espiritual e 
das exigências cristãs há a emergência do problema da pobreza. 
Para uns, pôr de lado as riquezas acumuladas impõe-se como um 
ato eminentemente salutar, de tal modo é sentida como pecaminosa 
a prosperidade. Contudo, a prática da caridade de que são alvo os 
doentes, os migrantes e toda a espécie de miséria que se amontoa 

                                                
7 Segundo Franco Júnior (1989) as Cruzadas foram uma contra-ofensiva da cristandade diante do 
avanço dos muçulmanos. Essas expedições militares tinham como primeira finalidade libertar a 
cidade de Jerusalém, porém, segundo o autor  é importante " reconhecer nas cruzadas um fenômeno 
histórico de grande alcance, elas não devem ser reduzidas tão somente a uma expressão de 
religiosidade medieval” ( FRANCO JÚNIOR, 1989).  
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nas margens das aglomerações urbanas, se observa num meio em 
que é visível um desprezo crescente pelos pobres, e que não só os 
considera responsáveis pela sua própria pobreza, como passa até 
a encará-los como perigosos (Silva, 2005, p. 150). 

 

Segundo Jacques Le Goff (2001) é nessa estrutura política, social e 

econômica que podemos destacar o desprezo pelos menores e necessitados, que 

surge a figura de Francisco de Assis.  

 

Francisco de Assis nasce no coração de um período de grande 
desenvolvimento do Ocidente medieval e em uma região fortemente 
marcada por esse desenvolvimento pois, despontava em todo 
Ocidente um progresso nas formas de cultivo, o que abria espaços 
para extensos arroteamentos de terra para cultivo e outras técnicas 
que iriam modificar o panorama sócio cultural dos lugares (LE 
GOFF, 2001, p. 25). 

 

 De acordo com o autor, é nessa nova sociedade que nasce Francisco 

Bernardone, em um momento de transição, ou seja, uma sociedade de "ímpeto 

selvagem" que passava a se institucionalizar e na Itália, tanto na política, quanto na 

economia, esse movimento se iniciou mais cedo em relação a outras regiões da 

Europa. Francisco de Assis, como ficou conhecido, era filho de um rico comerciante, 

Pedro Bernardone e nasceu em Assis, comuna italiana. Batizado pela mãe, D. Pia, 

recebeu o nome de João em homenagem a São João Batista (2 a.C. – 28 d.C.) 

porém, insatisfeito por ter o filho ligado à imagem do solitário andarilho, Pedro 

passou a chamá-lo de Francesco.  

Em 1205, Francisco de Assis se alistou no exército e partiu para a guerra e, 

no trajeto, teve um sonho no qual uma voz lhe ordenou voltar e dar outro rumo à 

sua vida. Conforme Bougerol (1999 apud PASQUINI 2017) naquele tempo os 

sonhos e revelações eram levados com muita seriedade por parte do homem 

medieval:  

 

Naquela época, as pessoas aceitavam com facilidade revelações 
divinas manifestadas através de sinais: visões, sonhos, encontros 
[...]. Não é, pois, de admirar que o caminho da conversão e da vida 
de Francisco seja pontilhado de eventos maravilhosos 
(BOUGEROL, 1999 apud PASQUINI, 2017, p. 102). 

 

 A partir de então, percebemos o processo de conversão por parte de 

Francisco Bernardone: afastou-se dos amigos, frequentou a companhia dos pobres 

e intensificou a vida de solidão e oração. Segundo Paul Sabatier (2011), a primeira 
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experiência de Francisco com a pobreza e o desapego, se deu em Roma. Ao 

perceber a quantidade de mendigos no adro da Basílica de São Pedro, Francisco 

de Assis se desfez dos bens que ainda possuía e passou todo o dia sem alimento, 

pedindo esmolas, juntamente com os "menores" (pobres) que ali se encontravam.  

Nesse tempo, as três formas de ordens8 religiosas existentes eram a dos 

monges9, dos eremitas10 e dos cônegos regulares11. De acordo com Ana Cristina 

Pereira Lage (2016): 

 

Uma ordem se constitui em um agrupamento de religiosos em que 
os membros fazem os votos solenes (obediência, pobreza e 
castidade). As origens, as características e as organizações das 
ordens variam, mas certos traços são comuns, uma vez que elas 
compreendem muitas casas, que geralmente são autônomas em 
sua administração, tendo como regente um abade ou uma 
abadessa, no caso de uma instituição feminina. Cabe ao papa 
decidir se a ordem religiosa será submissa ao papado ou ao bispado 
local. Todas as ordens seguem uma Regra que dita os seus 
costumes (GERHARDS, 1998). As regras, instituídas geralmente 
pelos fundadores, podem ser consideradas como condutoras do 
cotidiano dentro dos espaços compreendidos pelos Conventos ou 
Recolhimentos, e, além de estabelecerem o caminho das suas 
práticas em todas as horas do dia, também apontam as diretrizes 
educativas dos grupos que se recolhem nesses espaços [...] (LAGE, 
2016, p.51). 

 

Ou seja, as ordens religiosas são associações de homens ou de mulheres que 

dedicam a vida às práticas pias conduzidas por alguma regra específica inspirada 

em princípios cristãos que direcionam as vidas e as atitudes de seus membros. A 

ordem religiosa pode também se apresentar de forma mista, formada por 

                                                
8 "Para que possa existir, pressupõe-se que uma Ordem Religiosa tenha vínculo com um instituto 

religioso de organização estável, institucionalizado e reconhecido juridicamente pela autoridade 
competente da Igreja, bem como o cumprimento de normas estabelecidas". Disponível em: 
<https://institutumsapientiae.org/publicacoes/artigos2/>. Acesso em: 02 de jun. 2019. 

9 "Os indivíduos que praticam o monaquismo são denominados monges (homens) e monjas 
(mulheres). O monaquismo é um sistema de vida de consagração à causa divina, que tenta chegar 
a Deus passando pelo recolhimento e por uma vida de dedicação e interiorização. Monge –, que 
deriva do grego monos (único, só). Etimologicamente, designa aquele que vive solitário, dedicando 
a sua vida ao serviço de Deus, dedicação esta assumida livremente". Informações compiladas do 
site: <http://www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm>. Acesso em: 02 de jun. 2019. 

10 Religiosos que viviam de forma solitária voltados para a oração e ascese. Refugiavam-se em 
desertos e montanhas e eram chamados de eremitas. Como aponta Brenda Bolton (1983), 
raramente participavam da vida eclesiástica local, fazendo, segundo a autora, um protesto velado 
a toda a instituição clerical que se criou durante o processo de desintegração do mundo romano e 
ascensão do cristianismo, rejeitando a intervenção humana dos bispos e patriarcas. 

11 Segundo Jesús Alvarez Gomez (1989), os cônegos viviam no silêncio e no estudo, somente 
enquanto se orientam à sua finalidade apostólica, para depois transmiti-la na pregação. 
Procuravam conciliar uma vida espiritual intensa, mas em estreito contato com o mundo: a vida 
ativa e vida contemplativa. 

https://institutumsapientiae.org/publicacoes/artigos2/
http://www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm
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sacerdotes, não sacerdotes e leigos. Seus integrantes não precisam ser 

necessariamente ordenados sacerdotes por meio do sacramento da Ordem ou 

ministerial.  

Martino Conti (2004), afirma que Francisco de Assis não se identificava com 

as regras religiosas12 já instituídas na sociedade. Para Conti (2004), havia uma 

deturpação das escrituras e das práticas litúrgicas, ocorrendo um distanciamento 

entre pregação, fé e ação religiosa. Sendo assim, começou a direcionar sua vida 

em prol dos excluídos daquela sociedade. Francisco de Assis, segundo Conti 

(2004), seguia os exemplos de Cristo e sua atitude se aproximava da Sagrada 

Escritura sendo caracterizada pelo espírito de fé, humildade e amor. “Segundo São 

Francisco, o verdadeiro discípulo de Cristo renega-se a si mesmo” (CONTI, 2004, 

p.137). 

De acordo com Le Goff (2001), em um mundo marcado pela exclusão (judeus, 

leprosos, hereges, homossexuais), pela valorização do erudito, Francisco percebia 

a presença divina em todas as criaturas e propôs um único modelo a ser seguido, 

o de Cristo, "[...] e um único programa, seguir nu o Cristo nu" (Le Goff, 2001). Sendo 

assim, segundo o autor, Francisco de Assis e seus primeiros companheiros 

formaram um pequeno grupo de irmãos leigos e foram viver como eremitas, 

peregrinos, e mendigar seu sustento nas cidades do norte italiano do século XIII, 

depois que obtiveram permissão do Papa Inocêncio III13 (1161-1216). Diferente das 

ordens monásticas já existentes naquele tempo, na qual os monges permaneciam 

isolados e enclausurados em seus mosteiros, as ordens mendicantes14 tinham 

como primazia o voto de pobreza e o atendimento aos excluídos. Assim os espaços 

de sua atuação se faziam, primordialmente, às margens da cidade, ou seja, 

naqueles locais onde se encontravam os menos favorecidos e mais necessitados.  

                                                
12 "Lei constitutiva da fraternidade que determina e dá unidade à vida dos seus membros. Estão 

colocadas nesta, a natureza de uma determinada Ordem, sua função eclesial, ou seja, sua missão, 
como também sua fisionomia espiritual". Informações compiladas do site: 
<https://institutumsapientiae.org/publicacoes/artigos2/>. Acesso em: 02 de jun. 2019. 

13 "Papa Inocêncio III, nascido Lottario d’Conti em Anagni, na Itália, foi Sumo Pontífice entre 1198 e 
1216. Inocêncio foi um homem culto, sagaz, um hábil administrador, sustentando lutas contra 
monarcas europeus para submetê-los à Igreja Católica". Informações compiladas do site: 
<www.diario-universal.com>. Acesso em 27 de mai. 2019. 
14 "No início do século XIII tivemos os fundadores das Ordens “Mendicantes” (viviam em grande parte 

de esmolas), eram pregadores itinerantes, mas integrados no seio da Igreja. Cultivavam a pobreza 
não só individual, mas também comunitária; os irmãos viviam de trabalho manual ou de esmolas. 
Provavelmente, todos eram leigos no início. Estabeleciam-se em centros populosos e renunciavam 
à estabilidade no mesmo". Informações compiladas do site: <https://cleofas.com.br/o-que-eram-
ordens-mendicantes-que-apareceram-na-idade-media/>. Acesso em 27 de mai. 2019. 

https://institutumsapientiae.org/publicacoes/artigos2/
http://www.diario-universal.com/
https://cleofas.com.br/o-que-eram-ordens-mendicantes-que-apareceram-na-idade-media/
https://cleofas.com.br/o-que-eram-ordens-mendicantes-que-apareceram-na-idade-media/
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Em 1210, Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores, tendo a 

aprovação da Regra pelo então Papa Inocêncio III. Faleceu em 03 de outubro de 

1226, deixando registrado um documento conhecido como "Testamento Definitivo", 

no qual reforça os valores evangélicos. De acordo com os historiadores 

franciscanos, Mário Cayota (1992), Mariano D’alatri (1998), Lázaro Iriarte (1985) e 

Grado Giovanni Merlo (2005), após a morte de Francisco de Assis, a Ordem 

Franciscana passou por momentos delicados, de conflitos, ideais e propósitos. 

Durante o século XV e parte do século XVI, a Ordem dos Frades Menores enfrentou 

diversos e intensos conflitos que acabaram por mudar sua estrutura política interna. 

 

1.2 A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 
 

Como citado acima, várias divergências aconteceram no interior da Ordem 

Franciscana após a morte do fundador. Um desses conflitos resultou no surgimento 

da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMcap.) que, priorizando o que era 

pregado por Francisco de Assis, como o voto à pobreza e o desapego material, 

alicerçou novas formas de atuação e a divulgação de seus propósitos de acordo 

com os ensinamentos do fundador. Segundo Mariano D’Alatri (1998), os 

capuchinhos deram ênfase à pobreza evangélica, à oração, à solidão e ao silêncio, 

mas conciliavam essa existência com o trabalho pastoral nas comunidades. 

Segundo Grado Giovanni Merlo (2005), em 29 de maio de 1517, o Papa Leão 

X15 (1475-1521), por meio da Bula Ite Vos, tentou amenizar os conflitos entre os 

Frades, porém não foi suficiente, e eles acabaram por se dividir entre Observantes 

e Conventuais. Os primeiros defendiam que os acontecimentos deveriam ser 

analisados de acordo com as regras deixadas pelo fundador, e os conventuais 

procuravam adequá-las a partir das mudanças ocorridas ao longo do tempo, no 

interior da ordem, e os diversos momentos vividos por eles. A partir de então, outras 

reformas autônomas acabaram por dividir a família franciscana em três Ordens, 

cada uma com análises distintas dos ideais deixados por Francisco de Assis.  

                                                
15 "Leão X, tendo como verdadeiro nome Giovanni di Lorenzo de’ Medici, nasceu em Florença, no 

dia 11 de dezembro de 1475, vindo a falecer em Roma, dia 1 de dezembro de 1521. Foi um 
importante e controverso papa da Igreja Católica entre 9 de março de 1513 até ao dia da sua morte, 
devido à malária". Informações compiladas do site: <https://www.diario-
universal.com/arquivo/nasceu/papa-leao-x/>. Acesso em 27 de mai. 2019. 

https://www.diario-universal.com/arquivo/nasceu/papa-leao-x/
https://www.diario-universal.com/arquivo/nasceu/papa-leao-x/
https://www.diario-universal.com/arquivo/nasceu/papa-leao-x/
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A Tríade, então, se formou com as seguintes nomenclaturas: A primeira ordem 

se compunha da Ordem dos Frades Menores ou Observantes (OFM), Ordem dos 

Frades Menores Conventuais (OFMconv.) e a Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos (OFMcap.). A segunda era formada pela Ordem feminina e a Terceira, 

se fazia a partir da associação de leigos ligados ao ideal franciscano. Ou seja, a 

terceira Ordem conhecida como Ordem Franciscana Secular (OFS), era constituída 

por Fraternidades abertas a todos os cristãos seculares. Formada por homens e 

mulheres que por algum motivo não puderam ingressar na vida religiosa e, fazendo 

parte dessa, continuavam com suas famílias, propriedade e profissão, porém 

mantinham o exercício de penitência, oração e amor para com o próximo orientados 

pela Primeira Ordem. As três ordens se tornaram independentes e autônomas. Em 

comum, reconheciam Francisco de Assis como seu fundador, obedecendo à sua 

Regra criada em meados do século XIII. 

De acordo com Merlo (2005), o frei observante Mateus de Bascio (1495-1552) 

é considerado o “iniciador e precursor involuntário” da Reforma Capuchinha. 

Insatisfeito com a vida que levava na ordem dos Observantes, em 1525, optou por 

seguir a linha de São Francisco, inclusive na maneira de se trajar (hábito longo, 

rústico, de capuz alongado, costurado na gola e descalço). Reforçando os ideais e 

carisma16 franciscano, Louis Châtellier (1995) entende que: “O verdadeiro 

missionário, segundo a regra capuchinha, devia assim consagrar a maior parte de 

seu tempo à meditação, no silêncio, no retiro e no despojamento e depois, quando 

a isso era de novo impelido pelo espírito, descer da montanha para falar ao povo” 

(CHÂTELLIER, 1995, p. 22).  

Depois de muitas perseguições por parte de religiosos da Ordem que não 

concordavam com o posicionamento de Matteo de Bascio e seus seguidores, em 

03 de julho de 1528, por meio da bula Religiones Zelus, expedida pelo Papa 

Clemente VII17 (1478-1534), a Ordem Capuchinha foi fundada juridicamente. 

                                                
16 "«Carisma» à vida religiosa inicia-se a partir do Concílio Vaticano II, para indicar sobretudo a 

assistência que o Espírito Santo concede a um Instituto religioso e aos seus membros, para que 
possam desenvolver a missão que o mesmo Espírito lhes confiou. O Concílio faz uma analogia 
entre a vida religiosa e a Igreja, aplicando a ambas a mesma concepção de «carismas», ou seja, 
são “graças especiais” que o Espírito Santo distribui “entre os fiéis de todas as classes, as quais 
os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação e 
cada vez mais ampla edificação da Igreja, segundo aquelas palavras: «a cada qual se concede a 
manifestação do Espírito em ordem ao bem comum»”". Informações compiladas do site: 
<http://www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm> Acesso em 02 de mar. 2019. 

17 "O Papa Clemente VII, (nascido Júlio de Juliano de Médici, em italiano: Giulio di Giuliano de Medici; 
Florença, 26 de maio de 1478 – Roma, 25 de setembro de 1534), foi eleito papa em 19 de novembro 
de 1523 e governou a Igreja Católica até a data da sua morte. Era filho bastardo de Juliano de 

http://www.ipv.pt/millenium/15_arq1.htm
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Inicialmente foram denominados Fratres Minores da Vita Eremitica e mais tarde, por 

causa da forma de se vestir (hábito com capuz), passaram a ser chamados, pelo 

povo, de Capuchinhos.  

Os Frades Menores Capuchinhos, pertencem à primeira ordem franciscana e 

em relação à sua organização, essa se faz a partir de várias províncias autônomas 

espalhadas por todo o mundo, sob a tutela de um governo geral, sediado em Roma. 

No que tange à forma de atuação desses missionários, as normas ou regras das 

Constituições estavam baseadas em cinco pilares, os quais deveriam ser 

observados. São elas: 1) vida intensa e espírito de oração, de devoção e de 

contemplação; 2) prática radical da “altíssima pobreza” interior e exterior, a ponto 

de renunciar a todo o gênero de privilégio e propriedade, mesmo comunitária; 3) 

ardor e entusiasmo na pregação e no apostolado, segundo a simplicidade e a 

humildade evangélicas; 4) caridade concreta e prontidão em servir todo e qualquer 

irmão necessitado; 5) espírito eclesial na submissão e total docilidade ao Papa e à 

Igreja hierárquica18.  

 

1.2.1 A chegada dos Frades Capuchinhos no Brasil 

 

Amplo é o legado educacional católico no Brasil pelas diferentes congregações 

religiosas. Nas Colônias Portuguesas os jesuítas marcaram forte presença, e na 

Colônia do Brasil estiveram na organização educacional por quase dois séculos. 

Mas não somente os jesuítas, outras ordens religiosas também acabaram por 

chegar nas terras brasileiras como os Beneditos, Carmelitas, Franciscanos e os 

Frades Menores Capuchinhos.  

Os Frades Menores Capuchinhos vinham lutando pelo direito de expandir suas 

missões, e em meados do século XVI obtiveram essa licença para além das 

fronteiras italianas, pois como lembra Châtellier (1995), a intenção dessas missões 

por parte desses religiosos ia além da expansão do cristianismo e o objetivo era 

reformá-lo para que seus propósitos pudessem ser vividos na prática.  

Conforme Andrea Daher (2007), os franceses com a intenção de se 

                                                
Médici, assassinado na conspiração dos Pazzi contra os Médici". Disponível em: 
<www.conhecimentogeral.inf.b>. Acesso 10 de jun. 2019. 

18 Disponível em: <https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/constituicoes-ofmcap>. Acesso em 
12 de jun. 2019. 

https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/constituicoes-ofmcap
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estabelecerem nas terras americanas e tendo em seu país uma resposta positiva 

no combate ao protestantismo, e os Freis Capuchinhos como protagonistas dessa 

empreitada, a pedido da rainha regente (regência entre os anos de 1610 e 1614), 

Maria de Médicis (1575-1642), desembarcaram nas terras brasileiras, no ano de 

1612, na região norte do país, atual Estado do Maranhão. Em 1615, uma ofensiva 

portuguesa de reconquista dos territórios acabou com a expulsão dos franceses e, 

juntamente com eles, os Capuchinhos. Já no ano de 1642, como cita Pietro Vittorino 

Regni em sua obra “Os capuchinhos na Bahia: os capuchinhos franceses” (1988), 

capturados no território africano, missionários Capuchinhos de origem francesa 

retornam para o Brasil, dessa vez, chegando a Recife onde exerceram a atividade 

missionária. Porém, esses missionários foram novamente expulsos e acusados de 

estrangeiros traidores, durante a ocupação holandesa no Nordeste.  

Em relação à estruturação da sociedade brasileira, o Estado e a Igreja 

objetivavam expandir tanto o Império português como o catolicismo. O Regime do 

Padroado19 contemplava tanto os interesses da Igreja e do Estado, ou seja, a coroa 

portuguesa tinha a autorização da Santa Sé para criar cargos, recolher o dízimo, 

acompanhar as ações dos religiosos, entre outros. A Igreja difundia a fé católica aos 

povos das terras conquistadas.  

Já em 1705 chegaram ao Brasil, após a convocação da Coroa Portuguesa, os 

Capuchinhos Italianos, retornando para dar continuidade aos trabalhos missionários 

junto aos índios evangelizados que foram abandonados após a expulsão dos padres 

Jesuítas. Segundo Frei Carlos Albino Zagonel (2001), realizavam um trabalho de 

assistência por meio de aldeamentos, que eram os núcleos originários das futuras 

vilas e paróquias. O autor destaca que eram “[...] colaboradores do programa 

colonizador menos agressivo do Império brasileiro”20. Vieram esses missionários 

por meio da Propaganda Fide21, estabelecendo assim uma ligação direta da Ordem 

                                                
19 "O padroado português consistia na concessão de privilégios, dentre os quais dava o direito à 

monarquia de promover, transferir ou afastar clérigos; decidir e arbitrar conflitos nas respectivas 
jurisdições das quais ela própria fixava os limites. Para as monarquias católicas do século XVI, 
em processo de consolidação e de mundialização, a negociação de concordatas para concessões 
de privilégios aos reis dava-se em troca da defesa da Fé Católica" (LAGE, 2011, p. 75). 

20 Ibid., p. 4. 
21 "Criada em 06 de janeiro de 1612 pelo papa Gregório XV (1554-1623), com o propósito de formar 

sacerdotes para os territórios recentemente explorados, para dirigir e coordenar toda a atividade 
missionária da Igreja, na era da expansão marítima e conquista de novos territórios pelas 
metrópoles europeias. A Sagrada Congregação de Propaganda Fide motivou a transformação 
das missões de fenômeno colonial a movimento eclesiástico espiritual. A referida Congregação 
surge quando o sistema do Padroado Régio da Cúria romana, perdendo de fato a função mais 
elevada e universal da Igreja, foi recebido na condição de sujeição ao poder civil. Ä estreita 
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com a Santa Sé, ou seja, suas ações se faziam menos dependentes do governo, 

estando ligadas ao Papa, e ainda segundo o autor, “[...] sujeitas aos Prefeitos 

Apostólicos (Congregação da Propagação da Fé) como uma tentativa de diminuir a 

dependência estatal da Igreja”. Dessa forma, essa peculiaridade os diferenciavam 

de outros missionários como os Jesuítas e os próprios Franciscanos. Devido a isso, 

percebemos também que estes missionários se posicionavam de forma diferente 

dos outros que aqui já estavam, diante da realidade encontrada por eles na colônia, 

como afirma Hugo Fragoso (1992): 

 

[...] os religiosos Capuchinhos, por sua peculiaridade no conjunto 
dos religiosos do Brasil, vinham eles de outro horizonte e de outra 
realidade (França e depois Itália), e por isso seu mundo mental fora 
plasmado em categorias outras, que não as do sistema colonialista; 
razão por que se chocavam eles profundamente com a crueldade e 
desumanidade que revestiam na prática a escravidão negra. Além 
do que estavam eles só indiretamente vinculados ao Padroado 
Régio, pois vinham para o Brasil sob os cuidados da Sagrada 
Congregação da Propaganda Fide. Isto envolvia para eles um canal 
todo especial de comunicação com a Santa Sé, através do qual eles 
continuamente dirigiam seus protestos contra os absurdos da 
escravidão negra (FRAGOSO,1992, p. 185). 
 

Como citado no artigo "Os Capuchinhos Italianos na Formação do Povo no 

Nordeste Brasileiro (séc. XVIII-XIX)" pelos autores Santos, Herculano e Madeira 

(2011), esses Freis destacavam-se na forma das suas pregações: 

 

A formação que esses freis transmitiam à sociedade ia além de um 
mero pronunciamento de sermões a partir das realizações das 
missas, catequese e missões. Suas funções atravessavam os 
muros da igreja e se fortaleciam no convívio ético e social das 
famílias. Como mestres exerciam uma função educativa que 
resultava, em grande parte, na reforma da mente e dos hábitos do 
povo (SANTOS et al., 2011, p. 13). 

 

Observamos que o papel social desses Freis ia além de simples sermões e 

catequeses, uma vez que eles exerciam funções de amparo, apoio e eram também 

mediadores de saberes e conhecimentos. Direcionados pelos propósitos 

franciscanos de humildade, caridade, desapego, pensamos que esses Freis 

levavam além das palavras do evangelho, acalento e direcionamento àqueles que 

                                                
ligação entre colonialismo e atividade missionária estava limitada à influência dos papas na obra 
da evangelização dos povos das novas terras” (SORGE, 1940, p. 51) 
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se encontravam necessitados de orientação e apoio, talvez. Paula Ferreira e Ana 

Palmira Bittencourt, (2009, p. 874), em suas pesquisas sobre as ações dos 

Capuchinhos no Brasil, destacam “[...] que ensinava além da doutrina, a lavrar a 

terra e outros pequenos ofícios”.  

Segundo Maria Goretti Cavalcante de Carvalho (2017), é importante destacar 

que durante o período pombalino (1750-1777), as medidas tomadas pelo então 

primeiro-ministro português, Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de 

Pombal), em relação à laicização na administração das colônias do Estado 

Português, tiveram como consequência a expulsão dos Jesuítas do Brasil. Mas 

essas medidas atingiram também outras Ordens Religiosas dedicadas à catequese 

dos índios como os Capuchinhos, que tiveram suas ações suprimidas a ponto de 

uma retirada violenta das aldeias, ainda segundo a autora.  

Já no período imperial, Frei Carlo Zagonel (2001) coloca que, por seu “ranço 

anticlerical e antirreligioso”, o Regente, Padre Diogo Antônio Feijó22 (1784-1843), 

decretou a expulsão dos Capuchinhos italianos, em 1831, de Pernambuco e que 

essa expulsão se deu, principalmente por essas questões: 

 

[...] (a) As aldeias são ricas para os Missionários mas tornam 
infelizes os índios. (b) Os Missionários não permitem a presença 
dos Bispos nas aldeias. (c) Os Missionários induzem os índios à 
revolta contra o Estado. (d) Os Missionários impõem uma 
obediência cega e incondicional aos Índios. E, por fim, e) os 
missionários impedem a entrada de portugueses nas aldeias 
indígenas (ZAGONEL, 2001, p. 9). 

 

Segundo Guilherme Palácios (2012), em janeiro de 1840, o governo brasileiro 

solicitou à Santa Sé a volta dos missionários italianos Capuchinhos, dessa vez para 

a missão de apaziguar ou “neutralizar” as revoltas camponesas que se fizeram 

crescentes na década anterior pelo interior do país, e não somente com a missão 

nos aldeamentos indígenas: 

 

Por outro lado, a solicitação marcava o início da longa e ativa 
participação dos capuchinhos italianos, principalmente sicilianos, no 

                                                
22 Estadista, Regente Imperial e padre brasileiro. Com a morte de D. Pedro I em Portugal no dia 24 

de setembro de 1834, extinguia-se o partido Restaurador. Após a promulgação do Ato Adicional 
em 12 de agosto de 1834 que criava o Regente Único, Feijó foi escolhido mediante consulta 
popular. Exerceu a regência entre os anos de 1835 a 1837 quando renunciou ao cargo. 
Informações compiladas do site: <www.ebiografia.com>. Acesso em 29 de mai. 2019. 

http://www.ebiografia.com/
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equacionamento da problemática agrária brasileira, não mais 
apenas em torno de problemas de catequização indígena e, sim, 
sobretudo, de controle de populações camponesas através de um 
instrumento que os frades tinham aperfeiçoado: as missões 
populares (PALACIOS, 2012, p. 196). 

 

Vieram os Capuchinhos italianos que deram continuidade ao trabalho 

missionário iniciado pelos franceses. Segundo Zagonel (2001), apesar de oficial o 

retorno desses missionários, exigências e limitações norteavam a atuação desses 

por parte do governo imperial: deveriam assim esses Capuchinhos “[...] ser italianos 

e dedicar-se, prioritariamente, à catequese indígena [...]”, ou seja, “[...] não deviam 

meter-se em política [..]” e necessitavam “[...] estar atentos à observância das 

normas canônicas da Santa Sé e do governo imperial" Atendidas essas exigências, 

o governo “[...] financiaria a passagem, forneceria alfaias e pagaria uma razoável 

côngrua” (ZAGONEL, 2001, p. 09). 

Segundo Carvalho (2017), o Governo Imperial considerava esses religiosos 

bons civilizadores, uma vez que sua atuação missionária contemplou: a repressão 

pacífica de revoltas; auxílio às populações na contenção de doenças contagiosas; 

apoio às pessoas atingidas em secas periódicas; faziam cultos religiosos servindo 

como capelães nas viagens, tanto terrestres como marítimas, inclusive nas Guerras, 

como cita a autora referindo-se à Guerra do Paraguai (1865-1870). No segundo 

Império (1840-1889) foi ativa a participação dos Capuchinhos na condição de 

organizadores de aldeamentos que acabaram dando origem às vilas e paróquias e, 

consequentemente, ampliavam o campo missionário de atuação. Como citado pela 

a autora, além da atividade missionária, os Capuchinhos assumiram outras, a partir 

das necessidades sociais com que se deparavam nos lugares de atuação. Entre 

essas estavam a construção de Igrejas, estradas, cemitérios, hospitais, canais de 

irrigação, entre outras. Enfim, com a expulsão dos jesuítas e o fim das atividades 

de Carmelitas e Franciscanos, os Capuchinhos ocuparam assim, as duas frentes 

das atividades missionária brasileira, ou seja, "[...] a catequese dos índios, como as 

missões populares para as populações católicas do Sertão" (CARVALHO, 2017, p. 

83).  

Segundo Ana Cristina Pereira Lage (2011), as interferências políticas sofridas 

pela Igreja devido ao Padroado se fizeram presentes durante todo período colonial, 

como também no tempo do Império. A autora coloca que em Minas Gerais, ainda 
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no período colonial, D. João V (1689-1750) monarca português, proibiu a entrada 

do clero regular, restringiu a quantidade de seculares e proibiu a presença de ordens 

religiosas. Isso aconteceu segundo a autora, devido à "[...] quantidade e o 

descontrole do clero presente no território mineiro, bem como das irregularidades 

praticadas pelo mesmo". Citando Boschi, Lage (2011) coloca que os governantes 

atribuíam a esses religiosos a prática de extravio de ouro, acreditavam também que 

eles fomentavam a população ao não pagamento de impostos "[...] nem a simpatia 

da administração colonial, nem a da Igreja romana". Essa proibição acabou por 

impulsionar a criação de irmandades23 leigas neste território, que acabavam por 

apoiar o clero secular assistindo à população em algumas necessidades, papel esse 

desempenhado em outras localidades pelo clero regular. 

Em 1843, por meio da promulgação do Decreto Imperial n.º 285, foi autorizada 

a permanência dos missionários Capuchinhos italianos no Brasil, permitindo 

também, a estruturação de ações regionalizadas, distribuídas em províncias onde 

eram implantadas as igrejas e, futuramente, a própria Ordem Capuchinha. A 

principal atividade dos frades italianos se fazia ao atendimento à política indigenista 

do Império que objetivava a “integração” dos indígenas à “civilização”. Foram 

diversos os aldeamentos organizados pelos Frades Capuchinhos, entre eles as 

Missões de Itambacuri em Minas Gerais, como cita Zagonel (2001): 

 

[...] Aldeamento de São Pedro de Alcântara (Bahia) onde Frei 
Ludovico de Livorno é comparado ao Pe. José de Anchieta e Pe. 
Las Casas por Dom Romualdo Seixas. Morre depois de 30 anos de 
presença junto aos índios (1847). Missão do Baixo Paraguai (Mato 
Grosso) onde trabalharam Frei Mariano Bagnaia e Antônio 
Molinetto; este exerceu ofícios pastorais diversos (inclusive 
construtor de igrejas) e mereceu do Imperador a comenda de 
‘Pregador Imperial’; Missão de Itambacuri, fundada por Frei Serafim 
de Gorízia e Angelo de Sassoferrato em 1874. A catequese, o 
estudo e o trabalho social, coordenado pelos missionários, 
construíram estradas, pontes, casas e aldeias [...] São Pedro de 
Alcântara de Jataí (Paraná) onde se destaca Frei Timóteo de 
Castelnuovo que mereceu o título de ‘Pai dos índios Coroados’ 
(ZAGONEL, 2001, p. 9). 

 

Segundo Zagonel (2001), a partir da colaboração das ordens e congregações 

religiosas, as atividades missionárias assumiram uma organização mais efetiva no 

                                                
23 Para Boschi, as Irmandades eram “[...] ao mesmo tempo força auxiliar complementar e substituto 

da Igreja nessa ação; elas se propunham a facilitar a vida social, desenvolvendo inúmeras tarefas 
que, pelo menos em princípio, seriam da alçada do poder público” (BOSCHI, 1986, p. 3). 
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final do século XIX, possibilitando inclusive uma reorganização dos trabalhos por 

parte da Ordem dos Frades Capuchinhos. Segundo o autor, o "Estatuto das 

Missões", por Frei Antônio Reschio foi aprovado no ano de 1887 pela Congregação 

da Propaganda e Fé, o qual coloca que “As missões, agora, são regionalizadas e 

entregues a Províncias para lá implantar a Igreja local e, com o tempo, a própria 

Ordem Capuchinha" (ZAGONEL, 2001, p. 09). 

Faz-se importante ressaltar o posicionamento da Igreja Católica durante o 

século XIX. As discussões e embates, segundo Lage (2011) estavam entre aqueles 

que defendiam um poder da Igreja Católica sobre o poder do Estado e os 

defensores do liberalismo, ou seja “[...] poder político desconectado das amarras 

religiosas e fundado no poder de indivíduos livres e que sustentavam o poder do 

Estado" (LAGE, 2011, p. 28). Segundo a autora, neste momento (Séc. XIX) percebe-

se a continuidade de um ideário medieval quando às questões terrenas, seculares 

eram mediadas e “harmonizadas" pelas concepções religiosas. 

Ao analisarmos a promulgação da Encíclica Quanta Cura e Syllabus Errorum 

(lista elaborada pelo Papa mostrando os erros do século XIX), pelo Papa Pio IX, em 

novembro de 1864, que condenava ideologias vistas como incompatíveis com a 

religião católica (naturalismo, racionalismo, socialismo, comunismo, maçonaria e 

outras formas de ideologias), inferimos que o objetivo do pontífice era o de reafirmar 

os valores tradicionais da Igreja Católica, incluindo a educação, contra os valores 

laicos defendidos pelo liberalismo.  

 

[...] a ensinar que a perfeição dos governos e o progresso civil 
exigem imperiosamente que a sociedade humana se constitua e se 
governe sem preocupar-se em nada com a religião, como se esta 
não existisse, ou, pelo menos, sem fazer distinção nenhuma entre 
a verdadeira religião e as falsas (PIO IX, 1864). 

 

Para o Papa Pio IX a partir do momento que o governo defendesse a religião 

católica, a doutrina das Sagradas Escrituras e os Santos Padres, uma sociedade se 

tornaria justa. Ou seja, para o pontífice, a melhor forma de governo seria aquele que 

não reconhece o poder civil, bem como o que não viola o catolicismo, exceto quando 

“a paz pública o exigia” (PIO IX, 1864). A Encíclica Quanta Cura e o Syllabus 

Errorum reflete o pensamento político defendido pela Igreja Católica, uma vez que 

a instituição estava promovendo uma tentativa de recuperar a posição perdida para 

os ideais laicos e as ideias positivistas.  
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Segundo Carlos Manoel Pimenta Pires (2009), no Brasil a união entre Estado 

e Igreja durou séculos e esse afastamento dado pelas mudanças que ocorreram 

nas instituições de ideários religiosos para o científico, tornou-se inevitável, uma vez 

que a Santa Sé esperava manter a autonomia de suas instituições, a independência 

religiosa e a conservação da influência sobre a população católica.  

Segundo Lage (2011), o Concílio do Vaticano I (1869-1870) foi "[...] 

considerado como triunfo da doutrina Ultramontana" no qual o pontífice declara sua 

infalibilidade, justificando que Cristo concedeu a São Pedro e seus sucessores o 

poder para manter "a força e a solidez da Igreja". O Ultramontanísmo foi um termo 

utilizado no século XI para descrever o projeto da Igreja que buscava a liderança de 

Roma ou aqueles que defendiam o ponto de vista e a política dos papas. Segundo 

David Gueiros Vieira (1996), esse movimento foi se constituindo numa reação dos 

conservadores da Igreja Católica diante dos excessos do pensamento laico da 

época, a partir do século XIX. Era entendido também como uma política sistemática 

da Igreja Católica no período entre meados do século XIX e metade do XX, no 

combate aos ideais do liberalismo, socialismo, comunismo, protestantismo e 

maçonaria (VIEIRA, 1996). 

Como citado acima, autorizada a permanência dos missionários Capuchinhos 

italianos no Brasil a partir de 1843, como também a estruturação de suas ações 

missionárias, em 1872 dois Frades Capuchinhos, Serafim de Gorízia (1829-1918) e 

Ângelo Sassoferrato (1846-1926), receberam a missão, por parte do então Ministro 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Império, Barão de Itaúna (1812-1872), 

da catequese dos índios do Vale do Mucuri em Minas Gerais. 

 

1.2.2 Os Frades Menores Capuchinhos em Conceição do Mato Dentro 

 

No Vale do Mucuri situado a leste do território mineiro, região de mata fechada 

foi erguida uma capela em 13 de abril de 1873, pelos missionários Capuchinhos 

Serafim de Gorízia e Ângelo Sassoferrato. De acordo com o Alves (2012), foi grande 

o desenvolvimento levado por esses Frades a esta região. Foram construídas 

casas, escolas, plantações, e já em 1884, havia nesse aldeamento mais de 800 

índios. Em 30 de agosto de 1911, por meio da Lei n.º 556, já na República, foi criado 

naquela região o distrito de Itambacuri, no município de Teófilo Otoni. Frei Vicente 

de Licodia chegou à cidade de Itambacuri no ano de 1907 e, neste momento, 
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encontrava-se na Presidência do Estado, João Pinheiro (1860-1908), cujo objetivo 

de governo, entre outros, era a modernização das práticas de culturas a serem 

aplicadas no território mineiro. Assim foi criado nessa cidade uma colônia agrícola, 

dirigida e desenvolvida pelo Frei. Segundo Otávio Soares Dulci (1999): 

 

[...] João Pinheiro, com sua convicção positiva, foi o principal 
idealizador dessa política. Concebia para o estado uma missão 
pedagógica de educar a população para o progresso. E, para isso, 
era preciso inverter prioridades. Em consequência, dedicou-se a um 
esforço simultâneo de expandir o ensino primário e de criar 
estabelecimentos de aprendizagem agrícola – fazendas-modelo e 
campos de experiência e demonstração –, que se somavam ao 
serviço de instrutores ambulantes, na divulgação de novas técnicas 
e do uso da mecanização. Os sucessores de João Pinheiro, no 
governo, prosseguiam na trilha que foi institucionalizada em 1911, 
com o Regulamento Geral do Ensino Agrícola (DULCI, 1999, p.131). 

 

Nesse momento o aperfeiçoamento de técnicas e métodos de agricultura, 

visava o progresso econômico, uma vez que era a principal atividade econômica do 

Estado. A instrução e a modernização da prática da agricultura trariam 

desenvolvimento para a economia do estado de Minas Gerais. A introdução de 

máquinas aratórias e de beneficiamento de produtos, novos processos para a 

adubação dos solos e irrigação das lavouras, faziam-se necessários para a 

superação de rotinas ultrapassadas como, queimadas para a limpeza de terrenos 

para a agricultura, desmatamento, uso de instrumentos manuais, abandono de 

solos esgotados, entre outros.  

Outro ponto que podemos inferir, é em relação à formação de mão de obra 

necessária para o trabalho no campo. Em São Paulo as elites agrárias conseguiram 

suprir essa demanda a partir da imigração, o que não aconteceu em Minas Gerais. 

De acordo com Daniela Pereira Versieux (2012), o ensino agrícola tinha papel de 

educar o homem do campo para o campo, pois com o advento da República e a 

modernização dos centros urbanos, o Estado buscava fortalecer a mão de obra local 

e evitar o descontrole do êxodo urbano. 



39 
 

Em 1915, D. Joaquim Silvério de Souza24 (1859-1933) entregou aos 

Capuchinhos a freguesia25 de Conceição do Mato Dentro depois de instalar a 

colônia agrícola em Itambacuri e deixá-la em funcionamento, tendo Frei Vicente de 

Licodia transferido para a cidade de Conceição em 1917, para assumir o posto de 

Vigário da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, sendo também o responsável 

pela fundação, em 1918, do Ginásio Agrícola São Francisco. 

Assim, este capítulo historiciza desde o nascimento de Francisco de Assis, 

fundador da Ordem Franciscana, a formação da Ordem dos Frades Menores 

Capuchinhos até sua chegada em Conceição do Mato Dentro. Traz o ideário 

religioso destes missionários e sua atuação na história da educação brasileira. 

Caracterizando esses Frades, que são os fundadores do Ginásio e Colégio São 

Francisco, nos auxilia a entender quem são, dentro dessa instituição. 

No próximo capítulo abordaremos a história da cidade de Conceição do Mato 

Dentro onde foi inaugurado o Ginásio Agrícola São Francisco em 1918. Para isso, 

devemos analisar os processos educativos da cidade, a história da educação, como 

também a trajetória histórica do educandário, inserido nos processos educacionais 

desenvolvidos no país ao longo do tempo, para que possamos compreender os 

reflexos desses nesta instituição, que é o nosso objeto de pesquisa. 

  

                                                
24"Dom Joaquim Silvério de Souza foi o segundo bispo de Diamantina, até então Bispo Coadjutor. 

Dom Joaquim nasceu em São Miguel de Piracicaba - MG em 20 de Julho de 1859 e foi sagrado 
Bispo por Dom Silvério Gomes Pimenta, 9º Bispo e 1º Arcebispo de Mariana, no dia 02 de fevereiro 
de 1902. Em 1917 em 28 de junho, Papa Bento XV, pela Bula Pontifícia “Quandocumque se 
praebuit” elevou a Diocese de Diamantina à categoria de sede da Província eclesiástica, como 
Metrópole, tornando-se, deste modo Arquidiocese. Dom Joaquim Silvério de Souza foi feito o 1º 
Arcebispo Metropolitano de Diamantina". Informações compiladas do site: 
<https://dirceurabelo.wordpress.com/2012/01/12/dom-joaquim-silverio-de-souza-biografia/>. 
Acesso em 24/05/2019. 

25 Freguesia: Paróchia. Igreja parochial. Conjunto dos parochianos. Informações compiladas do site: 
<http://dicionario-aberto.net/dict.pdf>. Acesso em: 22/05/2019 

https://dirceurabelo.wordpress.com/2012/01/12/dom-joaquim-silverio-de-souza-biografia/
http://dicionario-aberto.net/dict.pdf
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2 A CIDADE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO E O GINÁSIO SÃO 

FRANCISCO 

 

Este capítulo traz a história da cidade de Conceição do Mato Dentro e do 

Ginásio e Colégio São Francisco pelos Frades Menores Capuchinhos, tendo como 

eixo o carisma franciscano neste cenário educativo. Para além disso, visa a abordar 

as concepções evangelizadoras e educacionais dos Frades Menores Capuchinhos 

desde 1918. Tais elementos históricos são relevantes para a análise que se propõe 

entre os anos de 1956 até o encerramento de suas atividades, no ano de 1979.  

Ainda neste sentido, este capítulo apresenta a trajetória da fundação do 

educandário "Ginásio Agrícola São Francisco", por meio dos processos de sua 

constituição escolar e das possíveis mudanças e permanências pedagógicas e 

sociais em seu cotidiano, alinhado com a história da educação nacional. Além disso, 

este texto visa a contemplar também os processos na cidade em relação à criação 

das primeiras escolas, entre elas, a fundação do grupo escolar e do internato para 

educação das meninas, "Asilo São Joaquim".  

Para tanto, teremos como aporte para as análises as mudanças ocorridas nas 

décadas de 1950 e 1960, tanto no campo político, quanto sociocultural na sociedade 

brasileira. Importa mencionar também que tendo o Ginásio São Francisco mantido 

suas regras e normas desde sua construção, propusemos alguns questionamentos 

que são relevantes neste capítulo para a compreensão do cotidiano escolar entre 

1956 a 1979, os quais podem auxiliar a encontrar respostas às questões: houve 

mudanças ou adaptação do cotidiano escolar articuladas com as impostas pela 

ditadura militar? Houve embates no cotidiano escolar entre o corpo discente, 

docente, direção e comunidade? As respostas a essas questões nos dão elementos 

para elaborarmos um conjunto de premissas que podem se configurar como um 

ideário educativo, conforme veremos no terceiro capítulo. 

Pautando-se dessas questões, nosso objetivo é o de pesquisar o cotidiano 

escolar, os sujeitos sociais e os processos educativos inseridos nessa instituição 

em tensão com o contexto da ditadura.  
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2.1 História de Conceição do Mato Dentro 
 

No campo da historiografia da cidade de Conceição do Mato Dentro, as 

pesquisas de Morais (1942) – “História de Conceição do Mato Dentro”, Costa (1975) 

– “Conceição do Mato Dentro: fonte da saudade” são marcos de uma escrita em 

que os autores privilegiam os grandes eventos da cidade, com maestria em apontar 

dados quantificados na composição do tecido social. Dias et al. (1994) – “Mato 

Dentro: Viagem através dos tempos e contratempos da história de Conceição" são 

referências relevantes para o nosso estudo, pois por meio da análise de fontes 

documentais oficiais, os autores nos apresentam a construção da cidade e suas 

estruturas sociais, as quais demarcavam no início do século XX, evidenciando 

novas perspectivas no campo social, político, cultural, econômico e, principalmente, 

educacional. Levantando dados sobre a gênese da construção da cidade e o papel 

político-social de seus construtores, os autores apresentam, ainda que de forma 

bastante linear, os avanços ao longo do tempo e a urgência de um processo 

civilizador, como base de sustentação para o progresso.  

Conceição do Mato Dentro, cidade do interior de Minas Gerais, localiza-se nas 

escarpas orientais da Serra do Cipó, na parte superior da Bacia do rio Santo 

Antônio, afluente do Rio Doce, norte da Serra do Itaporôco. As origens de 

Conceição do Mato Dentro remontam ao período do ciclo do ouro, que teve como 

palco as Minas Gerais.  

O primeiro registro de uma ação colonizadora referente à Conceição do Mato 

dentro é a passagem pela região das expedições do bandeirante Fernandes 

Tourinho, em 1583. No entanto, o início do povoamento da região só ocorreu nos 

primeiros anos do século XVIII, quando o bandeirante Gabriel Ponce de Leon 

localizou ouro ao seguir o curso do rio Ribeirão Santo Antônio. A partir de então, 

teve início a construção de humildes cabanas e no dia oito de dezembro de 1702, 

iniciou-se a construção da primeira Capela de Conceição do Mato Dentro e o nome 

da cidade refere-se a Virgem Conceição, padroeira da restauração da 

independência portuguesa em 1640 e também madrinha das bandeiras paulistas.  

Com o passar do tempo, houve o incremento da mineração e com isso a 

distribuição das lavras entre os descobridores do metal, dando origem às primeiras 

casas grandes, engenho de moagem, desenvolvendo-se também a agricultura e 

pecuária. Segundo Dias et al. (1994), o povoado não se tornou um grande produtor 
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aurífero, pois não há registros específicos para Conceição do Mato Dentro na 

documentação fiscal da capitania na primeira metade do século XVIII, destacando-

se mais como um entreposto comercial devido a sua localização geográfica.  

Segundo Júnior (1978), a mineração alterou o panorama cultural, social e 

econômico da província. Dos portos chegavam para a Província as novidades 

estrangeiras e escravos, de São Vicente novos bandeirantes em busca de riqueza, 

do Sul a carne bovina e muares para o transporte, do Nordeste gado e produtos 

agrícolas. Dessa forma, o estado de Minas Gerais passou a receber diferentes 

pessoas de diferentes regiões, tal movimento possibilitou o desenvolvimento de 

uma cultura marcada pela diversidade.  

A administração de Conceição do Mato Dentro ficou subordinada à Câmara 

de Vila do Príncipe (cidade do Serro), sede da Comarca do Serro Frio. Sua 

emancipação somente se deu em 1840, sancionada pela Lei n.º 171, por meio da 

Assembleia Legislativa Provincial. Em relação a sua emancipação, encontramos 

registrado no jornal “Boletim do Bom Jesus"26, em junho de 1942, uma matéria para 

a comemoração dos 100 anos da referida data, a qual apresenta um resumo 

histórico das atividades realizadas na cidade com destaque para as atividades 

religiosas, a luta pela emancipação do município, como também o movimento 

educacional na cidade.  

A iluminação pública foi implantada em 1909 a base de gás acetileno. Os 

lampiões eram acesos pelo encarregado no entardecer, permanecendo, assim, até 

por volta das vinte duas horas. A luz elétrica chegou à cidade na década de 1920, 

com a construção de uma pequena usina no Córrego do Baú, situado na parte rural 

da cidade. Mais tarde, outra usina, de maior potência foi construída no rio Santo 

Antônio que tem sua nascente na Serra do Espinhaço no distrito de Santo Antônio 

do Cruzeiro. Somente em 1955 foi construída a usina de Três Barras localizada a 

                                                
26 Periódico quinzenal, sob direção dos Frades Menores Capuchinhos, “[...] surgiu em sua nova fase, 

em 20 de junho de 1941" (MORAIS, 1942, p. 234). Segundo Alves (2012) o Jornal "O Boletim do 
Bom Jesus” teve uma ligação muito próxima com o Ginásio São Francisco. O início sua circulação 
se deu no dia 30 de março de 1924 como órgão da Irmandade de Bom Jesus e circulou por seis 
meses. No ano de 1941 a circulação do periódico foi reiniciada no dia 20 de junho tendo como 
provador, Frei Vicente de Licodia, fundador e diretor do educandário, e como redator o professor 
do Ginásio, José Leite Vidigal. Em 1948 a gerência do jornal foi passada ao diretor do Ginásio São 
Francisco na época, Frei Dionísio de Monterosso. Do ano de 1955 ao ano 1957 o jornal foi redigido 
pelo vigário Frei Agatângelo de Sortino, também diretor do educandário de 1949 a 1957, que ficou 
na direção do jornal até o ano de 1969 quando foi transferido para cidade de Itambacuri. Dessa 
forma, assumiu a direção Frei Dimas e o periódico circulou por mais alguns meses. (Cf. ANEXO 
5). 
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13 km da cidade e que foi encampada pela Centrais Elétricas de Minas Gerais 

(CEMIG), no ano de 1975. 

As estradas de acesso para a cidade de Conceição do Mato Dentro eram muito 

precárias. O caminho que ligava a cidade à capital, Belo Horizonte, chegava 

somente até a Fazenda do Palácio, localizada na Serra do Cipó no KM 118 da atual 

rodovia MG 10, e o restante do trecho era feito a cavalo. Para abastecer os 

comércios na cidade, os comerciantes, que normalmente faziam suas compras na 

cidade do Rio de Janeiro, deslocavam-se a cavalo até a cidade de Santa Luzia de 

onde partiam de trem, na volta as mercadorias eram transportadas pelas tropas até 

a cidade de Conceição do Mato Dentro. Em relação a estes caixeiros-viajantes que 

chegavam até a cidade, Costa (1975), destaca o papel econômico social que 

desempenhavam, pois representavam para os comerciantes a possibilidade de 

repor seus estoques e suprir suas necessidades, e para a sociedade a chegada do 

novo, do moderno: 

 

Merecem eles um registro nestas notas, para focalizar o papel que 
desempenhavam no meio econômico social. Sua chegada era 
sempre interessante na pequena cidade. Tanto para os 
comerciantes, pelo ensejo à tomada de novos "pedidos", no 
suprimento das "faltas", como para o meio social, pelas "novidades" 
que traziam. A loquacidade própria do caixeiro-viajante vindo do 
Rio, o apuro e elegância com que sempre se trajava e ainda o 
aparato de sua "comitiva", como também a chamavam, dez e mais 
animais de sela e carga, para o patrão, o arreeiro, o cozinheiro, 
canastras para o mostruário e trem de cozinha, além de animais à 
destra para revezamento nos longos percurso, tudo isso despertava 
a atenção da parte do povo, que tinha um motivo novo na rotina dos 
lugares de pequeno movimento (COSTA, 1975, p. 40). 

 

Com o desenvolvimento da malha rodoviária, o abastecimento do comércio 

passou a ser feito por meio de veículos motorizados propiciando, assim, um maior 

desenvolvimento da atividade comercial. Inferimos que, com a diminuição da 

distância, o maior contato com os grandes centros possibilitou uma aproximação 

maior com as novidades e as mudanças que ocorriam, e tudo isso passava a refletir 

cotidiano da cidade. Em 1935 o campo de aviação foi construído, de acordo com 

Dias (1994). 

Conforme Piló (1980), a influência religiosa sempre esteve atrelada à vida 

sociocultural da cidade, com espaços como igrejas, capelas e outras edificações 

que compõem o patrimônio histórico de Conceição do Mato Dentro, as quais são 

datadas do período áureo da mineração do ouro e do diamante durante o século 
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XVIII. Segundo a autora, um dos traços mais característicos da população 

conceicionense é sua religiosidade. Segundo Dias et al. (1994), várias confrarias se 

formaram destacando-se a de Nossa Senhora do Rosário de 1723 e a Irmandade 

de Bom Jesus do Matosinhos de 1759 que promovem as festas mais tradicionais. 

A Irmandade de Nossa Senhora dos Pretos realiza a festa do Rosário, no dia 1° de 

Janeiro, com missas, procissões, congado, reisado e outras danças, revelando o 

sincretismo religioso comum no Brasil, mesclando a tradição africana do congado e 

o ritual português da marujada. Em sua obra “Mitologia da Mineiridade”, Arruda 

(1999), destaca a contribuição dos imigrantes portugueses. De acordo com Arruda 

(1999), os imigrantes trouxeram valores tradicionais de festas em louvor dos santos, 

do culto à vida doméstica e do apego ao patriarcalismo, implantando-os em terras 

mineiras, dando origem a família tradicional mineira.  

A Irmandade do Bom Jesus do Matosinhos patrocina há mais de duzentos 

anos a festa do Jubileu, a qual ocorre entre os dias 13 a 24 de Junho. Este período 

também é caracterizado pelo acolhimento de milhares de romeiros e devotos do 

Bom Jesus, os quais visitam o Santuário em agradecimento por graças alcançadas 

ou em busca por milagres. Esta festa, que é considerada a mais tradicional do 

município, acontece desde o ano de 1787, fazendo o calendário da cidade girar em 

torno desse evento que além das missas diárias, recebe centenas de comerciantes 

que, em suas barracas montadas ao redor do santuário, vendem os mais variados 

produtos e lembranças locais. 

O poeta Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) viveu por muitos anos em 

Conceição do Mato Dentro e pode acompanhar, por diversas vezes, as festividades 

religiosas. Em um artigo escrito para o jornal “Estado de São Paulo" o poeta 

descreveu sobre o evento que, segundo Morais (1942, p. 132), "[...] transformou em 

letras de forma o que seus olhos presenciaram por muitos anos. A sua descrição é 

perfeita, encantadora, requintada de elegância de expressão.” 

 

[...] A cinco da madrugada o festivo sino da bela Igreja sonoriza o 
ar, desprendendo do brônzeo bojo as ondas e óleas do seu apelo 
aos fiéis: espoucam no espaço alegres foguetes e a secular 
bombarda roqueira retumba por entre os outeiros e serras que 
circundam a cidade. 

Começa o povo a ascender à íngreme ladeira que nos conduz até o 
tabernáculo do Bom Jesús; as manhãs são frias, mas sem 
humidade; o vento que sopra não incomoda, antes vivifica e 

fortalece, cheios dos perfumes dos campos verdes, num doce 
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aroma de selva.[...] Durante o dia, a íngreme ladeira é pisada pelos 

romeiros.  

 

Assim como Alphonsus de Guimaraens, o entrevistado “H"27 destaca esse 

evento frisando a importância que tinha para a cidade e para sua comunidade que, 

segundo ele, se organizava ao longo do ano, a partir desta data: 

 

[...] outro ponto muito importante de citar é em relação ao Jubileu. 
O calendário da cidade girava em torno desse evento. As pessoas 
planejavam sua vida visando essa data que acontecia, como até 
hoje, do dia 13 ao dia 24 de junho. As restaurações e 
embelezamento dos espaços públicos aconteciam normalmente 
antes da festa, as pessoas pintavam suas casas, preparavam seu 
interior para receber suas visitas, as costureiras e alfaiates ficavam 
atarefados...Era o momento mais esperado durante o ano! Tudo, 
tudo girava em torno da festa (ENTREVISTADO "H", 2019). 

 

Em sua pesquisa Adelson Oliveira Fonseca (2013), descreve o ambiente 

cultural da cidade que além das festas religiosas atrai pelas suas belezas naturais, 

arquitetura e culinária:  

 

O ambiente cultural do município de Conceição do Mato Dentro é 
caracterizado pelo conjunto arquitetônico barroco, por um mosaico 
natural de grande beleza e pelas tradições quilombolas sejam elas 
na dança, na música, no folclore, no artesanato e nas comidas 
típicas (como o famoso pastel de angu) que conferem a 
municipalidade e à região um grande acervo cultural (FONSECA, 
2013, p. 45).  

 

A vida social era intensa na cidade. O cinema inaugurado no final da década 

de 50 garantia a diversão assim como os bailes que eram frequentes e animados 

pelas bandas locais e muitas vezes de outros lugares como do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Segundo Dias et al. (1994), Conceição do Mato Dentro é uma cidade alegre, 

que conhece o valor da música, da festa, enfim, da cultura. O entrevistado "A28" 

descreve a vida na cidade na década de 60: 

 

                                                
27 Ex-aluno H matriculado no regime de externato do Ginásio São Francisco. Cursou o ginasial entre 

os anos de 1958 e 1961. 
28 Entrevista realizada com o Sr. "A", natural de Conceição do Mato Dentro e ex-aluno do Ginásio 

São Francisco no dia 11 de abril de 2019. 
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O que me vem à memória é aquela cidade bucólica, tradicional do 
interior. Aquelas famílias eram amigas, sentavam-se na porta das 
casas para conversar. Tinha muita segurança na cidade porque não 
tinha ladrão. Todo mundo se conhecia [...] (ENTREVISTADO A, 
2019). 
 

Perguntado também sobre a vida social e os acontecimentos marcantes 

acontecidos na cidade, o entrevistado “H" se recorda, mostrando-se saudoso destes 

tempos: 

 

Um momento que me marcou muito foi a vitória nas eleições do 
presidente Jânio Quadros. A política em Conceição era muito 
acirrada. Nesta época os partidos eram a UDN e o PSD. Foi muito 
conturbado... muita agitação, muita briga! As notícias chegavam 
pelo rádio e pelo jornal impresso, e me lembro que todos ficavam na 
expectativa. Outro acontecimento importante e de grande 
comemoração foi a inauguração da agência do Banco do Brasil que, 
se não me engano, foi no ano de 1964. Foi muito importante para a 
economia da cidade. Em relação a vida cultural, me lembro do 
Festival da Canção que acontecia anualmente no Cine Paroquial. 
Ali apresentavam-se as pessoas da cidade mesmo, com suas 
canções, poesias. A eleição da rainha da primavera, os bailes...Ah! 
Outro momento marcante também foi a comemoração do 
cinquentenário do colégio das irmãs, o São Joaquim. Na cidade teve 
desfile de caravanas, inclusive vindas de outras localidades... 
lembro de uma de São Caetano do Sul trazendo alunas daquele 
colégio, foi uma grande festa! A iluminação era muito precária 
pareciam tomatinhos e então era muito comum nas noites 
enluaradas os jovens se reunirem para tocar violão e cantar ao redor 
de fogueiras. Havia vida social, convívio, amizade, o que não mais 
acontece hoje em dia. Não havia violência, as portas das casas não 
eram trancadas, isso só acontecia quando chegava a notícia de 
vaca brava a caminho do matadouro (ENTREVISTADO "H", 2019). 

 

Outra característica destacada em relação à cidade e ao povo conceicionense 

é a hospitalidade oferecida aos que chegavam. De acordo com Dias et al. (1994, p. 

116): 

 

[...] durante as festas religiosas da cidade como Jubileu e Festa do 
Rosário, as atrações não se reduzem aos momentos de devoção. 
Esses eventos oferecem aos romeiros e outros visitantes, além da 
programação religiosa, diversão nas barraquinhas, no parque, nos 
bailes [...] logo o forasteiro se sente em casa; porque o 
conceicionense tem esse dom – tão essencial para o sucesso do 
turismo – de acolher o estrangeiro, recebendo-o como se fosse da 
família. 
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Dias et al. (1994) destacam essa peculiaridade com parte do texto redigido 

pelo naturalista e mineralogista inglês Jonh Mawe (1764-1829) em sua passagem 

pelo município, no início do século XIX: 

 

Cheguei a Conceição, grande aldeia muito bela. Levaram-me à casa 
do Vigário, que gentilmente me ofereceu um quarto para dormir e, 
percebendo que eu não passava bem, convidou-me a repousar um 
dia, o que aceitei com prazer. Recebi muitas visitas dos aldeões; a 
notícia da chegada de um inglês despertara a sua curiosidade. [...] 
À noite, as moças vieram cantar lindas modinhas acompanhadas ao 

violão (DIAS et al. 1994, p. 27). 
 

Como podemos perceber, por meio da citação do trecho do mineralogista, 

como também a afirmação Dias et al.(1994), os visitantes eram recebidos com 

cuidados, hospitaleiramente, isto é, eram encarados como parte integrante do dia a 

dia, quer estranho, amigo, parente, quer convidado.  

Em relação à economia, os autores Costa (1975) e Dias et al. (1994) afirmam 

que a pecuária e a agricultura são atividades tradicionais do município que tiveram 

um maior desenvolvimento após a crise da mineração no século XVIII. Segundo 

Dias et al. (1994), aqueles que possuíam reservas se aventuraram no plantio de 

café na zona da mata e os que continuaram no município dedicaram-se a pecuária 

bovina extensiva, essa atividade foi a que melhor se adaptou às novas condições 

de escassez econômica. Assim, a pecuária bovina passou a se constituir na 

principal fonte de riqueza rural, predominando no município a pecuária leiteira que 

se destinava a maior parte da produção para o consumo da população.  Em relação 

a produção agrícola, essa se desde os primórdios, para o sustento das famílias. 

Alguns produtos como café, milho, arroz, feijão, farinha de milho e de mandioca, 

rapadura, queijo, toucinho eram exportados e o escoamento se fazia pela cidade 

gerando um animado movimento comercial, de acordo com Costa (1975). 

Em relação à educação, encontramos certa preocupação, tanto da população, 

quanto do poder público, recorrente nos documentos pesquisados. Para 

exemplificar, trazemos a carta enviada a D. Pedro II no ano de 1823, os registros 

no jornal “Boletim do Bom Jesus” e “A Voz de Conceição", os quais fazem referência 

aos mestres e às escolas do município. Sobre a educação, abordaremos a sua 

História e seu desenvolvimento no próximo tópico.  
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2.2 A educação e cidade: outros sujeitos, outras pedagogias 

 

Segundo os autores Morais (1942) e Costa (1975), no processo de construir 

novos arranjos sociais por meio dos aspectos culturais, a educação seria 

fundamental, por meio, sobretudo, da formação escolar de crianças e jovens. Costa 

(1975) aponta que o progresso estava adentrando as ruas da cidade, nos lares e 

em todas as instituições. Ainda conforme este autor, Conceição do Mato Dentro, a 

partir da emancipação do arraial para vila, em 1823 deveria, assim, instituir espaços 

de educação. 

De acordo com o autor, o ensino de primeiras letras em Conceição do Mato 

Dentro, desde a fundação do arraial, se fazia por meio da contratação de 

professores particulares que lecionavam nas fazendas da região. Pela perspectiva 

de Costa (1975), nesse tempo o analfabetismo era quase que total entre os 

habitantes, salvando dessa situação, apenas as famílias que já chegaram à região 

com alguma instrução, e aqueles que tinham condições de contratar esses 

profissionais. De acordo com Morais (1942), a primeira escola primária que foi 

criada na vila, onde foi instalada no dia 5 de março do ano de 1793. Na regência 

desta, estava o Padre Manuel Francisco da Silva, presbítero secular, nomeado pelo 

Imperador e permanecendo até o ano de 1811. 

Quanto ao ensino secundário, Costa (1975) salienta que Conceição do Mato 

Dentro ficou ausente da oferta deste por muitos anos, pela falta de condições do 

poder público municipal, como também pela falta de profissionais qualificados. 

Porém, conforme o autor, no ano de 1823, por decreto do dia 5 de maio, havia sido 

criada pelo governo Imperial, quando D. Pedro I encontrava-se no poder, a cadeira 

de Gramática Latina e outras do mesmo gênero nos municípios da Província, 

conforme o documento régio e transcrito abaixo:  

 

[...] Tendo sua Majestade o Imperador, por Decreto de 5 de Março, 
próximo passado, ordenado a criação de uma Cadeira de Gramática 
Latina, na Freguesia de Conceição do Mato Dentro, Comarca do 
Serro Frio, com o ordenado que tem as outras na Província de Minas 
Gerais: - Houve por bem fazer mercê a Joaquim Patrício Teixeira, 
por Portaria da mesma data, de o prover na dita Cadeira, 
procedendo-se primeiro ao exame e mais diligencias de estilo em 
semelhantes provimentos. E nesta conformidade o manda participar 
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império ao Governo 
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Provisório da Província de Minas Gerais para sua inteligência: 
Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de Abril de 1823. José Bonifácio 
de Andrada e Silva (COSTA, 1975, p. 57). 

 

Em 1828, foram instaladas mais duas escolas de primeiras letras, uma para 

meninas e outra para meninos, pela portaria do Conselho Provincial de 27 de março 

sendo que outra portaria de 15 de maio de 1845, elevou a escola para meninos à 

categoria de secundário (MORAIS, 1942). Quando a Vila se elevou à categoria de 

cidade, em 1853, recebeu mais uma escola para instrução de meninas.  

Contrapondo à realidade da presença predominante de escolas isoladas e 

indo ao encontro das expectativas de progresso, apontadas pelos autores 

anteriormente citados, surgiu em 1900 a primeira escola secundária em 

estabelecimento próprio. Criada pelo governo municipal e regido pelo Professor e 

Farmacêutico José Inácio de Araújo Lima, inaugurou suas aulas no dia 21 de julho 

do mesmo ano. Portanto, o professor José Inácio de Araújo Lima ministrava as 

disciplinas de Português, Francês e Aritmética, porém além de não haver pessoas 

habilitadas para dividir o trabalho com o professor, o município não teve condições 

de manter o curso, sendo fechado após dois anos e alguns meses de funcionamento 

(COSTA, 1975, p. 63). 

No dia sete de setembro de 1906 assumiu a presidência do Estado de Minas 

Gerais, o Dr. João Pinheiro da Silva (1860-1908), que em seu governo (1906-1908) 

realizou uma reforma do ensino sob a Lei n.º 439 de 1906 que, segundo Mourão 

(1962), representou um "[...] marco divisório na história da instrução" do Estado que 

era, naquele momento, a unidade federativa mais populosa. Juntamente com seu 

Secretário do Interior, Dr. Manuel Tomaz de Carvalho e Brito (1872-1952), 

introduziram em Minas Gerais a instituição dos grupos escolares. 

De acordo com Faria Filho (2000), os grupos escolares surgiram em São Paulo 

a partir do ano de 1890. Segundo o autor, esses representavam a ideia de 

"modernidade", a qual acompanhava a estruturação de um Estado Republicano. A 

organização do ensino, como também a universalização dele, fazia parte de um 

projeto republicano mais elaborado, considerando-os características da República. 

Em Minas Gerais, influenciados pelas ideias paulistas, os educadores passaram a 

defender, no início do século XX, a fundação de grupos escolares para substituição 

das escolas isoladas, as quais representavam atraso deixado pelos tempos 

imperiais. A superação desse modelo de instrução pública se fazia necessária para 

o “novo tempo”, novas ideias e novas concepções de Estado. 
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[...] Nesse contexto, a criação do grupo escolar era defendida não 
apenas para "organizar" o ensino, mas, principalmente, como uma 
forma de “reinventar” a escola, objetivando tornar mais efetiva a sua 
contribuição aos projetos de homogeneização cultural e política da 
sociedade (e dos sujeitos sociais), pretendido pelas elites mineiras. 
Reinventar a escola significava, dentre outras coisas, organizar o 
ensino, suas metodologias e conteúdo; formar, controlar e fiscalizar 
a professora; adequar espaços e tempos ao ensino; repensar a 
relação com as crianças, famílias e com a própria cidade (FARIA 
FILHO, 2000, p. 31). 

 

De acordo com as reflexões de Faria Filho (2000), os grupos escolares iam 

além de uma nova organização de ensino, já que moldavam práticas e propunham 

metodologias. Representavam naquele momento um mecanismo de avanço e de 

mudança. Produzir uma nova escola, mediante o desafio de produzir uma nova 

forma de organização da sociedade e do Estado, foi enfrentado.  

Outra realização no campo educacional do município foi a criação do colégio 

“Asilo Dom Joaquim” para instrução e educação do sexo feminino, em 1910. Para 

assumir a direção da instituição, chegaram da Itália três Freiras da Ordem das 

Clarissas Franciscanas Do Santíssimo Sacramento e a inauguração do Colégio foi 

realizada no dia 10 de dezembro do mesmo ano e recebeu o nome de Asilo Dom 

Joaquim, fazendo referência ao seu idealizador. O colégio oferecia o internato e o 

externato para os cursos primário e normal29.  

No ano de 1914, o ensino secundário para o sexo masculino foi fundado em 

Conceição, em uma instituição que recebeu o nome de "Ginásio Conceicionense 

Bernardo Monteiro". Teve em sua direção o Professor Sebastião Jorge e oferecia 

todas as disciplinas exigidas, porém, por falta de recursos, encerrou suas atividades 

dois anos e alguns meses após sua inauguração. No ano de 1918 foi inaugurado 

na cidade, pela Ordem Franciscana dos Freis Menores Capuchinhos, o Ginásio 

Agrícola São Francisco, que é o nosso objeto de estudo e sobre o educandário, 

abordaremos sua história e especificidades no próximo tópico.  

O Grupo Escolar Daniel de Carvalho foi inaugurado em 20 de janeiro de 1926 

e, nessa época, a cidade já contava com 5 escolas de primeiras letras. O 

                                                
29 Segundo Ângela Maria Souza Martins (2012), "as Escolas Normais, desde o momento de sua 

institucionalização, foram importantes ‘agências’ na mediação da cultura, ou melhor, instâncias 
responsáveis pela divulgação do saber, das normas e técnicas necessárias à formação dos 
professores" (MARTINS, 2012, p. 174). 
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funcionamento da escola inicialmente, se fazia apenas em um único turno e contava 

com 8 salas, dessa forma, apesar da população escolar da cidade girar em torno de 

700 alunos, o corpo discente era composto de 320 alunos. Anos mais tarde, outras 

instalações foram construídas podendo assim, o grupo comportar um maior número 

de alunos. Já o segundo grupo escolar de Conceição do Mato Dentro, que teve 

como patrono o reconhecido mestre Sebastião Jorge, instalou-se no bairro do 

Matosinhos, localizado na região leste da cidade, fora da área central.  

Em 1955, foi criada, pelo professor João Lima, a Escola Técnica de Comércio 

Conceicionense e oferecia os cursos de admissão, básico e o de técnico de 

contabilidade funcionando até 1998, ano em que faleceu professor e fundador da 

escola.  

Percebemos como a questão educacional ocupou, desde os primórdios, um 

lugar de particular importância na cidade de Conceição do Mato Dentro. A 

preocupação com o ensino, com a construção de escolas de diferentes graus de 

instrução, como a especial referência aos mestres responsáveis pela educação na 

cidade são questões de destaque nos periódicos locais como nas obras 

consultadas. 

 

2.3 Ideário educativo católico: o Ginásio São Francisco e a educação nacional 

 

O Colégio Agrícola São Francisco foi criado em 1918, inaugurado no dia 26 de 

junho do mesmo ano, na cidade de Conceição do Mato Dentro, pela Ordem 

Franciscana dos Frades Menores Capuchinhos. Foi considerado em certo 

momento, como modelo de centro educacional do nordeste mineiro, segundo Célio 

Macedo Alves (2012), recebendo alunos de diversas partes do estado e do território 

brasileiro.  

Funcionou, inicialmente, como internato e oferecia o ensino primário e o curso 

de agricultura para alunos do sexo masculino. De acordo com o primeiro estatuto 

do Ginásio, do ano de 1935, o principal objetivo seria "(...) somente proporcionar 

aos habitantes da zona rural um meio fácil de dar a seus filhos uma só instrução e 

educação e os conhecimentos necessários para aproveitar o solo, donde provém a 

riqueza da nação” (ALVES, 2012, p. 13). Na perspectiva do estatuto e nas palavras 
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de Geraldo Dutra Moraes (1942), percebemos que além da instrução havia também 

a preocupação em relação à formação moral dos jovens da cidade:  

 

[...] conseguiu ainda que, os Capuchinhos – essas sentinelas 
vigilantes do bem espiritual – se encarregassem da instalação de 
um colégio para o sexo masculino, cuja finalidade seria resguardar 
os moços da corrupção e do vício, dando-lhes uma instrução sadia, 
dentro dos modernos princípios pedagógicos [...]. Lembramos que 
desde a fundação do arraial a principal atividade econômica da 
região esteve voltada para a mineração, a partir da decadência 
dessa, a principal atividade volta-se para a agricultura (MORAIS, 
1942, p. 228). 

 

Em relação à manutenção, o educandário atendeu a parte dos jovens de 

famílias com maior poder aquisitivo da cidade e de outras regiões, mas oferecia 

algumas bolsas de estudos para aqueles que não possuíam recursos. Apesar das 

mensalidades, essas não eram suficientes pois, nesse período, Frei Vicente de 

Licodia (1882-1947) idealizador do educandário, relatou em cartas encaminhadas 

ao Arcebispo de Diamantina, D. Joaquim Silvério de Sousa (1859-1933), os 

esforços para conseguir verba. Citou sobre a busca de subscrição para pagamentos 

das dívidas com a construção do educandário e, nessas cartas, Frei Vicente deixa 

claro que sem a ajuda dos governos municipal, estadual e federal, seria difícil sua 

manutenção (ALVES, 2012). 

No final do Império, no ano de 1879, a Lei Provincial n.º2545, promulgada por 

D. Pedro II, assegurava o investimento de dinheiro público para a construção e 

manutenção de escolas agrícolas. E como podemos perceber nas 

correspondências de Frei Vicente de Licodia, ele tinha conhecimento disso, o que 

suponhamos, o deixava mais seguro para dar continuidade a seu trabalho. Em outra 

correspondência para o Arcebispo, ainda no ano de 1918, relata a ida à capital em 

busca de recursos financeiros para a realização das obras, porém sem sucesso. Na 

correspondência coloca que do governo municipal conseguiu a doação de terras 

(10 alqueires), em um local com abundância de água. Máquinas agrícolas e 

sementes vieram da doação do governo federal, ainda de acordo com Alves (2012).  

Inicialmente, o educandário foi inaugurado com uma construção simples e 

pequena. Passou por uma reforma no ano de 1921, quando foi construída uma 

capela com lugares para 300 pessoas, sete salões para a ministração das aulas, 

refeitório e dormitórios que contavam com 25 metros de comprimento e 10 metros 
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de largura, cozinhas, quartos para empregados, entre outras modificações. O local 

ainda contava com piscinas naturais, nas quais eram praticadas aulas de natação.  

 

 

Figura 1- Foto da inauguração do Colégio Agrícola São Francisco, realizada em 26 de junho de 
1918 

 Fonte: Acervo particular de Celso Cirino. 

 

A figura 1 retrata a simplicidade da construção onde foi inaugurado o Ginásio 

São Francisco. Foram muitas pessoas presentes, o que corrobora com a afirmativa 

de Alves (2012) que, a inauguração da instituição mesmo sem luxo em sua 

arquitetura, constituiu-se em uma importante conquista para a sociedade de 

Conceição do Mato Dentro e seu entorno. Na mesma imagem, podemos constatar 

que o público presente na inauguração do educandário é composto por pessoas de 

certa posse. Homens vestidos com seus ternos brancos e usando chapéus, crianças 

com vestidos de ocasião e acessórios que os compunham, revelam a importância 

dada ao evento. 
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Figura 2- Foto do Ginásio São Francisco após a primeira reforma 

 Fonte: Acervo particular de Celso Cirino 

 

A figura 2 retrata a mudança do prédio, agora mais amplo e imponente, como 

citado por Alves (2012). Também foi construído no mesmo ano, o posto 

Meteorológico equipado com barômetro, barógrafo, termógrafo, psicrômetro, 

termômetros de máxima e mínima, evaporômetro, heliógrafo, cata-vento e 

pluviômetro. Inferimos que, a aquisição desses instrumentos seria de grande 

utilidade para uma instituição de ensino agrícola, uma vez que esses podem medir 

e registrar o volume de chuvas, a umidade relativa do ar, a quantidade e a duração 

das chuvas, entre outras coisas. Esse conhecimento seria de interesse direto dos 

agricultores da região, uma vez que estando seus filhos matriculados na instituição 

teriam eles acesso a esse aprendizado, permitindo-lhes o aprimoramento de suas 

atividades e em consequência maiores chances de sucesso.  

Nos primeiros anos de funcionamento, o Colégio Agrícola São Francisco 

ofereceu o ensino primário juntamente com o ensino agrícola. De acordo com Dias 

et all (1994, p. 98), inicialmente os exames aplicados pelo educandário não eram 

reconhecidos, “[...] era preciso trazer bancas examinadoras do Rio de Janeiro”. Em 

seu regulamento, os alunos, para ali permanecerem, deveriam ser, saudáveis, ou 

seja, não poderiam ter doenças contagiosas, e o sistema era de internato. Mais 

tarde foi inaugurado o externato e semi-internato, devendo aos alunos o pagamento 
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de mensalidade no ato da matrícula, sendo que essa quantia paga garantia a esses 

uma cama, colchão e travesseiro. O enxoval utilizado pelos alunos deveria ser 

fornecido pela família que também ficava responsável pelos remédios, livros, 

cadernos e objetos escolares. Conforme um Prospecto do Ginásio que traz a forma 

de ingresso, os cursos oferecidos e as exigências da instituição. O enxoval deveria 

ser composto de: 

  

Uniforme de gala: calça de casimira azul-marinho, (blusão olímpico 
adquirido no estabelecimento pra uniformidade) sapatos pretos, 
meias brancas. 3 uniformes comuns, de uso diário, constando de 
calça caqui e blusão bege. Alguns ternos comuns para uso interno; 
3 camisas brancas; 2 pijamas, 4 cuecas e 2 calções azul-marinho 
para banho e Educação física; 3 toalhas de rosto e 2 de banho; 2 
colchas brancas e 1 cobertor, 3 lençóis e 3 fronhas; 1 colchão para 
Cama Patente, travesseiro; 2 sacos para roupa servida, COM 
NOME DO ALUNO, EM LETRAS BEM LEGÍVEIS. Calçados, meias, 
lenços, chuteiras, quedis, camisetas brancas, chinelos, sabonetes, 
escovas e demais apetrechos para uso diário, 1 cadeado pequeno 
(PROSPECTO DO GINÁSIO, s/d). 

 

O calendário das aulas compreendia os meses de fevereiro a junho e de 

agosto a dezembro, seguido de forma rigorosa pela direção da escola, o que 

acentuava o caráter disciplinador do colégio. O primeiro professor registrado na 

instituição de ensino foi Joaquim Ribeiro Costa, jornalista e natural de Conceição do 

Mato Dentro (COSTA, 1975).  

A disciplina era severa e observada por todos aqueles que dali faziam parte, 

como pelos Frades disciplinários enviados pela Província da ordem do Rio de 

Janeiro para cumprir essa função. Os alunos que não se adequavam às regras 

impostas eram convidados a deixar o educandário. Como citado por Jane Amélia 

Soares e Sônia Morais Haddad (2009), na biografia de Geraldo Oliveira Pessoa, a 

qual retrata sua infância na cidade de Conceição do Mato Dentro, as autoras da 

obra descrevem que a disciplina era rigorosa, os alunos eram observados a todo o 

momento, inclusive nos banheiros, quando eram acompanhados pelos 

disciplinários. Os uniformes deveriam estar sempre limpos e completos, mesmo 

durante as rotinas do dia a dia como capinar as hortas. Para os desfiles era exigido 

o uniforme de gala e o cabelo deveria ser curto, raspado ao lado durante todo o ano 

letivo. 

Entendemos, que a disciplina se apresentava quase militar neste educandário, 

além de representar indício que qualificava a clientela como privilegiada. De acordo 
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com Eloiza Silva Ávila de Matos (2005, p. 82): “[...] as concepções de ordem e 

disciplina e respeito à autoridade, típicas de formação militar, coadunavam-se 

perfeitamente com os princípios que orientavam a educação católica, o que 

facilitava uma sintonia maior entre religiosos e militares”.  

Em 1931 o Decreto de n.º 19.890, promulgado pelo Presidente Getúlio 

Vargas (1882-1954), quando o recém-criado Ministério da Educação e Saúde se 

encontrava sob o comando do ministro Francisco Campo (1891-1968), ficaram 

definidas novas diretrizes para o ensino secundário no país que prevaleceriam até 

o ano de 1971. Entre essas definições, determinou-se a imposição do ensino 

secundário oficial, o que na prática se resumia na divisão desse curso em dois 

ciclos, que integrariam os cursos: fundamental e complementar Segundo Demerval 

Saviani (2008). Para isso, as instituições deveriam obter junto ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública, através de requerimento, a concessão para a instalação 

do ensino secundário. Uma inspeção deveria ser feita nos estabelecimentos para 

averiguar se esses estavam dentro das condições exigidas de acordo com o 

Departamento Nacional do Ensino (DNE). 

No ano mesmo ano, Francisco Campos editou o Decreto n.º 19.851 de 11 de 

abril, o qual promoveu a reforma que organizou o ensino secundário30, comercial e 

superior, objetivando contemplar vários níveis de ensino em todo território nacional, 

como também, instituiu o Conselho Nacional de Educação (CNE) que, segundo o 

Decreto, seria o órgão consultivo do ministro nos assuntos relativos à educação e 

teria como objetivo elevar o nível da cultura brasileira. Para esse nível de ensino, 

Francisco Campos colocou suas razões para a reforma, alegando que essa deveria 

contemplar a formação do aluno como um todo, não devendo desprezar a sua 

função educativa, e não somente apresentar-se como um curso preparatório para o 

ensino superior (CAMPOS, 1933).  

Segundo Osmar Fávero (2001), em relação ao ensino religioso, o próprio 

Ministro da Educação, Francisco Campos, destacou a necessidade de reintroduzi-

lo, mesmo que de forma facultativa, uma vez que, a moral leiga seria inexistente, 

contradizendo as ideias positivistas da época que defendiam uma moral-ciência,ou 

                                                
30 “Ensino secundário era o nível de escolarização entre o curso primário e o ensino superior, que, a 

partir da Reforma Francisco Campos, passou a ter duração de sete anos e dois ciclos. Tratava-
se de um longo ciclo de escolarização entre a escola primária e o ensino superior, que, grosso 
modo, era dirigido às elites e partes das classes médias” (DALLABRIDA, 2009, p. 186). 
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seja, um ensinamento da moral nas instituições escolares não fundamentado na 

religião. Assim ressaltamos as palavras de Campos (1933): 

 

[...] Só a religião pode oferecer ao espírito pontos de apoio e motivos 
e quadros de ação moral regulada e eficiente. A educação moral 
não é mais do que um subproduto da educação religiosa. A 
educação moral resulta da cultura dos sentimentos de veneração, 
de admiração, de entusiasmo, de reconhecimento e de temor, que 
só a religião, que está à raiz do espírito, pode alimentar, nutrir, 
aprimorar. O de que precisamos, se precisamos de educação moral, 
como não se contesta, é de educação religiosa (CAMPOS, 1933, p. 
1). 

 

Ainda segundo Fávero (2001), a reintrodução do ensino religioso nas escolas 

ia além das intencionalidades políticas de obter apoio da Igreja Católica para o 

Governo de Getúlio Vargas. Era também pensado como mecanismo de controle 

contra ideologias internacionalista, e prestava-se desta disciplina para a afirmação 

do autoritarismo e do nacionalismo. 

Enfim, inferimos que a reforma do sistema educacional brasileiro objetivava, 

naquele momento, o papel de “criar” e “moldar” o futuro cidadão como elemento de 

produção indispensável para o desenvolvimento e progresso da nação, de maneira 

que assumisse os pressupostos estabelecidos, e pudesse cumprir o papel que lhe 

foi imposto pelo sistema, no contexto daquela sociedade em transição. Em 1935 

nos meios culturais e políticos do País, a discussão do sistema educacional 

brasileiro é colocada em questão. De um lado os educadores do chamado 

movimento escolanovista, que defendiam a educação igualitária sob a 

responsabilidade do Estado, e de outro, estava o movimento católico, voltado ao 

ensino religioso autônomo do Estado.  

Mantido com verbas das mensalidades pagas pelos alunos e subsídios dos 

governos municipal, estadual e federal, o Ginásio São Francisco passou por 

momentos difíceis, principalmente quando em 1930, no Governo do Presidente 

Getúlio Vargas, foram retiradas as subvenções destinadas para os chamados 

“patronatos agrícolas”. Inferimos que, essa situação só veio a melhorar quando em 

1937 foi fundado pelo governo a Sociedade Brasileira de Educação Rural que tinha 

como objetivo incentivar o ensino agrícola, entre outros. Em relação a esse 

investimento do governo na educação rural, Sérgio Celani Leite (1999), afirma que 

o movimento migratório pelo país nas décadas de 1910/20 são os responsáveis 

pelos avanços e fortalecimento da educação rural, pois o grande número de 
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indivíduos do campo a procura de outras oportunidades de trabalho e sustento, 

ampliaram a produção de bens manufaturados nos grandes centros urbanos.  

A partir de então, o Ginásio São Francisco passou a receber concessões por 

parte do Governo Federal o que possibilitou a sua continuidade. Corroborando com 

essa afirmativa do autor, Eni Marisa Maia (1982) faz a seguinte reflexão em relação 

à educação rural, naquele momento: 

 

O movimento ruralista que envolve políticos e educadores é muito 
mais do que uma tomada de consciência sobre os problemas da 
educação rural. O que realmente o define é sua face político-
ideológica que permanece oculta pela questão educacional. 
Comprometido com a manutenção do "status quo", contribui para 

uma percepção aviesada da contradição cidade-campo como algo 
"natural", concorrendo consequentemente para sua perpetuação. 
Ao que parece, a grande "missão" do professor rural seria a de 
demonstrar as "excelências" da vida no campo, convencendo o 
homem a permanecer marginalizado dos benefícios da civilização 
urbana (MAIA, 1982, p. 27). 
 

De acordo com o contexto da época, havia a preocupação por parte do 

governo com a questão do êxodo rural, uma vez que o processo de industrialização 

era eminente e incentivar atividade que ligava o homem a terra era um projeto e 

uma preocupação por parte daquele governo. Dessa forma, a criação de escolas e 

cursos agrícolas cumpriam esse objetivo. 

Segundo Paulo Ghiraldelli (2000), outra posição assumida pelo Governo em 

1937, com a instituição do Estado Novo (1937-1945), foi em relação à atuação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública. Esse tornou-se um organismo central da 

educação, caracterizado pelo forte controle e fiscalização do ensino. A educação 

neste contexto, deveria tornar-se um dos principais “instrumentos do Estado”. Ou 

seja, pautando-se em um sistema de diretrizes morais, políticas e econômicas, 

totalmente voltado ao discurso político e ideológico do Estado Novo. 

Apesar dessas mudanças, investimentos e concessões para educação 

agrícola, encontramos evidências das dificuldades enfrentadas pela instituição, 

como colocado anteriormente, quando no ano de 1941 um ofício encaminhado, pela 

Ordem Franciscana para o então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

expunha a preocupação por parte dos religiosos, no que se refere à manutenção do 

educandário e a busca de outras alternativas para mantê-lo: 
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[...] A Ordem dos Padres Capuchinhos, como sede nesta cidade do 
Rio de Janeiro, à Rua Haddock Lobo, nº 266, prestando há mais de 
um século, serviços no Brasil, catequisando índios e difundindo a 
instrução pelos recantos mais remotos do país, também fundou na 
cidade de Conceição, Estado de Minas Gerais, um colégio, com 
finalidade de educar moços pobres, mantendo lá um patronato 
agrícola até 1930, subvencionado pelos governos Federal, 
Municipal e Estadual. Em 1931, após a Revolução, foram cassados 
esses auxílios a todas as instituições, determinando não poder 
continuar o referido patronato. Por conselho do Dr. Olegário Maciel, 
a Ordem transformou-o em Ginásio, conservando o nome Colégio 
Agrícola São Francisco e assim vem funcionando. Em 1932 obteve 
inspeção preliminar e, em 26 de outubro de 1941, foi-lhe concedida 
a inspeção permanente, por decreto do Presidente da República, 
Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas [...] (ALVES, 2012, p. 16). 
 

A partir da carta encaminhada pela Ordem ao então Ministro, percebemos que 

a direção do educandário buscava outras formas de aumentar seu rendimento. Pois, 

de acordo com a carta, o Curso Agrícola anteriormente oferecido, que segundo a 

Ordem “para educar moços pobres", não teria mais condições de continuar, uma 

vez suspensa as subvenções no ano de 1930 pelo Governo Federal.  

No mesmo ano o educandário recebeu a concessão da inspeção permanente 

pelo Governo Federal, por meio do Departamento Nacional do Ensino (DNE), e 

segundo Alves (2012) essa conquista envolveu esforços não somente da direção 

da instituição, como também da sociedade conceicionense e do ex-ministro da 

Agricultura, Daniel Serapião de Carvalho (1897-1966), do Governo de Eurico 

Gaspar Dutra31 (1883-1974), para adequar a instituição aos padrões exigidos. A 

partir de então, o educandário passou a se chamar oficialmente, Ginásio São 

Francisco. 

Após a concessão para o funcionamento do Ginásio, o educandário passou a 

receber a visita de um inspetor Federal, onde todos os detalhes tanto da parte 

pedagógica, como também da estrutura física eram observados e relacionados em 

um relatório. Ao inspetor cabia a tarefa de fiscalizar as atividades, inclusive assistir 

as aulas ministradas pelos professores, avaliar a competência deles, observar as 

instalações, a disciplina, o material didático, acompanhar as realizações das provas 

semestrais etc. E como previsto também no referido decreto, era da sua função 

                                                
31 Eleito presidente da República em 2 de dezembro de 1945 pelo Partido Social Democrático (PSD) 

em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Seu mandato como presidente da 
República teve início em 31 de janeiro de 1946, finalizando em 31 de janeiro de 1951. Disponível 
em <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/eurico_gaspar_dutra> Acesso 
em 22/04/2019. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/eurico_gaspar_dutra
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acompanhar o processo avaliativo para admissão dos alunos à primeira série do 

ensino ginasial. 

 
A história da educação mostra que a qualidade do ensino antes e 
durante o período do Estado Novo era regulada, fiscalizada de 
forma vertical e pontual pela inspeção que controlava com rigidez 
os estabelecimentos de ensino. Esse controle atendia às vontades 
dos governantes autoritários da época, que possuíam modelos de 
educação e formação a serem implantados e rigorosamente 
controlados (ABREU, 2012, p. 323). 

 

No Estado Novo, além das questões político-sociais, havia também a 

fiscalização e adequação das práticas pedagógicas e estrutura física funcional e, 

total controle ideológico do sistema vigente. Enfim, as diretrizes ideológicas que 

nortearam a política educacional nesse período, destacavam a exaltação da 

nacionalidade, nas críticas ao liberalismo, no anticomunismo e na valorização do 

ensino profissional. O governo colocou a educação a serviço das intencionalidades 

do estado autoritário. De acordo com Otaíza de Oliveira Romanelli (1978), a 

Reforma Capanema (1942) ficou conhecida como a formalização de uma ideologia 

nacional desenvolvimentista. Essa Reforma, instituída quase no final da ditadura de 

Vargas, em 1942, tentou colocar em ação alguns mecanismos nesse sentido, como 

por exemplo a obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica, responsável por 

divulgar os ideais do Estado autoritário. Percebemos, que uma característica 

marcante do Governo Vargas foi a ênfase no ensino cívico, na educação física e 

nos trabalhos manuais, os quais tornaram-se obrigatórios em todas as escolas 

normais, primárias e secundárias, que só eram reconhecidas caso satisfizessem 

essa exigência. A educação profissional e tecnicista passou a ser considerada como 

o primeiro dever educacional do Estado que, por sua vez, ficou responsável em 

fundar escolas de ensino profissional e subsidiar as de iniciativa dos estados, dos 

municípios e de entidades particulares. No entanto, a supervalorização desse 

ensino esteve, na realidade, muito mais ligada aos discursos, do que às ações 

práticas, pelo menos até 1942, quando foram empreendidas nas reformas de 

Gustavo Capanema.  

Dessa forma, inferimos que com a inspeção mensal, a instituição mantinha-se 

atenta para contemplar todas as observações e manter-se adequada dentro dos 

padrões exigidos. Encontramos registrado no jornal “Boletim do Bom Jesus" do ano 

de 1942 as mudanças que a instituição passava, tanto na aquisição de novos cursos 

como também, em sua estrutura física como reformas do prédio do educandário e 
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área externa. O prédio passou a contar com amplos dormitórios, malarias32, 

rouparias, refeitórios e várias salas, entre elas, a de festas. Poucos anos depois, a 

estrada que ligava a cidade ao Ginásio, também recebeu melhorias uma vez que 

se situava fora do perímetro urbano. O educandário contava ainda com o “Grêmio 

Literário Padre Anchieta”, o qual foi responsável pela realização de diversos eventos 

que acabavam por envolver a sociedade como um todo: festivais de teatro, 

comemoração de datas cívicas, além da promoção de cinema. Outra importante 

contribuição do referido Grêmio era a biblioteca que mantinha, inclusive aberta à 

sociedade conceicionense, segundo Alves (2012).  

Ainda de acordo com Alves (2012), outra mudança importante a partir da 

reforma no educandário foi a fundação do curso de admissão. Uma vez exigida a 

aprovação no exame para ingressar no ensino secundário e apresentando esse, um 

grau maior de dificuldade, o educandário passou a oferecer aos alunos através do 

curso, a oportunidade de se preparar. O processo seletivo era acompanhado por 

uma banca constituída de um inspetor federal e dois professores do quadro docente 

da instituição.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), há uma profunda 

transformação nas relações mundiais, estando os Estados Unidos em uma posição 

econômica e militar superior, colocando sob sua tutela todo o capitalismo ocidental.  

Havia naquele momento, por parte do governo americano, a necessidade de 

expandir sua área de influência, seu mercado, como também preparar novas áreas 

que pudessem abastecer, com matérias primas baratas, suas indústrias.  

A América Latina, além de estratégica pela rivalidade entre as duas 

superpotências (Estados Unidos e União Soviética) representava uma área 

importante para investimentos de acordo com os objetivos americanos. No Brasil, o 

pós-guerra marcou o alinhamento do país aos Estados Unidos e o retorno do regime 

democrático, com a saída de Getúlio Vargas do poder, depois de quinze anos à 

frente do Executivo.  

 Sonia Regina de Mendonça (2010) salienta que, no ano de 1945 foi firmado 

um acordo entre o governo brasileiro e o norte-americano que tinha por finalidade, 

a realização de um programa de cooperação educacional por meio da Inter-

American Educacional Foudation Inc., corporação subordinada ao Governo Norte-

                                                
32 O que era a malaria? Onde os alunos internos tinham seus armários para guardar o seu material 

(Entrevistado “S", 2019). 
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Americano. Foi criado a partir de então, o CBAR – Comissão Brasileiro-Americana 

de Educação das Populações Rurais. Financiado pelo governo americano, o 

programa visou o intercâmbio e treinamento de especialistas brasileiros na 

educação voltada para agricultura, a elaboração e de projetos voltados para a 

educação rural, estudos e pesquisas relativos às necessidades da educação 

agrícola no Brasil, entre outros.  

Nesse contexto, no ano de 1947, já no governo do Presidente Eurico Gaspar 

Dutra (1883-1974), de 1946 a 1950, de acordo com Alves (2012), o Ginásio São 

Francisco firmou um acordo com a CBAR para o aperfeiçoamento do treinamento 

agrícola no educandário. Os objetivos seriam de auxiliar a restauração de um 

programa agrícola; estimular a frequência dos cursos regulares pelos filhos dos 

lavradores; e proporcionar para aqueles que não tivessem condições de 

continuarem os estudos, um curso especializado. Firmado tal acordo, ficou 

determinada as providências a serem tomadas pela CBAR em relação ao 

educandário como: a criação de cursos práticos de agricultura; fornecimento de um 

técnico e um assistente de agricultura prática; compra de equipamentos e materiais 

agrícolas; instituição de bolsas de estudos para vinte alunos do curso regular do 

Ginásio, dando preferência para filhos de lavradores, entre outros. O curso prático 

de agricultura criado e desenvolvido a partir do citado projeto, recebeu o nome de 

Centro de Treinamento Agrícola. O curso iniciou no mesmo ano e recebeu, do 

Governo Federal, máquinas, técnicos e assistentes da área, além de 20 bolsas de 

estudos. Além disso, a prática agrícola dos alunos do Centro de Treinamento, se 

fazia em visitas às fazendas locais, juntamente com seus professores, 

apresentando aos proprietários técnicas desenvolvidas na instituição. Alves (2012) 

cita que, uma das autoridades presentes na formatura da primeira turma em 22 de 

fevereiro de 1948, não revelando o nome do mesmo, destaca em seu discurso “[...] 

a dignidade do trabalho e a urgente necessidade do retorno ao campo, condição 

indispensável à solução de um dos grandes problemas sociais”.  

No governo de Dutra uma nova Constituição foi outorgada que se diferenciava 

“em essência" das anteriores constituições republicanas, uma vez que “dispensava 

o sistema representativo, enquadrava os demais poderes no Executivo e liquidava 

com o federalismo, com os governos estatuais, com a pluralidade sindical etc.", 

segundo Maria Luisa Santos Ribeiro (1987). No que se refere a educação, a autora 

destaca a ênfase dada aos trabalhos manuais, citando o artigo 128. Afirma assim, 
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que fica evidenciado a orientação “política-educacional capitalista”, uma vez que o 

ensino profissional estava direcionado a uma classe menos privilegiada buscando 

um maior contingente de mão de obra para o mercado, ficando claro que não há, 

naquele momento, uma preocupação por parte do governo de superar as diferenças 

entre os trabalhos manuais e intelectuais. A partir do que abordamos acima, 

podemos fazer um paralelo do Ginásio São Francisco com a política nacional. Afinal, 

uma mão de obra estava sendo preparada através do curso "Centro de Treinamento 

Agrícola", inaugurado no ano de 1947 com 20 bolsas disponibilizadas para aqueles 

sem condições de financiar, entendemos assim que isso atendia aos interesses da 

política nacional. 

Na efervescência da década de 1950, o Ginásio São Francisco apresentou por 

meio de um relatório do ano de 1957, diretrizes de conduta, respeito e afirmação da 

moral e ideário religioso católico como diretriz de comportamento para todos os 

discentes e corpo docente e administrativo:  

 

Reforçamos a necessidade de vigilância, respeito, conduta católica, 
moral e firmamento da política de construir e aprimorar os homens 
para o bem maior que é a família, a pátria e o respeito a Deus. 
Qualquer ato que venha desabonar essa conduta será duramente 
reprimido. Acreditamos que a jornada do sucesso dos homens 
passa pelo respeito às leis dos homens e de Deus, assim como uma 
abnegação dos seus egoísmos (RELATÓRIO INTERNO, 1957).  
 

Observamos no documento apresentado, uma arquitetura disciplinar, pois ele 

aponta que as estruturas sociais devem impor, vigiar e conduzir o campo moral 

como forma de aprimoramento e crescimento dos alunos como projeto de vida. Ele 

define diretrizes que devem balizar as condutas dentro e fora da escola, tendo a 

religião católica como plataforma de conduzir esses preceitos morais. 

Havia, por parte desses religiosos exigência, na postura e comportamento dos 

seus alunos e de todos que daquele ambiente faziam parte, calcados na moral cristã 

e católica. Este ideário católico é percebido a todo o momento dentro do 

educandário, como esperado, dada a natureza religiosa que envolvia a direção do 

mesmo. Registros nos jornais locais como “Santuário do Bom Jesus", “Voz de 

Conceição", mostram que a vida dos alunos estava atrelada às atividades 

escolares, como também da Igreja. Os eventos, religiosos ou não, eram precedidos 

por orações e missas dentro e fora da instituição. 
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A parceria entre Estado e Igreja fica evidenciada, tanto em nível local, pela 

doação do terreno pela prefeitura da cidade na época da sua fundação, como 

também em nível estadual e federal quando, em 1951, o Ginásio recebe subvenção 

estadual concedida pelo Projeto n.º 275 do Deputado Augusto Costa, ex-aluno do 

educandário, e outra no mesmo ano pelos Deputados Augusto Costa e o Deputado 

Jorge Vasconcelos Safe, também ex-aluno do Ginásio. Em 1952 recebe a 

subvenção federal através do requerimento do Deputado Guilherme Machado e 

outra no mesmo ano, por meio da Lei n.º 1487, de 6 de dezembro de 1951, 

orçamento de 1952, pelo Ministério da Educação e Saúde e, em 1954 outra 

subvenção destinada pelo Deputado Federal pela UDN, Magalhães Pinto.  

No cenário nacional temos em 1956 Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-

1976) na presidência da República. Em seu governo deu continuidade ao projeto 

desenvolvimentista de Getúlio Vargas e segundo Maria Victoria de Mesquita 

Benevides (1979), esse momento representou a "consolidação da industrialização". 

É "[...] quando se instala a indústria pesada, principalmente a automobilística, ao 

mesmo tempo em que a indústria de base ganha novo impulso com a instalação de 

novas indústrias siderúrgicas e o desenvolvimento acelerado da indústria de 

construção naval" (BENEVIDES, 1979, p. 201). Segundo a autora, a resposta do 

governo Juscelino a todos os problemas surgidos na área do desenvolvimento 

econômico estava no Programa de Metas. Este Programa voltado para a realização 

de objetivos tão amplos, incluía, portanto, 31 itens distribuídos em seis categorias: 

energia, transporte, alimentação, indústrias de base, educação e - a "meta-síntese" 

– a construção de Brasília.  

O então ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado (1906-1978), 

empreendeu a reestruturação do sistema educacional com o programa "Educação 

para o desenvolvimento". Um dos objetivos destas políticas educacionais foi a de 

permitir que, no segundo grau, se formassem técnicos para atender às indústrias 

estrangeiras que o governo almejava trazer para que se instalassem no Brasil. O 

objetivo da educação, neste cenário, se fez primeiramente na formação da elite para 

que influenciasse de forma positiva o destino do país e, em segundo plano, visava 

a formação de trabalhadores em um ensino técnico e de especialização para 

atenderem as atividades produtivas com mais eficácia e qualidade.  

Neste período, foi realizado o Concílio do Vaticano II, um evento ecumênico 

da Igreja Católica que se fez a partir de uma série de Conferências entre os anos 
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de 1962 e 1965. Durante os séculos XIX e XX as mudanças sociais, culturais, 

políticas e religiosas foram alguns dos principais motivos para a convocação do 

referido Concílio, pelo então papa João XXIII, no ano de 1959. Segundo o Pontífice, 

havia uma urgente necessidade de renovar, adaptar a Igreja Católica aos novos 

tempos, a partir da conscientização de seu papel enquanto difusor dos preceitos 

cristãos em combate ao obscurantismo político e agregador das esperanças em 

uma sociedade baseada no compromisso com os socialmente desvalidos. 

Segundo Edson Claiton Guedes (2018), após o anúncio público do Concílio 

Vaticano II, a convocação oficial através da Constituição Apostólica Humanae 

Salutis foi feita somente do dia 25 de dezembro de 1961. Neste período que 

antecedeu a convocação oficial, foram criadas várias comissões com a finalidade 

de sugerir temas a serem discutidos. Sua instauração efetiva aconteceu no dia 11 

de outubro de 1962, encerrando-se no dia 8 de dezembro de 1965, pelo Papa Paulo 

VI (1897-1978), definindo assim, 16 documentos, sendo eles, quatro Constituições, 

nove Decretos e três Declarações. 

De acordo com João Batista Libâneo (1984), O Concílio do Vaticano II, 

incentivou que as celebrações fossem mais participativas e comunitárias, que a 

Igreja assim, se integrasse mais nos espaços sociais criando uma abertura para a 

discussão de temas voltados para os interesses efervescentes. Conforme o autor, 

representou um processo de abertura. Assim, o papa Paulo VI exortou os religiosos 

a realizarem a atualização institutos religiosos33 partindo de suas Constituições 

observando os critérios dos princípios evangélicos e teológicos como também, as 

expressões que direcionam para a interpretação das reais finalidades propostas 

pelos fundadores. Isto é, "[...] as normas jurídicas para definir claramente o caráter, 

as finalidades e os meios dos institutos" (GUEDES, 2018, p. 43). 

Em relação à Ordem Franciscana, da qual se origina a Ordem dos Frades 

Menores Capuchinhos, elaborada no séc. XIII, a primeira Constituição da Ordem 

que, segundo Guedes (2018), marcou o início uma série de adaptações na regra de 

Francisco de Assis "[...] às condições de mutabilidade do tempo"34. 

Em sua trajetória, a Ordem Franciscana sempre respaldou sua atuação e 

carisma por meio do respeito ao propósito inicial, colocado pelo fundador. Porém, 

                                                
33 Instituto Religioso – Agregado de pessoas consagradas que emitem votos públicos perpétuos ou 

temporários e vivem a vida fraterna em comum. Disponível em: 
https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernoscienciadasreligioes. 

34 Ibid., p. 44. 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernoscienciadasreligioes/article/view/3986/2698
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interpretações divergentes a esse propósito acabaram por gerar conflitos 

ocasionando divisões dentro da Ordem. A reforma Capuchinha, estando dentro 

deste contexto, reclamava a volta ao carisma, que segundo alguns missionários, 

havia se perdido ao longo do tempo.  

Após as adaptações realizadas no século XVI, as Constituições capuchinhas 

permaneceram inalteradas até o Concílio Vaticano II, sendo revistas no ano de 1968 

para se adequar às orientações. É neste contexto que, o ministro geral da Ordem 

dos Frades Menores Capuchinhos no ano de 1971, a partir de uma circular sob o 

título "Identidade e pertença dos frades Capuchinhos", refletiu a questão da 

identidade Franciscana. Segundo o então ministro, "[...] a identidade sem a 

consciência de pertencer corre o risco de permanecer abstrata, assim como a 

pertença sem uma identidade precisa, corre o risco de permanecer vazia e sem 

orientação". 

A volta ao carisma, aos fundamentos iniciais, se fazia necessária, e isso refletiu 

na Ordem e em suas Instituições, claro, de forma distinta. Desse modo, ao longo do 

nosso processo investigativo, da análise dos documentos e entrevistas, 

pretendemos responder: é possível perceber mudanças no cotidiano escolar no 

Ginásio São Francisco após essas diretrizes do Concílio do Vaticano II? 

Ainda nessa década de 1960, foi criado o Instituto de Pesquisas e Estudos 

Sociais (IPES) em 29 de novembro de 1961 que, segundo René Armand Dreifuss 

(1998), tinha como objetivo, como consta em documentos do mesmo, a promoção 

da educação cultural, moral e cívica; o desenvolvimento de estudos e atividades de 

cunho social; a elaboração de recomendações para o desenvolvimento e progresso 

econômico; a disseminação da preocupação com o bem-estar social; e, o 

fortalecimento do regime democrático do Brasil. Formado principalmente por 

empresários e militares da reserva brasileira contava também, com outros 

profissionais como professores universitários, jornalistas, artistas, escritores e 

funcionários públicos. O Instituto teve na década de 1960 uma participação ativa na 

política brasileira. Mantendo-se contrário ao avanço do pensamento de esquerda, 

financiou e administrou a publicação de livros, peças teatrais, programas de 

televisão, cursos técnicos, palestras e campanhas em várias cidades do território 

nacional, funcionando como um importante disseminador da propaganda 

anticomunista. Apesar de se apresentar como uma organização apartidária, isso 

não condiz com a realidade, como corrobora Dreifuss (1998) em suas investigações 
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e análises sobre o mesmo. Financiamento de campanha de diversos candidatos 

para eleições de 1962, como mais tarde revelado, contradiz o discurso promovido 

pelo IPES de ser apartidário e legalista. 

Enfim, aqui percebemos mais um mecanismo de controle para que ideias ditas 

subversivas, não tomassem proporções indesejadas. A luta contra o comunismo já 

se iniciara, antes mesmo da instauração do regime militar. Dessa forma, nossa 

investigação tendo como marco temporal (1956-1979), essa análise torna-se 

importante para que possamos perceber se estas construções ideológicas 

adentraram o Ginásio São Francisco e, se refletiram, em que momento, e de que 

forma. 

No ano de 1961, temos a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) aprovada e sancionada pelo então Presidente da República João 

Goulart (1919-1976), de 1961 a 1964, após quatorze anos de debates no Congresso 

Nacional. O longo período de discussão, formulação e promulgação da primeira 

(LDB/1961) envolveu um intenso conflito de interesses, tendo de um lado aqueles 

comprometidos com os ideais da Escola Nova, e de outro, os defensores da rede 

privada de ensino, que defendiam o direito de liberdade das famílias para escolher 

que tipo de ensino para seus filhos, e que tinham como representante o então 

deputado Carlos Lacerda (1914-1977). Segundo Romanelli (1978, p. 171): "Jamais, 

na história da educação brasileira, um projeto de lei foi tão debatido e sofreu tantos 

reveses, quanto este”. 

Para que possamos entender todo o processo que resultou na formulação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação no ano de 1961, faz-se necessário 

retomarmos alguns antecedentes. Em 1948, o então Ministro da Educação, 

Clemente Mariani (1900-1981) organizou uma comissão, tendo como presidente o 

educador e pedagogo Lourenço Filho35 (1897-1970), para desenvolver um 

anteprojeto para diretrizes e bases da educação. O anteprojeto apresentado se 

fundamentava em um sistema educacional democrático que proporcionava ao 

                                                
35 Paulista, natural de Porto Ferreira, Manoel Bergström Lourenço formou-se como professor pela 

Escola. Em 1929, recebeu o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de 
Direito de São Paulo. Entre outras atividades, organizou o ensino público do Ceará, reorganizou o 
ensino normal e o ensino profissional de São Paulo e foi um dos signatários do Manifesto dos 
Pioneiros. Participou, ativamente, das discussões para a elaboração da LDB e para a 
regulamentação da profissão de psicólogo. Disponível em: 
<cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/ Manoel Bergström Lourenço > Acesso em: 
16/12/2018. 

 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/carlos_lacerda
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ensino médio flexibilidade, refletindo bem, como um todo, as mudanças pelas quais 

passava a sociedade brasileira. Propunha também, a formação de um Conselho 

Nacional de Educação que teria como função assessorar o ministro. Apesar de 

parecer, naquele momento, atender as reivindicações da filosofia dos educadores 

e apresentar abertura para as questões educacionais que, desde 1920, vinham 

sendo debatidas e reivindicadas, este anteprojeto foi substituído por outro, desta 

vez, proposto pelo então deputado Carlos Lacerda (ROMANELLI, 1978). 

Com a questão central girando em torno da "Liberdade ensino" e não mais a 

questão da centralização ou descentralização, o substitutivo Lacerda, como ficou 

conhecido o projeto apresentado pelo deputado Carlos Lacerda, conseguiu dar uma 

reviravolta nas discussões, gerando um clima carregado de polêmicas 

(ROMANELLI, 1978). Três pontos destacam-se no documento: a defesa no direito 

da família relativamente ao “gênero de educação” dos filhos, partindo dessa ideia 

para defender outros pontos do projeto; as reivindicações de recursos do Estado 

para a iniciativa privada; representação do setor privado no Conselho Nacional de 

Educação; e a questão da laicidade do ensino que atingiu diretamente a Igreja 

Católica. O que podemos perceber é que houve nesse momento uma retomada de 

discussão que se fazia desde os anos de 1920, passando pelos anos 1930, entre 

os conservadores e os progressistas. Ainda segundo Romanelli (1978), na verdade, 

este projeto denuncia uma "reinvestida" das lideranças conservadoras contra a 

transferência do direcionamento da questão educacional, para o Estado, desde a 

Proclamação da República, uma vez que sempre coube à Igreja Católica tal 

iniciativa. 

O texto da LDB de 1961 refletiu os interesses dos dois grupos e estabeleceu 

que o ensino no Brasil de nível primário poderia ser ministrado pelo setor público e 

privado, extinguindo a obrigatoriedade do ensino gratuito nesses anos escolares. A 

subvenção do Estado foi autorizada nos estabelecimentos de ensino particular, por 

meio de bolsas de estudo e empréstimos, construção, reformas e infraestrutura da 

escola. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional passou a 

ser concebida como a medida mais relevante em relação à política educacional, 

assumida pelo Estado. 

Para Saviani (1999.) “[...] é possível perceber como a lei aprovada configurou, 

uma solução intermediária, entre os extremos representados pelo projeto original e 

pelo substitutivo Lacerda". O autor faz referência ao primeiro projeto apresentado e 
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encaminhado para Câmara, tendo como autor Clemente Mariani (1900-1981), 

ministro da Educação e saúde do governo Dutra, considerado progressista, mas 

que não foi aceito, e um novo projeto de lei foi encaminhado, ficando, assim, 

conhecido como substitutivo Lacerda, conforme apresentado anteriormente. 

Segundo Pelegrini (2011), na fase final da elaboração da LDB em 1961, a 

Igreja Católica teve uma participação ativa em defesa do ensino privado. A Igreja 

afirmava que a escola pública não teria condições de educar os alunos por não ter 

“uma filosofia integral da vida”. Utilizando deste argumento assegurava que, a única 

forma de preparar os alunos frente aos “problemas do homem, das suas origens e 

dos seus destinos” seria através da religião. Frente a isso, a escola confessional 

seria a única instituição capaz de desenvolver a inteligência, como também a 

formação do caráter, enfim, a única capaz de educar.  

Em 1961, assumiu a Presidência da República o ex-governador de São Paulo, 

Jânio Quadros (1917-1992), ano após uma expressiva votação. A sua 

administração foi conturbada e os choques com as forças políticas da época eram 

frequentes e a sua base de sustentação no Congresso era frágil (FAUSTO, 2004). 

Em agosto do mesmo ano o presidente renunciou ao seu mandato. Em relação à 

educação, Jânio Quadros trouxe para a legislação a Educação Moral e Cívica 

(EMC), reafirmando sua obrigatoriedade nas instituições de ensino, tanto públicas 

como privadas, como nos de quaisquer ramos e graus. Reintroduzida neste 

momento como atividade extraescolar e não como disciplina curricular.  

As turbulências políticas não se cessaram e, com o objetivo de permitir que o 

vice-presidente, João Goulart (1919-1976), assumisse a Presidência da República, 

de 1961 a 1964, foi instituído o regime Parlamentarista, segundo Fausto (2004), “[...] 

e João Goulart tomou posse, com poderes diminuídos, a 7 de setembro de 1961”. 

Em janeiro de 1963 foi realizado um plebiscito e a maioria dos cidadãos brasileiros 

optaram pela volta do presidencialismo. O expressivo apoio popular possibilitou ao 

Presidente Goulart propor um conjunto de mudanças previstas no projeto de 

Reformas de Base que permitiriam a elaboração de propostas para a realização da 

reforma agrária, mudanças no sistema fiscal, educacional, entre outras. Estas 

medidas se chocaram com o interesse de grupos poderosos e conservadores, que 

não desejavam a mudança do status-quo vigente, o que contribuiu para a 

polarização das forças políticas no Brasil (FAUSTO, 2004).  
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É neste contexto de um mundo polarizado, dividido, de ideais socialistas à tona 

que foi publicado no jornal “Santuário do Bom Jesus” em julho de 196336 dirigido 

pelo então diretor do Ginásio São Francisco, Frei Agatângelo de Sortino uma 

matéria intitulada “Cuba sim, Cuba não”. Nessa matéria é apresentado o perfil do 

comunista como sendo pessoas “ignorantes”, “cegas” e “epiléticas”. A 

caracterização descreve a vida em Cuba. Será um posicionamento por parte da 

direção do educandário alinhado com o sistema ditatorial vigente?  

No contexto educacional nacional, estudantes, sindicatos, educadores e 

partidos políticos passaram a exigir uma reforma de base, cujos princípios seriam 

consolidados por meio do Movimento de Educação de Base (MEB) que foi criado 

em 1958 e ampliado pelo governo Jânio Quadros, ao lado dos Centro Popular de 

Cultura (CPC) e dos Movimentos de Cultura Popular (MCP), que iniciaram uma 

campanha de mobilização nacional contra o analfabetismo, de acordo com Álvaro 

Vieira Pinto (1986). Por um lado, estas medidas geraram insegurança nos setores 

tradicionais da sociedade, que viram com desconfiança essas propostas, por outro 

lado, elas incentivaram a participação de intelectuais, políticos e estudantes e 

permitiram o engajamento de diversos atores sociais nos debates educacionais 

daquele período. 

A política educacional foi marcada pela atuação do antropólogo Darcy 

Ribeiro37 (1922-1997) e Júlio Sambaqui38 (1906-1982). Em setembro de 1962 a 

administração Goulart editou o Decreto 51.552 que instituiu o Programa de 

Emergência do Ministério da Educação e Cultura que destinou recursos federais e 

estaduais significativos, visando à ampliação de matrículas e à intensificação da 

escolaridade. A reação dos setores conservadores se ampliou nesse momento, 

                                                

36 Anexo nº 8 
37 Mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro (1922-1997) foi antropólogo, educador e romancista. No 

MEC atuou como diretor de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 
(1957-1961) e presidiu a Associação Brasileira de Antropologia. Participou com Anísio Teixeira, da 
defesa da escola pública por ocasião da discussão de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, criou 
a Universidade de Brasília, de que foi o primeiro reitor; foi ministro da Educação e chefe da Casa 
Civil do Governo João Goulart. Com o golpe militar de 64, teve os direitos políticos cassados e se 
exilou. Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/darcy-ribeiro/biografia>. Acesso 
em 16/12/2018. 

38 Paulista natural de Ribeirão Preto, Júlio Furquim Sambaqui formou-se em ciências contábeis. Em 
1935 foi nomeado inspetor de ensino comercial por Gustavo Capanema, ministro da Educação e 
Saúde Pública (1934-1945). Sempre ligado à educação profissional, foi diretor da Divisão de 
Contabilidade e Orçamento da Universidade do Brasil e do Departamento de Administração do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC). No governo do presidente João Goulart (1961-1964), 
assumiu interinamente o cargo de ministro da Educação e Cultura, substituindo Paulo de Tarso 
Santos. Disponível em: <cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/julio_furquim_sambaqui 
> Acesso em: 16/12/2018. 

http://www.academia.org.br/academicos/darcy-ribeiro/biografia
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quando tais propostas passaram a ser viabilizadas pelo Ministério da Educação, sob 

o comando de Darcy Ribeiro e Júlio Sambaqui, criando o Fundo Nacional de 

Educação. Esse passou a destinar 12% da receita da União, para investimentos nos 

ensinos, primário, médio e superior, e a criação do Primeiro Plano Nacional de 

Educação que tinha como objetivo, alfabetizar todas as crianças e jovens até vinte 

e três anos. Outra iniciativa foi a criação do Plano Trienal de 1963 a 1965, quando 

as receitas deveriam ser ampliadas até 20%. Entretanto, tal planejamento foi 

interrompido, quando Darcy Ribeiro deixou o Ministério para assumir o Gabinete 

Civil da Presidência. Seu sucessor, Júlio Sambaqui, inspirado no Método Paulo 

Freire39, elaborado pelo educador Paulo Freire40, passou a investir no Programa de 

Alfabetização de Adultos, apoiando também as caravanas da cultura, promovidas 

por Paschoal Carlos Magno (1906-1980)41, que promovia atividades culturais e 

educativas por meio do teatro, cinema, rádio e televisão. 

                                                
39 O método pedagógico de Paulo Freire (1921-1997) visava um processo de conscientização e de 

participação política por meio da aprendizagem das técnicas da leitura e da escrita. A pedagogia 
freireana, consiste na da educação da libertação baseando-se na inerência dos contextos e das 
histórias de vida na formação de sujeitos, ocorrendo, segundo ele, por meio da convivência e da 
relação entre alunos e professores. Freire destaca que tanto professores como alunos, são 
transformados no processo da ação educativa aprendendo ao mesmo tempo em que ensinam, 
sendo que o reconhecimento dos contextos e histórias de vida nesta troca se desdobra em ação 
libertadora. Ou seja, a educação problematizadora que procura estimular a consciência crítica do 
sujeito, defende a ideia de que a aprendizagem acontece de forma mais ampla, para além do 
cognitivo, ela se concretiza também, através de sentimentos, pensamentos e ações. Sendo 
assim, a educação é encarada como um ato político, e as relações estabelecidas entre alunos e 
professores devem ser embasadas em interações de respeito entre sujeitos e cidadãos, de modo 
a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela autonomia, segundo o educador, 
“Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém” (FREIRE, 1980, p. 67). O pensamento de Freire 
exerceu profunda influência nos profissionais da educação, pois seu método fundamentava-se 
na prática pedagógica não diretiva, que consistia em passar o homem da condição de “objeto” 
para a de “sujeito” ( FREIRE, 2010). 

40 Paulo Freire (1921-1997) natural de Recife foi um educador brasileiro, criador do método inovador 
no ensino da alfabetização, para adultos, trabalhando com palavras geradas a partir da realidade 
dos alunos. Seu método foi levado para diversos países. Reconhecido internacionalmente tendo 
29 títulos de “doutor honoris causa” concedidos por universidades da Europa e América. Recebeu 
diversos galardões como o prêmio da UNESCO de Educação para a Paz em 1986. Em 13 de 
abril de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire Patrono da 
Educação Brasileira. Disponível em < www.educacaointegral.org.br/> Acesso em 29/06/2018. 

41 Escritor e diplomata, bacharelou-se pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 
em 1929. A maior parte da sua carreira de diplomata foi passada na Inglaterra, onde serviu de 
1933 a meados da década de 1940, exercendo funções consulares em Manchester, Liverpool e 
Londres. De volta ao Brasil em 1946, serviu mais tarde na legação brasileira em Atenas (1950) e 
em Milão (1955). Em 1957, foi oficial de gabinete da Presidência da República, durante o governo 
de Juscelino Kubitscheck. Participou também da política, tendo sido eleito vereador no Distrito 
Federal em 1950. Porém, foi como homem de teatro que Pascoal Carlos Magno se destacou. 
Criou, em 1929, a Casa do Estudante Brasileiro e, em 1938, o Teatro do Estudante do Brasil 
(TEB). Nesse meio tempo foi diretor artístico da Companhia Jayme Costa. Com o TEB, realizou 
diversas viagens – as chamadas "Caravanas da Cultura" –, promovendo o teatro pelo país. 
Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/paschoal_carlos_magno>. Acesso em 
07 de outubro de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://educacaointegral.org.br/reportagens/guia-definitivo-da-bibliografia-de-paulo-freire/
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/paschoal_carlos_magno
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Para Cecília Maria Bouças Coimbra (2000), o método Paulo Freire, 

representou uma ameaça para as classes dominantes, uma vez que visava a 

formação de sujeitos críticos e participativos na democracia brasileira. 

 

[...] arriscado e perigoso se colocava, porque o método Paulo Freire 
apontava para o “exercício da participação”, para “a reordenação da 
sociedade pelo voto consciente do povo” e por “uma educação 
comprometida com a democratização da sociedade”, propondo-se 
no processo de alfabetização fazer do educando um “agente ativo”; 
um sujeito enfim (COIMBRA, 2000, p. 26). 

 

Existia uma convicção por parte dos militares e setores da sociedade civil que 

a política populista de João Goulart estaria levando o país para uma república 

sindicalista e esta, por sua vez, levaria a uma república comunista (FAUSTO, 2004). 

De um lado movimentos da esquerda apoiavam o governo, principalmente 

trabalhadores rurais e urbanos, como também movimentos estudantis que 

defendiam as propostas da Reformas de Bases.  

Os militares ganharam força, iniciando um regime autoritário no país, através 

de um golpe comandado pelas forças armadas em 31 de março de 1964. O golpe 

civil-militar de abril de 1964 significou uma ruptura com o regime democrático e o 

debate popular foi sufocado e a partir da pressão dos militares. Foi eleito pelo 

Congresso para presidência da República o Marechal Humberto Castello Branco 

(1897-1967). Em seu governo recebeu apoio dos Estados Unidos e de empresas 

multinacionais passando assim a tomar posições favoráveis aos interesses do 

capital internacional, em especial aos Estados Unidos. 

O Estado, por sua vez, na tentativa de organizar o ensino ao novo quadro 

político, usando como um mecanismo para dinamizar a própria ordem 

socioeconômica, realizou algumas reformas na LDB 4.024/61, não sendo 

considerado pelo governo militar, necessário à edição por completo da mesma. 

Dando continuidade ao projeto desenvolvimentista adotado pelo governo, ajustou-

se a LDB de 1961, sancionando a lei de 5.540/68, que reformou a estrutura do 

ensino superior. O sistema de ensino foi ampliado com a criação de agências de 

apoio à pesquisa e à pós-graduação, o ensino obrigatório foi alterado de quatro para 

oito anos e para atender a demanda do ensino primário e médio foi necessária uma 

nova reforma, instituída pela lei 5.692/71, que alterou a sua denominação para 

ensino de 1º e 2º graus. Desta forma, as disposições previstas na Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional n. º 4.024/61, foram revogadas e substituídas por 

novas leis sancionadas pelo Congresso (ROMANELLI, 1978). 

Em relação ao currículo, ficou definido a ideia de liberdade de ensino: “[...] é 

assegurado a todos, na forma da lei, o direito de transmitir seus conhecimentos” 

(Art. 4º), bem como pelas premissas de flexibilidade curricular (Art. 12) e de 

variabilidade das formas de atividade escolar (Art. 20, item a). O Conselho Federal 

de Educação (CFE) fez recomendações às disciplinas obrigatórias que eram da sua 

competência, quanto às demais disciplinas, tanto obrigatórias quanto optativas. 

Deixou portanto, as recomendações sobre o conteúdo material das mesmas, sob 

responsabilidade e definição dos conselhos estaduais. 

Segundo Rosa Fátima Souza (2008), a nova estrutura curricular do ensino 

secundário voltou-se para a valorização de aprendizagens ligadas aos 

conhecimentos gerais e técnicos, visando cumprir os objetivos da preparação 

profissional. A democratização do ensino secundário foi alcançada com a criação 

da LDB, em especial do ciclo ginasial e se incorporou ao contexto 

desenvolvimentista da época, que pretendeu oferecer uma formação mais 

especializada aos alunos das camadas menos favorecidas. Com isso, o país obteria 

mão-de-obra qualificada para o trabalho, não só nas indústrias, mas também nas 

atividades a ela associada. A escolarização das massas, em consonância com a 

formação oferecida pelas escolas de nível superior permaneceu com acesso restrito 

à elite. 

Para manter a ordem e diminuir os riscos, o regime militar instaurado no país 

usou como mecanismo de controle a educação. Por meio desses mecanismos 

impôs seu objetivo de modificar a forma de pensar e de agir das pessoas. A ditadura 

restringiu o exercício da cidadania e reprimiu com violência todos os movimentos 

de oposição, usando a força frente aos que se opunham à ordem e regras impostas 

pelo governo.  

De acordo com Thomas Elliot Skidmore (1988), fez-se necessário naquele 

momento, alinhar todas as instâncias nacionais aos interesses dos que naquele 

momento estavam na direção para que pudesse se legitimar e o Regime Militar não 

corresse o risco de ser deposto. Os militares entendiam que não havia condições, 

de reestruturar o país por meio do Congresso, assim o fizeram utilizando dos Atos 

Institucionais, os quais estabeleciam medidas como cassação de mandatos, 

extinção de partidos políticos, entre outras. Ainda segundo o autor, apesar de violar 
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os princípios básicos da democracia, o regime nunca assumiu seu caráter 

autoritário. Corroborando com esta afirmação, Pelegrini (2011) coloca que, na 

análise dos livros didáticos da disciplina Educação Moral e Cívica o caráter da 

política nacional é apresentando como constitucional e, portanto, democrático.  

Dentre as primeiras medidas do governo militar, no dia 09 de abril de 1964, no 

governo de Humberto Castelo Branco foi decretado o Ato Institucional I (AI-I). Este 

Ato deu ao executivo, por um período de seis meses, poderes para cassar mandatos 

parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, modificar a 

Constituição e decretar estado de sítio sem a aprovação do Congresso Nacional. 

Em relação à educação, eram punidos os funcionários públicos responsáveis por 

“subversões”. Ou seja, durante a ditadura militar (1964-1985) eram consideradas 

subversivas todas as atitudes e ideias que representassem inconformismo, 

discordância e resistência ao sistema vigente.  

Para Saviani (2011) o golpe de 1964 também desencadeou uma ruptura 

política que refletiu na educação, com a promoção das reformas impostas pela 

ditadura. Na política estaria presente o cerceamento ou eliminação das oposições 

e no social a repressão aos movimentos sociais (estudantis sindicais e artísticos). 

Fazia-se necessário, dessa forma, inserir mecanismos por meio de ações 

pedagógicas para reforçar os comportamentos tidos como adequados, os valores 

cívicos, da moral e bons costumes que fortalecessem o nacionalismo e suas 

aspirações. O ensino nesse momento visava à formação para o trabalho, 

objetivando o desenvolvimento da economia do país. Não apresentava nenhuma 

linha de formação crítica, aos alunos caberia realizar atividades voltadas à formação 

para atuar no mercado de trabalho, e não de desenvolvimento das habilidades 

individuais, formando assim uma grande massa manipulada pelas ordens políticas 

e econômicas.   

De acordo com Nelson Piletti (1996), eleito em 1966 por voto indireto o General 

Artur da Costa e Silva (1899-1969), em seu governo, deu continuidade às políticas 

de treinamento de professores e administradores educacionais e realizou a reforma 

administrativa no Ministério da Educação. Na década de 1960, no que se refere à 

educação e seus representantes como um todo, os movimentos estudantis foram 

ativos representando uma importante organização em defesa não somente aos 

interesses próprios, mas de toda a sociedade brasileira, principalmente nos anos 

iniciais da ditadura militar.  
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No dia 13 de dezembro de 1968, o Brasil foi submetido ao AI-5 (Ato 

Institucional n. º 5), que deu plenos poderes ao poder executivo para fechar o 

Congresso, cassar mandatos e suspender direitos políticos. Com a instauração 

deste Ato, foi promulgado o Decreto-Lei n° 477, que restringiu significativamente os 

direitos dos estudantes, funcionários e professores. Para corroborar com essa 

afirmativa, colocamos as palavras de Romanelli (1978) em relação a este Ato 

Institucional AI-5: 

 

O Ato Institucional n°5, de 13 de dezembro de 1968, tira ao cidadão 
brasileiro todas as garantias individuais, quer pública, quer privada, 
assim como concede ao Presidente da República plenos poderes 
para atuar como executivo e legislativo. O Decreto-Lei 477 aplica-
se exclusivamente ao corpo docente, discente e administrativo das 
escolas e coíbe toda e qualquer manifestação de caráter político ou 
de protesto no âmbito das Universidades (ROMANELLI, 1978, p. 

226). 

 

Segundo Piletti (1990), a partir da promulgação do Decreto-Lei 477 a 

repressão e o terrorismo foram ampliados às redes de ensino. O primeiro artigo 

deste decreto referia-se à infração disciplinar de professores, alunos e funcionários 

dos estabelecimentos de ensino público e particular: o aliciamento e incitamento à 

greve, o atentado contra pessoas, bens ou prédio, os atos destinados à organização 

de movimentos subversivos, o sequestro e o uso de estabelecimentos escolares 

para “fins de subversão”. O AI-5, diferente dos Atos institucionais anteriores, não 

tinha prazo determinado e durou até o ano de 1979. A luta armada foi reforçada 

colocando o regime cada vez mais antidemocrático e incapaz de ceder às 

reivindicações sociais.  

Neste mesmo ano foi comemorado no Ginásio São Francisco o Jubileu de 

Ouro, quando a instituição completou 50 anos de existência. Foi elaborado para 

aquele ano, um calendário especial no qual se destacavam comemorações cívicas 

e religiosas. Foram diversas missas em ação de graças, desfiles dos ginasianos 

pela a cidade, inauguração do busto de Frei Vicente de Licodia, fundador da 

instituição, palestras com a participação dos alunos, entre outros. Observamos a 

importância dada, principalmente naquele momento, para as comemorações cívicas 

pelo Ginásio. Essas normalmente eram preparadas com bastante antecedência 

havendo ensaios que envolviam todo o corpo discente e docente da instituição e 
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nos desfiles pela cidade era exigido o uniforme de gala e uma postura e organização 

impecáveis. Segundo relatos dos entrevistados, na época das comemorações 

cívicas, a autoridade militar máxima em Conceição do Mato Dentro deslocava-se 

até o Ginásio, para treinar os ginasianos juntamente com o professor de educação 

física. Ao final do calendário está a seguinte observação: “Laus Deo42, são 

cinquenta anos, largo e proveitoso período, todo dedicado à formação moral, 

intelectual, cívica e religiosa da mocidade masculina de Minas e do Brasil" (ALVES, 

2012, p. 36). 

Em 1969, após ser acometido por doença, o então Presidente Costa e Silva 

foi substituído por uma junta militar que assumiu a direção do país, violando a regra 

constitucional que apontava como substituto o vice Pedro Aleixo (1901-1975). 

Formada por ministros do governo respondeu com repressão e tortura as ações da 

esquerda radical. Instaurou o Ato Institucional AI-13 e AI-14 que bania do território 

nacional todo brasileiro que representasse ameaça à segurança nacional, como 

também institui a pena de morte para os casos de “[...] guerra extrema, psicológica 

adversa, ou revolucionária ou subversiva” (FAUSTO, 2004). 

No dia 12 setembro do mesmo ano, por meio do Decreto-lei 869, foram criadas 

a Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC) e a disciplina de Educação Moral 

e Cívica. A resistência contra a instituição dessa disciplina, já não mais se fazia 

presente, uma vez que Anísio Teixeira concluíra seu mandato no CFE e não fora 

reconduzido ao mesmo, e Durmeval Teixeira perdera também o cargo no Conselho, 

por meio uma aposentadoria compulsória. Dessa forma, a CNMC foi instituída como 

órgão normativo pelo poder executivo, e tinha como finalidade implantar, difundir, 

manter e fiscalizar a doutrina de Educação Moral e Cívica (EMC), nas instituições 

escolares. Segundo Cunha e Góes (2002), a Educação Moral e Cívica seria uma 

forma encontrada para suprir a deficiência da educação familiar, como colocado 

acima. Entre as finalidades da disciplina que incorporavam e ampliavam as da 

prática educativa estavam: a defesa do princípio democrático, por meio da 

preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à 

liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; a preservação, o 

fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da nacionalidade; o culto 

                                                
42 Significa louvor a Deus. Disponível em <https://www.dicionariodelatim.com.br/laus-deo/> Acesso 

em 19/07/219. 

about:blank
about:blank
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à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições, e aos grandes vultos de sua 

história; entre outras. 

Ainda segundo os autores citados, essa disciplina seria ministrada desde o 

curso primário até o superior, porém nesse “seria mascarada” de Estudos de 

Problemas Brasileiros. Estes programas seriam executados pelo CFE com a 

colaboração da Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC). A CNMC reunia 

entre seus membros, militares, professores e um religioso. Um dos professores e 

membro dessa Comissão, Humberto Grande, veterano da ditadura de Getúlio 

Vargas é autor de diversas obras, entre elas “ Educação cívica das mulheres” na 

qual, segundo Luiz Antônio Cunha (2002) tratava-se de “[...] uma consolidação do 

que havia de mais conservador nos estereótipos machistas (na versão fascista), 

celebrando o papel da mulher como silenciosa, modesta, oculta, mas indispensável 

auxiliar do grande homem”.  

Além da instituição da disciplina de Educação Moral e Cívica (EMC), outros 

mecanismos de controle foram colocados em ação por parte do governo militar. De 

acordo com Carlos Fico (2004), entre esses estavam, a censura à imprensa que se 

fazia de forma velada por não ter regulamentação e a censura às diversões 

públicas. 

No ano de 1969 a junta militar escolheu para presidente o General Emílio 

Garrastazu Médici (1905-1985), caracterizando um dos períodos mais repressivos, 

se não o mais repressivo, da história da política brasileira. Os grupos armados 

urbanos que desestabilizavam o regime, praticamente desapareceram pela 

eficiência da repressão. Mas não só da repressão se fazia o governo Médici. Por 

meio da propaganda televisiva, o governo contou com as campanhas publicitárias 

alcançando assim, o apoio de parte da população, por meio dos slogans “Ninguém 

segura esse país”, a marchinha “Pra frente Brasil” que comemorou a vitória da 

seleção brasileira na copa de 1970 (FAUSTO, 2004). 

No ano de 1971 foi aprovada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Segundo Pelegrini (2011) alguns pontos fazem-se necessário destacar, 

uma vez que introduziram mudanças na LDB promulgada em 1961. Entre essas 

destaca, citando alguns tópicos que segundo a autora, foram sintetizados por 

Barbara Freitag (2005, apud PELEGRINI, 2011): 

 

[...] extensão definitiva do ensino primário obrigatório de 4 a 8 anos, 
gratuito em escolas públicas e consequente redução do ensino 
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médio de 7 para 3 a 4 anos. O 1º ciclo ginasial fica, portanto, 
absorvido pelo ensino primário, tornando-se obrigatório para todos; 
profissionalização do ensino médio (antigo 2º ciclo do ensino médio) 
garantindo ao mesmo tempo continuidade e terminalidade dos 
estudos; reestruturação do funcionamento do ensino no modelo da 
escola integrada, definindo-se um núcleo comum de matérias 
obrigatórias e uma multiplicidade de matérias optativas de escolha 
do aluno (BARBARA FREITAG, 2005, p. 161 apud PELEGRINI, 
2011). 

 

Para Saviani (1987), os discursos em relação a LDB n.º 5692/71 giravam em 

torno da necessidade da reforma da primeira Lei de Diretrizes e Bases, uma vez 

que havia necessidade de adaptação da mesma para um novo momento. Assim a 

necessidade de uma nova escola e visão educacional para atender ao chamado de 

construção de “um projeto nacional” que desse início para o desenvolvimento do 

país. Segundo o autor, substituíram, praticamente, na íntegra, a legislação 

educacional expressa na primeira LDB. 

Com a instauração do regime militar em 1964, encontramos uma política de 

repressão e controle estatal direto nas escolas, partidos políticos, sindicatos, para 

que o ideário esquerdista fosse impossibilitado de reverter a situação política e 

social. Diante disso, a educação foi utilizada como mecanismo de moldar um 

cidadão obediente e pacífico de acordo com os ideais autoritários. A partir da análise 

da legislação, percebemos que as disciplinas de Geografia, História e Educação 

Moral e Cívica teriam a função de imprimir naquele cidadão, valores sociais 

desejáveis do governo militar. 

De acordo com Saviani (1987), no período que os militares ocuparam o 

direcionamento do país (1964-1985), a educação caracterizou-se pela privatização 

do ensino, pela exclusão de grande parte das camadas sociais populares do ensino 

público, pela reforma do magistério a partir de uma legislação contraditória e 

complexa e ao tecnicismo pedagógico. A legislação orientava que, o conhecimento 

ministrado nas instituições escolares, deveria ter um núcleo comum obrigatório para 

todo território nacional, e uma parte diversificada para atender às necessidades 

locais: 

 

ART 4° – Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo 
comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada 
para atender as necessidades e possibilidades concretas, às 
peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às 
diferenças individuais dos alunos (MINAS GERAIS, 1976, p. 8)  
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Ficou determinado na legislação também que, no currículo de todas as 

instituições escolares e de todos os graus, a disciplina de Educação Moral e Cívica 

estivesse presente para a formação do cidadão. Segundo Cunha (2002), "[...] 

representava uma sólida fusão do pensamento reacionário, do catolicismo 

conservador e da doutrina de segurança nacional, conforme era concebida pela 

Escola Superior de Guerra”. Apesar da disciplina de Educação Moral e Cívica ser 

declarada “aconfessional”, os autores destacam a forte influência do Arcebispo-

Conselheiro Luciano José Cabral Duarte (1925-2018), membro do Conselho 

Federal de Educação (CFE), no direcionamento da Legislação educacional 

brasileira. Ainda segundo os autores: 

 

[...] o arcebispo Luciano assumiu a presidência do Movimento de 
Educação de Base, demitindo toda a equipe técnica, na mesma 
época do parecer moral e cívico. Em seguida, atrelou o MEB ao 
Departamento de Ensino Supletivo do Ministério da Educação, 
transformando o mais importante sistema de educação de base 
jamais organizado no Brasil em mera linha auxiliar do Mobral, 
justamente quando este despontava como a grande solução para 
alcançar apoio das massas à ditadura (CUNHA, 2002, p. 74). 

 

Enfim, concluímos que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.º 5692/71 manteve 

em seu texto apenas alguns artigos. Foram mantidos aqueles que colocavam 

finalidade da educação nacional, a democracia, a liberdade, o respeito à dignidade 

do homem. Condenava o tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, em pleno momento de repressão e de perseguição àqueles que 

não concordavam com o sistema vigente. Saviani (1987) destaca que a LDB 

5692/71 foi promulgada na efervescência do regime autoritário e se fez submissa 

aos interesses ideológicos e econômicos da burguesia nacional e estrangeira. O 

autor afirma, quando as reformas educacionais não se prestam a uma revisão 

fundamental da política educacional, não se pode esperar que a educação se volte 

para as reais necessidades de nosso povo. Dessa forma, diante de um sistema 

político não considera as desigualdades e opera a favor das elites dominantes, não 

é possível consolidar uma educação que atenda às necessidades do povo.  

É nesse contexto, de atender aos interesses de uma elite dominante, de um 

país em processo de industrialização que encontramos no relatório de inspeção do 

dia dez de outubro de 197443, há uma observação de um inspetor sobre um pedido 

                                                
43 Cf. Anexo n.º 3. 
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de autorização para instalação do curso profissionalizante de Contabilidade pelo 

Colégio São Francisco junto ao CEE (Conselho Estadual de Educação). No mesmo 

relatório, o referido inspetor coloca que teria tido também acesso à resposta do 

órgão, não deixando clara a decisão do mesmo. Porém, em outro relatório feito pelo 

mesmo inspetor, é destacado que havia feito uma orientação ao educandário para 

legalizar, com urgência, o processo de autorização do Curso Profissionalizante de 

Contabilidade. Pensamos que, também seria naquele momento, mais uma forma 

de ampliar suas atividades e ganhos para que pudessem assim, continuar 

desenvolvendo os trabalhos e seus propósitos, diante das dificuldades financeiras 

enfrentadas, como citado anteriormente. 

Apesar do carisma franciscano ser voltado para a assistência aos mais 

necessitados, em nossa investigação, a partir de documentos referentes ao 

educandário como os Itinerários que resumem as atividades desenvolvidas durante 

o ano, encontramos poucos registros em relação a isso. Consta que no ano de 1976 

a subvenção recebida pelo educandário do Governo Federal foi distribuída entre os 

alunos carentes da instituição, promoveram campanha para ajudar escolas da 

cidade com cadernos e outros materiais e atenderam diariamente com roupas e 

alimentos aqueles desprovidos de condições. Outro ponto que nos chamaou 

atenção no referido documento foi o registro: “[...] Zelou com muito interesse da 

disciplina Moral e Cívica, fazendo realizar exposição de trabalho nesse sentido”. 

Em 15 de janeiro de 1974 o Congresso elegeu Ernesto Geisel (1907-1996) 

para a Presidência da República, de 1974 a 1979, fase conhecida como transitória 

para o processo de redemocratização do país e conforme colocado pelo próprio 

Presidente, um processo de abertura “lento, gradual e seguro”. Maria D'alva Kinzo 

(2001), em seu artigo, aponta que três principais fatores influenciaram o curso deste 

processo. O primeiro, segundo a autora seria o processo eleitoral, o segundo, o 

conflito interno dentro das forças armadas e o terceiro emergência de sérios 

problemas econômicos. Segundo Kinzo (2001), Geisel foi bem-sucedido ao lidar 

com os dois primeiros problemas, conseguindo equilíbrio nas suas ações. Em 

relação aos parlamentares de postura mais oposicionista, puniu com a cassação do 

mandato, controlou a oposição alterando leis eleitorais e procedimentos legislativos, 

acalmando assim os militares da linha-dura, ao mesmo tempo em que reafirmava 

seu controle sobre a oposição democrática. Por outro lado, agiu contra as atitudes 

dos militares linha dura, como por exemplo demitindo o comandante das Forças 
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Armadas de São Paulo após a morte por tortura de um jornalista e de um trabalhador 

metalúrgico, nas dependências dos órgãos de repressão, reafirmando assim seu 

comando absoluto sobre o processo político. 

Porém, no que tange à questão econômica, segundo a autora, que era o ponto 

crucial, Geisel não teve a mesma habilidade. Ao contrário dos outros países que 

também enfrentavam a crise do Petróleo e suas consequências, implementou uma 

política de expansão econômica por meio do aprofundamento do modelo de 

substituição de importações, em detrimento dos consequentes desequilíbrios 

internos e externos. Assim um significativo investimento estatal nos setores de 

energia e infraestrutura foi implementado às custas de grandes empréstimos 

estrangeiros em um ambicioso programa de substituição de importações nos 

setores de matéria-prima e bens de capital. Esta política continuou em curso nos 

primeiros anos da administração posterior, no governo de João Figueiredo (1918-

1999), de 1979 a 1985, o que resultou no aumento das contas externas como 

também da inflação.  

A crise econômica que o país atravessava refletia no o educandário. Segundo 

Alves (2012), foi apresentado um déficit a partir do ano de 1976, que se repetiria 

nos anos posteriores e isso seria, segundo o autor, causa do encerramento das 

atividades da instituição em 1979. Aparecem nos documentos, como também citado 

por Alves (2012), diversas tentativas por parte do educandário de tentar superar a 

crise financeira como por exemplo, um pedido de ajuda financeira junto ao Fundo 

Nacional de Educação (FNDE), no ano de 1979, para a compra de um ônibus que 

pudesse levar em segurança alunos e professores, uma vez que a instituição se 

localizava fora do perímetro urbano. Entendemos que essa questão também pesou 

na diminuição de matrículas no educandário, ou seja, a dificuldade de acesso, uma 

vez que nesse momento tanto a cidade como a região como um todo, já contavam 

com novas instituições de ensino.  

Em uma carta aos moradores da cidade de Conceição do Mato Dentro 

transcrita por Alves (2012), o então diretor do educandário expõe a situação que 

atravessava a instituição, citando nesta, a frustração de não ter conseguido 

absorver, como pretendido, os alunos formados no primeiro grau em outras 

instituições. Cita os investimentos feitos para o curso Científico e na impossibilidade 

de continuar suas atividades, uma vez que o número de matrículas não era 

suficiente para cobrir as despesas. Reuniões com representantes do poder público 
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para encontrar uma solução foram feitas diversas vezes, segundo o autor, mas não 

foram suficientes para evitar o fechamento da instituição no final do ano letivo de 

1979. 

Neste Capítulo, abordamos a história da cidade e da educação em Conceição 

do Mato Dentro, destacando a fundação das principais instituições de ensino 

particulares e públicas. Trouxemos também a história do Ginásio São Francisco no 

contexto nacional. 
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 3- CAMINHOS DA MEMÓRIA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

A partir do tema de nossa pesquisa "O Ideário Católico no Ginásio São 

Francisco por meio da instrução, escolarização e formação moral, no período de 

1956 - 1979 na cidade de Conceição do Mato Dentro", abordamos no primeiro 

capítulo a constituição da Ordem Franciscana, como também a da Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos. Investigamos a chegada desses missionários na 

cidade de Conceição do Mato Dentro, onde fundaram o referido educandário no ano 

de 1918.  

No segundo capítulo, trouxemos a História da cidade de Conceição do Mato 

Dentro, observando o contexto social, político e econômico, desde sua fundação até 

o ano de 1979. A trajetória do educandário a partir de sua inauguração foi abordada 

no contexto da história da educação nacional. 

Neste terceiro capítulo, analisaremos o cotidiano escolar por meio das 

narrativas sobre as vivências e experiências de cinco ex-alunos44 articuladas às 

fontes documentais do Ginásio São Francisco. Tudo isso, para que possamos 

refletir em relação às práticas educativas, os discursos desenvolvidos dentro do 

educandário e a compreensão do contexto educacional em que se inseria a 

realidade do Ginásio São Francisco, no marco temporal de 1956 a 1979. 

As experiências e vivências desses ex-alunos são marcos de um tempo, 

memórias individuais que compõem o escopo da memória coletiva. Os conceitos de 

memória individual e memória coletiva, inspirados pela historiografia francesa, 

surgiram da necessidade de abordar aspectos da cultura popular, da vida em 

família, dos hábitos e costumes de uma localidade, da religiosidade, entre outros, 

são, sem dúvida, pontos que remetem à constituição social da memória, construindo 

um novo olhar sobre sua concepção.  

Para Halbwachs (2004), a memória sustenta-se sobre o “passado vivido”, o 

qual permite a constituição de uma narrativa sobre este passado de forma viva e 

natural, mais do que sobre o passado apreendido pela história escrita. Para ele, a 

                                                
44 O ex-aluno "J" bolsista matriculado no internato do Ginásio São Francisco, cursou o ginasial entre 

os anos de 1956 e 1960; o ex-aluno "H" matriculado no regime de externato do Ginásio São 
Francisco, cursou o ginasial entre os anos de 1958 e 1961; o ex-aluno "A" matriculado no regime 
de externato do Ginásio São Francisco. Cursou o ginasial e entre os anos de 1964 e 1969, o ex-
aluno "B" matriculado no regime de externato do Ginásio/ Colégio São Francisco, cursou o ginasial 
entre os anos de 1970 e 1963 e o ex-aluno "S" matriculado no regime de externato do Ginásio/ 
Colégio São Francisco, cursou o ginasial entre os anos de 1973 e 1978. 
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memória individual não se sustenta se não se confirmar na memória coletiva. Para 

o autor: “apelamos aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também para 

completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de alguma 

forma” (HALBWACHS, 2004, p. 27). O relato individual então não teria sentido 

senão em relação a um grupo do qual faz parte, um acontecimento vivido em 

comum, e por isso depende do quadro de referência no qual evoluem o grupo e o 

indivíduo. 

 Pierre Nora (1976), na tentativa de pensar a ponte entre história e memória, 

entende que  estas se opõem radicalmente, pois para o autor a memória já não 

existe e tudo aquilo que se considera memória é história. Com isso, restam apenas 

lugares de memória. Halbwachs (2004) corrobora com Nora (1976) quando esse 

afirma que:  

 
Quando a memória não está mais em todo lugar, ela não estaria em 
lugar algum se uma consciência individual, numa decisão solitária, 
não decidisse dela se encarregar. Menos a memória é vivida 
coletivamente, mais ela tem necessidade de homens particulares 
que fazem de si mesmos homens-memória (NORA, 1976, p.18).  

 

Para Halbwachs, a memória tornou-se objeto da história, sendo por esta 

filtrada, o que impede o estabelecimento de diferenças entre a memória coletiva e 

a memória histórica. Na história tradicional (positivista) não há lugar para os 

pequenos da sociedade, uma vez que a história é vista "de cima", engrandecendo 

sempre os grandes homens e os grandes feitos.  

No século XX pensou-se uma nova forma de fazer história com novos 

contextos sociais políticos e econômicos, com a presença de pensamentos culturais  

modernistas e com o processo de ruptura com a história tradicional, surgindo à 

revista dos Annales. A revista foi criada por Marc Bloch (1886-1944) e Lucien Febvre 

(1878-1956) para defender um novo modelo de produzir história, desencadeando 

pesquisas voltadas para uma “história problema”. 

Na perspectiva de alcançar os intelectuais nos campos da história, com intuito 

de ampliar novas abordagens da história que levassem os historiadores a 

questionar o passado para compreender o tempo presente, Febvre e Bloch teriam 

que desconstruir as áreas de conhecimento e modificar o modelo tradicional. Para 

isso fez-se imprescindível levantar questões individuais, mentalizando a história 

coletiva com a intenção de compreender os contextos gerais da sociedade. Eles 

desenvolvem o pensamento dessa corrente da Escola dos Annales, buscando 
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repensar a história, como também outras áreas de conhecimento. Nesse sentido, a 

Escola dos Annales foi dividida em três gerações, em que obtiveram diversas 

contradições e negações de ideias, mas permanecendo com o mesmo propósito 

apresentado pela primeira geração. 

 
Nessa primeira fase, portanto, onde predominaram as presenças de 
Febvre e Bloch, a sua novidade não foi a passagem da qualidade, 
mas o fato de ter abandonado sistematicamente o “evento” e ter-se 
interessados pelas “estruturas” em longa duração”. Mesmo assim, 
Febvre e Bloch o fizeram ainda de forma “qualitativa”, não levaram 
esses princípios às últimas consequências. Esses pressupostos 
exigiram para ser totalmente realizado, o recurso às cifras e às 
estatísticas (REIS, 2000, p. 101).  

 

João Carlos Reis (2000) acredita que a história se constitui por meio de 

expressões de homens mediante suas civilizações partindo do presente em relação 

ao passado, a história é conduzida e se constitui, como ciências dos homens. A 

Escola dos Annales traz um novo olhar sobre o que de fato é importante na história. 

Ao negar a leitura positivista que consistia em uma história a serviço do poder, que 

legitimava as elites, os Annales propõem que o importante na história são os 

homens na sociedade a partir da história-problema para compreensão da realidade 

histórica.  

A partir desse olhar, a abrangência do nosso objeto de pesquisa se incorpora 

na perspectiva da história cultural, a qual tem como pressupostos compreender a 

cultura como elo de conhecimento e fator de significados de uma sociedade, no 

caso a relação do Ginásio São Francisco com a sociedade de Conceição do Mato 

Dentro. 

No que se refere às questões orientadoras da pesquisa, entendemos como 

fundamental, antes disso, elucidar quais foram os elementos constituintes do ideário 

educativo católico, considerando que este contexto permeia os demais 

questionamentos que serão discutidos a posteriori.  

Este capítulo faz breve Introdução ao Ideário Religioso Católico no Ginásio 

São Francisco, em seguida apresenta duas categorias de análise das fontes: “O 

educandário e o cotidiano escolar no ideário religioso” e "os mecanismos de controle 

do ideário religioso nas práticas educativas".  

O Ideário religioso permeava todas as perspectivas subjetivas do cotidiano e 

das práticas educativas desenvolvidas no Ginásio São Francisco, invadindo a rotina 

dos estudantes, de seus professores e de seus discursos. É factual a compulsória 
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alocação de recursos e esforços para a garantia da celebração, seja cotidiana ou 

não, do aspecto religioso, cultural e cívico. Há, nesse sentido, uma impossibilidade 

de considerarmos uma cisão entre vida laica, estudantil e religiosa. Contudo, não 

se trata efemeramente de uma construção purista religiosa, a qual pudesse denotar 

alguma característica teológica. Não se trata disso. Trata-se de considerar, na 

dinâmica estrutural da própria formação do cotidiano e da rotina dos elementos 

religiosos, significativos da importância e relevância da vida religiosa. É um sistema 

de coisas. Se, na pedagogia, o currículo trazia elementos científicos a serem 

tratados, o processo educacional se fazia com abordagem de cunho absolutamente 

religioso. Dessa maneira, orientava a lógica estrutural de organização pedagógica 

do Ginásio São Francisco, refletindo em cada uma de suas ações uma posição clara 

que reafirmava de maneira permanente o catolicismo junto ao processo formativo 

dos estudantes.  

Esse percurso formativo pode ser verificado no texto do “Itinerário de 

Atividades do ano de 1968”, apresentado a seguir, no qual constam as atividades 

educativas e eventos internos que seriam realizados durante aquele ano. 
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Figura 3 - Itinerário de atividades realizadas no Ginásio São Francisco / 1968 

Fonte: Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Matosinhos – 
Conceição do Mato Dentro. 
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A figura 3 reflete um estado de coisas que não permite outra conclusão senão 

a forte influência religiosa sobre os processos da educação formal. Há, nesse 

sentido, uma ênfase às atividades religiosas e eventos cívicos que enaltecem os 

heróis nacionais, numa perspectiva positivista da educação, durante as atividades 

do cotidiano, previstas para o ano letivo de 1968.  Logo no início do texto é possível 

constatar a referência às atividades sustentadas por uma série de ações de caráter 

religioso, assim como no decorrer de todo o ano letivo. Conforme destaques a 

seguir: 

 

Março - dia 1º, reabertura do ano letivo. Missa, preleção aos alunos, na 
capela do estabelecimento. 
[...]  
Maio - Início do mês de Maria - Festa de São José Operário. Grande 
concentração à frente da Matriz, Missa solene, sessão cívica, preleções e 
recitativos sôbre a data. Empolgante desfile dos ginasianos pelas ruas da 
cidade. 
[...] 
Junho - o mês do JUBILEU ÁUREO DO GINÁSIO SÃO FRANCISCO. Dia 
13, 21º aniversário de falecimento do Revmo. Sr. Pe. Frei Vicente de 
Licodia, fundador do estabelecimento. Visita ao seu túmulo, homenagem 
de gratidão e saudade. Às 10 horas Missa solene à frente do Ginásio. Por 
antecipação - ponto alto das comemorações do Jubileu de Ouro. 
[...] 
Agosto - Dia 1º, reinício das aulas do 2º semestre. Dia 11, Missa pela alma 
do saudoso Prof. Raimundo Higíno Rocha. 
[...] 
Setembro - Grande concentração estudantil à frente Matriz. Missa solene, 
sessão cívica, preleção sôbre a data. Desfile dos alunos pelas ruas da 
cidade em comemoração à data da Independência do Brasil e 
encerramento das solenidades da semana da Pátria. 
[...] 
Outubro - Dia 4 - Festa de São Francisco de Assis, patrono do 
estabelecimento. Solenidades religiosas, cívicas e esportivas marcarão a 
data. [...] Dia 12, será comemorada a data do descobrimento da América, 
com preleções, focalizando-se a figura histórica de Cristóvão Colombo. 
[...] 
Novembro - [...] Encerramento do ano letivo, com Missa solene em ação 
de graças -  partida dos alunos. 
[...] 
LAUS DEO - 50 anos, largo e proveitoso período de tempo, todo dedicado 
à formação moral, intelectual, cívica e religiosa da mocidade masculina de 
Minas e do Brasil.” (ITINERÁRIO DE ATIVIDADES, 1968). 
 

Nos destaques acima é possível verificar a presença do ideário religioso 

permeando as atividades educativas que concretizam o fazer educacional do 

Ginásio São Francisco. Com efeito, não era o ritmo e as formas da educação que 

pautavam o calendário. O ciclo anual da educação era, no entanto, um reflexo direto 

do ciclo religioso. Esse processo se evidencia em vários momentos. Nos meses de 

março, maio, junho, agosto e novembro foram realizadas missas que celebraram 
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determinadas datas ou acontecimentos considerados importantes para a 

comunidade interna do educandário. O ponto alto das comemorações concentrou-

se no mês de junho quando celebraram o Jubileu de Ouro da instituição pelo seu 

cinquentenário. Esse momento foi destacado no documento, o qual, inferimos, ter 

sido de grande importância para toda a comunidade conceicionense.   

No mês de outubro foram realizadas atividades religiosas integradas à 

atividades cívicas e esportivas com a finalidade de comemorar o dia do professor e 

a figura de Cristóvão Colombo, personagem de representatividade de uma cultura 

eurocêntrica, berço dos Frades Menores Capuchinhos. Não é possível, também, 

excluir dessa análise -  a associação entre religiosidade e “patriotismo” - o contexto 

político nacional de então (1968), com o advento da ditadura militar brasileira, a qual 

se encontrava no apogeu com a recente publicação do restritivo Ato Institucional 

número 5 (AI-5). 

Tudo isso é reforçado nas palavras do ex-aluno “J”, ao relatar sobre os 

princípios orientadores das aulas no Ginásio São Francisco. 

 
O que me lembro é que as aulas sempre eram dadas segundo os 
princípios religiosos. Era o seguinte, quando entrava no ato não 
religioso, ato qualquer não religioso, o professor justificava: “olha, 
houve um erro, houve uma violação dos direitos nesse ato”, são 

coisas assim. Entendeu? Eram abordagens factuais, né? 
(ENTREVISTADO "J", 2019). 

 

As palavras do entrevistado "J" deixam claro que não havia espaço para 

nenhuma outra perspectiva de formação que não fosse sustentada no ato religioso. 

Essa ideia presente no educandário e delineado pelas fontes documentais 

apresentam uma educação permeada pela religiosidade em todo o seu cotidiano. 

Atividades voltadas para o enaltecimento do civismo e para a busca da formação  

integral dos alunos, a partir de preleções religiosas. Formação integral, uma vez que 

"o Itinerário das atividades do ano de 1968" encerra nas palavras " [...] à formação 

moral, intelectual, cívica e religiosa da mocidade masculina de Minas e do Brasil”. 
A rotina era severa, rigorosa em sua perspectiva de formação, em que os 

traços de religiosidade comungada à disciplina se faziam sempre presentes: 

 
No dia a dia. [...] o Diretor, ele que era o comandante geral, só não 
podia celebrar, mas tinha todas as orientações religiosas e tudo, ele 
nos conduzia nos princípios morais e éticos e tudo. Tinha essa rotina 
religiosa, fazia as orações (ENTREVISTADO "J", 2019). 
[...]eles rezavam na cartilha, dos... nós rezávamos, porque nós 
éramos jovens e éramos obrigados a nos curvar à... cartilha, dos 
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usos, costumes, evidentemente sujeitos a todo, a toda normatização 
que existia, na época [...] (ENTREVISTADO "B", 2019) 
 
Tinha uma rotina, uma prática, que antes de cada aula, o professor 
entrava na sala e rezava-se uma Ave-Maria. Só que tinha um 
professor que não tinha essa prática. Eu não vou citar nome, mas 
eu me lembro no meu tempo que havia dois professores que não 
seguiam essa prática, e isso não fazia diferença, não diminuía e 
nem... não deixavam de ser bons porque não seguiam isso, que era 
uma antiga prática na escola. Então essa era uma prática religiosa 
e antes de cada aula, rezava-se uma Ave-Maria. O professor 
entrava e você tinha que levantar e rezar a Ave-Maria. Só lembro de 
dois professores que não tinham essa prática no meu tempo de 
ginásio (ENTREVISTADO" S", 2019) 

 

É interessante perceber como os estudantes assimilavam e naturalizavam a 

rotina de orações, em certa medida, a ponto de dizer não fazer diferença o fato de 

dois professores não cumprirem a prática educativa, mas o que inferimos é 

justamente o contrário. Esse controle naturalizou-se para eles de forma tão 

profunda, “prendendo-os intimamente”, que o fato dos professores deixarem de 

cumprir a oração antes da aula, ainda hoje lhes exige intimamente, que os nomes 

desses professores sejam preservados. Aqui, constatamos que o ideário religioso 

se manteve dentro das mesmas perspectivas desde a fundação do educandário até 

seu fechamento, uma vez que nos discursos dos cinco ex-alunos, essa questão 

aparece de forma explícita apesar dos tempos distintos dentro da instituição. 

Apesar de considerarmos todo o processo pedagógico, corrente na 

instituição, como dotado também de características leigas, faz-se necessário 

compreender os condicionadores da relação social construída, vivida e percebida. 

O ponto central da construção dos comportamentos e das expectativas de formação 

expressavam o ensino entrelaçado aos valores religiosos. Eram as festas, as 

celebrações, as penitências.  

A fim de melhor compreendermos as relações entre a maneira como o ideário 

religioso entranhava o cotidiano do Ginásio São Francisco e quais os mecanismos 

de controle utilizados para desenvolver as práticas educacionais e o processo 

formativo dos estudantes matriculados naquela instituição, definimos duas 

categorias de análise: "O educandário e o cotidiano escolar no ideário religioso" e 

"Os mecanismos de controle do ideário religioso nas práticas educativas". 
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3.1 O educandário e o cotidiano escolar no ideário religioso 

 

A prática educativa do educandário baseada no ideário religioso ficou mais 

evidente mediante os discursos dos cinco ex-alunos entrevistados, como também 

nos documentos analisados, tais como o documento "Itinerário de atividades 

realizadas no Ginásio São Francisco do ano de 1968", "Jornal Santuário do Bom 

Jesus" e o diário de classe da disciplina "Educação Moral e Cívica" do ano de 1973. 

Nesse sentido, consideramos que os conhecimentos adquiridos e os 

significados produzidos pelos ex-alunos em seu cotidiano são fundamentais para a 

compreensão de possíveis estratégias de reforço de uma dinâmica escolar voltada 

para a manutenção dos processos formativos sustentados no ideário religioso.  

Buscamos identificar se estas práticas, de alguma maneira, inibiam que ideias e 

atitudes, consideradas subversivas, adentrassem o educandário. Para refletir sobre 

esse cotidiano, buscamos nas palavras de Michael de Certeau (1996): 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em 
partilha), nos pressiona dia pós dia, nos oprime, pois existe uma 
opressão do presente. Todo dia, pela manhã, aquilo que 
assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, 
ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este 
desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do 
interior [...] O que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível 
[...] (CERTEAU, 1996, p. 31). 

 

 A partir de Certeau (1996), entendemos que para que possamos 

compreender e buscar as construções de saberes e significados produzidos no dia 

a dia deste educandário por meio dos seus sujeitos, faz-se necessário que 

rompamos com um olhar hegemônico e simplista. Devemos para isso buscar o 

significado no que muitas vezes se faz invisível, nas diferentes vozes, silêncios e 

reticências do dia a dia. Falar desse cotidiano no ideário religioso vai além de 

ressaltar os afazeres e a rotina desses sujeitos que compõem esse ambiente.  

Nesse sentido, consideramos que a rotina do cotidiano no ideário religioso não 

pode ser pensada como algo estanque uma vez que, o fazer traz inovações, a 

manutenção de regras, saberes e intencionalidades educativas baseadas nessa 

repetição. Dessa maneira, salientamos que as memórias se apresentam de forma 

distinta para cada ex-aluno inserido em contextos também distintos. Há em tudo 

isso um processo disciplinador que se faz presente em cada momento, necessário 

para sustentar os padrões de cada época. Haja vista, a maneira como a professora 
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registra em seu diário, no ano de 1973, na disciplina de Educação Moral e Cívica, 

ao trabalhar a temática da Família - com destaque para o "Pátrio Poder45".  

 

Figura 4 - Diário de Classe da Disciplina Educação Moral e Cívica – 6ª série ginasial - Ginásio São 
Francisco / 1973 

Fonte: Arquivo da Superintendência da cidade de Diamantina-MG 

 

                                                
45 [...] com o advento da Constituição da República de 1891, a qual trazia a garantia da democracia, 
liberdade, igualdade, e sob a égide do primeiro Código Civil (1916), passamos a ter a proteção da 
familia fundada no modelo patriarcal, bem como fundada na unidade de direção. Desse modo, “O 
poder familiar", então, como não poderia deixar de ser, seguindo a tradição das legislações 
anteriores, era prerrogativa primeira do marido, em virtude de ser ele o chefe da família, tanto é que 
se denominava pátrio poder”. Assim, em decorrência da característica da sociedade na época, a 
mulher somente poderia exercer o poder familiar subsidiariamente, pois prevalecia a ideia de 
subordinação ao homem, ressaltando desse modo, o poder que o pai exercia como chefe da família 
(TOMIZAWA; MOREIRA, 2014). 
Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima6/Destituicao_do_poder_familiar.pdf> 
Acesso em: 01 abr.2020 
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A figura 4 apresenta o registro da professora do educandário da disciplina 

"Educação Moral e Cívica". Um posicionamento ligado aos padrões da época 

quando a família era, na maioria das vezes, conduzida pelo homem que era 

considerado chefe da instituição. A centralidade da autoridade familiar se 

estabelecia neles, tanto em relação à mulher quanto aos filhos. 

Para melhor elucidar a questão destacamos os seguintes registros da figura 

4: Diário de Classe: Coluna "Matéria Lecionada": 

 

Linha 2 "- A família - Educação - Cultura". 
Linha 4  - " A Esposa - os filhos". 
Linha 7 - "A importância fundamental do casamento: alicerce da 
família e da sociedade". 
Linha 16 - "O Pátrio Poder. Explicar - Falar sobre a disciplina interna 
imposta por alguém que tenha autoridade". 
Linha 21 - " O Parentesco por consanguinidade, por afinidade, etc". 
Linha 26 - "A família, berço da vida". 
Linha 27 -"Probilíssima missão de transmitir a vida, perpetuando 
assim a espécie humana" (DIÁRIO DE CLASSE, 1973). 

 

Os registros da professora nos remetem ao texto "A Família Contemporânea 

e a Tutela Constitucional" dos autores Lucas Vieira de Queiroz e Cesar Leandro de 

Almeida Rabelo (2014), no qual fazem um estudo histórico da constituição familiar 

desde Roma Antiga até os dias atuais. Nele podemos perceber que a configuração 

familiar se alterou ao longo do tempo, porém permaneceu o ideário conservador de 

sua estrutura e seu principal objetivo. Esse objetivo seria: a união entre duas 

pessoas de sexo opostos com a finalidade principal de procriação, o que também 

aparece nos registros da professora. Inferimos que as rupturas iniciadas na década 

de 1960 ainda não havia se estruturado na comunidade de Conceição do Mato 

Dentro.  

Enfim, são registros do cotidiano da sala de aula no Ginásio São Francisco, 

nos quais a professora notadamente do maior enfoque às questões morais ao 

abordar temas relacionados ao civismo. Todavia, raros são os registros que se 

limitam exclusivamente a educação cívica como a "Constituição da República 

Federativa/Peculiaridades da ordem econômica e social".  

As primeiras observações sobre as memórias do cotidiano escolar são 

trazidas pelos ex-alunos, ao destacarem a imponência e a importância do Colégio 

para a cidade e seu entorno, evidenciado pelos seguintes relatos: 
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O colégio era o seguinte: era um colégio interno e, assim, 
considerado para a região, um avanço extraordinário! Porque um 
colégio naquela região não existia né? Só mesmo lá para o lado do 
Serro, Diamantina, bem mais pra lá é que um colégio funcionava. 
Mas, naquele meio ali, um colégio interno era uma excepcionalidade 
né? (ENTREVISTADO J,). 
 
O Ginásio São Francisco era uma escola regional e vinha gente da 
região toda! Eu tive colegas de São João Evangelista, que já foi 
vigário aqui depois. Um frei, que foi meu colega de sala. Então vinha 
gente da região toda, até do Rio de Janeiro! (ENTREVISTADO A, 
2019). 
 
 [...] o Ginásio São Francisco foi um celeiro na educação do 
nordeste mineiro, era uma referência! Recebia alunos de todas as 
partes de Minas Gerais, fora de Minas Gerais como você já 
registrou. Na minha sala mesmo, posso dizer, que tinha um aluno 
do Rio de Janeiro! (ENTREVISTADO B, 2019). 
 
E na questão do ensino mesmo, a qualidade do ensino em torno da 
direção dos padres, qualidade que ele ofereceu pra minha geração, 
pras gerações anteriores. Eu gosto muito de lembrar de pessoas 
ilustres que passaram por essa escola. Pessoas que vieram daqui 
da cidade e de fora. Que vieram estudar aqui em Conceição. Certa 
vez eu estava lá em Belo Horizonte na palestra do professor Luís 
Pimenta, que foi reitor da UFMG, ele é da cidade de Coluna que fica 
depois de Guanhães e ele falou: “Ah! Estudei lá no Ginásio São 
Francisco! Cheguei lá no lombo de burro!”. Era lá nos anos 30 ou 

40, não sei...então assim, o orgulho da gente ter tido em Conceição 
um educandário por onde já passaram governadores, 
embaixadores, desembargadores, juízes, escritores, ministros. Hoje 
é a herança que a gente tem, só fica mesmo nas histórias que a 
gente tem pra contar. Uma qualidade de ensino muito grande, 
formando tanto pessoas profissionalmente, mas tinha uma 
formação humana muito importante também (ENTREVISTADO S, 
2019). 

 

De acordo com os relatos acima, a relevância do educandário se mostrou de 

forma muito veemente na expressão dos entrevistados, registrando orgulho de 

haverem estudado lá. Destacam a importância da instituição não somente para a 

sociedade conceicionense, mas também para pessoas que vinham de diferentes 

estados do país. Falam de figuras ilustres que lá se formaram e percebemos que, 

estudar no Ginásio São Francisco era sinônimo de prestígio e diferenciava daqueles 

que tiveram outra formação.  

Outra inferência que fazemos em relação a imponência e a importância desse 

educandário está na questão da sua arquitetura. Uma instituição que se iniciou com 

uma construção simples e que com o passar do tempo investiu em reformas. Com 

as reformas, o educandário trouxe eixos simétricos, pé direito alto, amplas salas de 

aula, esquadrias que elevaram o nível da entrada e detalhamentos primorosos. As 
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grandes e numerosas janelas permitiam a circulação de ar e entrada de 

luminosidade, possibilitando também um maior contato com a parte exterior onde 

foram plantadas árvores de médio porte que, em alguns horários do dia, 

proporcionavam sombra à sua área levando assim, um maior conforto térmico. 

Acreditamos que com a construção do segundo andar e nele uma varanda, 

essa passou a possibilitar uma visão privilegiada, permitindo um maior controle do 

espaço e entorno por aqueles que ali se encontram. 

 Entrar nesse edifício, inferimos, permitia uma experiência marcante e que 

reforçava a importância atribuída à educação, demonstrando harmonia entre o 

projeto arquitetônico, pedagógico e os valores culturais da época, como podemos 

conferir em um anuncio no Jornal Santuário do Bom Jesus, ano XII, n.109, 

dez.1956. 

"Inauguração solene, no dia 9, do novo prédio do Ginásio, com 1.600 m2, com 

amplos dormitórios, malarias, rouparias, refeitórios, cozinhas, sala de festas e 

outras salas, "tudo feito com os cânones da técnica moderna". Também foi benta a 

nova capela pelo Arcebispo Metropolitano de Diamantina, D. José Newton de 

Almeida Batista. Diz ainda: "Os conceicionenses podem se orgulhar-se de possuir 

o melhor internato da zona do nordeste mineiro; pois aquele educandário, 

juntamente com o conforto material de instalações modernas, oferece um seleto 

corpo docente e diretores de disciplina religiosos, pertencentes à Ordem do Frades 

Menores Capuchinhos". 

 
Figura 5 - Foto do Ginásio São Francisco após a segunda reforma em 1956. 

 Fonte: Acervo particular de Celso Cirino 
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Como sustentado por Antônio Frago Viñao (1993), a arquitetura e o espaço 

fazem parte de um currículo escolar que produzem subjetivamente, valores, 

experiências e comportamentos. Ao analisar o espaço escolar devemos nos atentar 

para além dos detalhes arquitetônicos. Nas palavras do autor: 

 
O espaço escolar não é, pois, um “contenedor”, nem um “cenário”, 
mas sim, uma espécie de discurso que institui em sua materialidade 
um sistema de valores, (...), uns marcos para o aprendizado 
sensorial e motor e toda uma semântica que cobre diferentes 
símbolos estáticos, culturais e, ainda, ideológicos.É em suma, como 
a cultura escolar, da qual forma parte, “uma forma silenciosa de 
ensino”. (FRAGO VINÃO, 1993, p.69).  

 

Dessa forma o espaço escolar compreende também a materialização das 

marcas que nele se imprime por meio da construção de sentidos e significados 

produzidos por aqueles que dele fazem parte.  Agindo de forma não verbal, 

impactando sobre seus ocupantes, facilitando e inibindo comportamentos. Assim, 

as peculiaridades físicas de uma instituição escolar possibilitam através de uma 

“comunicação subjetiva”, intenções e valores, as quais influenciam na apropriação 

deste ambiente pelos usuários e consequente socialização, desenvolvimento 

intelectual, e desempenho dos alunos.  

Em relação ao espaço físico do educandário apresentamos como é percebido 

pelos ex-alunos:  

 

[...] eu me lembro de uma estradinha de terra encascalhada, muito 
bem cuidada. Essa estrada era cuidada por um funcionário da 
escola. [...]Chegando lá a gente tinha uma lembrança de um jardim 
na frente do colégio todo cercado por ciprestes, podadinho [...] tinha 
um tanque onde tinham uns peixes, um tanque com esguicho no 
centro e com tilápias. O prédio, pra gente que era criança, no tempo 
que eu estudava lá, era uma coisa que até assustava, porque, era 
um prédio alto, imponente, bem suntuoso! A gente não entrava pela 
portaria, a gente era aluno e entrava pela porta lateral. E na portaria 
principal, estava a secretaria, onde ficava a diretoria, se fosse (risos) 
uma repreensão, era chamado lá para tomar uma suspensão ou se 
o professor mandasse para a diretoria ou coisa assim. Então aquele 
prédio imponente tinha um pouco de mistério, porque lá ficava o 
internato... no segundo andar onde era o dormitório dos alunos 
internos. E você não ia, você não tinha acesso, então você ficava 
naquela... né... coisa é, misterioso... [...] uma vez subi a escada, 
acho que num momento lá e, não sei o que foi, e vi aquela fileira de 
camas assim, parecia, um alojamento de quartel de exército, aquele 
monte de cama esticada. Então tinha essa coisa do mistério, eu 
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nunca entrei no refeitório do colégio. Havia as salas lá, a malaria46... 
[...] a gente não adentrava certos espaços que eram só dos internos, 
então eu tinha aquela curiosidade. A gente não tinha acesso a esse 
prédio. Então ele tinha essa imponência, diferenciava…[...] Mas 
tinha essa coisa da imponência, esse mistério em relação a certos 
locais que eram exclusivos dos alunos internos que lá estudavam 
(ENTREVISTADO S, 2019). 

 

A fala de "S" nesse momento, nos remete a vários aspectos do cotidiano 

escolar, tais como a imponência da arquitetura, o mistério e o fascínio do que é 

proibido, a disciplina militarizada, as camas alinhadas e devidamente arrumadas, a 

segregação entre os estudantes em sua organização cotidiana, definida pelo 

educandário. Elementos que somados se colocam alinhados no sentido de 

constituir um ideário de poder e dominação. A organização e uso dos espaços 

físicos do educandário refletem a disciplina exigida na rotina escolar.   

Havia um espaço para cada atividade e somente os professores poderiam 

explorá-los dentro de suas práticas educativas, como o Grêmio Padre Anchieta que 

era o auditório do educandário. Outros espaços, tais como o refeitório e os 

dormitórios eram utilizados em outros tempos, e não era permitida a presença dos 

alunos externos. Os alunos se constituíam em públicos diferentes (alunos internos 

e externos), ocupando lugares também distintos.  Os lugares eram previamente 

determinados, como relata os entrevistados: 

[...] então fazia fila ali pra entrar na sala de aula. Quando abria a 
porta o professor é que chegava, abria a porta pra gente entrar. O 
professor entrava primeiro, se sentava à mesa dele e quando ele 
entrava a gente ia sentando-se cada um na sua carteira, em fila. A 
gente ia tomando os lugares e se distribuindo normalmente. A 
gente já tinha carteiras definidas. As carteiras eram duplas, já 
tinham duplas de colegas que usavam aquelas carteiras. E quem 
ficava na primeira, ficava na primeira. Na segunda, era na 
segunda... não tinha critério, que eu me lembre de distribuição não, 
tinha critério de respeito (bate na mesa) daquele espaço que era 
do aluno. Eu não me sentava na carteira de outro, me sentava 
sempre... eventualmente perguntava “professor, posso mudar de 
carteira?”... tinha, um respeitar terrível! (ENTREVISTADO "H", 

2019). 

 [...] Nas salas naquela época eram mais ou menos... era uma média 
de 40, chegava até... eu lembro que nas primeiras séries era até 
dividido em duas, a mesma série era dividida em duas, tinha turma 
de interno e de externo, porque tinha muito aluno. Eu me lembro 
que no primeiro ano do Ginásio, era duas turmas, uma que estudava 

                                                
46 O que era a malaria? Onde os alunos internos tinham seus armários para guardar o seu material 

(ENTREVISTADO S, 2019) 



98 
 

só os internos e outra só os externos. Eram salas grandes, eram 
salas de 40 a 50 alunos. Porque às vezes também não tinha salas 
que cabia todo mundo. E a partir do segundo ano de ginásio, as 
salas não eram iguais não, então tinha uma sala maior, aí já juntava 
todo mundo numa sala só. Então eram salas de 40 a 50 alunos. 
Eram salas meio cheias (ENTREVISTADO" S", 2019). 

 

Nesse contexto, se fazia comum o controle do espaço, e a marcação do 

tempo. A separação dos alunos em grupos, e premiação. Definimos essas práticas 

como estratégias planejadas e utilizadas já instituídas como cultura da escola. 

Nesse sentido Certeau (2001), define estratégia como: 

 

[...] As estratégias são, portanto, ações que, graças ao postulado de 
um lugar de poder (a propriedade de um próprio) elaboram lugares 
teóricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de articular um 
conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem. Elas 
combinam esses três tipos de lugar e visam dominá-los uns pelos 
outros. Privilegiam, portanto, as relações espaciais. Ao menos 
procuram elas reduzir a esse tipo as relações temporais pela 
atribuição analítica de um lugar próprio a cada elemento particular 
e pela organização combinatória dos movimentos específicos a 
unidades ou a conjuntos de unidades. (CERTEAU, 2001. p.93-96).  

 

 Percebemos que os discursos de poder se concretizam assim, nos diferentes 

espaços físicos dessa instituição. Uma vez definido cada lugar para cada ação a ser 

desenvolvida pelos diferentes sujeitos, denota-se uma das estratégias utilizadas 

como mecanismo de controle do processo formativo em seu dia a dia.  

Corroborando com as palavras de Certeau (2001), os entrevistados 

destacam também a exigência do cumprimento de horários preestabelecidos no 

educandário, mais uma estratégia, mais um mecanismo de controle das rotinas, 

como podemos observar nos relatos dos ex-alunos "J", "H" e "A": 

 

Mas do ponto de vista da disciplina interna, era muito de horário[...] 
(ENTREVISTADO "H", 2019). 

E o esquema lá, era o esquema absurdo! Tinha o horário certo para 
levantar-se, tinha o horário de aulas e tal... Não tinha sinal, não tinha 
nada disso não. No caso tinha, tinha uma pessoa...Aí acordava, já 
ia trocar de roupa e tomar o café. Ah, tinha uma rotina séria, 
tranquila. Tinha o horário tranquilo. E, tinha também o horário de 
descer pra piscina, pra nadar, pra mergulhar, essa coisa toda. Era 
tudo tranquilo assim, tudo rigoroso, mas não assim, formalizado 
através de uma lista, era tudo na prática! (ENTREVISTADO "J", 
2019).  
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então a gente chegava lá, quinze pras sete... sete horas começava 
a aula, era tudo no sino... entendeu... tem escola que era sirene né? 
Aqui era sino, batia o sino e você tinha que entrar (ENTREVISTADO 
"A", 2019). 

 

Destacamos nas palavras do ex-aluno A, estudante do período de 1964 a 

1969, o fato de haver se remetido ao sino, símbolo próprio do ideário religioso, 

símbolo da medida dos tempos, dos afazeres e do que era permitido ou não. Assim 

como o entrevistado A, o entrevistado S, ex-aluno de 1973 a 1979, também se 

remete a esse símbolo trazendo à tona o quanto foi marcante em sua memória.  

 
[...] sete horas começava a aula, era tudo no sino... entendeu... tem 
escola que era sirene né? Aqui era sino, batia o sino e você tinha 
que entrar (ENTREVISTADO "A", 2019). 
 
Como eu te falei, a questão da disciplina era muito forte, e eu tenho 
uma coisa que não vai sair da minha memória é... a gente tinha que 
fazer uma fila pra entrar. Batia o sino uma vez e você tinha que fazer 
uma fila na porta de cada sala, batia o segundo sino, todo mundo 
tava em fila ordenada, aí batia o terceiro sino e você entrava pra 
sala. Na minha época, o meu primeiro diretor chegava e todo mundo 
naquela bagunça, natural de criança e de jovem, e o diretor chegava 
na porta, saía da diretoria e ficava debaixo do sino, cruzava os 
braços, aí na hora que um via: “ssshhhhh”, o buxixo acaba de 

imediato! aí ele deixava dar o segundo sinal. Então, assim, ele não 
gritava, ele não precisava de esbravejar, de ser ríspido, só com a 
presença ali, debaixo do sino todo mundo via e... poderia ser um 
certo medo? Poderia ser um certo medo, mas acho que mais, era 
questão do respeito mesmo, da imagem que ele passava, que fosse 
de respeitar (ENTREVISTADO S, 2019). 

 

Podemos perceber que apesar de "A" e "S" apesar estarem em tempos 

diferentes, ou seja, uma vez que estudaram em épocas distintas, há a permanência, 

ou mesmo a manutenção do ideário religioso como mecanismo de controle. Nessa 

perspectiva, a delimitação e o controle dos tempos escolares no educandário são 

marcantes e duradouros. Segundo Dominic Julia (2001):  

 
É no momento em que uma nova diretriz redefine as finalidades 
atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no 
entanto, eliminados como por milagre, as antigas divisões não são 
apagadas, novas restrições somam-se simplesmente as antigas. 
(JULIA, 2001, p.23).  

 

 Por se tratar de tempos e sujeitos inseridos em contextos distintos, novas 

mentalidades e regras surgem. Mas essa ruptura não acontece de forma imediata. 

Valores e propósitos permanecem ao longo do tempo. 
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O entrevistado "S" se esmera ao relatar sobre o ritual estabelecido para a 

entrada em sala de aula, uma rotina bem absorvida, com princípio, meio e fim bem 

delimitados, mediados pelo sino, símbolo de um poder instituído ao diretor. 

O cotidiano possibilita diferentes reflexões que emergem dessas rotinas. 

Novos olhares se abrem e novos conhecimentos são produzidos a partir disso. 

Dessa forma, destacamos o relato do ex-aluno "H", o qual expõe que o cumprimento 

dos horários, da rotina escolar era mais rigoroso para os alunos em regime de 

internato. Para "H" essa disciplina estava alinhada com o cotidiano familiar, sendo 

assim, esse rigor era visto como algo natural e já esperado pela maioria dos 

estudantes.  

 

[...]É... a questão da disciplina, encontrou um terreno muito fértil 
também porque nós já éramos, a maioria das pessoas era muito 
comportada, a maioria dos meninos, porque a gente vivia num 
regime muito mais severo familiar... então não houve dificuldade de 
convivência, dificuldade de aceitação da disciplina do próprio 
colégio, mas, como eu era aluno externo, a gente também não tinha, 
não era muito, muito sujeito àquele, àquelas questões de horários 
muito rígidos de... horário de estudar, horário de banho, horário de 
esporte, horário de lazer, horário de jantar, de não sei o que, que o 
alunos internos tinham (ENTREVISTADO "H", 2019). 

 

Essa naturalidade para com o rigor e o cumprimento das normas, também 

podemos verificar, no relato do ex-aluno "J" quando se refere a "[...] uma rotina séria, 

tranquila".  

O entrevistado "A" salienta que, mesmo diante da rigidez exigida no cotidiano 

do educandário, que os alunos de alguma forma resistiam ao cumprimento de 

algumas regras como expressa no relato abaixo:  

 

E na hora que acabava a aula, era uma loucura, porque aí saía todo 
mundo correndo pra chegar no ônibus. Era todo mundo! O diretor 
ficava morrendo de raiva por causa disso, saía todo mundo 
correndo! Não tinha como segurar aquela turma não 
(ENTREVISTADO A). 

 

O relato de "A" nos remete à fala de Certeau (2001) quando este salienta que: 
 

[…] os mecanismos de resistência são os mesmos, de uma época 
para outra, de uma ordem para outra, pois continua vigorando a 
mesma distribuição desigual de forças e os mesmos processos de 
desvio que servem ao fraco como último recurso, como outras 
tantas escapatórias e astúcias [...] (CERTEAU, 2001, p.19). 
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Percebemos que mesmo naturalizando comportamentos, obedecendo a 

disciplina e a rotina imposta, havia momentos em que surgiam resistências, por 

parte desses alunos tal qual é destacado por Certeau (2001).  

Os entrevistados "A" e "H" destacam ocasiões em que a rigidez no cotidiano 

do educandário ficava moderada, como por exemplo, durante a participação das 

atividades realizada no espaço do Grêmio Estudantil. Neste espaço de convívio e 

interação eram desenvolvidas atividades que rompiam, de certa maneira, com a 

rígida rotina.  

Tinha Grêmio Estudantil. Eles estimulavam muito reuniões É lógico 
que nada político na época... (ENTREVISTADO "A", 2019) 

Havia também os programas culturais que eram muito incentivados. 
Os discursos, a poesia, a música... então, havia um grêmio, 
chamado Grêmio Literário onde essas reuniões aconteciam 
(ENTREVISTADO "H", 2019). 

[...]a gente tinha o grêmio que era só o local físico, o ideal então, 
seria que o grêmio tivesse os alunos participando, para interagir, 
questionar, para colocar coisas... na realidade não acontecia. [...] o 
grêmio, ele se limitava ao espaço físico, era um mini auditório, onde 
começou a ter o 7 de Setembro, o 21 de Abril, o 1º de Maio. [...] o 
patrono era o Padre Anchieta, então, na época do aniversário do 
Padre Anchieta, você tinha uma sessão cívica dedicada a ele, as 
pessoas se reuniam, as pessoas faziam discurso, declamavam 
poesias, e a gente tinha essa coisa toda. [...] geralmente eram os 

professores mesmo que organizavam (ENTREVISTADO "S", 2019). 

 

A alteração da rotina, situações de desordem, de interação social é segundo 

José Machado Pais (2003), pontos de interesse do cotidiano e revelam a riqueza 

oculta de um outro cotidiano, segundo o autor: 

 

[...] o quotidiano não é apenas o espaço de realização de atividades 
repetitivas: é também um lugar de inovação. A vida quotidiana não 
é apenas feita de rebotalho. A própria recusa do quotidiano (a festa, 
as viagens, as férias...) é a sua reorganização e transformação. O 
quotidiano banal, trivial, repetitivo, faz parte de um outro quotidiano 
(PAIS, 2003, p. 78). 

 

Nesse sentido, Pais (2003) coloca que há possibilidade e formas de escapar 

do poder sem deixá-lo, subvertendo representações ou leis hegemônicas sem 

rejeitá-las ou modificá-las diretamente. Ou seja, a questão de quebra dessa rigidez 

dentro do educandário, não mudava as determinações e exigências. O escapar da 

rotina não era frequente, mas acontecia. 
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Em relação ao cotidiano escolar, os horários e rotina rígida, a forma como 

viviam e a disciplina no educandário, os entrevistados colocam de forma similar, 

que a postura cobrada pelos Frades era naturalmente aceita por parte dos alunos. 

Essa exigência não causava surpresa, uma vez que, esse era o ideário de 

comportamento da época, apesar de falarem em tempos e momentos distintos. 

Percebemos aqui, uma permanência de um ideário, como também uma 

exteriorização do interno, o reflexo daquilo vivido e apreendido em outros contextos 

sociais, como a educação familiar.  

Estando os entrevistados em tempos diferentes quando normas e contextos 

distintos direcionam comportamentos, as continuidades e permanências eram 

bases desse cotidiano escolar. Pequenas rupturas que surgiam nas concepções da 

modernidade, avançavam pelo país e pouco a pouco chegavam na cidade por meio 

de aparelhos elétricos dentre outros, não adentravam os portões do educandário de 

forma imediata. Para a manutenção do ideário religioso, educativo e instrutivo 

construídos e desenvolvidos nessa instituição, mecanismos e instrumentos estavam 

presentes neste dia a dia, orientando os sujeitos frente aos interesses vigentes do 

grupo responsável por conduzir as ações educativas, nesse caso, os Frades 

Menores Capuchinhos. 

 

3.2 "Os mecanismos de controle do ideário religioso nas práticas educativas" 

 

De acordo com Émile Durkheim (1978), um grupo social desenvolve 

maneiras de intervir para que os indivíduos que os constituem, tenham 

comportamentos desejáveis, em consonância com as regras sociais por ele 

estabelecidas. Aqueles com a função de conduzir, utilizarão de recursos materiais 

ou simbólicos sobre os indivíduos que são controlados, influenciando seu jeito de 

ser, pensar, agir, seus valores e crenças, a fim de manter determinado ordenamento 

social. 

No contexto do Educandário, ao questionarmos os ex-alunos, sujeitos da 

nossa pesquisa, sobre a prática pedagógica desenvolvida nas aulas e os temas 

abordados nas disciplinas "Educação moral e cívica", "religião", "Organização 

Social e Política do Brasil (OSPB)" ou mesmo em outras matérias, eles trouxeram 

suas lembranças, o que era abordado e reforçado. Segundo o entrevistado “H", a 
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questão do comportamento era o que se reforçava nestes momentos, 

principalmente nas aulas de "Civilidade" que, como podemos constatar, referia-se a 

disciplina de "Educação Moral e Cívica". "H" e "J" reforçam também a questão 

religiosa abordada, nessas aulas: 

Nas aulas de Civilidade que era a Moral e Cívica, havia muito a 
abordagem de comportamento, de educação, de respeito. Eu me 
lembro, por exemplo, do Diretor dando aula de Civilidade falando 
dos refeitórios coletivos que muitas vezes ele frequentava com 
outros padres. Que todo mundo era muito educado na 
comunicação, exatamente para não prejudicar o ambiente que se 
formou com a música clássica. Eu me lembro dele levando, 
mostrando a educação à mesa, como se comportar [...] e certa vez 
levou uma laranja, um pratinho e talheres. Mostrou como se deveria 
descascar uma laranja, num almoço se fosse servida...[...] É! Muita 
aula de etiqueta. Muita questão ligada à moral. Era muito pouco 
para a aula de... não, para os valores cívicos também. Nós tínhamos 
momentos, ou épocas de comemoração dos eventos cívicos, 
comemoração do Dia da Bandeira, da Independência, 
comemoração do Dia de Tiradentes, essas datas mais importantes 
eram muito comemoradas! A gente cantava o Hino Nacional... todo 
mundo perfilado (ENTREVISTADO "H", 2019). 

Nas aulas de Moral e Cívica tinha mais assim, mais do lado da 
religião mesmo né. Moral e Cívica era dentro da base religiosa 
(ENTREVISTADO "J", 2019). 

Nas aulas de OSPB falava com toda a reverência das autoridades 
e dirigentes da época. Havia assim, uma reverência às autoridades. 
É, não havia, que eu me lembre... aquilo que eu te falei... não se 
questionava. Dentro do Ginásio São Francisco... um ginásio 
modelar, católico de Frades Capuchinos, que por sua vez tinha 
ligação política com toda a turma que mandava no país e em Minas 
Gerais, no caso, eles não iam questionar! Não era interessante. 
Ainda que eles pudessem ter uma mentalidade diferente, não ser a 
favor da ditadura que vigorava, mas... eles usavam a cabeça. Eles 
se aliavam ao sistema em vigor para poder, a coisa andar! 
(ENTREVISTADO "B", 2019). 

  

Nos relatos dos ex-alunos fica claro como a moral, a disciplina, os bons 

costumes e o alinhamento ao sistema vigente era reforçado nas práticas educativas 

do dia a dia. Havia uma imposição de uma disciplina rígida, alinhada a princípios 

religiosos e associada a educação familiar. A rotina pode ser entendida como uma 

repetição, repetição esta sustentada em crenças e valores religiosos, voltados para 

o fortalecimento da disciplina, que por sua vez constituem-se em mecanismo de 

controle de ações e mentes por meio de seus processos educativos e instrutivos.  

Nos anos que antecederam o regime autoritário instrumentos de controle 

social se faziam presentes, desenvolvidos também nas reformas e leis 
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educacionais, como abordamos no desenvolvimento do segundo capítulo, como por 

exemplo, a instituição obrigatória da Educação Moral e Cívica em todos os graus de 

ensino. No período, em que os militares se encontravam no poder (1964 - 1985) e 

como forma de controle social das novas gerações, a referida lei trazia em suas 

determinações a ênfase na educação técnica profissional, a fim de viabilizar a 

formação de pessoas aptas para atuarem nos postos de trabalho trazidos pelo 

processo crescente de industrialização. Tudo isso, certa forma provocou o 

esvaziamento de conteúdos que contribuíam para uma perspectiva crítica da 

educação, facilitando os controles de comportamento e da ideologia vigente. 

Nas falas dos nossos entrevistados, como nas fontes documentais, 

identificamos elementos que nos permitem defender que nos momentos em que os 

ex-alunos se encontravam no educandário, havia por parte desta instituição, seja 

nos discursos desenvolvidos pelos professores ou nas práticas pedagógicas, 

mecanismos de controle que impedissem que ideias e atitudes consideradas 

inadequadas adentrassem aquela instituição. 

 

Ah, essas aulas de Moral e Cívica falavam muito em patriotismo né? 
Que você tem que ser patriota... era mais isso… você lembra aquela 
frase? “Brasil, você ame, ou deixe-o”. Isso era frase da ditadura. 

Então você tem que amar o seu país. Você tem que... que é 
ditadura, você tem que amar o Brasil! Sempre buscando, esse 
espírito patriota.  A gente sabia os hinos todos. O Hino da Bandeira: 
“salve lindo pendão da esperança, salve símbolo...” Era ensinado 

pela professora de canto. Hoje ninguém sabe mais... 
(ENTREVISTADO "A", 2019). 

Era aula de leitura do livro. Leitura e... era leitura e tinha 
questionário, então eles faziam umas perguntas, você pegava as 
perguntas e forçavam você a ler de novo. Você copiava as 
respostas ali, então, era de muita decoreba mesmo! Não tinha 
nenhuma coisa crítica. Quando a gente provocava algum tipo de 
discussão fora do que estava ali no livro, e deixava o professor em 
apuros. O professor queria vencer aquilo ali, então era leitura, 
comentário em cima do que estava lá no livro e você tinha que fazer 
era responder questionário (ENTREVISTADO "S",2019) 

[...] a gente tinha os ensaios dentro do colégio para a chamada 
“Parada de Sete de Setembro”. A gente, faltando um mês, em 
agosto, a gente tinha já os ensaios de parada de Sete de Setembro, 
nas horas, que eu me lembre nos horários definidos para as aulas 
de Educação Física. Então ali todos os alunos faziam isso juntos 
porque tinha barulho, tinha tambor etc. Tinha marcação. Ensaiava... 
começando sempre pela disciplina (ENTREVISTADO "B",2019). 
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Nas falas dos ex-alunos fica claro a abordagem superficial dos temas 

apresentados pelos professores em suas aulas. Segundo os relatos apresentados, 

os professores limitavam-se a passar o conteúdo presente no livro adotado pela 

instituição. Os questionamentos a respeito dos assuntos apresentados, quando 

acontecia, era motivo de constrangimento. Outro aspecto que nos chamou a 

atenção foi a importância dada aos hinos, como também às datas cívicas, por meio 

das quais, percebemos as possibilidades de controle que estavam incutidas nesses 

elementos.  

A fonte documental “Prospecto do Ginásio São Francisco" do ano de 1971, 

traz em seu conteúdo informações quanto ao processo de seleção e matrícula, os 

documentos necessários, enxoval exigido, forma de pagamento das mensalidades 

e as penalidades a serem empregadas, caso o aluno descumprisse as normas 

vigentes. O perfil do aluno para ingressar nesta instituição era determinado 

previamente. Exigia-se alunos com boas referências comportamentais, de boa 

saúde, e apresentação dentro das normas estabelecidas.  
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Figura 6- Prospecto do Ginásio São Francisco – 1972 

Fonte: Acervo dos Frades Menores Capuchinhos – Rio de Janeiro 

 



107 
 

Conforme excerto do documento apresentado: 

o CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA: 
o  

[...] certidão de idade com firma reconhecida; Atestado médico, com 
firma reconhecida; Diploma de conclusão do curso primário; Guia 
de transferência e atestado de bom comportamento, no caso de 
alunos transferidos (PROSPECTO, 1972). 

 

o ENXOVAL: 
o  

Uniforme de gala: calça de casimira azul-marinho, (blusão olímpico, 
adquirido no estabelecimento, para uniformidade) sapatos pretos e 
meias brancas. 
3 uniformes comuns, de uso diário, constando de calça cáqui e                
blusão bege. Alguns ternos comuns para uso interno. 
3 camisas brancas 
2 pijamas, 2 cuecas e 2 calções de azul-marinho, para banho e 
Educação Física. 
3 toalhas de rosto e 2 de banho 
2 colchas brancas e 1 cobertor, 3 lençóis e 3 fronhas. 
1 colchão para Cama Patente, travesseiro. 
2 sacos para roupa servida, COMO O NOME DO ALUNO, EM 
LETRAS BEM LEGÍVEIS. 

 
Calçados, meias, chuteiras, quedis, camisetas brancas, chinelos, 
sabonetes, escovas e demais apetrechos para uso diário, 1 
cadeado pequeno. 
NOTA: O Ginásio anota sistema de número. Tôdas as peças de 
roupa devem trazer o nome do aluno (PROSPECTO, 1972).. 

  

o CONDIÇÕES PARA O INTERNATO 
o  

Para a capital de centros maiores, dada a evolução de costumes da 
juventude, serão recebidos no internato somente alunos, cuja idade 
não ultrapasse a 15 anos, salvo casos excepcionais previamente 
estudados. O GINÁSIO NÃO ACEITA ALUNOS CABELUDOS, NEM 
INTERNOS NEM EXTERNOS. 
PENALIDADES 
Para o bom andamento da disciplina, o Ginásio esclarece: SERÁ 
PASSÍVEL DE ELIMINAÇÃO o aluno que incorrer as seguintes 
faltas: delito contra a moral; – uso de armas; – de bebidas alcoólicas; 
– insubordinação incorrigível; – falta habitual de aplicação ao estudo 
–desrespeito ao Sr. Diretor, Professores e Regentes 
(PROSPECTO, 1972).  
 

Em relação à boa apresentação, e ao uso do uniforme, os entrevistados fazem 

suas observações: 

Lá no São Francisco, cabelo tinha que ser quase que raspado igual 
militar. O cabelo encostou na orelha, encostou na nuca, você não 
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entrava no colégio. O professor “Z" cumpria várias funções né, não 
só de dar aula. Para a gente ir para o colégio, a gente tinha a gente 
tinha um transporte, a distância era cerca de uns 3 km de distância 
daqui do centro. Então uma jardineira levava a gente e fazia três 
viagens de ônibus para levar todos os alunos. No dia de conferir o 
cabelo esse professor acompanhava as três viagens. Assim, o 
menino que tivesse com o cabelo grande e se quisesse entrar para 
a escola ele não passava pelo professor Vidigal. Se ele visse ele 
falava “não, pode voltar”. Você não ia na aula, literalmente. Aí tinha 
uns que fazia o quê: “ah, já que hoje vai ter revista eu não cortei o 
cabelo”, ele ia a pé para a escola. Uns passavam brilhantina no 

cabelo para ficar grudadinho e não parecer que tava tão grande. 
Então isso aí era bem... era uma coisa bem militar mesmo né? 
(ENTREVISTADO "S", 2019). 

[...] era muito de uniforme. Tinha o uniforme certo, não podia ir sem 
estar dentro do padrão estabelecido pelo Ginásio. Se alguém 
estivesse sem uniforme não participava da aula, era devolvido. No 
caso, se era aluno interno, ele ficava fora da aula e ia uma anotação 
no prontuário. Se fosse aluno externo era devolvido pra casa, com 
a anotação na caderneta. A caderneta que era de controle, a 
cadernetinha desse tamanhozinho, a de controle de frequência etc. 

(ENTREVISTADO "H", 2019).  

 

O uso do uniforme, a exigência, por parte do educandário de uma 

indumentária, revela a intenção de padronizar os sujeitos inseridos naquela cultura 

escolar. Ou seja, sujeitos distintos, aproximados pela expressão única do uniforme 

padronizado. No artigo "Das materialidades da escola: o uniforme escolar", dos 

autores Ivanir Ribeiro; Vera Lucia Gaspar da Silva (2012), os mesmos afirmam que: 

 

[...]os uniformes escolares constituíram-se como um elemento 
importante, pois a visibilidade pretendida por essas instituições 
modelares também perpassava as vestimentas utilizadas pelos 
alunos; nesse caso, a adoção de um modelo único representaria, 
além de um aspecto de ordenamento e disciplina, o pressuposto 
aparente de igualdade de condições. Os uniformes prestavam-se, 
assim, a padronizar os alunos[...] (RIBEIRO;SILVA, 2012, s/p). 

 

Corroborando com a afirmativa dos autores supracitados, Gisele Quadros 

Ladeira (2002) em sua pesquisa, faz a seguinte observação: “[...] a utilização do 

uniforme sempre representa, além de um caráter prático, uma forma de padronizar 

comportamentos e até mesmo modelos de conduta [...] daí a preocupação das 

instituições de ensino em controlar a utilização deste ‘símbolo”. 

 Na realidade do educandário, percebemos ao longo da nossa investigação e 

a partir dos discursos e fontes documentais, que a importância atribuída à instituição 
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era, desde sua fundação, era refletidas em todas as ações desenvolvidas por seus 

dirigentes. Estudar no Ginásio São Francisco atribuía simbolicamente status 

diferenciado. Trazia enfim, uma perspectiva de ascensão e sucesso na vida futura 

daqueles estudantes. 

 O uniforme de gala47, também exigido pelo educandário, era usado nas 

comemorações e desfiles cívicos enfatizando destaque para os ginasianos, 

revestindo grande relevância na história da instituição. O uniforme no espaço 

escolar, elimina os referentes singulares do corpo a favor de uma lógica que 

beneficie o ordenamento disciplinar.  

 Percebemos assim, que além de selecionar o público que seria atendido 

naquela instituição, esta padronização da vestimenta traz em sua simbologia a 

intenção de definir comportamentos, primeiramente pela regulação da vida social, 

como exemplo de zelo, logo pela regulação da sua estrutura física. 

A partir da análise do Prospecto do Ginásio, entendemos que havia a presença 

de "mecanismos de controles” que selecionavam quem faria parte do corpo 

discente. Havia também exigência, por parte do educandário, à obediência ao 

padrão político-social e cultural dominante. Um questionamento do modo viver da 

juventude naqueles anos de 1960 e 1970, quando em destaque traz a proibição da 

matrícula de alunos “cabeludos”, ou seja, com cabelo grande.  

Observamos, a partir do Prospecto da instituição, como também nas 

colocações dos ex-alunos, que o público atendido nesse educandário detinha certo 

poder econômico. Em contrapartida, a instituição fazia um trabalho social 

oferecendo algumas bolsas escolares todos os anos, para alunos de famílias de 

baixa renda. Esses bolsistas eram selecionados a partir do histórico escolar, 

normalmente aqueles que se destacavam nos estudos. Essas bolsas, segundo as 

falas dos ex-alunos e documentos oficiais da instituição, eram financiadas pelo 

poder público ou em troca de serviços prestados ao Frades Capuchinhos: 

 

[...] o pessoal que era de famílias mais abastadas e tinha o pessoal 
de família mais simples que, pra estudar tinha que, ou ter alguma 
bolsa de estudo ou acredito que a escola tinha até, talvez até 
alguma gratuidade quando a pessoa não tinha condição. 
Trabalhava para os Freis. Minha mãe mesmo vivia fazendo 
quitandas pra levar pro Ginásio atrás de bolsa pra mim 
(ENTREVISTADO "S", 2019). 
 

                                                
47 Anexo 6 
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Os alunos, 70%... 65% era nativo, era natural de Conceição. Mas, 
era mais a “elitezinha” da cidade. Apesar de a cidade não ter elite, 
mas tinha uma “elite”, né... o da periferia não conseguia estudar, 
porque era pago, era escola particular, não era pública. E o restante, 
entre 30 e 40% era da região que vinha estudar aqui. Dom Joaquim, 
Serro, Sabinópolis... Guanhães, São João Evangelista, era mais 

região aqui de baixo (ENTREVISTADO "A", 2019).  

 

Perguntado como era a forma de ingresso dos bolsistas, o entrevistado "A" 

destaca a discriminação sofrida pelos mais simples: 

 

Ele entrava desse jeito: o menino era uma pessoa que tinha um 
destaque, na escola primária? Então alguma professora o indicava 
ou então tinha uma boa relação com a Igreja Católica. Os mais 
simples tinham muitas dificuldades lá dentro da escola, porque os 
professores eram muito rígidos e havia hora que eles tinham que 
extravasar e eles extravasavam, como se diz, a corda arrebenta 
para o lado do mais fraco (ENTREVISTADO "A", 2019). 
 

Em relação às aulas, o entrevistado “B” destaca a postura do professor “Z”, 

responsável pelas matérias de Religião e Português. Segundo ele, apesar de "gente 

muito boa”, o professor tinha uma postura autoritária todo o tempo, inclusive nos 

momentos de "distração" quando contava algo engraçado. O “Zaganite”, que 

segundo, "B" era um lápis grande e bem grosso, era usado como um mecanismo, 

por parte do Professor, como forma de "marcação" e "ameaça". 

 

[...] o professor “Z”, tinha sido seminarista em Diamantina! Aliás ele 
tinha sido um ilustre diamantinense, e aí então ele nos ministrava a 
aula de religião como manda a igreja, a nossa santa igreja 
apostólica romana! [...] E ele era uma pessoa muito... é... ele era 
sarcástico! Muito inteligente, mas muito sarcástico, ele contava as 
piadas, mas a gente não podia rir! Se a gente risse, era motivo 
assim, de uma grande ofensa! Ele tinha o zaganite, que era um 
lápis, mais grosso e ele então, principalmente na época de prova, 
era aquele silêncio sepulcral dentro da sala e ele com aquele 
zaganite, crac, crac, crac… Então, fazendo aquele terror em cima 
da gente! Mas era gente muito boa, ele fazia piada, mas, se risse 
era motivo no mínimo, de suspensão! Inclusive eu também já peguei 
por causa disso! [...] É... a moral do dia a dia era aquilo que eu te 
falei... era um enquadramento total. Era um rigor...[...] Ele dizia, 
sempre com o zaganite na mão, dando aula, principalmente na 
época de prova que ele ameaçava a gente com o zaganite. Quem 
colasse, ele já passava com o zaganite e já marcava. [...] E nós 
então não podíamos rir! E nós éramos muito moleques e acabamos 
rindo. Rindo em silêncio! Rindo em silêncio! Olhando só, só um 
olhando para o outro. A gente se sentava na mesma carteira... então 
isso para você ver assim o rigor! Você não podia faltar ao respeito 
com o professor! O professor era o mestre, ele era, ele podia fazer 
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as piadinhas dele que nós tínhamos que, nos conter 
(ENTREVISTADO "B", 2019). 
 

A característica sarcástica do professor, evidenciada por "B", demonstra um 

mecanismo comportamental de coerção e de intervenção no comportamento dos 

estudantes. Uma moral “enquadrada” de maneira total, no sentido de tolher e inibir 

o comportamento e o riso, enquanto expressão de uma emoção provocada pelo 

próprio professor, torna-se neste momento, uma moral até duvidosa. 

Os dois entrevistados trazem nas suas lembranças os mecanismos utilizados 

para a manutenção da disciplina e a obediência das normas impostas, citando entre 

outros, os disciplinários, que segundo o entrevistado “B", além do disciplinário, 

funcionário designado para essa função, era escolhido um aluno em cada sala para 

reger a disciplina. 

 

Tinha o disciplinário, de saudosa memória, ele era o chefe da parte 
disciplinar! Ele ficava só por conta disso! Mas... cada sala de aula, 
tinha um regente, que via de regra, era um aluno interno, que 
recebia uma bolsa de estudos, e em troca dessa bolsa, ele prestava 
o serviço como regente, encarregado da disciplina. E era uma 
situação muito difícil para ele, creio, porque criava-se um ambiente 
de tensão, entre jovens da mesma idade, e ele tendo que ter uma 
ascendência sobre a gente. [...] então, era uma situação assim, que 
ele tinha que se impor em função da ordem superior, do diretor. 
(ENTREVISTADO "B". 2019).  
 
[...] comecei lá como bolsista e com... já adulto né, 17 anos e tal, e 
eu, por coincidência outro colega meu que também veio mais ou 
menos da mesma origem, de outra cidade, que veio de outro lado, 
de Itambacuri e também com... beneficiário da bolsa, então, nós 
dois acabamos indiretamente sendo nomeados regentes da 
turma(ENTREVISTADO "J", 2019). 
 

Ainda segundo "B”, essa vigilância, o “policiamento”, a fiscalização disciplinar, 

ultrapassava os muros do educandário, segundo ele: 

 

[...] a questão do, do policiamento, digamos assim, da disciplina etc., 
ela extrapolava os muros do Ginásio! A gente que era da cidade, 
que estudava externo, a gente percebia que, o regente, que já fiz 
menção, o senhor disciplinário, na cidade, ele dava uma policiada 
no comportamento da gente! Porque ele fazia, todo mês o 
procedimento. Era a nota... tinha uma nota de procedimento. A 
primeira nota que tinha, a gente tinha uma caderneta! [...]E o 
procedimento ia de seis a dez, se não me falha a memória. Seis, era 
a nota vermelha, de sete a dez era a nota azul (ENTREVISTADO 

"B", 2019). 
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O comportamento dos alunos era devidamente avaliado e registrado, e 

constituía-se em uma prática educativa formal, um mecanismo de controle social e 

de desenvolvimento educativo do estudante. 

Perguntamos também, se era abordada e de que forma, a questão do sistema 

político da época. Se havia questionamentos por parte dos alunos e comentários 

críticos em relação ao sistema ditatorial vigente, por parte dos professores. O que 

era passado em relação às autoridades, ao sistema em vigor e de que forma. 

O entrevistado “H" que esteve como aluno entre os anos de 1958 e1961, essas 

questões não eram discutidas ou questionadas. 

 

[...] não se discutia política, discutia-se, na época, quando no final 
do governo JK, eu estava no colégio e foi a época de eleição da 
Presidência da República entre Jânio Quadros e Marechal Lott. E a 
gente produzia muito os diálogos e as posições dos pais da gente. 
Lá em casa tinha jornais, tinha o jornal O Correio da Manhã, O 
Cruzeiro, então eu lia muito os artigos, mesmo os políticos eu lia 
muito. E me informava a respeito de assuntos que eram escritos por 
jornalistas da época como David Nasser, como as posições políticas 
do Carlos Lacerda, a história da morte do Getúlio Vargas, o 
desenvolvimento político. Mas isso não era muito objeto de 
discussão, no colégio não! Lá no ginásio não! Mas não significa que 
a gente não soubesse, não dessa notícia, não conversasse sobre 

isso (ENTREVISTADO "H", 2019). 

 

Em sua fala, o ex-aluno "H" relata que assuntos referentes à política se 

comentava nos grupos, com os colegas em particular, e que era apenas a repetição 

daquilo que se vivia dentro de casa, o posicionamento de seus familiares. 

O Entrevistado “B", aluno entre os anos de 1970 e 1973, nos trouxe que o que vem 

a sua memória é a exaltação à figura do Presidente, naquela época Emílio 

Garrastazu Médici, e o posicionamento do educandário em relação ao sistema 

vigente. "B” afirma que: 

 

[...] falava com toda a reverência. Entendeu? Falava-se “olha, o 
nosso excelentíssimo senhor Presidente da República é Emílio 
Garrastazu Médici!”. O General Emílio Garrastazu Médici! O 
governador do estado era o Doutor Rondon Pacheco, que era na 
época o governador. [...]reverenciava as autoridades. [...]meu pai 
era um homem, alinhado com o sistema. Ele era filho de fazendeiro, 
ele era PSD! [...] ele usava o cabelo à la militar, à moda militar. 
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Eles consideravam o momento político positivo, porque o regime, 
todo regime em vigor em qualquer lugar do planeta, é... ele faz a 
propaganda dele e ele quer que aquilo vigore. Então, eles falavam 
bem do regime! O milagre brasileiro, a Transamazônica, e por aí ia... 
que o Brasil estava no caminho certo! Que o Brasil primeiro 
precisava de fazer o bolo crescer, na linguagem do Delfim Neto, 
para depois dividir o bolo... né... o milagre brasileiro vinha e ele tinha 
que acontecer... então assim, foi uma criação política da época e 
que, aquilo era colocado em todos os locais e em qualquer cidade 
e em qualquer lugar do país era isso... 
[...]Nem por parte dos professores, nem por parte deles... os 
professores já eram adultos, precisavam de ficar ali empregados e 
gostavam do que faziam, naturalmente. Então, eles não tinham 
engajamento político. A época não permitia isso! Então eles não iam 
questionar, não era interessante.  
[...] nós vivíamos numa época, que o país estava numa ditadura 
militar. Então, a mentalidade da ditadura militar é impor! Como o 
nome já diz ela impõe, ela é uma ditadura, ela não quer 
questionamento. [...]  Porque a gente tinha essa crítica, assim, mas, 
não tinha... nós não podíamos nos rebelar... não podia formar um 
grêmio estudantil, não tinha nada disso, né... o, o, o ponto alto, né, 
da, da, da comemoração cívica, em Conceição, e, creio de resto em 
todo o país, era o Sete de Setembro, né! O Sete de Setembro tinha 
a, a banda, a fanfarra. 
[...]Os alunos mais velhos que a gente, digamos assim, eu estava 
no primeiro ano, e eles estavam no quarto ano do ginásio né... eles... 
faziam até piadinha! A gente estava esperando o ônibus na cidade, 
se a gente fizesse uma reunião de três, quatro ou cinco, a turma já 
mais velha que a gente falava: “Ó! Tem motim aí, tem motim? [...] 
Havia os comentários, mas a favor do regime. [...] A favor de um não 
questionamento. [...] A favor de não atrapalhar o sistema em vigor! 
(ENTREVISTADO "B", 2019). 
 

Outra fonte analisada foram os diários de classe. Aos que tivemos acesso, em 

um total de 16 (dezesseis), foram das disciplinas de História Geral, História do 

Brasil, Organização social e Política do Brasil (OSPB), Religião e Educação Moral 

e Cívica e todos apresentam problemas no seu preenchimento. Todos eles, sem 

exceção, não trazem em seus registros a bibliografia utilizada pelos professores. 

Em relação ao lançamento dos conteúdos das aulas, alguns destes diários os 

apresentam de forma simplificada e outros mais completos. 

Assim, após a transcrição destes diários foi possível perceber alguns aspectos 

relevantes em relação a nossa pesquisa. Por ser um documento oficial e a maior 

parte deles corresponderem a um período ditatorial repressivo, é de se esperar 

registros formais, nesse caso, por parte dos professores, dos temas abordados nas 

aulas. Acreditamos assim, que estes registros não revelam o real teor das 

abordagens em sala. O fato de serem sintéticos, podem por um lado, ser apenas 

uma prática pedagógica ali aceitável. Mas, por outro, podem revelar algum receio 
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de comprometerem-se por meio da forma como apresentariam um conteúdo 

considerado como subversivo, naquele contexto. Contudo, buscamos na leitura 

destas fontes documentais alguns aspectos que pudessem nos revelar em suas 

"entrelinhas", a postura ideológica dos professores. Optamos então, por analisar os 

diários de cada professor. 

Na perspectiva de buscarmos posturas diferenciadas entre os professores do 

Ginásio Agrícola São Francisco, na análise dos diários, dois destes professores nos 

chamaram atenção pela forma de registro no documento. Vamos identificá-la como 

X a professora que ministrava as disciplinas de "Religião", "História" e "Educação 

Moral e Cívica" e o professor que ministrava a disciplina de "Geografia" e "História", 

como Y. São deles a maioria dos diários, como também os registros mais 

completos. 

Percebemos que a professora X apresenta nos seus registros, uma postura 

conservadora e formal, demonstrando uma formação religiosa bem rigorosa. Em 

suas anotações referentes à disciplina de Religião tem a bíblia como fonte formal e, 

quando abordada questões da moral, denominadas pela professora como 

“civilidade”, é notória a influência de sua tradicional formação católica típica da 

época. 

Em relação aos registros do professor Y, além das citações dos temas 

históricos, em alguns momentos, dá maior enfoque aos temas que passaram a ter 

maior questionamentos na época, como as questões da escravidão e indígena, 

chegando a "extrapolar” os padrões de registros quando levanta temas polêmicos, 

às vezes fora do conteúdo programático. Nesse sentido destacamos por exemplo, 

quando questiona o sucesso do "Milagre Brasileiro” e se refere ao nosso regime de 

governo como “Totalitarismo liberal”. 

Assim percebemos que, enquanto a professora X apresenta uma postura 

conservadora, encaixada nos padrões impostos, inferimos, que está sustentada por 

um controle governamental sobre a prática da educação. O professor Y já apresenta 

um posicionamento diferente. Seus registros vão além da mera abordagem dos 

conteúdos programáticos, utilizando-se inclusive, dos conteúdos das disciplinas de 

Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC), 

instituídos pelo próprio Regime Militar, como forma de impor e justificar sua linha de 

ação, para questionar tanto sua estrutura ideológica como a efetividade de seus 

projetos. Sendo poucos os diários localizados e sabendo que registros formais 
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podem escamotear posturas mais críticas dentro das salas de aula, as entrevistas 

com ex-alunos do educandário, nos revelou, acreditamos, de forma mais evidente, 

estas dicotomias nas práticas pedagógicas. 

Enfim, o trabalho realizado neste capítulo evidenciou nos dados coletados 

alguns dos mecanismos de controle no ideário religioso e nas práticas educativas. 

Desse modo, percebemos a permanência de uma cultura escolar, de propósitos e 

valores. Os ritos, festividades e celebrações religiosas são expressões concretas 

do ideário católico que compõem as práticas educativa deste educandário. Em 

relação a cultura escolar, Dominic Julia (2001) destaca  

 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; 
normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar 
segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 
simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.10).  
 

Neste sentido, consideramos que o ideário religioso do educandário foi 

reforçado por meio de práticas e representações em sua cultura escolar. Os 

discursos dos ex-alunos, mesmo sendo de anos diferentes, rememoram os 

símbolos que compõem elementos próprios desse segmento religioso presente na 

cultura escolar como: as práticas cotidianas, seus  ritos, festividades, celebrações 

religiosas, normas de conduta, doutrinas, convenção do calendário escolar ao 

calendário litúrgico da igreja católica, entre outras.  
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte, apresentamos os percursos traçados, os desafios e as 

descobertas desta trajetória.  

A partir da nossa investigação sobre o tema "O Ideário Católico no Ginásio 

São Francisco por meio da instrução, escolarização e formação moral, no período 

de 1956-1979 na cidade de Conceição do Mato Dentro", fizemos um levantamento 

sobre a história deste educandário dentro do contexto social, político e cultural do 

marco temporal proposto. A pesquisa realizada nos trouxe importantes 

apontamentos para que possamos responder nossas indagações acerca do nosso 

objeto, que são: houve mudanças ou adaptação do cotidiano escolar articuladas 

com as impostas pelo regime militar? Houve embates no cotidiano escolar entre o 

corpo discente, docente, direção e comunidade?  

Na busca de respostas a estas indagações que nortearam toda essa pesquisa, 

o uso das fontes documentais, tais como jornais, diários de classe, prospecto do 

educandário e livro de inspeção, foram fundamentais para compreensão do 

cotidiano do educandário. Nos jornais encontramos artigos referentes a cidade que 

reverberavam nas dependências do educandário, assim como referência às festas 

cívicas e outras que eram promovidas pela instituição em questão. Os documentos, 

livros de inspeção, prospecto do educandário, diários de classe foram suportes para 

o entendimento e a análise do cotidiano e da prática escolar no educandário.  

Consideramos que as fontes orais obtidas através das entrevistas com cinco 

ex-alunos do Ginásio São Francisco, trouxeram informações relevantes para a 

pesquisa. As narrativas dos ex-alunos foram essenciais, pois apresentaram o 

contexto cultural, político e social da instituição e também da cidade, assim como 

as rotinas e as práticas pedagógicas escolares.  

Em relação a fundação do Colégio Agrícola São Francisco, identificamos que 

foi inaugurado em 1918. A Fim de atender as demandas que surgiram ao longo do 

tempo, o Colégio passou por algumas obras em sua estrutura física. Assim, em 

1956 houve a inauguração de uma dessas reformas, proporcionando a ampliação 

do espaço físico interno e externo e vagas para novas matrículas. Nesse período 

evidenciamos abertura de novos cursos, como por exemplo, o curso prático de 

agricultura, curso de admissão e o curso ginasial, alterando o nome oficial para 

Ginásio São Francisco. 
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Com o propósito de continuar a oferecer uma formação intelectual e moral aos 

jovens da cidade de Conceição do Mato Dentro, como de toda região do nordeste 

mineiro, o Ginásio São Francisco, instalou no ano de 1971 o ensino científico. A 

partir deste ano o educandário adotou o nome oficial de Colégio São Francisco. 

Apesar da ampliação de suas atividades, o educandário passou a contar com a 

concorrência de outras instituições de ensino. Novos internatos foram inaugurados 

nas cidades que, anteriormente mandavam seus jovens para o Ginásio São 

Francisco, e escolas públicas de ensino gratuito foram instaladas na cidade de 

Conceição. Assim, entendemos que o fechamento do Ginásio São Francisco se deu 

por questões de cunho financeiro. Apesar do Concílio do Vaticano II, ter tido peso e 

influência no fechamento de diversas escolas confessionais, a partir de suas 

ordenações, não percebemos que teve influência no caso do Ginásio São 

Francisco, a partir das análises dos documentos consultados.  

É importante frisar que entre 1956 a 1979, o país passou por intensas 

mudanças no campo político social, saindo do estado democrático do governo de 

Juscelino Kubitschek adentrando pelos governos militares a partir de 1964, com a 

deposição de João Goulart (1961-1964).  

Em virtude do que foi mencionado, observamos que para sua fundação, 

manutenção e expansão, o Ginásio contou com subvenções das diferentes esferas 

do governo. Neste sentido, reconhecemos que apesar da instituição atender 

famílias mais favorecidas, as mensalidades não eram suficientes para atender as 

despesas. Dessa forma, acreditamos que tal dependência econômica tenha 

induzido a instituição a seguir a legislação/normas educacionais do governo vigente.  

O estudo das fontes remete que as reformas promovidas e a adequação 

ideológica foram ditadas pelos governos, perpetuando-se com o conservadorismo 

e o autoritarismo das classes dominantes do país. Também neste período, 

percebemos que a sociedade em que se inseria o educandário dialogava com as 

concepções históricas tradicionais da família mineira, e ao mesmo tempo, refletia 

processos de mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas. 

Vai além de uma indução, quando o diretor do Ginásio, publica no jornal da 

cidade “Santuário do Bom Jesus, no ano de 1963, um artigo contendo um manifesto 

contra o avanço das ideias tidas como socialistas. 

A partir das análises das fontes documentais e dos relatos dos ex-alunos, 

percebemos que havia uma preocupação, por parte do educandário, de impedir, por 
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meio de normas pré-estabelecidas e do posicionamento dos professores, que 

debates sobre qualquer questão política e/ou moral viesse à tona. A análise dos 

diários de classe, no tocante ao registro dos conteúdos abordados, demonstram um 

caráter formal e conservador. Formal, no sentido dos mesmos se limitarem ao título 

dos conteúdos curriculares alinhados às diretrizes do governo e, conservador como 

no caso da "Educação Moral e Cívica" ter uma forte conotação religiosa de 

inspiração católica e, da disciplina "Civilidades" reforçar questões de educação 

como higiene, comportamento, além da valorização dos eventos cívicos e religiosos. 

Os dois únicos registros que se mostraram críticos, aparecem no diário do diário de 

um professor da disciplina de História que questiona o sucesso ou não do chamado 

"Milagre brasileiro". Esse registro ocorreu no ano de 1974 quando o Regime militar 

já se encontrava em crise. 

Nas entrevistas com os ex-alunos é marcante a questão da rígida disciplina 

que se estende desde horários, uso de uniforme, corte de cabelo, comportamento 

em sala e respeito aos professores e funcionários. Cabe ressaltar que, o 

acompanhamento da conduta dos alunos extrapolava os muros da escola, pois 

eram observados também na cidade em seu convívio social, como relatado nas 

entrevistas. Tais entrevistas denotam também que não havia espaço para debates 

e abordagens críticas. Os professores limitavam-se a abordagem formal dos 

conteúdos programáticos, não ocorrendo, segundo nossa investigação, debates de 

caráter político ou ideológico. Essas questões sugerem assim, ter havido um 

rigoroso controle por parte do Ginásio São Francisco. 

A prática pedagógica associada a rígida disciplina e a sequência formal dos 

conteúdos curriculares, notamos uma assimilação do uso da educação como 

instrumento de dominação segundo a ideologia oficial, que usava o controle 

comportamental dos alunos, o repúdio a aproximação das ideias de esquerda, a 

valorização do civismo com a exaltação do patriotismo e dos “grandes vultos da 

nossa história" e o afastamento da formação de um cidadão crítico e consciente da 

realidade.  

Na análise entre a prática do "Carisma Franciscano" e a prática educativa, 

observamos um certo distanciamento dos ideais religioso. A prática religiosa não 

tem seu "foco” na espiritualidade: não se volta para questões como a fé em Deus, 

a prática do amor e respeito ao próximo, da ajuda, solidariedade e misericórdia, 

como tantos outros princípios alinhados ao Carisma Franciscano. Em relação ao 
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atendimento e assistência aos mais necessitados, observamos uma contradição na 

atuação dos Frades Capuchinhos em uma instituição de ensino que, cobrava 

mensalidades e exigia a manutenção dos estudantes pelas famílias. A política 

assistencialista que era de "[...] educar moços pobres mantendo um patronato 

agrícola", nos parece contraditória, uma vez que a instituição foi inaugurada como 

um educandário particular. O público atendido, desde de sua inauguração, era de 

uma determinada classe social que poderia manter seus filhos estudando.Dessa 

forma, acreditamos que a prática de concessão de bolsas de estudo para alunos de 

famílias carentes diante dos princípios do carisma, não acontecia, como forma de 

ajuda ou assistência. As bolsas eram concedidas mediante a obtenção de 

subvenções governamentais chegando inclusive a instituição exigir das famílias, o 

pagamento das mensalidades até o recebimento das verbas oficiais quando então, 

seriam reembolsados, como registrado no estatuto do Ginásio e em um documento 

da CBAR. Notamos também, um tratamento diferenciado para com os bolsistas, 

muitos realizavam trabalhos para a instituição, como por exemplo, o cuidado com a 

horta, como colocado pelo entrevistado "A”.  

Diante desses aspectos, evidenciamos que as entrevistas não revelam 

atividades cotidianas de assistência social promovidas pelo Ginásio São Francisco 

em benefício da comunidade carente. Entretanto, encontramos o registro de uma 

única atividade assistencialista, descrita no ano de 1976 e promovida com a 

utilização da subvenção do Governo Federal. 

Por ser uma instituição de ensino de cunho religioso, todo debate deveria ser 

argumentado por esse viés, porém percebemos nas narrativas dos ex-alunos 

pequenas incursões que apresentavam oposição às exigências do educandário. 

Essas incursões foram expressas no comportamento de alunos que eram 

convidados a abandonar a instituição e as formas de controle dos professores no 

cotidiano escolar.  

O Ginásio São Francisco era uma instituição de ensino privado, voltado para 

o atendimento das classes mais favorecidas da cidade de Conceição do Mato 

Dentro e outras cidades da região. A notoriedade deste fato pode ser percebida em 

diversas situações. As exigências contidas no enxoval dos alunos para o internato 

destacam, por exemplo, quatro uniformes, sendo um "de gala" de casimira e "ternos” 

comuns para o uso interno, além dos demais itens. A instituição formou pessoas 

inclusive de renomes como políticos, juristas, médicos e mesmo reitor da 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Ginásio presava pela qualidade 

de ensino o que é reconhecido e valorizados pelos ex-alunos em suas entrevistas, 

sendo exigido dos alunos bolsistas, oriundos de escolas públicas, suponhamos, 

elevado desempenho escolar e recomendações de seus professores. Isso denota 

uma preocupação da instituição em manter um alto rendimento escolar de seus 

alunos para que tivessem uma formação sólida e que lhes assegurassem um 

sucesso profissional, preocupação essa típica de escola “de elite”.  

A formação dos estudantes também estava atribuída na imposição de um 

padrão de comportamento e moral com o princípio de “resgatar os moços da 

corrupção e vício”, balizando a conduta dos alunos dentro e fora do Ginásio. Pelos 

relatórios oficiais das atividades desenvolvidas, destacamos a ênfase da instituição 

pelo ensino de Moral e Cívica, que para nós, representa claramente uma fusão do 

pensamento reacionário do catolicismo conservador e da doutrina da segurança 

nacional.  

Neste cenário, observamos nos registros do regimento interno a relevância 

dada às comemorações cívicas e o dever de participação do corpo docente e 

discente da instituição. Além disso, encontramos nesse documento em registros de 

1971, os deveres dos discentes a seguinte orientação: "Não aliciar colegas para 

rebelião, revoltas, etc., abstendo-se de participar em faltas coletivas". Este capítulo 

aponta que havia um receio dessa instituição de ensino ser palco de revoltas ou 

mesmo discursos de alunos contrários ao sistema. Por meio das narrativas dos ex-

alunos é notório o receio que a direção do educandário e professores tinham de os 

alunos começassem a questionar esse cotidiano escolar e suas normas. 

Dessa forma, concluímos que o cotidiano do educandário mediava-se 

sistematicamente por meio de uma disciplina moral que se articulava entre a família, 

o Estado e os preceitos religiosos. Assim, o educandário manteve suas normas e 

disciplinas com força e rigidez, buscando salientar o papel da fé, do homem que 

trabalha e procura a graça divina, como também que o papel dos alunos seria 

somente dedicar aos estudos. 

Quanto ao regime político em nosso recorte temporal, observamos através 

da documentação analisada, que esse cotidiano pouco ou quase nada mudou, mas 

nas narrativas dos ex-alunos percebemos que para não haver questionamentos 

especialmente políticos no meio escolar. A disciplina rígida e consolidada deveria 

atuar contra qualquer aluno que levasse questionamentos. Ou seja, concluímos que 
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não houve mudanças de regras para a manutenção da ordem, ou para que ideias, 

consideradas subversivas, adentrassem aquela instituição. Percebemos, a partir da 

análise de documentos que trazem os regimentos internos do educandário, como 

nos discursos dos ex-alunos e esses sendo, sujeitos inseridos em tempos distintos 

no educandário que, houve sim a manutenção e reforço das regras já pré-

estabelecidas, desde sua fundação até seu fechamento. Esse aspecto pode ser 

também observado, por meio das entrevistas, quando os alunos relatam que nas 

aulas todo o viés pedagógico alicerçado pelo discurso religioso, sendo assim, o 

discurso laico era apropriado pela religião para explicar eventos e fatos históricos. 

Deste modo, como muitas outras instituições de ensino nesse período, o 

Ginásio São Francisco enfrentou através de atitudes dos alunos, seja no corte de 

cabelo, roupas, gestos ou mesmo cantigas que estavam surgindo nessa época, a 

rebeldia juvenil que acampava os adolescentes neste período. Nesse aspecto, 

entendemos que os instrumentos e mecanismos de controle estavam presentes nos 

discurso e posicionamento dos professores, nas regras oficiais da instituição, na 

reverência aos símbolos da ordem e da disciplina. Nesse contexto, ressaltamos o 

posicionamento contrário do diretor do educandário, um frade capuchinho, quando 

assina e publica em um artigo no jornal local se posicionando contrário ao 

comunismo, convidando a população a resistir a qualquer ideia ou pretensão de viés 

comunista. Em outros documentos também aparecem pequenos detalhes que 

apontam para uma direção de disciplina e respeito as ordens vigentes.  

 Na impossibilidade de pensar em conclusões finais, uma vez que o trabalho 

não se encerra em nossas considerações, optamos como considerações 

temporárias. Essa temporalidade deve ser ainda pesquisada, pois pretendemos dar 

continuidade a este trabalho que teve sabor e saberes de Conceição do Mato Dentro 

e sua geografia histórica dentro das minas gerais. 

Foi uma pesquisa intensa, em que idas e vindas se fizeram, desde os 

recursos para encontrar as fontes documentais e arquivos, até o encontro singular 

com os ex-alunos em suas vivências e experiências dentro do Ginásio São 

Francisco. 
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ANEXOS 

ANEXO 1– Carta datada 31/12/1979 – Redigida pelo então diretor do Ginásio São 

Francisco Frei Agatângelo de Sortino. 
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Fonte: Acervo dos Frades Menores Capuchinhos – Rio de Janeiro 
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ANEXO 2 – Diário de Classe da 8ª série Ginasial 
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Fonte: Arquivo da Superintendência da cidade de Diamantina-MG 
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ANEXO 3 - Fotos do documento “Livro de Inspeção” 

 

 

 

 

Fonte: 1973. Arquivo da Superintendência da 
cidade de Diamantina-MG 
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ANEXO 4 - Fotos do Boletim de Bom Jesus, 1942 
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Fonte: Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos – Conceição do Mato Dentro/MG 
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ANEXO 5 -   Foto dos alunos do Ginásio com o uniforme exigido reunidos no pátio 

central. 

 
 

Fonte: Fotos do acervo particular de Celso Cirino. 
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ANEXO 6 – Uniforme de gala - Desfile em comemoração ao 7 de Setembro na 

década de 1970. 

 

 
 

Fonte: Fotos do acervo de Celso Cirino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

ANEXO 7 – Relatório de Atividades do Colégio São Francisco – 1976 

 

 
 

Fonte: Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos – Conceição do Mato Dentro/MG 
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ANEXO 8 – Jornal "Santuário do Bom Jesus" de 1963. 
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Fonte: Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos – Conceição do Mato Dentro/MG 
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ANEXO 9 - Parecer Consubstanciado do CEP 
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