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RESUMO 
 
 

Este trabalho aborda a dinâmica do tempo-espaço escolar de uma instituição de ensino 
público, o Terceiro Grupo Escolar de Limeira, estado de São Paulo, a partir do estudo de sua 
cultura escolar e de sua história, abrangendo o período de sua criação aos dias atuais (1940-
2010). A cultura escolar produzida, reproduzida, preservada e transformada mediante a 
interação dos indivíduos com o ambiente escolar, a organização do trabalho e do espaço, mais 
a racionalização pedagógica e do tempo, compõem um conjunto de fatores que identificam e 
caracterizam a escola conforme a natureza de sua função, a desenvolver, por isso, um padrão 
coletivo de praticar, pensar e reconhecer-se nesse ambiente. Simultaneamente, a partir de 
elementos da cultura escolar, a qual se encontra em processo constante, constrói-se e pode ser 
compreendida a história da própria instituição de ensino. No decurso desta movimentação 
situa-se o problema da pesquisa: quais são as permanências, as transformações, as 
semelhanças e os contrastes que permeiam a relação entre a escola e o tempo? Em resposta a 
esta indagação visamos a estudar a cultura escolar e compreender a história da instituição de 
ensino; identificar, caracterizar e analisar aspectos históricos, filosóficos, culturais, políticos e 
socioeconômicos atrelados à cultura escolar e à história da educação; conhecer a história do 
patrono da instituição de ensino e compreender as relações travadas no interior da escola. 
Como a cultura escolar está repleta de sentidos e significados que determinam a configuração 
da instituição de ensino, a dinâmica do tempo-espaço escolar pode ser revelada por elementos 
constituintes do próprio universo escolar, pois estão impregnados de vestígios da cultura da 
escola. Desta forma, a investigação utilizou o potencial das fotografias escolares, por meio de 
sua leitura e interpretação, aliadas a depoimentos (alunos, professores, funcionários...), além 
de outras fontes documentais diretas como acervos de arquivos (escolar, imprensa, museu, 
municipal, estadual, particular...), como fonte histórica e de memória para a educação. As 
fotografias, em comunhão com relatos e outras fontes documentais, funcionaram como um 
dispositivo de elucidação das relações entre a escola e o tempo, o qual permitiu ao 
pesquisador identificar e analisar eventuais semelhanças, contrastes, permanências e 
transformações ao longo do processo educacional. Para um embasamento teórico e crítico, o 
estudo fez uso de uma pesquisa bibliográfica que possibilitou um diálogo entre as fontes 
empíricas e a literatura científica. As reflexões proporcionadas não apenas exibem impressões 
de uma escola dotada de identidade, história e cultura própria, como também, por compor, 
juntamente com outras instituições um único sistema de ensino, submetida às mesmas regras, 
políticas públicas, preceitos pedagógicos e administrativos, permitem a reconstituição e a 
compreensão das relações e situações envolvendo os indivíduos, a educação e o ambiente 
escolar em diferentes contextos, no âmbito de seu conjunto.  
 
Palavras-chave: Cultura Escolar. História Institucional. Fotografia Escolar. Depoimento. 
Terceiro Grupo Escolar de Limeira-SP. 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This thesis discusses the dynamics of school time-space of a public educational institution, the 
Third School Group of Limeira, estate of São Paulo, from the study of its school culture and 
its history, covering the period from its creation to the current days (1940-2010). The school 
culture produced, reproduced, preserved and transformed by the interaction of individuals 
with the school environment, the work and space organization, plus the pedagogical 
rationalization of time, compose a set of factors that identify and characterize the school 
according to the nature of its function, thus developing a collective standard of practice, think 
and recognize in this environment. Simultaneously, from elements of the school culture, 
which is in a constant process, it is constructed and can be understood the history of the 
educational institution. Belonging to this movement lies the research problem: what are the 
continuities, changes, similarities and contrasts that permeate the relationship between school 
and time? In answer to this question we aim to study the school culture and understand the 
history of the educational institution; identify, characterize and analyze historical, 
philosophical, cultural, political and socioeconomic aspects linked to school culture and 
history of education; know the history of the educational institution patron and understand the 
relationships established within the school. As the school culture is full of senses and 
meanings that determine the configuration of the educational institution, the dynamics of 
school space-time can be detected by elements of the own school universe as they are imbued 
with school culture remains. Thus, the research used the potential of school photographs, 
through its reading and interpretation, together with testimonials (students, teachers, 
employees ...), and other direct documentary sources such as file archives (school, media, 
museum, municipal, state and private archives...), as a historical and memory source for 
education. The photographs, in communion with reports and other documentary sources, 
worked as an elucidation device of relations between the school and time, which allowed the 
researcher to identify and analyze possible similarities, contrasts, continuities and 
transformations throughout the educational process. For a theoretical and critical basis, the 
study used a bibliographical research that enabled a dialogue between empirical sources and 
scientific literature. The offered not only exhibit impressions of a school endowed with 
identity, history and own culture, but also for composing, along with other institutions a 
single education system, subject to the same rules, public policy, educational and 
administrative requirements, allow the reconstruction and understanding of relationships and 
situations involving individuals, education and the school environment in different contexts 
within the group as a whole. 
 
Keywords: School Culture. Institutional History. School Photography. Testimonial. Third 
School Group of Limeira-SP. 
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1. INTRODUÇÃO: INVENTÁRIO DA PESQUISA 

 
Somos muitos os que ainda se recordam do grupo escolar: ex-alunos, 
professores, diretores, funcionários, pais de alunos e muitas gerações da 
sociedade brasileira. Como esquecer esse universo peculiar, essa 
organização que aprisionou a nossa infância numa rede de repressões, 
deslumbramentos e descobertas de conhecimentos, códigos, símbolos, 
normas, valores, disciplinas? Como esquecer esse espaço do exercício 
profissional do magistério? (SOUZA, 1998, p. 15). 

 

Não há mesmo como não se lembrar do grupo escolar, pois ele, desde a sua 

criação, na última década do século XIX, foi determinante na vida de muitas pessoas, seja 

para aquelas em que nele estiveram presentes ou ausentes, já que durante a sua existência nem 

todos a ele tiveram acesso. Para alguns a sua porta abriu-se, houve a oportunidade de adentrá-

lo e interagir com os seus espaços. Pôde-se usufruir da primeira instrução, sendo 

alfabetizados, cuja leitura e escrita modificou a sua relação com o mundo, pois ampliou a sua 

compreensão e conhecimento sobre ele e a sua participação na sociedade. Já para outros, a sua 

porta sempre permaneceu fechada e não foram apenas excluídos das primeiras letras e, 

consequentemente, da sociedade, mas, sobretudo, por serem analfabetos, foram aprisionados 

na fronteira de seus próprios corpos, limitando suas perspectivas.  

A partir da criação dos grupos escolares imputaram-se ao ensino e à escola 

novos sentidos e significados. O ensino até aquele momento acontecia em situações muito 

precárias, cujas aulas não possuíam um local específico, sendo realizadas na casa dos próprios 

professores ou em prédios adaptados e alugados por eles e turmas com alunos de diversos 

graus de escolaridade, sob a regência de um único professor. Produziu-se uma nova cultura 

escolar decorrente da interação entre os sujeitos participantes e mediante uma nova 

organização do trabalho e do espaço, assim como da racionalização pedagógica e do tempo. O 

ensino recebeu um prédio próprio com várias salas de aulas e suas respectivas classes, cada 

qual com um professor e alunos com o mesmo nível de aprendizado.  

Ao mesmo momento em que se incumbe à escola a socialização da cultura, a 

ela está associada uma cultura própria, composta por um conjunto de fatores que identificam e 

caracterizam a natureza da instituição conforme a sua função. Portanto, a escola atua como 

um lugar de intercruzamento de culturas e, entre elas, a cultura da escola, sintetizando valores, 

comportamentos, sentidos e significados, desenvolvendo um padrão coletivo de praticar, 

pensar e reconhecer-se nesse ambiente. Logo, a história de uma instituição de ensino constroi-
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se e pode ser compreendida a partir de elementos de sua cultura, a qual se encontra em 

processo constante.   

Concomitantemente à passagem do tempo, há aspectos da cultura escolar que 

se perpetuam e se modificam. Ora, o próprio grupo escolar, no início da década de 1970, foi 

suprimido, alterando-se o currículo e cedendo lugar à escola de primeiro grau, unindo o 

primário com o ginasial. Assim, constituiu como o nosso objeto de pesquisa a dinâmica do 

tempo-espaço escolar, cujo problema da pesquisa situa-se no decurso desta movimentação: 

quais são as permanências, as transformações, as semelhanças e os contrastes que permeiam a 

relação entre a escola e o tempo? 

Com o intuito de situar e permitir a compreensão das nossas escolhas, dos 

desafios enfrentados e dos resultados obtidos, especificamos a seguir o itinerário e a 

caracterização de nosso trabalho, desde o processo de devir do pesquisador até o findar da 

pesquisa. 

 

1.1. Reminiscências: das primeiras letras à pesquisa. 
 

De repente, num determinado dia, com uma vestimenta nunca antes usada, 

portando uma bolsa a tiracolo, contendo no seu interior vários objetos esquisitos e sem saber o 

que faria com eles, fui levado a um novo mundo. Neste local deparei-me com uma casa, 

também delimitada por um muro, porém, muito maior do que aquela em que eu vivia. Havia 

diversas salas, cujo acesso fazia-se por amplos corredores, muitas crianças e espaço para 

brincar. Era um lugar diferente, com muitas pessoas estranhas. Não sabia o que faria por ali, 

mas estava gostando, apesar de algumas crianças chorarem. Sentimentos de curiosidade em 

desvendar tudo aquilo eram despertados. Logo, dividiram-nos em grupos, levaram-nos para 

aquelas salas e fizeram-nos sentar. Em seguida, um adulto, que nunca víramos antes, dizia que 

estaria conosco quase todos os dias daquele ano: era o professor. E assim fomos apresentados 

à escola. Era o primeiro dia de aula, período da tarde, na primeira série do curso de 1o grau1, 

do ano letivo de 1984, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus “Cel. Ernesto 

Schmidt”, município de Suzanápolis2, estado de São Paulo. 

Naquele mesmo dia, o professor fez-nos retirar os objetos da bolsa. Orientados 

por ele, segurando em uma das mãos o lápis e apoiando e deslizando a sua extremidade 

pontiaguda sobre o caderno, saíram os primeiros rabiscos. Logo mais, sendo um aluno por 

                                                 
1 Atual ensino fundamental ciclo I. 
2À época distrito de paz de Pereira Barreto, desmembrado a partir de 1992. (SÃO PAULO, 1991).  
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vez, conduzido pelo professor, com a mão sobreposta à nossa, produzíamos as primeiras 

letras. Parecia mágica a marca deixada pelo lápis na folha do caderno. Na verdade, era o 

início da configuração de uma nova realidade: o processo educacional, ou seja, o modo como 

a educação se realiza, que constitui e implica a interação entre um conjunto de elementos 

(professor, aluno, técnicas pedagógicas, recursos didáticos, objetos escolares, currículo, 

regimento escolar, proposta pedagógica, família, sistema gestor, gerente de organização 

escolar, agente de serviços e de organização escolar...) necessários e fundamentais para que a 

educação aconteça. 

Conforme antecipado pelo professor, no dia seguinte, encontramo-nos 

novamente e assim sucedeu-se na maioria dos dias da semana, por vários anos subsequentes, 

durante toda a educação básica. Naqueles espaços escolares compartilhamos algumas das 

fases mais importantes das nossas vidas: a infância e a adolescência. Embora o endereço tenha 

permanecido e o prédio sido o mesmo, mudamos de sala, de professores, de currículo, de 

brincadeiras, a escola foi reformada, árvores cresceram, alunos saíram (formaram-se), novos 

alunos vieram... Nesse trânsito do tempo, reciprocamente ao nosso desenvolvimento e à 

compreensão do mundo, construímos com a escola, a partir de seu reconhecimento e da 

interação com ela, uma relação de intensa cumplicidade, carregada de sentidos e significados.  

Por isso, lembramo-nos, até hoje, de diversas situações do cotidiano escolar, como festas, 

brincadeiras, colegas de turma, aulas, professores...  Assim, falar de nossa vida é, também, 

falar da escola. 

Enquanto estudante da educação básica, diante da necessidade de apoio aos 

professores, atuava auxiliando os colegas com dificuldades na aprendizagem, pois numa sala 

de aula abarrotada de alunos o atendimento específico a cada um torna-se impraticável e 

embora nem todos aprendam da mesma forma e no mesmo ritmo, o ensino simultâneo3 

compunha o método inevitável. A partir dessa experiência como aluno monitor, suscitou-se-

me o gosto e a aspiração por esse desafio: a docência.  

Em 1997, ainda estudante do curso de licenciatura4, ingressei no magistério 

público do estado de São Paulo. Essas primeiras práticas, lecionando por diversas escolas, 

inclusive na que estudei todo o ensino fundamental e o médio, certificaram-me da opção pela 

profissão. Esse período caracterizou-se como de grande relevância à prática docente, pois o 

trânsito por várias unidades escolares proporcionou-me o conhecimento de várias realidades 

                                                 
3 O ensino simultâneo refere-se ao modo de organização pedagógica em que um professor se dedica a ensinar, ao 
mesmo tempo, um grupo de alunos (Saviani, 2008, p. 190). 
4 Licenciatura em Matemática. 
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de uma mesma situação, no entanto, esse nomadismo dificultou a construção de um vínculo e 

o estabelecimento de uma identidade para com essas escolas, exceto com a que tivera 

frequentado. 

Logo depois, a partir de 1998, já formado, consegui consolidar-me em uma 

unidade escolar. O primeiro dia de trabalho foi o primeiro contato com a instituição de ensino.  

Sentia-me um estranho, contudo, com o passar do tempo e a partir da interação com o 

ambiente e as pessoas, comecei a conhecer e a ficar cada vez mais íntimo de tudo e de todos. 

Todavia, a tentativa de compreender o que era a minha escola não ultrapassou os limites de 

um passado recente até o presente momento, devido à ausência de bibliografia e por ali não 

haver mais ninguém que tivesse vivenciado o seu remoto passado. 

Enquanto educador, num período de intensa democratização da fotografia, 

compunha como prática comum em minha rotina de trabalho, fotografar as atividades 

desenvolvidas na escola, fosse pelo prazer do ato fotográfico ou fosse como forma de registrar 

o cotidiano escolar, que ao contrário de nossas lembranças, por apresentar a forma 

materializada, a fotografia pode perdurar com o tempo, assumindo, conforme Le Goff (2012), 

a natureza de documento, testemunhando e provando fatos passados; e de monumento, 

representando um símbolo ou herança do passado.  

Consequentemente, como trabalho de conclusão de curso5 de uma nova 

licenciatura6, decidi trazer à tona o passado remoto e desconhecido dessa escola, com o 

propósito de satisfazer as minhas curiosidades e apresentar a sua história aos demais colegas, 

aos alunos e a toda a sociedade. Além do uso de depoimentos, devido à experiência com a 

fotografia, optamos em utilizá-la como parte integrante da metodologia. Esta investigação, de 

cunho descritivo, contou, a partir de depoimentos e fotografias, falando por si sós e 

permitindo ao observador as suas próprias interpretações, a história da instituição de ensino, 

constituindo-se na minha inserção à pesquisa em história da educação.  

Mais tarde, ao observar o conjunto de flagrantes fotográficos do cotidiano 

escolar, a minha sensibilidade foi suscitada, desencadeando a emersão de perceptos e afetos7, 

                                                 
5ALMEIDA, Wilson Ricardo Antoniassi. Escola Estadual “Brasil”: entre memórias e imagens. 2006. 296 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso.  Instituto de Biociências. Unesp, Rio Claro-SP, 2006; Orientador: Professor 
Dr. Romualdo Dias. 
6 Licenciatura em Pedagogia. 
7 Perceptos e afetos são potências ou possibilidades de sensações. Percepto caracteriza-se por algo que está nas 
coisas e não em nós, ou seja, está na fotografia, enquanto o afeto constitui-se em algo pré-humano, que está em 
vias de se constituir, um devir. (DELEUZE: GUATTARI, 1992). 
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remetendo-me à singularidade de cada situação. Assim, no mestrado8, inquietado pelas 

perspectivas de possibilidades de estudo das fotografias escolares e no que os conteúdos de 

suas superfícies poderiam dizer-nos, decidimos dialogar com elas, explorando o seu potencial 

para a história da educação. 

Depois disso, numa breve interação profissional com outra instituição escolar, 

enquanto professor da educação básica, verifiquei o desconhecimento da história desse 

estabelecimento de ensino pela comunidade escolar9. 

[...]. Desconheço a história da escola.10; [...]. Não sei nada sobre a história da 
escola e não há registro histórico de fácil acesso.11; [...]. Pouco conhecemos 
sobre a história da escola.12 ;[...]. A história da escola eu a conheço pouco, 
por apenas havê-la frequentado em 1959, quando estava no 4o ano 
primário.13; [...]. Não sei nada sobre a escola, apenas do período de quando 
estudei. Quando vim morar no bairro já havia a escola.14 
 

Não existiam nem mesmo informações básicas e precisas referentes à data e ao 

contexto de sua criação, instalação e fundação, como também, inexistiam retrato, busto ou 

mesmo uma biografia do patrono. Essas pessoas, professores, funcionários, alunos e pais 

constituem com a escola uma relação de reciprocidade em que a história de suas vidas está 

diretamente ligada à história da escola, cujos significados serão reais e se completarão 

somente quando ambos se permitirem conhecer. 

Como construir uma relação de trabalho ou de estudo com o estranho? Como 

criar uma identidade e manter um vínculo com o desconhecido?  Que sentido tem a relação da 

comunidade escolar para com a instituição? Responder a essas questões e conceber uma 

relação, um vínculo e uma identidade com a escola implicam, antes de tudo, em entender a 

história da instituição de ensino. Para isso, faz-se necessário compreender o sentido atribuído 

à relação entre a escola e o tempo, ou seja, estamos diante do seguinte problema: quais são as 

permanências, as transformações, as semelhanças e os contrastes que perpassam a dinâmica 

entre o tempo e o espaço escolar? 

                                                 
8ALMEIDA, Wilson Ricardo Antoniassi. Retrato da escola: estudo de imagens fotográficas do cotidiano 
escolar. 2011. 160 f. Dissertação de Mestrado – Instituto de Biociências. Unesp, Rio Claro-SP, 2011; 
Orientadora: Professora Dr.a Marilena Aparecida Jorge Guedes de Camargo. 
9 A comunidade escolar compõe-se pelos educadores (professores, coordenadores, diretor, vice-diretor e 
supervisor de ensino), alunos, pais (ou responsáveis), funcionários administrativos, representantes da 
comunidade e parceiros.  
10 PEREIRA; SELINGARDI; LIMA; PORFÍRIO, 2014; LOPES, 2014b. 
11 RODRIGUES, 2014. 
12 SORG; MARCHESIN; SANTOS, 2014; CAMPOS; CARILE; OLIVEIRA, 2014a; CAMPOS; CARILE, 
2014b;  
13 VITTA, 2014. 
14 LUIZ, 2014b. 
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Portanto, agora, no doutorado, perante a orientação da professora Dr.a Ester 

Buffa, assumimos um novo desafio, no qual propomo-nos abordar a dinâmica do tempo-

espaço escolar dessa instituição de ensino público a partir do estudo de sua cultura escolar e, 

concomitantemente, de sua história, identificando e analisando eventuais semelhanças, 

contrastes, permanências e transformações ao longo de seu processo educacional, visando à 

compreensão e a implicação de aspectos históricos, filosóficos, socioeconômicos, políticos e 

culturais intricados na relação entre a escola e o tempo. 

Esta breve retrospectiva enquanto estudante e educador acionada pela minha 

memória não apenas justifica a opção pela presente profissão, temática, recorte espacial e 

fonte de pesquisa, como também esclarece quanto as nossas decisões do presente estão 

vinculadas a episódios do passado, evidenciando a importância da memória na explicação dos 

fatos, pois, como observa Le Goff (2012, p. 457), “[...] a memória, na qual cresce a história, 

que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.” 

Assim, durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, mediante a necessidade de transitarmos 

pelo passado, o recurso ao uso da memória, seja por meio da fotografia ou depoimentos, 

comporá o método de nossa investigação. 

    

1.2. Propósitos, justificativa e recortes espacial e temporal. 

 

Como objetivo geral, nossa pesquisa se propôs a abordar a dinâmica do tempo-

espaço de uma instituição escolar, ou seja, analisar eventuais semelhanças, contrastes, 

permanências e transformações ocorridas na relação entre a escola e o tempo. Permeando este 

território, propomos como objetivos específicos: estudar a cultura escolar e compreender a 

história da instituição de ensino; identificar, caracterizar e analisar nas fotografias escolares 

aliadas a depoimentos e outros documentos, aspectos históricos, filosóficos, culturais, 

políticos e socioeconômicos vinculados à cultura escolar e à história da educação; conhecer a 

história do patrono do estabelecimento de ensino, assim como compreender as situações e as 

relações travadas no interior do educandário.  

A instituição selecionada para a realização dessa pesquisa refere-se ao Terceiro 

Grupo Escolar de Limeira, estado de São Paulo, um dos grupos escolares mais antigos em 

funcionamento no município, cujo período delimitado para o estudo abrange a década de 

1940, contexto de sua criação, até os dias atuais, década de 2010. 

A escolha desse grupo escolar se justifica diante da necessidade de apresentá-lo 

à sociedade, mais especificamente à comunidade escolar, pois, à medida que transitarmos do 



21 

 

 

anonimato da instituição de ensino para o conhecimento, reconhecimento e compreensão de 

sua história, poder-se-á fortalecer o vínculo e a identidade entre a sociedade e a escola. 

Durante a passagem pela escola, cada sujeito – aluno, professor, funcionário, 

pai ou responsável – está restrito apenas aos fatos e eventos contemporâneos à sua interação 

com a instituição. Por isso, buscamos, a partir do estudo de sua cultura, reunir os segmentos 

necessários para compor a história da escola. Entre uma instituição de ensino e a sociedade 

existe uma relação de cumplicidade, em que ambas estão mutuamente atreladas, visto que 

estabelecimento de ensino, produto de reivindicações da sociedade é, também, responsável 

pela educação e instrução de várias gerações de cidadãos.  

Entender a história de nossas escolas faz-se importante para conhecer o 

contexto em que foram criadas, como foram organizadas, quais os níveis e modalidades de 

ensino oferecidos, quais são as relações nela travadas, como é a organização do trabalho 

escolar, a vida e contribuições de seu patrono..., além de permitir, simultaneamente, 

compreender a cultura escolar em que a instituição está inserida. 

Algumas razões para estudar as instituições escolares, constatadas em estudo 

desenvolvido por Nosella e Buffa (2013), a partir da análise da repercussão que causou em 

profissionais, participantes da pesquisa, a leitura do livro que contava a história da instituição 

na qual trabalhavam, são: o sentimento de orgulho e autoestima em pertencer a uma 

instituição cuja história está sendo reconhecida; desenvolvimento de responsabilidade e 

comprometimento em saber da longa história e da importância da escola para a vida de muitas 

pessoas que com ela se relacionaram; ampliação do nível cognitivo, auxiliando na 

complementação e na compreensão de outros conhecimentos relacionados; mudança na 

prática pedagógica de professores e diretores, que utilizam os conhecimentos adquiridos no 

cotidiano de suas funções; incentivo à preservação da memória da escola, zelando por seus 

acervos documentais e instrumentais; o fortalecimento da escola com o público externo, como 

meio de sensibilização para atrair os pais e a comunidade em geral, além de despertar a 

atenção de lideranças para as suas necessidades; e o fornecimento de argumentos e 

informações para a defesa de seus interesses.  

Para os pesquisadores Nosella e Buffa (2013), conhecer a história das 

instituições escolares não apenas eleva o nível de responsabilidade do educador e estimula nos 

leitores o gosto pelos estudos da história local e nacional, como, também, amplia o repertório 

de justificativas para essas pesquisas. Já Saviani (2005) ressalta que os estudos regionais são 

necessários e importantes para a história da escola pública brasileira, pois, quando associados, 

poderão compor um coletivo nacional de pesquisa.    
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Embora o recorte espacial de nosso estudo se concentre em apenas uma 

instituição de ensino, esta representa uma das unidades escolares que compõem o sistema de 

ensino do estado de São Paulo que, excetuando-se algumas peculiaridades e culturas próprias, 

está submetida às mesmas regras, preceitos pedagógicos e administrativos e políticas públicas. 

Assim, estudar a dinâmica entre o tempo e o espaço de uma dessas unidades escolares 

implica, também, a compreensão de seu conjunto.  

Portanto, a pesquisa não só forneceu as peculiaridades de uma escola, como 

também pretendeu elaborar uma espécie de radiografia da escola paulista, cujas reflexões 

visam à compreensão das permanências, transformações, semelhanças e contrastes da cultura 

escolar em diversas situações ao longo da dinâmica do tempo e espaço escolar.     

 

1.3.  Métodos e procedimentos. 
 

A cultura escolar de uma instituição de ensino está repleta de sentidos e 

significados que determinam a sua configuração e revelam os jogos que nela se instauram. 

Logo, a dinâmica do tempo-espaço pode ser revelada a partir de elementos constituintes do 

próprio universo escolar, pois estão impregnados de vestígios da cultura da instituição, como 

objetos, documentos e fotografias escolares, como também, a partir dos relatos dos sujeitos – 

alunos, funcionários, professores – que integraram ou integram a comunidade escolar.  

Esses elementos apresentam uma cultura escolar contemporânea à época em 

que foram produzidos (no caso de fotografias e outros documentos) ou que interagiram com a 

escola (no caso dos depoentes), conferindo à cultura escolar um caráter histórico. São essas 

características históricas que revelamos. Juntas, estas fontes puderam exibir impressões de 

uma escola dotada de identidade, cultura e história própria, pois são testemunhas de situações 

passadas do cotidiano escolar que arquivam uma memória em constante movimento, 

auxiliando-nos a compreender, a questionarmos o presente e a projetarmos perspectivas para o 

futuro. 

Reconhecemos que, conforme Nosella e Buffa (2013, p. 82), “[...] assim como 

uma determinada sociedade foi condição para a criação e desenvolvimento de uma 

determinada instituição escolar, esta é condição de existência daquela [...]”. Logo, as 

situações estabelecidas na criação da instituição de ensino e de suas respectivas fontes 

apresentam uma realidade que ocorreu em um espaço e num tempo específicos, mediante 

condições contextuais determinadas pelas relações sociais que estavam em jogo. Portanto, não 

deixamos de seguir as orientações de Le Goff (2012) em relação à importância de se 
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contextualizar a documentação, pois, mediante o historiador, somente a análise do documento, 

enquanto monumento, permite à memória coletiva recuperá-lo, usando-o cientificamente, com 

pleno conhecimento de causa.15 

Em razão disso, adotamos para esta pesquisa, assim como a tendência entre os 

historiadores contemporâneos, a concepção do materialismo histórico como teoria do 

conhecimento e da história, pois não há como negar e não considerar a influência da 

sociedade capitalista na produção das fontes e, consequentemente, na narração da história. 

Nessa geração de historiadores, estes, como expõem Nosella e Buffa (2013, p. 62), 

“aprenderam que, no processo de conhecimento sujeito e objeto estabelecem relações 

dialéticas, que os homens fazem história nas condições dadas pela história, que os homens são 

livres e criativos, mas também enraizados”. Ainda, conforme os autores (2013, p. 63), “o 

documento escrito, se existir, é, sem dúvida, uma fonte a considerar, mas há outras mais 

preciosas”, tais como os próprios autores citam: 

No que concerne à história da educação, as memórias, histórias de vida 
(escritas ou orais), livros, cadernos de alunos, discursos em solenidades, atas, 
jornais de época, almanaques, livros de ouro, correspondência epistolar, 
relatórios, fotografias, plantas baixas dos prédios e muitas outras fontes 
encontráveis em arquivos públicos e particulares são importantíssimas. 
(NOSELLA; BUFFA, 2013, p. 63). 
 

Em virtude de a fotografia constituir um artefato cujo registro visual contém 

um inventário de informações acerca do espaço e tempo retratados (KOSSOY, 1989) e, diante 

da constatação de que, cada vez mais, ela assume um caráter científico, utilizamo-a como 

fonte de pesquisa, já que, atualmente, como afirma Becker (2009), não considerá-la como 

material científico é estranho, uma vez que as ciências naturais como a Biologia, a Física e a 

Astronomia seriam inconcebíveis sem evidências fotográficas. 

Gradativamente, diferentes pesquisadores como os cientistas sociais, 

historiadores e outros estudiosos de diversas áreas do conhecimento, incluíram a fotografia 

como fonte de pesquisa integrante do conjunto metodológico, como testemunho e prova 

visual e material dos fatos e situações passadas, já que, além da possibilidade de descoberta, a 

fotografia enriquece e diversifica as informações acerca da realidade social nela retratada. 

                                                 
15 A história, a forma científica da memória coletiva, resulta da construção de dois tipos de materiais: o 
documento (testemunho ou prova de fatos passados, de escolha do historiador); e o monumento (representa um 
símbolo ou herança do passado). O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 
da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. O que sobrevive não é o 
conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 
desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do 
tempo que passa, os historiadores. Todo documento é monumento, pois todo documento é fruto de escolhas e 
intenções de quem o elabora, sendo assim um ponto de vista parcial da história. (LE GOFF, 2012). 
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Logo, as fotografias produzidas em uma instituição de ensino representam 

documentos iconográficos do cotidiano escolar, as quais estão impregnadas de cultura da 

instituição e de sua história, cujos detalhes nelas representados constituem um repertório de 

vestígios que representam um tempo, um espaço, uma situação e uma relação entre as pessoas 

em um determinado contexto da história. As fotografias estão em constante movimento social, 

cujo potencial pode revelar a dinâmica entre o tempo e espaço escolar. Para Souza (2001), as 

fotografias expressam um padrão identitário da escola enquanto instituição educativa, cujo 

imaginário social pode ser evidenciado por meio de símbolos, práticas, ritos e 

comportamentos como o uniforme, a aula, a arquitetura escolar, a sala de aula. 

Simson (1996) sugere que a fotografia deve, necessariamente, ser associada a 

outros dados de pesquisa, como documentos, depoimentos orais, mapas, dados bibliográficos, 

além de outras fotos, para que as informações nela contidas possam ser visualizadas pelo 

pesquisador dentro de um contexto mais amplo, que a ele permitirá explorar ao máximo os 

dados registrados naquele suporte fotográfico. 

Mediante a sugestão de Simson (1996), em algumas situações, seja pela 

ausência de registro fotográfico ou seja para quando o uso da fotografia mostrou-se 

insuficiente ao realizarmos interferências de caráter histórico, recorremos ao uso de 

depoimentos para auxiliar a pesquisa, pois podem contextualizar com maior riqueza 

determinadas situações, já que muitos detalhes, sentimentos e sensações estão gravados 

apenas nas lembranças das pessoas que frequentaram e vivenciaram os tempos e os espaços 

escolares. Souza (2001) ressalta que nesses relatos – feitos por ex-alunos, ex-professores, ex-

funcionários – emergem histórias de vida misturadas com a memória de uma cultura escolar 

estabelecida nos espaços da instituição, como comportamentos dos professores, disciplina, 

convívio com os colegas, cujas relações sociais são representadas na fotografia. 

Sempre que possível, para evitar o exagero de subjetividade na pesquisa, 

recorremos a fontes primárias, pois estas estão despidas de aspectos subjetivos de outros 

pesquisadores, pois Ragazzini (2001) orienta sobre a necessidade de um equilíbrio quanto à 

concepção de abordagem e uso historiográfico das fontes: enquanto anteriormente havia 

excesso de objetividade, contemporaneamente ocorre exagero da subjetividade do 

pesquisador. Para tanto, servimo-nos, também, de outras fontes documentais diretas, como 

acervos da instituição de ensino (livros de matrícula, de atas de exames finais e de ponto, 

mapa de movimento, legislação, plantas, artigo de periódico, objetos escolares, anuários, 

relatórios...), acervos do município (decretos, ofícios, leis, cartas, relatórios, livros-atas da 

câmara...), acervos estaduais (relatórios dos presidentes da província, legislação, anuários...) e 
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acervo do próprio participante da pesquisa (boletim, diploma, caderno, livro, foto, caderneta 

escolar...). Essas fontes compuseram subsídios importantes visto que, ao serem produzidas na 

instituição de ensino ou em função dela, estão carregadas de vestígios da cultura escolar, da 

história institucional e da educação, as quais conservam e reproduzem a dinâmica dos 

contextos em que foram produzidas. 

A conjunção de fontes proporcionou ao processo de investigação uma visão de 

conjunto do fenômeno muito mais abrangente do que uma única fonte de dados conseguiria 

obter. Assim, nesta pesquisa, utilizamos o potencial da fotografia escolar, a partir de sua 

leitura e interpretação, aliada a depoimentos semiestruturados (de alunos e ex-alunos, 

professores e ex-professores, funcionários e ex-funcionários, presentes ou contemporâneas 

das situações representadas nas imagens fotográficas), além de outras fontes documentais 

diretas como fonte histórica e de memória para a educação. Foram utilizados nesta pesquisa 

148 imagens fotográficas e a participação de 42 depoentes. 

Essas fontes, repletas de aspectos (políticos, culturais, históricos, filosóficos e 

socioeconômicos) da cultura escolar, foram analisadas a partir da combinação de dois 

percursos: um deles, o diacrônico, funcionou como um dispositivo de elucidação da relação 

entre a escola e o tempo, em que o nosso olhar sobre o presente articulou-se com o olhar sobre 

o passado, permitindo a identificação, a caracterização e análises de eventuais semelhanças, 

contrastes, permanências e transformações que perpassam a dinâmica do tempo e espaço 

escolar; o outro, o sincrônico, voltou o nosso olhar à compreensão de situações e relações 

envolvendo os indivíduos e o ambiente escolar pertinente a determinadas épocas que 

permeiam a amplitude do recorte temporal da pesquisa. 

Como suporte para a análise, realizamos uma pesquisa bibliográfica, 

proporcionando um diálogo entre as fontes empíricas e a literatura científica, com o objetivo 

de um embasamento teórico e crítico.  

A fotografia, como qualquer documento produzido pelo homem, tem em si 

uma história, e o depoimento constituiu, também, um mecanismo importante para investigar a 

origem da fonte quanto ao lugar e ao tempo de sua produção, à identificação dos sujeitos e à 

natureza da relação representada. Recuperando esta trajetória, conseguimos pistas para a 

leitura e análise preliminares que se seguiram para a reconstrução analítica da dinâmica 

passada. Para Kossoy (1989), esta metodologia de entrevistas faz-se necessária junto aos 

contemporâneos dos fotógrafos, estudiosos familiarizados com os seus conteúdos e com 

aqueles envolvidos especificamente com a história da fotografia, pois, junto às pessoas da 

comunidade, poderão trazer elementos para um esboço bibliográfico, fornecendo pistas para a 
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identificação das personagens e dos cenários registrados. 

Ainda, quando há uma preocupação com a preservação da memória, a 

fotografia é completamente dependente dos referentes e da transmissão oral, pois enquanto 

houver na escola pessoas que se recordem dos acontecimentos retratados ou fotografados, 

sobressairá um pouco mais o conteúdo latente da fotografia, cujo desaparecimento dos 

referentes emudece a imagem que sobrevive apenas em seu conteúdo manifesto (SOUZA, 

2001). Para tanto, o depoimento consistiu numa importante fonte para análise e compreensão 

das fotografias escolares, não apenas de aspectos presentes em seu conteúdo, como também, 

dos ausentes, como o esclarecimento e o auxílio na identificação dos espaços, tempos e 

personagens nelas registrados. 

Nesta investigação, a relação do historiador (pesquisador) com as fontes 

assumiu um caráter essencial para a pesquisa e a escrita histórica, sendo ambos 

interdependentes, uma vez que as fontes têm muito a dizer, mas é necessário estabelecer um 

diálogo, já que elas não falam por si sós, sendo importante que sejam questionadas pelo 

pesquisador. A importância, as possíveis interpretações e resultados dos documentos para 

Kossoy (1989) estão intrínsecos a quem consegue, em virtude de sua bagagem cultural, 

sensibilidade, experiência humana e profissional, formular-lhes perguntas adequadas e 

inteligentes. 

Assim, a construção do objeto, não só depende da existência e do acesso às 

fontes, como é resultado da formação, da criatividade e dos valores do pesquisador 

(NOSELLA e BUFFA, 2013). No caso específico da fotografia escolar, não basta apenas 

saber ler e ver, a sua leitura consiste em uma atividade de identificação, cuja interpretação 

resulta em atividades de comparação, dedução e criticidade, o que exige do pesquisador 

imaginação, sensibilidade e experiência de vida.  Por isso, merece destacar que o observador-

pesquisador possui vivências e experiências enquanto estudante e educador, que são utilizadas 

no decorrer da investigação. 

Cientes das possíveis fontes de pesquisa com grande potencial para fornecer as 

informações almejadas e permitir as análises propostas, realizamos um trabalho de campo na 

busca por fotografias e outros documentos relevantes ao estudo que se constituiu numa 

intensa atividade arqueológica por meio de visitas a arquivos públicos e privados. Após os 

trâmites burocráticos, mediante solicitação acompanhada de justificativa, fomos autorizados a 

pesquisar em diversos arquivos físicos (museus, prefeitura, câmara municipal, imprensa, 

cartórios, igreja, diretorias de ensino, centros de memória, bibliotecas, escolas...), além de 

arquivos públicos virtuais como o da Assembleia Legislativa do Estado, o Arquivo Público 
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Estadual e a Imprensa Oficial do Estado. Privilegiamos o próprio arquivo da instituição e, 

também, acervos de particulares, como álbuns de retrato de pessoas que passaram pela escola.  

Consultando esses arquivos, obtivemos inúmeros documentos como circulares, 

ofícios, decretos, leis, cartas, relatórios, mapas de movimento, livro-ponto, livros de 

matrícula, livros de exames finais, livros atas, plantas, anuários, periódicos... e selecionamos 

aqueles concernentes à escola, à educação e ao patrono. No caso específico de álbuns 

fotográficos, as pessoas: alunos, professores, funcionários e familiares foram contatadas a 

partir de anúncios na imprensa local, da consulta de listas, agendas de telefone e de fichas de 

prontuário arquivadas na escola.  

Encontradas as fotografias e outros documentos, procedemos a uma 

investigação com o propósito de identificar a data, o local, os caracteres de sua fonte e, 

eventualmente, quando possível, no caso das fotografias, as pessoas presentes, sendo, a 

seguir, fotocopiadas e digitalizadas, compondo um arquivo para uma eventual seleção e 

utilização na pesquisa, tendo, logo em seguida, os originais devolvidos a seus proprietários. 

Utilizamos fotografias produzidas por outras pessoas, ou seja, aquelas encontradas nos 

arquivos da instituição e também em álbuns fotográficos de pessoas que tiveram alguma 

relação com a escola (alunos, funcionários, professores...).  

A seleção, classificação e organização das fotografias e dos demais 

documentos obedeceram a uma ordem lógica e temática e não cronológica, restringindo-se 

àqueles que retrataram fatos relacionados à educação (cultura escolar e a história da escola), 

contemplando os diversos espaços, tempos e situações do cotidiano escolar. Constatamos a 

escassez de fotografias referentes aos períodos mais antigos, no entanto caracterizava-se como 

um fator previsível, já que o acesso a essa tecnologia era muito restrito. Tal deficiência foi 

suprimida pelo suporte fornecido por outras fontes. 

No processo de coleta de depoimentos semiestruturados, a busca por depoentes 

aconteceu por meio de garimpagem no arquivo da escola, a partir da consulta aos livros de 

movimento (antigo livro ponto), livros de matrículas e de exames finais, agendas de telefone e 

a partir da identificação em fotografias anteriormente encontradas. Dentre as pessoas 

selecionadas priorizamos aquelas reconhecíveis em alguma fotografia do cotidiano escolar, 

abrangendo depoentes de naturezas distintas, como alunos, professores e funcionários 

distribuídos entre os diversos períodos ao longo da existência da instituição de ensino. Deste 

modo, quando questionado pelo pesquisador, cada depoente, a partir do resgate de sua 

memória, pôde fornecer detalhes da cultura escolar do contexto em que estabeleceu um 

vínculo com a instituição de ensino e, quando agrupados, os depoimentos proporcionaram não 
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somente resultados consensuais, como também, revelaram sob várias perspectivas uma visão 

geral de seu conjunto. 

Os depoimentos foram colhidos no dia, horário e local de escolha do 

participante, fosse à instituição de ensino, em sua residência ou em outro local sugerido por 

ele. O depoente foi convidado a falar de suas vivências e experiências sobre os tempos de 

escola, cujo relato gravamos em áudio e transcrevemos posteriormente, principalmente das 

pessoas mais idosas, ou escrito (manuscrito ou digitado) por ele próprio, caso fosse de sua 

preferência.  

Nesta pesquisa, além de utilizarmos várias fotografias para analisar um aspecto 

específico, utilizamos também uma mesma fotografia para analisarmos aspectos distintos. Em 

algumas situações a própria fotografia foi utilizada como um dispositivo para mobilizar as 

lembranças das pessoas, estabelecendo um diálogo entre a fonte imagética e oral, pois quando 

observamos uma fotografia, a partir de dados nela materializados, a nossa imaginação pode 

ser estimulada, resgatando situações e suscitando sensações e sentimentos passados. Assim, a 

fotografia, mais que uma fonte de pesquisa, foi utilizada como um catalisador de memórias.   

Depois de transcrito, apresentamos o relato ao depoente, garantindo-lhe a 

possibilidade de efetivar correções de dados ou acréscimos de detalhes não ditos e validação 

das informações. Durante o contato inicial com eventuais depoentes proprietários de 

fotografias e outros documentos escolares, aqueles foram orientados quanto ao propósito e à 

importância da investigação, sendo solicitada, para fins de utilização e publicação, a devida 

permissão do uso de seu relato, de sua fotografia (ou de sua imagem) e documentos escolares, 

por meio de documento próprio (TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

Nos momentos iniciais desta investigação, paralelamente à procura por 

fotografias e à coleta de depoimentos, realizamos um levantamento bibliográfico para um 

embasamento teórico e crítico das informações adquiridas e reflexões posteriores. 

Simultaneamente a estes processos, empenhamo-nos em desvendar os fatos recônditos sobre a 

vida do patrono da instituição, tarefa que ultrapassou as nossas expectativas em relação ao 

trabalho e ao tempo despendidos e, por esta razão, importou-se mencioná-los.   

Em virtude da ausência de informações na unidade escolar, na Diretoria de 

Ensino da região de Limeira, na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e de posse 

apenas do local de início de sua investidura no magistério paulista, bem como o seu próprio 

nome – o que difere do que exatamente consta em seu registro, abarcando, em razão disso, 

muito mais dificuldades –, transitamos por dois caminhos: vida profissional, seguindo os 

passos a partir de sua história profissional, e vida pessoal, buscando os seus familiares e 
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descendentes. 

Ambos os caminhos nos levaram a várias cidades do estado de São Paulo, 

inclusive a outro estado, o de Minas Gerais. O fato de a pesquisa ultrapassar os limites do 

município de Limeira e até do estado de São Paulo não foi surpresa, já que todas as pistas 

acenavam para que o patrono não provisse do município ou região onde se localiza o 

estabelecimento de ensino que recebera seu nome, pois, naquele momento, a própria imprensa 

local questionou, apreensiva e curiosa, juntamente com todo o município, quem era essa 

pessoa. Durante estes itinerários, a pesquisa esbarrou em alguns percalços.  

Pelo percurso profissional, deparamos com a inexistência de arquivo, em uma 

das instituições em que o patrono trabalhou, devido a um incêndio, impedindo-nos de 

continuar. Inclusive, preocupou-nos muito o mau estado de conservação do arquivo de 

algumas instituições escolares e órgãos públicos visitados, cuja documentação encontrava-se 

privada de zelo adequado, estando disposta em salas impróprias e deteriorando-se devido ao 

excesso de umidade decorrente de infiltrações nas paredes ou no teto e à exposição excessiva 

da luz solar ocasionada pela ausência de cortinas nas janelas.  

  Pela via pessoal, constatamos que os descendentes imediatos do patrono não 

mais existiam (entre os vivos) e a empreitada pela busca de algum neto levou-nos até o estado 

de Minas Gerais. Embora tendo encontrado uma neta, esta não sabia que uma escola no estado 

de São Paulo ostentava o nome de seu avô, como também nenhuma informação possuía a seu 

respeito, pois quando de sua morte ainda não havia nascido.  Todavia, tempos depois, 

revirando o arquivo familiar, fomos contemplados com uma foto. Além disso, nada mais 

obtivemos, exceto a informação da possível cidade e região onde nascera e vivera por alguns 

anos. 

  O insucesso nessas linhas de pesquisa obrigou-nos a recorrer ao suporte 

proporcionado por fontes documentais provenientes de arquivos de museus, cartórios, igreja e 

imprensa da provável localidade e região onde teria nascido e vivido parte de sua vida. Essas 

fontes não supriram tudo sobre a biografia do patrono nem mesmo esvaziaram as 

possibilidades de novos dados, porém forneceram o suficiente para auxiliar-nos a construir a 

sua identidade.   

 

1.4.  Formato, finalidade e disposição do texto. 
 

 O resultado dessa pesquisa constituiu um escrito histórico e ressaltou que, 

assim como observam Buffa e Pinto (2002), as fotografias, ao mesmo tempo em que podem 
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ser exploradas enquanto fonte de pesquisa para a educação, auxiliam na preservação da 

memória escolar e não apenas completam o texto, como também, são textos em si mesmos. 

Além disso, em diversos trabalhos, como relata Leite (1998), o texto escrito e o visual 

aparecem juntos e se complementam, mas existem aqueles em que o divórcio entre os dois é 

completo.  

Neste trabalho, a imagem e a linguagem escrita constituíram uma relação de 

reciprocidade, na qual o texto cumpriu a função de explicar a fotografia, ou seja, os resultados 

da leitura e análise da fotografia foram expressos por meio da linguagem escrita. Logo, o 

texto exerceu a função de delator de todo o potencial da fotografia16 revelado pelo observador, 

lembrando que, conforme Barthes (1990, p. 20), “a imagem já não ilustra a palavra; é a 

palavra que, estruturalmente, é parasita da imagem”. Assim, o texto constitui uma mensagem 

dependente da fotografia, responsável por sua conotação, isto é, a de lhe inculcar significados. 

Essa forma de uso da imagem com o texto foi definida por Barthes (1990) de ancoragem. Na 

ancoragem “o texto dirige o leitor através dos significados da imagem e o leva a considerar 

alguns deles e a deixar de lado outros. [...] A imagem dirige o leitor a um significado 

escolhido antecipadamente” (BARTHES, 1990, p. 38-41). Logo, a linguagem escrita centra-se 

em orientar a significação da imagem fotográfica, sujeita a apresentar significados diversos 

conforme a intenção preestabelecida do observador.  

Portanto, convém esclarecer que as possibilidades de análises desta pesquisa 

encontram-se abertas, sendo estas os resultados produzidos pelas fontes a que tivemos acesso, 

mediante a cultura, a história de vida, a sensibilidade e a perícia do pesquisador em interrogá-

las. Deste modo, a produção científica não se restringe apenas a novas fontes e procedimentos 

metodológicos, pois o diálogo de outros pesquisadores com as mesmas fontes poderá não 

apenas complementar, como também, explorar novos ou os mesmos aspectos e situações, com 

outros olhares e questionamentos, atribuindo novas interpretações e hipóteses.   

Espera-se que o trabalho com a imagem fotográfica – por meio de sua leitura e 

interpretação – aliada a depoimentos e outros documentos, atuem como um mecanismo de 

elucidação da relação entre a escola e o tempo, fornecendo subsídios para identificar e 

analisar eventuais semelhanças, contrastes, permanências e transformações de aspectos físicos 

                                                 
16A relação entre a fotografia e o observador ostenta dois elementos: o studium constitui por aquilo que desperta 
um interesse geral por ela, atraindo a atenção pela curiosidade, ou seja, relaciona-se com o seu contexto cultural 
e técnico e com as intenções e visão de mundo do fotógrafo, sendo percebido devido à bagagem cultural do 
observador, relacionando-se seja às personagens, seja pelos locais ou fatos representados; o punctum possui 
caráter subjetivo, isto é, caracteriza-se por aquilo que parte da cena e ultrapassa o campo da matéria visual, 
desencadeando no observador determinados sentimentos e emoções, cuja sensibilidade e inconsciente são 
inquietados por ela. (BARTHES, 1984). 
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e sensíveis situados entre o plano da intencionalidade, constituído pelo projeto pedagógico17 

da escola, e o plano da realização, que perpassa o processo educacional. 

A partir do apresentado, visando a satisfazer o proposto em relação ao nosso 

objeto, organizamos o trabalho conforme a seguinte estrutura textual: 

Na seção A configuração do ensino em Limeira e no estado de São Paulo, 

situamos e analisamos o processo de desenvolvimento do ensino no município de Limeira e 

do estado de São Paulo desde o início da época imperial, momento de formação do povoado 

que lhe deu origem, até os anos finais da Era Vargas, ocasião18 em que foi criado o terceiro 

grupo escolar do município, recorte espacial de nosso estudo. Considerando que o progresso 

educacional caminha junto com o crescimento do município e do estado, sendo consequência 

de anseios, lutas e políticas públicas socialmente construídas ao longo do tempo, 

caracterizamos a evolução da educação no município e no estado, concomitantemente aos 

seus contextos político, econômico e social. Esses aspectos são necessários para a 

compreensão do desenvolvimento, das condições e da estruturação da educação no município 

e simultaneamente no estado.      

Permeou o foco de nosso estudo, compondo subsídios fundamentais para a 

compreensão da dinâmica educacional em âmbito local e estadual, o processo de constituição 

e divisão territorial do município e o processo de racionalização administrativa do ensino 

paulista. Estes fatores, além de aparecerem entrelaçados, pois implicaram, consequentemente, 

na região de abrangência educacional do município e na descentralização da administração do 

ensino no estado, atuaram mutuamente com a própria investigação, definindo onde pesquisar, 

já que o ensino, a partir de sua emersão, esteve subordinado, conforme o período, a uma 

determinada instituição governamental e respectiva área de jurisdição. Sendo a educação da 

atualidade caracterizada por constituir resquícios do passado, o entendimento desse período 

que antecede o recorte temporal de nossa pesquisa implicou de forma imprescindível e 

significativa na compreensão do processo que desencadeou a configuração e forneceu 

sentidos ao nosso objeto de estudo.  

Portanto, caracterizamos e analisamos a racionalização administrativa da 

educação e o ensino, desde o início de sua regulamentação pelo poder público, quando ainda 

                                                 
17 Projeto pedagógico ou proposta pedagógica, com finalidades políticas e pedagógicas – compromisso com a 
formação do cidadão e intencionalidade da escola, respectivamente – direciona o processo educacional conforme 
a realidade do estabelecimento de ensino e da sociedade em que se insere, ou seja, de acordo com os seus 
problemas, peculiaridades, expectativas e respeitando as normas de seu sistema de ensino. A elaboração deste 
dispositivo ocorre com a participação dos docentes e demais profissionais da educação mediante reflexões com 
representantes de pais e alunos. (ALMEIDA, 2013). 
18 Limite inferior do recorte temporal de nosso estudo, cuja amplitude transita entre as décadas de 1940 e 2010. 
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não havia uma obrigatoriedade de frequência nem mesmo casas específicas para a sua função, 

existindo para poucos. Todavia, ao longo do século XIX, simultaneamente ao processo 

gradativo de alforria dos escravos até a sua abolição definitiva, aconteceu que a partir de 

dispositivos de criação, estruturação e funcionamento, o ensino assumiu o caráter de público, 

sendo criados, na última década deste século, prédios específicos, conforme as novas 

necessidades e exigências pedagógicas e higiênico-sanitárias da educação, fornecendo ao 

ensino e à escola novos significados juntamente com uma nova cultura escolar.  Adentrando o 

século XX, em razão da industrialização e do crescimento populacional, a demanda por 

escolas tornou-se crescente, cujo ensino, na década final da primeira metade daquele século, 

já se configurava como obrigatório e gratuito para o nível primário, caminhando e assumindo 

cada vez mais o caráter de educação popular. 

A seção, História Institucional, reconstrói a história da instituição de ensino, 

que compõe o recorte espacial da pesquisa, o terceiro grupo escolar do município de Limeira. 

Para a história da instituição, exploramos os contextos envolvendo os processos de criação, 

instalação, fundação, a sua evolução, além de transformações ocorridas ao longo do tempo, no 

período correspondente ao nosso recorte temporal, entre as décadas de 1940, época de sua 

origem, até o momento atual, década de 2010.  Nesse intervalo, a escola teve o currículo 

alterado, deixou de ser grupo escolar para tornar-se escola de primeiro grau (primário e 

ginasial), ampliou-se o número de salas de aulas, novos espaços escolares foram criados ou 

transformados, novos profissionais em educação foram incorporados, modificou-se o patrono 

e sua denominação e assim por diante. 

Analisamos e caracterizamos o processo evolutivo da escola, a partir do 

momento em que a sua necessidade apareceu reivindicada pela sociedade, cuja trajetória 

enfrentou dificuldades e empecilhos antes de consolidar-se como uma realidade, até o 

momento em que a instituição apareceu carregada de aspectos, alguns novatos, dando uma 

nova cara ao educandário, e outros sobreviventes, conservando parte de sua essência. 

Enquanto alguns aspectos não tenham resistido, outros persistiram, denotando as marcas 

deixadas a partir do trânsito pelo tempo.   

Com a seção Denominação Patronímica desvendamos a história do patrono do 

estabelecimento de ensino, recorte espacial da pesquisa, que até então se encontrava oculta, já 

que os alunos, professores e funcionários que atualmente convivem em seus espaços escolares 

desconheciam a pessoa que identifica e diferencia a instituição escolar das demais. A ausência 

de biografia, busto ou foto do patrono levou-nos a investigar a sua vida pessoal, escolar, 

profissional e suas contribuições para a sociedade, em específico, para a educação, razões que 
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justificaram a sua escolha como designação patronímica para a escola, tornando-o merecedor 

de tal homenagem e que permitirá à comunidade escolar, perante o seu reconhecimento, 

construir uma identidade e fortalecer o vínculo com a instituição de ensino.19  

Há de se destacar também que a instituição escolar teve outra denominação 

patronímica além da existente, cujos pormenores aqui foram apresentados. Durante a 

concepção da identidade do patrono, a nossa busca ultrapassou os limites do estado de São 

Paulo, excedendo em expectativas de trabalho e tentativas frustradas, até alcançarmos o 

propósito. A compreensão da história da escola e de seu patrono, além de possibilitar o seu 

conhecimento e reconhecimento, fez-se fundamental para estudarmos e traçarmos as análises 

específicas das situações a envolver a dinâmica entre o tempo e espaço escolar. 

Esta seção, Cultura escolar: a dinâmica do tempo-espaço escolar, representa o 

foco principal de nosso trabalho. A partir do estudo da cultura escolar de nosso recorte 

espacial, o Terceiro Grupo Escolar de Limeira, identificamos e analisamos na relação da 

escola com o tempo, em diversas situações do cotidiano escolar, eventuais semelhanças, 

contrastes, permanências e transformações envolvidas ao longo do período de existência da 

instituição, compreendendo o intervalo entre as décadas de 1940 a 2010. Mediante o diálogo 

com elementos constituintes do próprio universo escolar, como a fotografia em conjunção 

com o depoimento e outros documentos, já que estão impregnados de vestígios da cultura da 

escola, revelamos e analisamos aspectos históricos, filosóficos, políticos, socioeconômicos e 

culturais fundamentais para a compreensão dos sentidos e significados que configuram a 

dinâmica entre o tempo e espaço escolar. 

O nosso trânsito entre o espaço e o tempo utilizou-se de dois percursos: o 

sincrônico, em que analisamos situações e relações entre o indivíduo e a escola em 

determinados contextos; e o diacrônico, em que, a partir do desencadeamento de uma 

temporalidade, analisamos as situações e as relações do passado em relação ao presente.  

Dentre as situações estudadas, analisamos: a arquitetura do prédio, mobiliário e 

espaço escolar, os seus significados para o ensino e para a sociedade e a sua implicação na 

organização do trabalho escolar; a organização do trabalho, espaço e tempo escolar, a 

racionalização das atividades e dos ambientes escolares em decorrência do tempo e de 

preceitos administrativo-pedagógicos e a importância de cada profissional no interior da 

escola; a relação entre o aluno e a escola e as diversas configurações de interações adquiridas 

como a relação professor-aluno, relação aluno-conteúdo, relação aluno-tecnologia, relação 

                                                 
19 No dia 20 de outubro de 2016, a partir de informações e materiais obtidos por essa pesquisa e fornecidos à 
escola, aconteceu a reinauguração do retrato e da biografia de seu patrono. 
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gênero-escola; a educação e civismo, focalizando a função da escola na formação do cidadão 

num ambiente formado por não familiares, na medida que o prepara para a vida em sociedade; 

o uniforme, não apenas como um mero material no espaço escolar, mas um elemento da 

cultura institucional que dá significado e norteia certas relações no universo do ensino, bem 

como possui sentido histórico que sofre alterações com o passar do tempo; as festas escolares 

e a sua finalidade para a comunidade escolar. 

As situações estudadas foram, ao mesmo tempo, constituídas por permanências 

e transformações, pois não houve apenas mudança nem apenas conservação. Ainda que o 

prédio original permaneça em sua estrutura física, alterou-se a forma como os seus espaços 

foram vistos e utilizados: o local utilizado pelo professor e alunos continuou o mesmo, no 

entanto, a relação entre eles modificou-se, o professor não é mais o único detentor do 

conhecimento nem o aluno um sujeito passivo; as carteiras deixaram de ser fixas ao chão, 

adquirindo disposições diferentes conforme a proposta de atividade; o aluno deixou de ser um 

depósito de conteúdo e dispositivo de memorização e ele próprio constroi, com a mediação do 

professor, o conhecimento... 

O estudo da dinâmica entre o tempo e o espaço escolar fez-se fundamental para 

a compreensão da importância e da implicação dos aspectos da cultura escolar na sustentação 

do processo educacional, ou seja, quanto a educação escolar está vinculada e é organizada a 

partir da própria cultura da escola. As reflexões proporcionadas, não apenas exibiram 

impressões da materialidade e simbologia de uma escola dotada de identidade, história e 

cultura própria, como também, por esta instituição compor juntamente com outros 

estabelecimentos um mesmo sistema de ensino, submetida às mesmas regras, políticas 

públicas, preceitos pedagógicos e administrativos, permitiram a reconstituição e a 

compreensão das relações e situações envolvendo os indivíduos, a educação e o ambiente 

escolar em diferentes contextos, no âmbito de seu conjunto. 

Assim, nas próximas seções, como necessidade e suporte ao estudo da 

dinâmica entre o tempo e o espaço escolar, exploramos e situamos, respectivamente, o 

processo de desenvolvimento educacional no município de Limeira e no estado de São Paulo 

até o momento de criação do nosso recorte espacial, o Terceiro Grupo Escolar de Limeira; o 

processo de criação, instalação, fundação e evolução da referida instituição de ensino, 

correspondente à amplitude de nosso recorte temporal, entre as décadas de 1940 a 2010; além 

do processo de reconstrução da história de seu patrono. 
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2. A CONFIGURAÇÃO DO ENSINO EM LIMEIRA E NO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
Não é metodologicamente apropriado encarar o local e o nacional como 
oposições excludentes. As investigações sobre as formas específicas que a 
educação assume em nível local são necessárias não apenas para 
conhecermos essas manifestações particulares. Na verdade, são uma 
exigência também para o conhecimento efetivo, isto é, para a compreensão 
concreta da educação em âmbito nacional. (SAVIANI, 2012, p. 27). 

 

Considerando-se que a educação em Limeira se correlaciona com a do estado 

de São Paulo, caminhando juntas, por meio da formação administrativa e do desenvolvimento 

econômico de ambos, a compreensão do ensino no município realizou-se a partir da análise de 

sua evolução administrativa e econômica, paralelamente aos processos de normatização e 

organização do ensino paulista, desde o início do período imperial, coincidindo com a 

formação do município.   

Para tanto, importou-nos saber que a província de São Paulo, até o ano de 

1853, também abrangia o território paranaense, denominado, anteriormente, Comarca de 

Coritiba, desmembrado20 quando elevado à categoria de Província com a denominação de 

Paraná. Assim, vários municípios existentes e pertencentes atualmente ao estado do Paraná, 

no início do Império, constituíam a província de São Paulo que foi reduzida à atual área. 

Informações relativas a alterações de divisão territorial e administrativa do 

estado de São Paulo não apenas permitiram identificar a superfície delimitada pelo município 

e a área jurisdicional de uma instituição governamental (como a Diretoria Regional de 

Ensino) a que uma escola pertenceu (ou pertence) e esteve subordinada em um período 

específico, como também auxiliou na própria investigação, definindo o local onde pesquisar, 

além de explicar a incoerência apresentada em determinados resultados estatísticos.  

A escassez ou inexistência de bibliografia referente ao ensino em Limeira, 

principalmente no período imperial e na primeira metade do século XX, levou-nos a explorar 

diversos documentos governamentais como relatórios, mensagens, discursos e falas dos 

presidentes provinciais, além de anuários do ensino, relatórios de inspetores de ensino, 

anuários do estado de São Paulo, documentos e relatórios da câmara e da prefeitura municipal 

e legislações da esfera nacional, estadual e municipal. Todas as fontes produzidas em face das 

forças conflitantes daquele período apresentaram-se carregadas de dados estatísticos e 

informações referentes ao ensino em sua correlação cidade/estado, mostrando-se suficientes 

para o subsídio de nossas análises. 

                                                 
20BRASIL, 1853.  
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2.1. O ensino no Império e as escolas de primeiras letras. 

 

O município de Limeira, durante as suas primeiras décadas de existência, 

correspondentes ao século XIX e as primeiras décadas do século XX, assim como todo o 

estado de São Paulo, refletia a economia do país, sendo essencialmente agrícola. Antecedendo 

ao período imperial, o Velho Oeste Paulista21, região onde futuramente se instalaria o 

município de Limeira, já se encontrava em pleno processo de desenvolvimento econômico. 

Assim como os demais municípios da região, Limeira iniciou a sua vida com as plantações de 

cana-de-açúcar, sucedida, expressivamente, a partir da segunda metade do século XIX, pelos 

cafeeiros, somados, posteriormente, no final do século XIX, ao incipiente desenvolvimento 

industrial e comercial do município. 

Ainda no Brasil Imperial, na região do Velho Oeste Paulista, em Vila Nova da 

Constituição (Piracicaba), pertencente a então Capitania de São Paulo, à qual pertenciam as 

sesmarias que deram origem ao município de Limeira e circunvizinhos, a expansão da cana-

de-açúcar, a sua principal cultura, já em fase de exportação, necessitava de melhores estradas 

e condições de transporte para o escoamento de seu produto (o açúcar), pois as existentes 

eram muito precárias e exigiam muitas voltas. Uma estrada direta via Campinas para a capital, 

visando à economia no transporte, melhor acesso e redução no desgaste dos animais de carga 

seria a solução para os prósperos engenhos de açúcar.  

Naquele período, os únicos meios de transporte utilizados para transportar a 

produção das fazendas para os centros consumidores fazia-se por tração animal, fosse 

colocando a própria carga sobre o lombo dos animais ou por meio de carroças ou de carro de 

boi, como vemos na figura 1. Aqui os colonos estavam a transportar, num carro com junta de 

bois, uma enorme tora de árvore. Embora este meio de transporte tenha sido introduzido no 

país ainda durante a colonização dos portugueses, ele ainda continua sendo utilizado em 

algumas regiões. Para tanto, paralelamente à agricultura, havia nas fazendas uma determinada 

área destinada à pecuária, como apresentado na figura 23, mas não apenas para a produção de 

couro, leite e carne para o consumo, como também, para a criação e preparação de animais 

(bovinos e equinos) para a realização de trabalho22, como atividades de preparação do solo e 

de transporte de produtos e mercadorias.  

                                                 
21 Representava a região do sertão ao oeste do Vale do Paraíba, compreendendo a região entre as cidades de 
Campinas e Ribeirão Preto, enquanto o Novo (atual) Oeste Paulista representa a região do estado de São Paulo 
conforme as coordenadas geográficas.  
22 Um trabalho sem o consentimento dos animais, em que estes são utilizados em proveito do homem, em 
situação similar ao trabalho escravo. 
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Figura 1. Carro com junta de bois na fazenda Ibicaba, Limeira-SP, final do século XIX. 

 
Fonte: Acervo Família Levy. 

 

Para tanto, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro23, político e proprietário da 

fazenda Ibicaba24 e representante dos sesmeiros, planejou e solicitou, em 1820, ao governador 

da Capitania, a abertura de uma estrada geral interligando a sesmaria do Morro Azul a 

Campinas. O primeiro censo realizado em 1822 na Vila Nova da Constituição que 

contabilizou os seus primeiros povoadores (231 unidades habitacionais, com 951 pessoas 

livres e 546 escravos), relacionou os bairros já existentes e componentes da futura população 

da freguesia de Limeira: Pinhal, Morro Azul, Rio Acima, Boa Vista, Geada e Tatu, este 

último incluso apenas no censo de 1824. Naquele ano, em 1822, foi autorizada a construção 

da estrada geral (de Campinas a Piracicaba, via Morro Azul) que foi iniciada em 1823 e aberta 

ao trânsito no começo de 1826, com a conclusão das pontes sobre os rios Jaguari e Atibaia. 

Em sua margem, próximo ao ribeirão Tatu, teve início uma povoação25, edificando-se uma 

capela denominada Nossa Senhora das Dores de Tatuhiby, ambas instaladas com o 

consentimento do capitão Luiz Manoel da Cunha Bastos em terreno de sua sesmaria, que, 

posteriormente, foi doada, incorporando-se ao patrimônio da capela (representada pela 

Sociedade do Bem Comum26) em escritura lavrada em 26 de fevereiro de 1832, 

correspondendo a um quarto de légua em quadra (BUSCH, 2007). 

                                                 
23 Para saber mais detalhes sobre Vergueiro enquanto homem social, colonizador, empreendedor e político, 
consultar FORJAZ (1924).  
24 Situado na sesmaria do Morro Azul, freguesia da Limeira, pertencente à Vila Nova da Constituição 
(Piracicaba), constituindo-se posteriormente o território do município de Limeira e atualmente, desde a 
emancipação política e administrativa de Cordeirópolis, a fazenda integra o município deste. 
25 Portanto, este povoado, atualmente denominado de Limeira, tem como origem o ano de 1826 e instituído, a 
partir de 1956, o dia 15 de setembro como comemoração do Dia da Cidade de Limeira. (LIMEIRA, 1956a). 
26 Sociedade constituída por representantes da localidade, que antes da elevação de uma povoação à vila, à guisa 
de Câmara, cuidava de seus interesses. 
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O ponto inicial da formação do município de Limeira pode ser visto na figura 

2, da década de 1930, onde se tem a vista parcial da cidade, cujo edifício da igreja Nossa 

Senhora das Dores, destaca-se ao centro, no mesmo local original da capela, margeando a sua 

traseira com rua do Comércio, via oriunda da antiga estrada geral. 

 
Figura 2. Igreja Nossa Senhora das Dores, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Na província de São Paulo caracterizava-se como habitual a distribuição das 

sesmarias a militares e a pessoas ligadas a famílias abastadas com influência junto ao 

Governo, justificando o poder imputado aos coronéis e latifundiários, que até o início do 

século XX deliberavam sobre as decisões políticas e econômicas dos povoados onde se 

situavam as suas terras. 

A partir da formação da vila, a via que lhe deu origem, na parte correspondente 

à região urbana, foi denominada de rua da Estrada Geral e, posteriormente, devido à grande 

aglomeração de estabelecimentos comerciais em sua extensão, passou a ser chamada de rua 

do Comércio. Esta rua, desde a sua criação, manteve a sua importância para o 

desenvolvimento do município onde, mais tarde, em homenagem a um dos grandes 

industriários dalí, foi nomeada de rua Dr. Trajano de Barros Camargo. No início do século 

XX, esta rua, ainda sem calçamento, pode ser vista a partir da proximidade da esquina da 

atual rua Laranjal, no sentido bairro-centro (Rio Claro – Limeira), como apresentada na figura 

3. Como se observa, o perímetro urbano limitava-se até ao atual cruzamento entre a avenida 
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Ana Carolina de Barros Levy e a rua Lavapés. É interessante notar que a rua do Comércio, ao 

atravessar a região central da cidade, margeia a igreja Nossa Senhora das Dores, cuja torre 

aparece em destaque, situada ao fundo, à sua esquerda. 

 
Figura 3. Rua do Comércio, Limeira-SP, início do século XX. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 

 

Enquanto isso, no Brasil, logo após outorgada a Constituição do Império em 

1824, a qual estabeleceu a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, foi instituída em 

1827 a primeira lei27 regulamentando a escola primária28 e criando escolas de primeiras letras 

em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, inclusive para meninas, pois até o 

momento elas se encontravam exclusas da educação. Até então, havia as denominadas Aulas 

Régias, instauradas após a expulsão dos jesuítas do Brasil, pelo Marques de Pombal, em 1759, 

o qual retirou o poder educacional da Igreja, transferindo-o ao Estado, cuja educação até os 

dias atuais volta-se aos seus interesses. Antes mesmo da Proclamação da Independência a 

Corte já havia demonstrado uma preocupação com o ensino de primeiras letras, pois, a partir 

                                                 
27 Esta lei tratou de diversos assuntos como a descentralização do ensino, remuneração dos professores, currículo 
mínimo, ensino mútuo, admissão de professores e escolas para as meninas. (BRASIL, 1827). Devido à grande 
importância desta lei para a educação, a sua data de criação (15 de outubro) serviu de referência para a 
comemoração do Dia do Professor, declarado feriado escolar. (SÃO PAULO, 1948c). 
28 Correspondente ao ensino elementar, atual ensino fundamental I. 
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de 1821, enquanto fosse incapaz de proporcionar a instrução adequada em todo o seu 

território, permitiu-se29 a qualquer cidadão a abertura dessas escolas, independente de exame 

ou licença. 

O método adotado nas escolas de primeiras letras era o ensino mútuo30, em que 

alunos situados em um nível mais avançado e orientados por seu professor, atuavam como 

monitores de grupos formados entre seus colegas, visando a ensinar o maior número possível 

de crianças. Nessas escolas, aos meninos, os professores deveriam ensinar a ler, escrever, as 

quatro operações de aritmética, números decimais e proporções, as noções gerais de 

geometria prática, a gramática de língua nacional, os princípios de moral cristã e da doutrina 

da religião católica e apostólica romana, privilegiando para as leituras a Constituição do 

Império e a história do Brasil. Às meninas, as professoras, ensinariam o programa destinado 

aos meninos, exceto as noções de geometria e limitando o estudo de aritmética às suas quatro 

operações, incluindo habilidades relacionadas à economia doméstica.  

Percebe-se aqui a resistência da influência da moral religiosa sobre o ensino. O 

ensino da doutrina católica como integrante do currículo31 no ensino de primeiras letras deve-

se à união entre Estado e Igreja Católica, presente no Brasil desde o século XVI com a 

chegada dos jesuítas. O ensino religioso foi mantido na Constituição de 1824 e, como 

fortalecimento da relação entre os dois poderes, a religião Católica Apostólica Romana 

estabeleceu-se como a religião do Império. Este vínculo entre o Estado e a Igreja Católica 

prevaleceu durante todo o período imperial. 

Apresenta-se, também, ainda muito evidente, o preconceito sobre o potencial 

feminino referente ao campo das ciências exatas, como noções de geometria e matemática. 

Além da diferenciação no currículo em relação ao gênero, com restrições e voltado para a 

aprendizagem de atividades domésticas para as meninas, as escolas femininas eram criadas 

apenas mediante a sua necessidade, conforme o julgamento do presidente da província. 

Embora não houvesse a obrigatoriedade de frequência escolar, a prioridade centrava-se no 

ensino dos meninos. 

O estabelecimento de padrões comportamentais e a distinção entre gêneros 

resultaram da influência imputada pela religião, dentre elas a católica, instituindo à mulher a 

                                                 
29 BRASIL, 1821a. 
30 Método Lancasteriano. O inglês Joseph Lancaster (1778-1838) sustentou o seu método no ensino oral, perante 
o uso constante da repetição e da memorização, com o intuito de coibir a preguiça, a ociosidade e visando ao 
silêncio. Na atividade pedagógica aspirava-se dos alunos disciplinarização mental e física e não criatividade e 
reflexão. (NEVES, 2003). 
31 Conjunto de todas as experiências e atividades escolares de aprendizagem proporcionadas por meio do 
processo educacional. (ALMEIDA, 2013). 
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imagem de virgem e mãe (ALMEIDA, 2006), cuja doutrina permaneceu presente como parte 

obrigatória do currículo das escolas públicas durante todo Império.  

A partir dos relatórios dos presidentes da província de São Paulo apresentados 

ao Conselho Geral ou à Assembleia Legislativa – apesar da precariedade na compilação dos 

dados, devido a algumas imperfeições durante a coleta e omissões no envio dos mapas e 

relatórios com as informações – pode-se obter uma sinopse geral da situação em que se 

encontrava o ensino no decorrer do Império. Os dados constantes na tabela 1, a seguir, 

apresentam a evolução do número de alunos matriculados e de escolas de primeiras letras 

providas e vagas. 

 
Tabela 1.  Escolas de primeiras letras e alunos matriculados na província de São Paulo. 32 

    1830 1840 1850 1860 1870 1880  

Escolas 

Masculinas 
Providas 15 52 84 118 179 320 
Vagas 27 16 24 20 39 142 

Femininas 
Providas     6     8   40  74 119 230  
Vagas 3 1 15 6 11 44 

Total 
Providas 21 60 124 192 298 550 
Vagas 30 17 39 26 50 186 

Matriculados 
Masculino – 2.385 3.026 5.08833 5.761 7.986 
Feminino – 332 975 2.166 3.155 5.224 

Total – 2.717 4.001 7.254 8.916 13.210 
Fonte: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo, 1830-1880. 

 

A prevalência do ensino de primeiras letras às pessoas do sexo masculino 

apresenta-se aparente, cuja prática corroborou com os ditames excludentes da então legislação 

vigente. Aquela era uma época em que a função da mulher na sociedade voltava-se ao zelo da 

casa e à procriação, não tendo necessidade de instrução. E, para manter a submissão da 

mulher em relação ao homem, a aquisição cognitiva pela mulher não era conveniente devido 

ao vínculo entre conhecimento e poder. 

                                                 
32 Havia na província, em 1840, 5 aulas de gramática latina providas (frequentadas por 87 alunos) e 5 vagas; em 
1850, 15 escolas de gramática latina e Francesa providas (frequentadas por 292 moços) e 8 vagas; em 1860, das 
34 escolas públicas secundárias, 33 eram de gramática latina e francesa, com 281 alunos (23 providas e 10 
vagas) e uma de Desenho e Pintura, com 17 alunos. Das escolas privadas, havia 84 de primeiras letras (50 
masculinas e 34 femininas, com 1.811 alunos, sendo 1.136 meninos e 675 meninas), 9 de instrução secundária, 
uma da escola normal (masculino) e 3 Seminários (2 masculinos e 1 feminino), num total de 256 classes; em 
1870, havia apenas uma aula de gramática latina e francesa, com 45 alunos matriculados e 31 frequentes e do 
número de alunos matriculados, havia frequentes apenas 4.430 meninos e 2.632 meninas frequentes. Nas 99 
escolas de primeiras letras particulares conhecidas (63 masculinas, 36 femininas) havia 2.155 alunos 
matriculados (1.316 meninos e 839 meninas) e 1.970 frequentes (1.185 meninos e 785 meninas); em 1880, do 
número de alunos matriculados havia frequentes apenas 6.880 meninos e 4.705 meninas frequentes. O ensino 
secundário reduz-se a uma única aula de gramática latina e francesa (número de alunos ignorado). 
33 Desses, 14 alunos pertenciam à Escola Normal de São Paulo. 
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O professor lecionava aos meninos e a professora às meninas. Assim, havia 

muito mais professores homens do que mulheres. Essa situação caracterizou-se como 

resquício da educação jesuítica no Brasil-Colônia, cuja atividade docente iniciou-se como 

uma profissão masculina e, mesmo depois, com as aulas régias, ficou sob a responsabilidade 

dos homens. Como explica Almeida (1998), a recusa da Igreja Católica ao ensino misto e a 

necessidade de as classes femininas serem regidas por professoras permitiram a entrada 

profissional das mulheres no ensino. 

À vista disso, o ingresso da mulher na docência ocorreu gradativamente, 

concomitantemente ao acesso das meninas à educação. Em 1830, apenas cerca de 29% das 

escolas de primeiras letras da província de São Paulo eram femininas e, ainda, meio século 

depois, em 1880, apesar de um processo crescente no número de escolas, o de escolas 

femininas continuou sendo inferior ao de escolas masculinas, correspondendo, 

aproximadamente, a 42% e 58%, respectivamente. Do montante das 51 cadeiras de primeiras 

letras criadas até 1830, a Província possuía 21 providas, sendo 15 masculinas e 6 femininas. 

Ao todo era 30 cadeiras vagas (58,8%), número maior do que as providas (41,2%), a maioria 

delas masculinas, correspondendo a 90% desse número. 

No decorrer do Império a existência de cadeiras vagas nunca foi suprimida, 

sobretudo, na década em 1880, a grande demanda por ensino acumulou um grande número de 

escolas não providas, totalizando um quarto (25,2%) das escolas criadas. O não provimento 

de muitas cadeiras foi justificado pelos presidentes da Província como resultante da falta de 

professores capacitados e dos baixos salários. O déficit de professores e, consequentemente, o 

grande número de escolas vagas foram situações frequentes durante aquele período. 

A carência de habilitação dos professores para os cargos era comum, pois não 

existiam escolas que preparassem para o exercício do magistério primário, já que a primeira 

escola normal da província de São Paulo foi criada apenas em 184634. Anteriormente, a 

formação de professores deveria ser realizada fora do país ou nas escolas normais existentes 

nas províncias: Rio de Janeiro (criada e instalada em 1835), Bahia (criada em 1836 e instalada 

em 1842), Minas Gerais (criada em 1835 e instalada em 1840) e Mato Grosso (criada em 

1837 e instalada em 1840).  

Importa destacar, também, que desde a sua criação, a Escola Normal de São 

Paulo funcionou com deficiências, não cumprindo satisfatoriamente o seu propósito, fechando 

as suas portas por duas vezes: em 1867, sendo reaberta em 1875 e em 1878, sendo novamente 

                                                 
34 A escola normal possuía naquele ano 19 alunos, todos do sexo masculinos. (SÃO PAULO, 1847). 
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reaberta em 1880. Se em plena atividade a escola normal já não conseguia eliminar a escassez 

e o déficit de professores habilitados, durante as suas paralisações essa situação agravou-se 

ainda mais. Os quesitos35 para a matrícula eram: ser maior de 16 anos; saber ler, escrever e 

contar; de moralidade reconhecida; isento de moléstia ou defeito que desabilitasse o exercício 

do magistério. As suas primeiras turmas foram compostas apenas por alunos do sexo 

masculino, admitindo turma para o sexo feminino apenas em 1875 e, mesmo assim, no 

decorrer do século XIX, assim como no ensino primário, os homens ainda assumiam a 

primazia das matrículas na escola normal. Isso não somente esclarece a preferência pela 

formação de professores homens, como também, auxilia na explicação do predomínio de 

escolas masculinas e o número ínfimo de escolas femininas durante o Império. 

Não bastasse o excesso de cadeiras vagas, estabeleceu-se36 na Província que 

enquanto não houvesse candidatos habilitados às cadeiras, o seu provimento seria provisório e 

a remuneração correspondente a dois terços do ordenado. Esta condição contribuiu ainda mais 

para o não provimento das escolas. Com isso a perspectiva de diminuição das cadeiras vagas 

distanciava-se cada vez mais. 

Em 183037, além das cadeiras de primeiras letras, a Província possuía 9 

cadeiras de Gramática Latina, encontrando-se 2 vagas; dois seminários, o de Sant’Ana e o da 

Glória: o primeiro masculino, com 9 órfãos e 5 pensionistas; o segundo feminino, com 12 

órfãs e 6 pensionistas. Egressos dos seminários, os meninos atuavam como caixeiros e outros 

serviços; as meninas saíam casadas, educadas como boas mães de família.  A partir de 184338, 

para as cadeiras de latinidade a serem providas, foi adicionado o ensino da língua francesa. 

Por conseguinte, o ensino público39 no Império compreendeu a instrução primária, 

correspondente às escolas de primeiras letras, à escola normal e aos seminários; o ensino 

secundário, correspondente ao estudo da gramática latina e francesa e às aulas de pintura e 

desenho. Ao contrário do ensino primário, o secundário foi frequentado apenas por meninos.  

Ainda, em 1830, a então Capela de Nossa Senhora das Dores de Tatuhiby, 

pertencente à Vila Nova da Constituição (Piracicaba), na província de São Paulo, foi 

transformada40 em freguesia e iniciou-se como Curato41 em 3 de fevereiro de 1831. Desde o 

início daquela década, em 1832, a freguesia já denominava42 Limeira. 

                                                 
35 SÃO PAULO, 1874b. 
36 SÃO PAULO, 1846. 
37 EGAS, 1926.   
38 SÃO PAULO, 1843.  
39 SÃO PAULO, 1861. 
40 SÃO PAULO, 1830. 
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Pouco tempo depois, em 1836, foi criada na freguesia de Limeira43 a primeira 

cadeira de instrução primária, correspondente ao sexo masculino, que permaneceu vaga até o 

ano de 184044, quando foi provida, por meio de concurso, em 184145, sob a regência do 

professor Aurélio Justino Franco, com 62 alunos. Suspenso durante o ano de 1843 por ser 

considerado adepto da Revolução Liberal (1842), este professor ocupou a cadeira até 1854, 

quando se aposentou. Além de professor, este cidadão46 estava ligado à vida política da vila 

de Limeira com atuações como vereador e secretário da Câmara. 

Embora a cultura cafeeira despontasse como alternativa econômica para o 

Brasil desde o final do século XVIII, ela conquista o mercado internacional como produto de 

exportação somente no século seguinte, principalmente a partir de sua segunda metade. Ainda 

na primeira metade do século XIX, a expansão do cultivo do café no estado de São Paulo, 

sobretudo na região do Velho Oeste Paulista, ocorreu ao mesmo tempo que a substituição da 

mão de obra escrava pela livre, com a introdução de europeus pelo sistema de parceria47, que 

consistia em pagar o trabalho do colono com uma porcentagem sobre a colheita. A fazenda 

Ibicaba48, situada à época em território do município de Limeira, de propriedade do senador 

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, foi pioneira nesse sistema. A política de imigração e 

colonização oficial do território brasileiro tivera início a partir de 1808, com a chegada de D. 

João VI ao Brasil, o qual comprometeu-se com a extinção gradual do tráfico negreiro e 

autorizou a abertura dos portos às nações amigas, visando, também, a expansão do mercado 

consumidor.  

Alguns dos principais protagonistas da economia brasileira no século XIX são 

destacados na figura 4, seguinte: o café, o produto que impulsionou a economia do país desde 

o início do século XIX até a década de 1930; e o negro (africano), responsável por toda a mão 

de obra envolvendo o processo da cultura cafeeira até a substituição do trabalho escravo pelo 

                                                                                                                                                         
41 Termo religioso usado para designar povoados com as condições necessárias para se tornar uma paróquia 
(freguesia), ou seja, tornar-se o distrito de um município. 
42 PIRACICABA, 1833.  
43 SÃO PAULO, 1836. 
44 SÃO PAULO, 1841. 
45 SÃO PAULO, 1842a.  
46 LIMEIRA, 1845. 
47 O contrato não excluía a transferência dos imigrantes a outros proprietários, desde que estes aceitassem as 
condições previamente acordadas. Os adiantamentos dos custos realizados para o transporte e o sustento dos 
colonos deveria ser pago no prazo estipulado e com juros de 6% ao ano. A cada família cabia um número de 
cafeeiros para cultivar, colher e beneficiar, inclusive de roças para o plantio de mantimentos. O produto da venda 
de café era dividido entre o colono e o fazendeiro, cujo princípio prevalecia para as sobras de mantimentos que o 
colono vinha a vender (DAVATZ, 1941).  
48 Atualmente pertence ao município de Cordeirópolis-SP. Neste ano, a fazenda Ibicaba foi adquirida, em leilão, 
pelos irmãos Simão e José Levy, antigos colonos que enriqueceram como banqueiros em Limeira, sendo os seus 
proprietários até meados da década de 1970. 
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livre, com a implementação gradativa dos imigrantes na lavoura e a legitimação definitiva de 

sua libertação. Dentre os escravos a posar para a fotografia no eito do cafezal, na fazenda 

Ibicaba, aparecem mulheres e homens acompanhados de suas ferramentas de trabalho 

(enxadas) e, dentre esses últimos, observa-se alguns descamisados e descalços. 

 
Figura 4. Escravos na lavoura de café da fazenda Ibicaba, Limeira-SP, século XIX. 

 
Fonte: Acervo Dr.a Lotte Köhler e Dr. Albrecht Shmidt. 

 

A política de imigração e colonização que era gerenciada pelo Governo 

Português, a partir da Independência do Brasil, foi transferida ao Império e, somente em 1834, 

com a uma alteração na Constituição, esse encargo coube aos governos provinciais. O 

movimento imigratório no Brasil não constituiu um evento isolado, mas resultou de um 

processo de grandes transformações sociais, políticas e econômicas decorrentes da redefinição 

política e da reorganização que enfrentara o sistema capitalista e as relações sociais de 

produção no mundo. A repressão ao tráfico a partir de 1850 pela Lei49 Eusébio de Queiroz, o 

progressivo encarecimento do escravo no comércio entre as províncias, a escassez de mão de 

obra nas lavouras e a vulnerabilidade econômica de algumas regiões do continente europeu 

(alto índice de desemprego e pobreza), cujos habitantes estavam dispostos a emigrarem em 

                                                 
49 BRASIL, 1850. 
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busca de uma melhor qualidade de vida em outros países, estimularam a aquisição desses 

estrangeiros para o trabalho manual pelos latifundiários brasileiros.  

As primeiras colônias formadas na província de São Paulo tiveram início em 

1828, quando a elas foram remetidas50, no decurso daquele ano, 149 famílias e 72 pessoas 

avulsas de diversos estados da Alemanha, num total de 926 colonos. Desses colonos, 336 

foram enviados ao município de Santo Amaro, formando a colônia de mesmo nome; 238 à 

Coritiba, na colônia do Rio Negro; 39 à vila da Conceição de Itanhaem; 37 à Cubatão de 

Santos; e o restante seguiram o destino que lhe aprouve. Para atrair imigrantes para o trabalho 

na agricultura, cada família assentada em colônias recebia uma gleba de terra (400 braças 

quadradas), um subsídio diário a cada colono adulto e a cada um de seus filhos menores, além 

de alimentação, durante um período de um ano e meio a custa do Estado. Na década seguinte, 

em 1836, chegaram à provincia 27 colonos trazidos do Rio de Janeiro para trabalharem no 

serviço da ferrovia de Santos e, em 1838, outros 277 imigrantes naturais da Prússia, dos quais 

56 foram engajados na fábrica de ferro de São João de Ipanema, 88 nos serviços da estrada e 

serra de Santos e os demais optaram por outros destinos.  

Passado algum tempo, a ausência de suporte técnico e financeiro, além da 

grande distância aos centros consumidores e às vias de circulação impediram a prosperidade 

dos núcleos, tornando a vida neles inviável, os colonos abandonaram o seu destino inicial e 

disseminaram-se pelo território, inserindo-se na agricultura, no comércio e na industria fabril, 

incorporando-se à população e confundindo-se com ela.  

Após essas experiências de colonização oficial terem sido caracterizadas como 

frustradas, no decurso do ano de 1840, a fim de suprir a deficiência de braços para a 

agricultura, o senador Vergueiro importou 90 colonos portugueses, os quais se estabeleceram 

em sua fazenda Ibicaba e tentara, prematuramente, a partir da imigração desses europeus, 

implantar o trabalho livre pelo esforço da inciativa individual (particular), mas em virtude de 

sua prisão, por conta de seu envolvimento enquanto político na Revolução Liberal de 1842, 

manteve-se afastado da administração dos negócios e a colônia portuguesa, por falta de zelo, 

não prosperou, ficando seus integrantes dispersos e absorvidos nas atividades comerciais 

locais.51 O sucesso na consolidação do sistema de parceria concretizou-se apenas em 1847 

com a vinda52 de imigrantes alemães (423 colonos) – incluindo alguns portugueses restantes 

                                                 
50 SÃO PAULO, 1855. 
51 SÃO PAULO, 1852, 1855. 
52 A empresa de colonização responsável pela vinda dos colonos foi a Vergueiro e Companhia, fundada em 1846 
pelo senador Vergueiro em associação com os seus filhos, que consistia na importação de mão de obra para o 
trabalho nas fazendas de café sob o sistema da parceria e, conforme Forjaz (1924), tratava-se de uma sociedade 
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daquela primeira tentativa – e a fundação, em julho daquele ano, da colônia Vergueiro, na 

fazenda Ibicaba.53  

Naquela década, os estados que futuramente se unificariam para originar a 

Alemanha, assim como Suíça e Portugal, que já eram países constituídos, encontravam-se em 

crise, seus habitantes enfrentavam dificuldades pelo direito ao trabalho, em miséria 

devastadora e sendo a fome uma realidade incontestável (HEFLINGER JÚNIOR e LEVY, 

2010). A oportunidade pelo anseio a melhores condições básicas de vida facilitou a emigração 

desses povos a outros países, como o Brasil e, a partir daquele momento, grupos de imigrantes 

constituíram colônias em diversas fazendas da região e da província de São Paulo. 

Constava no mapa54 dos colonos existentes na fazenda Ibicaba do ano de 1851 

que, após essas entradas de imigrantes – além de 65 alemães em 1849, 50 portugueses em 

1851, 2 espanhóis em período anterior a 1847 e de 14 brasileiros em diversas épocas – e 

diversas saídas, havia um total de 339 colonos (273 adultos e 66 crianças), sendo 48 famílias 

alemãs (234 pessoas), 21 famílias portuguesas (73 pessoas), 4 famílias brasileiras (22 

pessoas), 1 família espanhola (10 pessoas). Dentre as 48 famílias alemãs, havia imigrantes 

que exerciam atividades diversas em seus países como sapateiros (6), alfaiates (6), pedreiro 

(5), carniceiros (2), ferreiro (1), barbeiro (1), carapina (1), marceneiro (1), caldeireiro (1), 

tanoeiro (1); e das 21 famílias portuguesas, havia ferreiro (1) e pedreiro (1), cuja experiência 

técnica era aproveitada na oficina da fazenda e, também, como alternativa de oficio a ser 

exercido após evadirem da colônia.  

Dessa forma, a fazenda Ibicaba, conforme Busch (2007), além de fabricar os 

seus instrumentos agrícolas, também começou a atender a necessidade de outras fazendas. 

Assim, nesta fazenda, sem demora o carro de boi com rodas presas ao eixo foi substituído 

pelo carro de rodas girando sobre o eixo, o qual era mais leve e rápido, o café era limpo por 

uma máquina descascadora própria e, desde 1847 já se utilizava o arado para preparar as 

lavouras. Veja só, os colonos da fazenda Ibicaba a preparar as ferramentas agrícolas no 

terreiro de café, na figura 5. Ao fundo, à esquerda, podem ser observadas as tulhas para 

armazenagem de café e, na lateral superior direita, a torre com o relógio, utilizado para 

controlar o tempo do trabalho. 

                                                                                                                                                         
civil de agricultura e colonização que atuava nos municípios de Limeira e Rio Claro e sociedade mercantil em 
Santos, de negócios de comissões em geral e de compra e venda de café e outros gêneros do país. 
53 EGAS, 1926; SÃO PAULO, 1952, 1855. 
54 SÃO PAULO, 1852. 
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Figura 5. Colonos e escravos no terreiro de café da fazenda Ibicaba, final do século XIX. 

 
Fonte: Acervo Dr.a Lotte Köhler e Dr. Albrecht Schmidt. 

 

Para o ano de 1852, o relatório55 do presidente da província de São Paulo 

registrou em seu território que das fábricas agrícolas existentes, 466 eram de açúcar e 395 de 

café, cujo município de Limeira possuía 33 de açúcar e 22 de café. Portanto, assim como a 

província, naquele período, embora Limeira fosse predominante açucareira, o cultivo de café 

encontrava-se em grande expansão. Esse definhamento da cultura da cana-de-açúcar 

resultava, principalmente, do excessivo preço dos transportes.  

Após a formação da colônia Vergueiro, nos anos subsequentes diversas outras 

colônias foram formadas na província de São Paulo, como a colônia da fazenda Sete Quedas, 

de Joaquim Bonifácio do Amaral (futuro Visconde de Indaiatuba), situada no município de 

Campinas, fundada em 26 de maio de 1852, com 9 famílias, num total de 60 pessoas, todas 

alemãs e protestantes; e a colônia da fazenda São Jerônimo, do senador Francisco Antonio de 

Souza Queiroz, situada na vila de Limeira, fundada em 30 de maio de 1852, com 31 famílias 

num total 149 pessoas, todas alemãs e luteranas.56 Inclusive, algumas famílias de imigrantes 

alemães incorporadas a essas colônias, após terem permanecido nelas por um período de 

quatro anos, tempo necessário para quitar as dívidas e acumular algum saldo em dinheiro, em 

1856 evadiram-se dessas fazendas e adquiriram uma gleba de terra da fazenda Feital, no 

município de Limeira, pertencente a Francisco José Pires, cuja área foi dividida em pequenas 

                                                 
55 SÃO PAULO, 1852. 
56 SÃO PAULO, 1953, 1955. 



49 

 

 

propriedades (EGAS, 1926; HEFLINGER JÚNIOR e LEVY, 2010). Este local constituiu o 

bairro dos Pires57, de natureza rural, caracterizado desde a sua formação por uma comunidade 

em que prevalece a cultura germânica, pois ainda, atualmente, possui muitas famílias alemãs e 

suíças.  

A comunidade alemã do bairro dos Pires, de religião protestante (luterana), por 

uma questão cultural e de necessidade, possuía o seu próprio cemitério, como apresentado na 

figura 6, a seguir, pois até o final do século XIX, o sepultamento de um falecido não-católico 

juntamente com os de fé católica ainda causava estranheza pela sociedade. 

 
Figura 6. Cemitério do bairro dos Pires, Limeira-SP, meados do século XX. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Como sucedeu com este grupo de imigrantes, situação similar ocorreu com 

outras famílias que, após certo período vivendo em colônias de fazendas, como a de Ibicaba, 

dedicando-se à agricultura, quando egressas, migraram para outros bairros do próprio 

município ou vizinhos, contudo, naquela ocasião, na condição de proprietários de suas terras. 

Mas também houve imigrantes que não se restringiram às atividades rurais, os quais 

                                                 
57 O bairro dos Pires subdivide-se em três: Bairro dos Pires de Baixo, Bairro dos Pires de Cima e Bairro dos 
Pires do Meio, sendo neste onde se situa o cemitério, a igreja e a escola. Embora, oficialmente, haja essas 
distinções, os contatos são diretos e viabilizados pelas atividades das igrejas localizadas no centro dos três 
bairros, cujos residentes se identificam como moradores do Bairro dos Pires, sem especificação. (BEZERRA, 
2002).  
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instalaram-se em cidades e, aproveitando-se das habilidades e ofícios que exerciam em sua 

pátria natal, dedicaram-se às incipientes atividades urbanas, como no comércio e na indústria.  

Em consequência ao processo imigratório, houve o aumento do contingente 

populacional e, paralelamente, a crescente demanda por crianças em idade escolar, situação 

que levou diversos lugares da Província a reivindicarem a criação de escolas. Conforme o 

verificado na tabela 1, do decênio de 1840 a 1850, o número de escolas públicas providas de 

primeiras letras aumentou em 195,2%. Entre os decênios de 1850 e 1860, o crescimento foi de 

54,8%, o que na realidade foi bem maior, pois, devido ao desmembramento da província de 

São Paulo, em 1853, formando a província do Paraná, muitas escolas passaram a pertencer a 

esta última. Porém, uma vez criadas escolas, muitas permaneceram vagas por falta de 

professores, resultando na superlotação de algumas escolas já providas e, como quase todas as 

escolas se encontravam estabelecidas nas residências dos próprios professores, com 

acomodações inapropriadas, estes solicitavam ao Governo Provincial a destinação de casas 

com maior capacidade e mais adequadas ao ensino, pois a miséria de seus ordenados os 

impediam de fazê-lo.  

Os presidentes da Província, não só admitiam como também previam que os 

salários irrisórios era um dos empecilhos para a instrução pública e, apesar disso, na ausência 

de casas próprias para as escolas, ao professor, incumbiam também, os custos decorrentes do 

prédio. Como os próprios presidentes afirmaram: “os ordenados são menos do que o 

restrictamente preciso para a economica de subsistencia; a Província não dá casas para 

escolas, recahindo esta despeza sobre os muito diminutos ordenados dos professores” 58 e 

“[...] em geral os ordenados dos professores são muito mesquinhos; e duvido que homens 

suficientemente habilitados queiram servir empregos tão mal recompensados.” 59Ainda, 

naquelas condições, “[...] quem, dotado de conhecimentos e perícia, quererá, a não haver 

alguma circunstância muito especial, encarregar-se da incomoda tarefa d’ensinar a mocidade 

[...].” 60 

O próspero desenvolvimento agrícola da freguesia, naquela época, em 

decorrência da substituição da cana-de-açúcar pelos cafezais, paralelamente às culturas de 

algodão e outros cereais e o aumento considerável da pecuária desencadeou-se o crescimento 

significativo da urbanização, mobilizando os moradores e as autoridades municipais a 

reivindicarem ao Governo Provincial a sua elevação à condição de vila. Assim, em 1842, em 

                                                 
58 SÃO PAULO, 1854, p. 11. 
59 SÃO PAULO, 1848, p. 5.  
60 SÃO PAULO, 1844, p. 8.  
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plena erupção da Revolução Liberal61, a freguesia de Limeira elevou-se à categoria de vila, 

desmembrando-se do município de Piracicaba e centralizando a administração de seu extenso 

território, o qual compreendia os distritos das freguesias de São João do Rio Claro e de 

Senhor do Bom Jesus dos Aflitos de Pirassununga62, cuja instalação63, como município, 

ocorreu somente em 22 de julho de 1844, cabendo à vila a instauração de espaços destinados à 

casa da câmara municipal, da cadeia pública e do fórum.  

Nas escolas públicas, além da ausência de professores e de prédios próprios 

para as aulas, as escolas situavam apenas nos centros urbanos, cujas longas distâncias e 

pequenas condições financeiras privavam muitos pais de enviar os seus filhos às escolas. 

Essas escolas eram compostas por alunos de idade e níveis de escolaridade distintos, regidos 

por um único professor. Aprender e ensinar naquelas condições não era fácil. Se em situações 

ideais, prepararia a criança para os fundamentos elementares, com todos esses transtornos, 

obviamente, só poderia corresponder a um ensino de baixa qualidade. Na prática, conforme 

discorreu o presidente da Província, em relatório referente ao ano de 1848, “[...] a instrucção 

primaria cifra-se em efectivamente em o estudo da leitura, da escripta, e das mais faceis 

operações arithimeticas. Em um menino ler sem soletrar muito, escrevendo sem ortographia, 

fazendo sem repetidos erros algumas contas já está prompto.” 64 Assim, mediante o cenário de 

precariedade em que se encontravam as escolas, o nível de ensino exigido encontrava-se 

muito aquém do mínimo desejável. 

A população de Limeira, devido à ausência de cadeira de primeiras letras para 

o sexo feminino, insistentemente reivindicava a escola para a educação elementar das 

meninas. Assim, a Câmara Municipal da vila de Limeira, representando a vontade de seu 

povo, frequentemente, encaminhava, à Província tal anseio. Numa última solicitação, 

realizada em 17 de janeiro de 1846, a Câmara do município justificou a importância e 

creditou a compreensão e o interesse do Governo na educação de ambos os sexos: 

[...] pela plena convecção de que a instrução publica de ambos os sexos sem 
duvida deve ser o principal interece provincial pelo bem que disso pode 
rezultar à massa geral dos habitantes muito expecialmente por ser o primeiro 
elemento necessario para realizar-se a fellecidade publica que naturalmente 
deve resultar da conducta familiar para oque torna-se mister que seja desde a 
infância o belo sexo instruído em seus diretos e deveres por taes 
concederações julga a mesma Camara cumprir um de seus mais intereçantes 
e religiosos deveres representar e pedir à Dignissima Assemblea Provincial a 

                                                 
61 Movimento sedicioso ocorrido nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, promovido e organizado 
pelo Partido Liberal, que contestava a elevação do Partido Conservador ao poder. 
62 SÃO PAULO, 1842b.  
63 LIMEIRA, 1844. 
64 SÃO PAULO, 1849, p. 3.  
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creação de uma cadeira para no exercício della receberem as meninas do 
Municipio a educação primaria cuja falta torna-se essas sencivel e muito 
reclamada a cada momento pelos respectivos habitantes paes de família. 
(LIMEIRA, 1846a, p. 30). 
 

Somente naquele ano, em 184665, quando Limeira já se encontrava na condição 

de município, dez anos após a criação da primeira cadeira de instrução primária para meninos, 

foi criada a primeira cadeira de primeiras letras para o sexo feminino e, mesmo assim, apesar 

desse surgimento tardio em relação à cadeira do sexo masculino, esta esteve vaga até 1850, 

sendo provida apenas em 1851, pela professora Antônia Carolina dos Anjos, que permaneceu 

na cadeira até 1879, quando se aposentou. Como constatamos, ambas as primeiras cadeiras de 

instrução primária do município, masculina e feminina, permaneceram vagas, desde sua 

criação até 5 anos depois, reproduzindo a falta de professores habilitados no período. 

Ainda, em 1846, a Câmara Municipal da vila de Limeira mostrou-se 

insatisfeita com o trabalho do professor de primeiras letras, assim, comunicou66 as suas 

negligências ao Governo Provincial, pois o mesmo não comparecia às aulas ou não cumpria a 

sua carga horária diária; além do não cumprimento do currículo necessário e exigido por lei, 

como a gramática nacional e conhecimentos aritméticos. Inclusive, a Câmara Municipal 

sugeriu a sua demissão alegando que em nada perderiam as crianças e também nada 

aproveitariam com os custos dispensados para manter o referido professor, cuja cadeira vaga 

estaria disponível à livre concorrência, para o seu provimento por profissional com requisitos 

exigidos pela legislação vigente e, naquela situação, melhor proveito teriam os alunos. Apesar 

de todas as ocorrências imputadas ao professor, nenhuma medida mais rigorosa foi tomada, 

pois o mesmo continuou no exercício de sua cadeira. No ano seguinte, quando qualquer 

jovem em busca de prosseguimento nos estudos teria que recorrer a municípios vizinhos, a 

Câmara Municipal solicita67 ao Governo Provincial a criação de uma cadeira de Gramática 

Latina na vila, entretanto, apesar de várias tentativas posteriores, a criação desta escola nunca 

aconteceu. 

Algumas das deficiências da escola de primeiras letras de Limeira daquela 

época foram arroladas em relatório da comissão inspetora das escolas da vila, enviado em 

1849 ao Governo da Província por seus membros, o médico Joaquim Novaes Coutinho de 

Araújo e o padre João Alvares de Siqueira, em que atestavam que aquela se encontrava em 

                                                 
65 SÃO PAULO, 1846,1847.  
66 LIMEIRA, 1846b. 
67 LIMEIRA, 1847. 
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mau estado, sem forro, assoalho e vidros nas janelas, além de bancos e mesas medíocres. 

(BUSCH, 2007).  

Diante da perspectiva desfavorável ao professor do ensino público, havia um 

número considerável de escolas privadas de primeiras letras e de gramática latina e francesa, 

além de colégios distribuídos pela província, pois, conforme o presidente da província de São 

Paulo em relatório68 referente ao ano de 1843, “[...] pessoas inteligentes querem antes abrir 

escolas particulares do que exercer o magistério público, que, aliás, oferecem-lhes vantagens 

de jubilação e que os pais encarregam-lhes o ensino de seus filhos, sujeitam-se às despesas, 

desdenhando as aulas públicas.”  

A partir dos relatórios dos presidentes da Província pode-se verificar a 

proporção de escolas de primeiras letras privadas em relação às públicas, ocasionada pela 

situação de descaso ao ensino e ao professor: em 1860, das 289 escolas de primeiras letras 

existentes na província, 97 escolas eram particulares, correspondendo a, aproximadamente, 

34% do total, sendo 55 masculinas e 42 femininas com 1.811 alunos (1.136 meninos e 675 

meninas); em 187069, das 388 escolas de primeiras letras, 90 eram particulares, 

correspondendo a quase 25% do total: 62 masculinas com 1.302 alunos matriculados e 1.171 

frequentes e 28 femininas com 517 matriculadas e 364 frequentes.  

Como caracterizado em toda a província, além do ensino público, parte das 

crianças em idade escolar de Limeira também frequentaram escolas privadas, inclusive o 

número destas no município, em diversos períodos no decorrer do Império, diante da 

incapacidade do Governo em prover escolas suficientes para atender toda a demanda de 

crianças em idade escolar, superou ao de estabelecimentos públicos.  

No decorrer do Império, a partir dos relatórios70 dos presidentes, do 

Almanaque71 da Província de São Paulo e do Almanaque72 das Províncias do Império do 

Brasil, foi possível elencar no município de Limeira as seguintes escolas particulares de 

primeiras letras: (masculinas), uma em 1854, com 16 alunos73; uma em 1857, com 32 

alunos74; uma em 1859, com 34 alunos; duas em 1860, uma com 13 alunos e outra com 9 

alunos75; duas em 1862, cada uma com 20 alunos76; três em 1863, uma com 35 alunos e outras 

                                                 
68 SÃO PAULO, 1844, p. 8.  
69 SÃO PAULO, 1871a. 
70 SÃO PAULO, 1855, 1856, 1858, 1860, 1861, 1863a, 1864, 1865a, 1869, 1874a, 1886. 
71SECKLER, 1888, 1890. 
72 SAUER, 1885. 
73 Professor Padre João Alvares de Siqueira. 
74 Professor Padre João Alvares de Siqueira. 
75 Professores Paschoal Lopes D’Aguilar e João Marcellino Ferraz. 
76 Professores João Marcellino Ferraz e João Pires de Camargo. 
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duas sem registro de quantidade77; quatro em 1864, uma com 9 alunos, outra com 45 e as 

demais sem número declarado78, uma em 1868, com 16 alunos79; uma em 1873, com 44 

alunos80; (femininas), uma em 1855, com 24 alunas, também de instrução secundária 

(colégio)81; uma em 1857 com 3 alunas; uma em 1868, com 15 alunas82; uma em 1873, com 

18 alunas83; Escola Georg Saad em 1885, com 28 alunas84; além de um colégio de gramática 

nacional e francês em 1859, com 17 alunos. Funcionaram também, o Colégio João de Deus85, 

de instrução primária e secundária: 1884-1885; Externato Limeirense86, com aulas 

particulares: 1884-1888; Externato Conceição87, Externato Para Meninas88, Externato Misto89, 

Colégio Briquet90 e Colégio Americano91, em 1888; e a partir de 1883 e nos anos iniciais da 

República, cursos92 noturnos gratuitos a alunos pobres, mantidos pelas sociedades literárias: 

Grêmio Democrático Literário93 (criado em 1882) e Club Democrático Literário. 

Para uma melhor compreensão da situação do ensino no município de Limeira 

na década de 1850, a Câmara Municipal, quando questionada pelo presidente da província, 

em 1854, sobre essa temática, expôs94 que as crianças que frequentavam a aula pública para o 

sexo masculino variavam entre 25 e 30 alunos, enquanto que para o sexo feminino não 

excedia o número de 14 a 18 alunas. A maioria dos alunos não completava o ensino primário, 

pois, assim que estes aprendiam a ler e a realizar quaisquer uma das operações aritméticas 

eram retirados da aula por seus pais. E, em relação ao ensino oferecido, tanto o professor 

como a professora, ensinavam apenas a ler, a escrever e as operações aritméticas, não 

constando outras matérias. 

                                                 
77 Professores João Pires de Camargo, Manoel Felix de Queiroz, Jacintho Antonio da Silva Mello. 
78 Professores João Marcellino Ferraz, João Pires de Camargo, Jacintho Antunes da Silva Mello, Ivo Cesario de 
Salles. 
79 Professor João Marcellino Ferraz. 
80 Professor João Xavier de Lima Aguiar. 
81 Professora Julia Gunther. 
82 Professora Carolina Gomes. 
83 Professora Escolástica da Trindade. 
84 Professora Maria Candida da Rocha Bacelar. 
85 Professor Antonio Bittencourt (diretor) e corpo docente: Elisa Bittencourt, Maria Candida Rocha Bacelar, 
Antonio Baptista C. Pereira, Eliseu Dantas Bacelar. 
86 Professor José Prodocimo da Costa Brum e o adjunto João de Quadros Sobrinho. 
87 Professora Rita Alves de Andrade. 
88 Professores Benvinda de Moura Oliveira e João de Quadros Sobrinho. 
89 Professores Antonio Alves Pinto Guedes e João Leão de Toledo. 
90 Professor Eduardo Briquet (diretor). 
91 Professores Alfredo Rodrigues Jordão, Noberto de Campos Freire, Padre Cypriano de Souza Oliveira, 
Henrique Luiz Marques e Anastácio Lopes Torres (diretor). 
92 Professores em 1888: José Prodocimo da Costa Brum e José Ferreira da Costa (Grêmio Democrático Literário) 
e Rodolpho Andrade (Club Democrático Literário). 
93 Criado em 1882. 
94 LIMEIRA, 1854. 
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Enquanto isso, a entrada de imigrantes no país para constituir colônias, em 

específico, para a província de São Paulo, era constante. Em 1855 houve uma nova remessa 

de imigrantes europeus (suíços e alemães) para as fazendas Ibicaba (situada, à época em 

Limeira-SP) e Angélica (São João de Rio Claro-SP), ambas de propriedade do senador 

Vergueiro. Naquele momento o sistema de parceria encontrava-se muito difundido em toda a 

província de São Paulo, o qual teve grande influência nas condições subsequentes do trabalho 

nas fazendas, pois consistiu numa experiência e num método provisório para fazendeiro e 

colono até encontrarem uma fórmula de contrato que satisfizessem ambas as partes. 

Entretanto, esse período de ensaio não passou sem agitações sociais, pois determinadas 

cláusulas no contrato de parceria geraram insatisfações entre os imigrantes até que, liderado 

pelo colono e também mestre-escola Thomas Davatz, desencadeou, em 1856, o mais sério dos 

conflitos, a revolta dos colonos de Ibicaba. (DAVATZ, 1941). Em consequência disso, o 

sistema de parceria entrou em acentuado processo de decadência, sendo mais tarde, 

substituído pelo pagamento de salário prefixado, considerado muito mais equitativo para o 

colono que estaria mais garantido contra as oscilações de preço do café e outros riscos.  

Como o sistema de parceria ocorreu simultaneamente à utilização da mão de 

obra escrava, os cafeicultores tendiam a reproduzir o mesmo tratamento imposto ao escravo 

também ao estrangeiro, aproveitando o máximo possível do imigrante livre, equiparando-o, 

em alguns aspectos, às mesmas condições do modelo escravagista. Assim, a revolta 

ocasionada pelos colonos da fazenda Ibicaba representou uma reação dos trabalhadores 

estrangeiros contra a exploração do trabalho. 

Naquele contexto (1857), todas as colônias do município de Limeira adotavam 

o sistema de parceria como regime de trabalho entre proprietário e colonos, cujas colônias 

existentes eram: a Senador Vergueiro, do senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, com 

828 colonos (alemães e portugueses e brasileiros), a do Tatu, de propriedade do Sr. Candido 

José da Silva Serra, fundada em outubro de 1854, com 104 colonos (portugueses e 

brasileiros); a de São Jeronimo e Santa Barbara,  do senador Souza Queiroz, fundada em 30 

de maio de 1852, com 161 colonos (alemães e brasileiros); a de Cresciumal, também do 

senador Souza Queiroz, fundada em 1854, com 103 colonos (alemães e brasileiros); e a do 

Morro Azul, de Joaquim Franco de Camargo, fundada em 15 de setembro de 1852, com 110 

colonos (portugueses, franceses e brasileiros).95  

                                                 
95 SÃO PAULO, 1857. 
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O aglomerado de casas ocupadas pelos colonos na fazenda Ibicaba, cuja 

moradia compreendia os dispositivos do contrato do sistema de parceria pode ser visto na 

figura 7, seguinte. Enquanto os escravos eram mantidos na senzala, cada família de imigrantes 

era instalada numa casa. Quando o número de casas era insuficiente para abrigar todas as 

famílias, como relata Davatz (1941), essas eram alojadas em espaços adaptados, como na 

escola, até que fossem construídas as suas casas, utilizando-se de sua própria mão de obra. 

 
Figura 7. Colônia Senador Vergueiro, fazenda Ibicaba, 1858. 

 
Fonte: DAVATZ, 1941. 

 

A revolta dos parceiros – queixas e reclamações dos imigrantes – desencadeou 

no conhecimento, pelas autoridades europeias, das condições a que os imigrantes eram 

submetidos. Além disso, após retornar ao país de origem, em 1857, Davatz escreveu um livro 

– Memórias de um colono no Brasil – publicado em 1858, onde relata a situação vivida pelos 

colonos na relação de trabalho (sistema de parceria), o que contribuiu, a partir da 

manifestação oposicionista da imprensa e de obstáculos criados pelos governos, para a 

coibição do processo de emigração de alemães (e suíços) para o Brasil, que seria 

reestabelecido apenas a partir da última década daquele século. Desde então, embora o 

processo de colonização por meio da iniciativa particular tenha sido reduzido 

significativamente, alguns poucos grandes proprietários, ousaram e continuaram a importar 

colonos, mediante a reformulação dos contratos e, consequentemente, de condições melhores 

e mais justas de trabalho. 

O resultado das sucessivas correntes imigratórias ao Brasil, em especial ao 

estado de São Paulo, principalmente durante o decênio de 1850 a 1860, ocasionou um 
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crescimento significativo na população do município, pois mesmo diante da província de São 

Paulo ter perdido várias escolas por pertencerem a municípios da então comarca de Coritiba, 

transformada, em 1853, na província do Paraná, o número de crianças matriculadas em 

escolas aumentou em aproximadamente 81%, correspondendo ao maior crescimento durante o 

período imperial.   

Devido ao desenvolvimento econômico que abrangera toda a região, foram 

elevadas à categoria de vila e desmembradas do município de Limeira: as freguesias de São 

João de Rio Claro96, em 1845, e a freguesia de Pirassununga,97 em 1865. A ascensão dessas 

freguesias em cidades reduziu significativamente o território de Limeira e, consequentemente, 

diminuiu naqueles períodos o número de alunos dependentes das escolas do município, já que 

estas se concentravam em sua sede. 

Com a aprovação do Regulamento98 para a Reforma do Ensino Primário e 

Secundário em 1854, as escolas públicas primárias foram divididas em duas classes: as de 

instrução elementar, denominadas escolas de primeiro grau e as de instrução primária 

superior99, denominadas escolas de segundo grau. Enquanto a matrícula nas escolas de 

instrução primária era gratuita, nas secundárias estava condicionada ao pagamento de taxa. A 

clientela com direito à educação restringiu-se à população livre, compreendendo apenas 

àquelas que não padecessem de moléstia contagiosa e que tivessem sido vacinadas. Somente 

poderia exercer o magistério público os cidadãos que comprovassem maioridade legal, 

capacidade profissional e moralidade. A partir daquele momento, a privação da instrução 

elementar ou de primeiro grau a crianças de 7 a 12 anos, incorreria em multa aos seus 

responsáveis.  

Houve a preocupação com a matrícula das crianças (meninos) pobres, pois 

quando uma vila não reunisse um número suficiente de alunos que justificasse a criação de 

uma escola e na existência de escola particular, o Governo subvencionaria essas matrículas e 

também forneceria vestimenta adequada àquelas em situação de mendicidade, recolhendo-as 

em casas de asilos. Os meninos, após a conclusão do ensino de primeiro grau, seriam 

encaminhados para a aprendizagem de ofícios (ensino profissional) em arsenais da Marinha 

ou oficinas públicas e particulares. Somente poderiam prosseguir estudos posteriores aqueles 

que se distinguissem dos demais, mediante capacidade comprovada. 

                                                 
96 SÃO PAULO, 1845.  
97 SÃO PAULO. 1865b. 
98 BRASIL, 1854. 
99 Estas escolas não chegaram a ser implantadas. 
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Como apresentado, as hierarquias presentes na sociedade não diferenciavam 

apenas o cidadão livre do escravo, mas também no interior da própria população livre, os 

abastados financeiramente sobrepujaram em oportunidades em relação aos pobres. A criança 

pobre estava em segundo plano. O seu acesso à instrução primária estava sujeito a concessões, 

isto é, dependia das vagas remanescentes da elite; na ausência de escola pública deveria 

agrupar um mínimo de alunos pobres para serem subvencionados em escolas particulares, 

quando esta existente; e mesmo havendo uma escola pública e dispondo de vaga, como 

comumente ocorria em centros urbanos, longas distâncias ou falta de transporte eram 

empecilhos. Portanto, algumas crianças foram quadruplicadamente excluídas: por situar na 

zona rural, pela sua condição econômica, gênero e etnia. Logo, a criança camponesa, pobre, 

feminina e negra era a última na relação de hierarquia e prioridade. 

Em virtude de o ensino secundário ser pago e não obrigatório, reservou-se a ele 

a frequência de uma parcela ainda muito menor da população livre. Assim, a maioria da 

população, formada pelos livres e também pobres, limitou-se apenas ao acesso à instrução 

primária, representando o operariado, enquanto uma minoria, constituída pela classe 

senhorial, possuía a hegemonia do ensino secundário e superior, estabelecendo-se na elite 

política e cultural da sociedade. 

O caráter obrigatório e gratuito adquirido pela instrução primária legitimou a 

necessidade do Governo Imperial em instruir a população livre, visando à difusão desse nível 

de ensino. Todavia, mesmo diante da inclusão da população livre e pobre ao ensino primário, 

o caráter de educação popular a esse nível de ensino constituiu um anseio longínquo devido à 

exclusão da população escrava. 

As colônias de imigrantes formadas na província de São Paulo, também 

mantinham escolas para as suas crianças, inclusive o ensino das primeiras letras e a prática de 

sua religião eram quesitos importantes de seu rol de reivindicações e integrantes do contrato 

de parceria, já que a escassez de escolas na vila de Limeira constituía um empecilho para 

quem carregava consigo a cultura de valorização da educação, cuja vinculação entre escola e 

religião fazia parte da tradição cultural de alguns estrangeiros como os alemães e os italianos. 

Sobre isto Davatz (1941) relatou que na fazenda Ibicaba, antes da chegada dos europeus 

(suíços e alemães) em 1855 para trabalhar nas lavouras de café no regime de parceria, apenas 

dois homens mantiveram escolas durante certo tempo. Logo que chegaram, trataram com a 

diretoria da fazenda a abertura de uma escola, na qual o próprio Davatz ficou incumbido desse 

projeto. No entanto, em consequência de uma enfermidade, foi adiada a inauguração da escola 

para outubro de 1856, funcionando com intervalos até o início do ano seguinte e, a partir de 
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então, até fim de janeiro daquele ano teve uma existência muito precária. Naquele período, na 

ausência de um pastor luterano na colônia, o próprio professor Davatz, escolhido pelos 

colonos, também assumiu a tarefa de, na condição de leigo, realizar os ofícios religiosos.   

Embora desativada há anos, o prédio escola da colônia da fazenda Ibicaba, 

como se pode visualizar na figura 8, resistiu à influência do tempo. O cenário envolto ao 

prédio escolar ainda permanece tipicamente rural, com pastagem e mata.  Essa mesma escola, 

após o processo de imigração, ainda continuou educando as crianças da região como escola 

isolada100, inclusive, em 1910 foram criadas101 uma escola para cada sexo e, em 1922, foi 

criada102 uma escola masculina noturna. Inicialmente, como o espaço destinado às aulas 

abrigava alguns colonos que ainda não possuíam moradia, o mestre-escola Davatz reservou 

parte de sua própria residência para esse serviço – um quarto de dormir, cuja separação fez-se 

com um velho cortinado. Assim, apesar de esta casa situar na zona rural, essa era a realidade 

do ensino de primeiras letras durante o Império: improvisação, simplicidade e precariedade 

dos espaços utilizados para as aulas.  

 
Figura 8. Escola da fazenda Ibicaba, 2013. 

 
Fonte: Acervo José Eduardo Heflinger Júnior. 

 

O mestre-escola lecionava trinta e cinco aulas por semana, inclusive oito 

noturnas e uma aos domingos à tarde. Dividiu os alunos, num total de 108, em três turmas: os 

                                                 
100 Com a criação dos grupos escolares e das escolas reunidas, essa designação foi utilizada para caracterizar as 
escolas de primeiras letras (elementares ou preliminares) que funcionavam de forma unitária, ou seja, referia a 
escola formada por uma só classe, multisseriada e unidocente. O uso desse termo na legislação paulista surgiu a 
partir de 1894, no regimento interno das escolas públicas. (SÃO PAULO, 1894). 
101 SÃO PAULO, 1910c. 
102 LIMEIRA, 1922c. 
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grandes e os pequenos de aula diurna e os de aula noturna. O número de disciplinas limitava-

se a cinco: leitura, caligrafia, canto, aritmética e história sagrada. Os alunos mal sabiam 

distinguir as letras, com conhecimentos de caligrafia e história sagrada praticamente nulos e 

pouco conheciam de aritmética e canto, cuja situação como o próprio mestre-escola 

confessou, não foi muito modificada. Além da inaptidão dos alunos, cujos pais provinham das 

mais diversas regiões da Suíça e da Alemanha, faltavam os instrumentos de ensino. Havia 

apenas alguns abecedários e cartilhas, propriedade de crianças recém-chegadas, um quadro-

negro e várias folhas de papel, contendo impressos grandes caracteres latinos que serviam de 

modelo. O mestre-escola não dispunha sequer de giz para escrever se um colono não tivesse 

trazido alguns da Suíça. Cogitou-se em buscar alguns materiais da Europa, mas nada chegou e 

teve que se arranjar como pôde. (DAVATZ, 1941). 

Em vista do desenvolvimento econômico e o visível crescimento urbano da 

vila da Limeira e mediante as reivindicações dos políticos ao Governo Provincial, ocorreu em 

1863 a promoção de sua elevação103 à categoria de cidade, a qual constituiu-se na condição de 

comarca104 em 1875, separando-se, assim, da comarca de São João de Rio Claro. A Capela de 

Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, pertencente ao município, poucos anos depois, em 

1869, foi elevada105 à freguesia e, logo mais, em 1871, elevada106 à vila, desmembrando-se do 

município de Limeira que ficou constituído apenas por seu distrito sede. 

As segundas cadeiras de primeiras letras do sexo masculino e feminino do 

município de Limeira foram criadas e providas, respectivamente, em 1871107e 1872108. Assim, 

mesmo diante do aumento populacional e, consequentemente, do número de crianças, em 

razão do processo imigratório, do desenvolvimento econômico e do crescimento natural, 

somente 35 anos e 26 anos após a criação das primeiras cadeiras foram criadas, 

respectivamente, as segundas cadeiras para o sexo masculino e feminino. Todavia, enquanto 

que as primeiras cadeiras demoraram, após a sua criação, 5 anos para serem providas, as 

segundas cadeiras puderam ser providas no momento em que foram criadas. Naquele período, 

o município já acumulara professores formados pela escola normal e, mesmo não sendo uma 

profissão atraente, era um dos poucos ofícios existentes.  

A partir dos dados constantes dos relatórios dos presidentes da província de 

São Paulo, apresentados na tabela 2, a seguir, pudemos acompanhar a evolução do número de 

                                                 
103 SÃO PAULO, 1863b.  
104 SÃO PAULO, 1875b. 
105 SÃO PAULO, 1869. 
106 SÃO PAULO, 1871d. 
107 SÃO PAULO, 1871b.  
108 SÃO PAULO, 1872. 
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cadeiras de primeiras letras em Limeira ao longo do Império. Por muitos anos, até o início da 

década de 1870, mesmo diante do crescente processo imigratório e do aumento no número de 

cadeiras de primeiras letras na Província, o município atendeu as suas crianças com apenas 

uma escola de primeiras letras para cada sexo. 

 
Tabela 2.  Escolas de primeiras letras e alunos matriculados em Limeira no período imperial. 

    1840 1850 1860109 1870 1880110 1889  

Escolas 

Masculinas 
Providas  - 1 1 1 2 3 
Vagas   1 - - - - - 

Femininas 
Providas       -     -     1     1     2     5  
Vagas  - 1 - - - - 

Total: Providas  0 1 2 2 4 8 

Matriculados 
Masculino  - 20 20 29 70 - 
Feminino  - - 16 33 83 - 

Total  - 20 36 62 153 - 
Fonte: Relatórios dos presidentes da província de São Paulo. 
 

Em todo o território nacional, nenhuma outra província esforçou-se mais do 

que a de São Paulo para operar a substituição da mão de obra escrava, pois nenhuma outra 

formou mais colônias particulares, somando-se 44 até o ano de 1867.111A partir de 1871, com 

a aprovação da lei do Ventre Livre112, foram declarados em condição de libertos os filhos 

nascidos de mulheres escravas e foi instituído113 o fundo de emancipação que dava liberdade 

em cada província a um determinado número de escravos correspondente a uma cota anual. O 

município de Limeira, incluindo os de Ubatuba, Taubaté, São Luiz, Queluz e Cunha, foram os 

pioneiros na expedição das primeiras cartas de liberdade.114  

Ainda em 1871, para promover a introdução de colonos em larga escala no 

país, o Império autoriza115 para a província de São Paulo, o funcionamento da Associação 

Auxiliadora de Colonização e Imigração, a qual destinava recursos financeiros para o custeio 

do transporte dos imigrantes e compra de terras e transferência, por meio de venda ou 

arrendamento àqueles que quisessem estabelecer na província ou aos colonos, depois de 

vencidos os prazos de seus contratos e pago suas dívidas com os fazendeiros. Além disso, em 

função do processo de iminência do fim da mão de obra escrava, o Governo da província de 
                                                 
109 Dos meninos matriculados havia apenas 12 frequentes e das meninas, apenas 10 frequentes. 
110 Do número de meninos matriculados, consta apenas o de uma escola, sendo todos frequentes; das meninas 
matriculadas, apenas 70 eram frequentes.  
111 SÃO PAULO, 1868a. 
112 SÃO PAULO, 1877. 
113 BRASIL, 1871b. 
114 SÃO PAULO, 1877. 
115 BRASIL, 1871a. 
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São Paulo inicia um conjunto de constantes políticas de incentivo à importação de mão de 

obra estrangeira. No decorrer daquele ano, a Assembleia Legislativa Provincial autorizou116 o 

Governo a emitir apólices (de até seiscentos contos de réis) para auxiliar os lavradores na 

inserção de colonos em suas propriedades agrícolas a partir da subvenção das passagens e 

outras despesas decorrentes do transporte dos imigrantes até o estabelecimento rural de 

destino. Computar-se-ia no número de colonos aqueles entre dez e cinquenta anos. Os 

menores de dez anos teriam passagem gratuita por conta da Província, incluindo os maiores 

de cinquenta anos cuja família possuísse mais de cinco integrantes. 

Em cenário do final do século XIX, que se passou no interior do edifício da 

casa de máquinas beneficiadora de café da fazenda Ibicaba, como mostra a figura 9, seguinte, 

pode-se observar algumas escravas trabalhando, utilizando-se de peneiras, estavam a limpar e 

a escolher grãos de café. 

 
Figura 9. Escravas trabalhando na casa de máquinas, fazenda Ibicaba, século XIX. 

 
Fonte: Acervo Dr.a Lotte Köhler e Dr. Albrecht Schmidt. 

 

Assim, além das iniciativas de particulares, a colonização e imigração seriam 

auxiliadas e promovidas pelos governos provincial e imperial. Estas ações intensificaram a 
                                                 
116 SÃO PAULO, 1871c. 
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imigração e a colonização do território nacional, inclusive por outras nacionalidades como a 

espanhola, a portuguesa e, sobretudo, a italiana.  

Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil na década de 1870, 

instalando-se, inicialmente, na região sul do país. Mas, em função da expansão da cultura 

cafeeira no estado de São Paulo, este logo acabou por receber a maior quantidade de 

imigrantes provenientes da Itália, inclusive correspondendo à nacionalidade com o maior 

número de estrangeiros.117 Naquele período também teve início a chegada dos primeiros 

italianos ao município de Limeira, instalando-se tanto na zona rural, em colônias de fazendas, 

como também, na zona urbana, incorporando-se às incipientes atividades comerciais e 

industriais. Conforme o recenseamento118 geral do Império de 1872, a população de Limeira, 

naquele ano, era de 14.283 habitantes119 (7.448 homens e 6.835 mulheres), dos quais 12.830 

eram brasileiros natos e 1.453 estrangeiros. 

 Importa destacar que, na década de 1870, o sistema de parceira, gradualmente 

foi substituído pelo regime de salários, tendendo-se ao seu desaparecimento. E também, 

naquele período, a importação de imigrantes alemães e suíços ainda se apresentava 

praticamente impossível, enquanto que, paralelamente, a Itália experimentava uma crise 

política e econômica, cuja pobreza e ausência de trabalho para todos devido ao alto índice 

demográfico, forçavam os seus conterrâneos a emigrarem na tentativa de uma vida mais digna 

(HEFLINGER JÚNIOR e LEVY, 2010). Naquele contexto, além dos italianos representarem 

uma oportunidade em potencial de branqueamento da população do país, estes por serem 

católicos eram mais facilmente incorporados à sociedade brasileira, já que o catolicismo se 

apresentava como a religião oficial do Império.  

As famílias alemãs que, a partir de 1856 deixaram as suas colônias e 

adquiriram terras no bairro dos Pires, de religião predominantemente luterana120, assim que 

estabelecidas, já se organizaram e começaram a realizar os cultos religiosos reunindo-se nas 

residências de alguns moradores. Somente mais tarde, em 1873, como esclarece Stahlberg 

                                                 
117 SÃO PAULO, 2009. 
118 BRASIL, 1872. 
119 Do total de brasileiros, 10.070 eram livres e 2.760 escravos; e do total de estrangeiros, 1.159 eram livres e 
294 escravos. Em geral, eram 11.229 livres e 3.054 escravos. Dessa população escrava, 541 eram negros e 2.513 
pardos. 
120 Embora a religião fosse uma só, a luterana, no decorrer do tempo houve a subdivisão em duas igrejas: a 
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, pertencente à Associação Evangélica Alemã Pires, fundada em 
1873 (filiada ao Sínodo Brasil Central em 1936, hoje denomina-se Igreja Evangélica de Confissão Luterana do 
Brasil - IECLB); e a Comunidade da Igreja Evangélica Luterana, filiada ao Sínodo de Missouri, nos Estados 
Unidos, fundada em 1926 – atualmente, Igreja Evangélica Luterana do Brasil – IELB. (STAHLBERG, 1999; 
BEZERRA, 2002). 
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(1999), foram criados no bairro a casa pastoral e um salão comunitário, onde neste último, 

provisoriamente, passou-se a realizar os cultos121. 

Ainda em 1873, com o propósito de identificar os luteranos do bairro e 

circunvizinhança, esses imigrantes organizaram a Comunidade Evangélica Alemã Pires122 e, 

para gozar dos direitos de pessoa jurídica, foi fundada em sociedade, sob a denominação de 

Associação Evangélica Pires, tendo por finalidades o culto da fé evangélica, a celebração de 

ofícios divinos, a prática de atos sacerdotais e o ensino religioso da adolescência 

(ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA PIRES, 1939).  No ano seguinte, como a religião e o ensino 

se faziam fatores imprescindíveis na vida comunitária desses imigrantes e, por não haver 

nenhuma escola primária pública na localidade, fundaram123 a Escola Paroquial Alemã. Nessa 

escola, durante muito tempo ensinou-se o dialeto alemão de onde provinham os imigrantes e 

na ausência de um profissional, a função de professor era ocupada por um dos membros mais 

esclarecidos da comunidade. Essas escolas particulares com vinculações étnicas, além da 

alfabetização das crianças, primavam pela preservação de seus elementos culturais. 

Dessa maneira, paralelamente e de forma gradativa à entrada de colonos 

europeus no país, em específico, na província de São Paulo, aconteceu o processo crescente 

de supressão ao tráfico de escravos. Permeando este cenário, em consequência do crescimento 

demográfico, acentuou-se o número de crianças em idade escolar e desencadeou a criação124, 

em 1875, das terceiras cadeiras de primeiras letras no município de Limeira, uma para cada 

sexo.  

Os trabalhos de construção da estrada de ferro do Velho Oeste Paulista, de 

Campinas até Rio Claro, passando por Limeira, que havia iniciado em 19 de janeiro de 1874, 

foi concluída em 11 de agosto de 1876, sendo que o trajeto até Limeira, com a chegada dos 

trens, ocorreu em meados de 1876 (30 de junho).125 Esta ferrovia consistiu na diminuição dos 

custos com transporte de mercadorias aos centros consumidores e de imigrantes até as 

lavouras cafeeiras, com maior rapidez e volume no escoamento da produção e compra de 

matéria-prima. Essa realização fomentou ainda mais o desenvolvimento agrícola e industrial 

do município, o que promoveu a aceleração de seu progresso material, econômico e social.  

                                                 
121 Como o catolicismo era a religião oficial do Império, as demais não poderiam manter templos em 
funcionamento, pois essas eram apenas toleradas. Por isso a comunidade foi registrada, inicialmente, como 
Associação e não como igreja. 
122 Atualmente, desde 1972, a comunidade é denominada Igreja Evangélica de Confissão Luterana, do bairro dos 
Pires. 
123 DEUTSCHEN SCHULVEREINS IN PIRES VIA LIMEIRA, 1914; KELLER, 1919; DEUTSCHE SCHULE-
SÃO PAULO, 1929. 
124 SÃO PAULO, 1875a. 
125 SÃO PAULO, 1878. 
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A julgar pela multidão de pessoas aguardando a chegada do trem (maria 

fumaça) à estação ferroviária da Companhia Paulista de Estrada de Ferro de Limeira, durante 

a década de 1890, como se vê na figura 10, pode-se avaliar a importância desse meio de 

transporte naquele momento que, devido ao aumento do número de habitantes da cidade, 

ocasionado por fatores como o êxodo rural, a recepção às correntes imigratórias e a 

transformação econômica do município, exigiu  o deslocamento diário de um número maior 

de pessoas. A maria fumaça aparece em trânsito no sentido Campinas-Rio Claro. De acordo 

com o recenseamento126 geral do Brasil de 1890, naquele ano a população de Limeira era de 

21.605 habitantes (11.348 homens e 10.257 mulheres).  

 
Figura 10. Estação ferroviária de Limeira-SP, década de 1890. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Ainda em 1876, visando fornecer amparo aos imigrantes que adentravam o 

país, o Império organizou127 a Inspetoria Geral de Terras e Colonização, a qual gerenciava e 

fiscalizava quaisquer serviços ou atividades relacionadas à colonização e à imigração, como o 

transporte, o cuidado com a saúde dos trabalhadores, inspeção dos contratos e outros, além da 

promoção da imigração espontânea. 

Com a abertura do tráfego em 1876 da estrada de ferro de Campinas a Rio 

Claro, passando por Limeira, anos depois, em 1878, no trecho de Limeira a Rio Claro, devido 

                                                 
126 BRASIL, 1890b. 
127 BRASIL,1876. 



66 

 

 

à necessidade de atender os proprietários daquela região, foi inaugurada a estação ferroviária 

de Cordeiro, como se pode ver na figura 11, onde às suas margens, em razão da proximidade 

e facilidade do trânsito de pessoas e de mercadorias, iniciou-se a formação de um povoado, 

correspondente ao atual município de Cordeirópolis. Diferentemente de Limeira que já existia 

quando foi instalada a ferrovia que a margeia, muitas cidades, como a de Cordeirópolis, foram 

criadas a partir da formação de povoados estabelecidos em estações situadas ao longo do 

trajeto da estrada de ferro. Portanto, a construção da estrada de ferro do Velho Oeste Paulista, 

ligando os centros produtores aos centros consumidores, não só acelerou o crescimento das 

cidades já existentes como também foi responsável por novas ocupações urbanas e rurais. 

 
Figura 11. Estação ferroviária de Cordeiro, Limeira-SP, início do século XX. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 

 

No âmbito da política de incentivo à imigração europeia ao Brasil, como 

alternativa para satisfazer a transição do trabalho escravo para o livre que a cada dia tendia a 

aproximar-se,  a Assembleia Provincial de São Paulo, a partir de 1880 autorizou a compra de 

lotes de terras para a criação de núcleos coloniais, onde nestes funcionariam escolas agrícolas 

para menores nacionais e estrangeiros, inclusive a abertura de crédito, em 1881, destinado à 

construção de alojamento, aquisição de utensílios necessários, despesas com transporte e 
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hospedagem dos imigrantes, preferencialmente daqueles que constituíam família.128 Já 

naquele ano, formou-se129 uma comissão à qual caberia a escolha e compra de terras 

adequadas para a instalação de escolas práticas e núcleos agrícolas e a localização de colonos 

dispostos a instalarem neles como proprietários. Esta iniciativa consistia em lotear terras do 

Governo e oferece-las aos imigrantes para o cultivo. Na ausência de resultados por esta 

comissão, somente a partir de 1884 com a constituição130 de duas novas comissões131 isso foi 

possível.  

Assim, no ano seguinte, a partir dos pareceres apresentados pelas respectivas 

comissões, foi realizada a compra da fazenda Cascalho, transferida aos próprios da Província 

e fundado um dos núcleos agrícolas pretendidos.132 Esta fazenda até o ano de 1880 

pertencia133 à Limeira que, à época da criação do núcleo colonial, constituía o território do 

município de Rio Claro, estando este situado na estação de Cordeiro, na ferrovia da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro e, posteriormente, a partir de 1899, ao distrito de 

Cordeiro, então pertencente à Limeira. A fazenda Cascalho foi dividida134, inicialmente, em 

91 lotes, sendo 44 com área de 10 hectares; 46 com 8 hectares e um com 8,70 hectares. Em 

razão dos lotes com área de 8 hectares não serem abastecidos com água, aqueles que os 

adquirissem teriam direito a mais um lote com 2 hectares, destinado a casa e quintal, situado 

no antigo pasto da fazenda, o qual possuía córrego, açudes e vales, com água abundante, cuja 

extensão perfazia 99 hectares e 22 ares.  

Os edifícios existentes na sede da fazenda foram reformados para que neles 

funcionassem a escola, a capela e um espaço de lazer para os colonos, exceto a casa de 

máquinas que continuaria com a mesma finalidade.135 No entanto, em 1886, por considerar 

defeituosa a divisão dos lotes, que deixava de atender a algumas condições essenciais, o novo 

presidente da província realizou uma nova divisão dos lotes e a ratificação dos já ocupados, 

dividindo-os em rurais com 10 hectares cada (69), suburbanos com um hectare cada (52) e 

urbanos de 2.400 m2 a 3.000 m2 cada (124), sendo estes destinados à formação da nova 

povoação. Além disso, diante da dificuldade de ocupação dos lotes e na tentativa de acelerar 

                                                 
128 SÃO PAULO, 1880a, 1881a. 
129 SÃO PAULO, 1881b. 
130 SÃO PAULO, 1884. 
131 Uma comissão para cada estabelecimento de colonização agrícola: um ao norte e outro ao oeste da província 
de São Paulo. Os núcleos coloniais de Cascalho (à época pertencente à Rio Claro e, posteriormente, a partir de 
1899, ao distrito de Cordeiro, então pertencente à Limeira) e de Canas (no município de Lorena) seriam os 
primeiros núcleos provinciais estabelecidos, pois na província já existiam núcleos coloniais imperiais. 
132 SÃO PAULO, 1885a. 
133 SÃO PAULO, 1880a. 
134 SÃO PAULO, 1885b. 
135 SÃO PAULO, 1886. 
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este processo, estes tiveram o seu preço reduzido. Naquele momento, apenas 31 lotes estavam 

ocupados por imigrantes dinamarqueses e suecos.136 

Logo mais, no início da década seguinte, conforme relatório137 da Secretaria da 

Agricultura do Estado, durante inspeções realizadas em 1891, o núcleo se encontrava 

constituído por 73 lotes rurais, 52 suburbanos, 124 urbanos e 13 desocupados por situar-se em 

terreno alagadiço, cuja colônia possuía 124 famílias (61 italianas, 34 brasileiras, 11 

portuguesas, 9 alemãs, 4 austríacas, 3 dinamarquesas, 1 sueca, 1 holandesa, compostas de 536 

pessoas) e 9 colonos solteiros (5 italianos, 3 brasileiros e 1 dinamarquês). Veja, a seguir, na 

figura 12, do ano de 1929, alguns colonos remanescentes do núcleo de Cascalho, aparecem a 

trabalhar no preparo da terra, na região da represa, utilizando-se para isso o auxílio da tração 

animal, cujas carroças e arado eram puxados por cavalos. 

 
Figura 12. Colonos trabalhando no preparo da terra, represa do bairro Cascalho, 1929. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Embora os lotes já estivessem ocupados anteriormente por imigrantes, 

predominantemente italianos, considera-se a origem do núcleo colonial de Cascalho somente 

                                                 
136 SÃO PAULO, 1887. 
137 SÃO PAULO, 1892b. 
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a partir da solicitação da criação de um cemitério, capela138 para o culto católico e de uma 

escola139, em 10 de agosto de 1893140, mesmo ano em que ocorreu a emancipação141 do 

núcleo, desvinculando-se da Administração do Estado e compondo o regime comum às 

demais povoações. Núcleos como este foram implantados em diversas regiões do interior do 

estado e ao contrário de outras regiões do país, estes não possuíam como finalidade a 

povoação, mas sim, a obtenção de mão de obra complementar às fazendas. 

No período que permeou as décadas de 1870 e 1880, foram várias as iniciativas 

na província de São Paulo para a fomentação da imigração, na tentativa de solucionar a falta 

de mão de obra para a lavoura brasileira, como também, para a prestação de auxílios diversos 

aos colonos recém-chegados, como a criação de instituições.  

Dentre algumas entidades, Heflinger Júnior e Levy (2010) destacam a criação, 

em 1883, por um grupo de particulares, da Sociedade Central de Imigração, cujo objetivo era 

a constituição de núcleos por pequenos proprietários; a fundação, em 1886, por fazendeiros 

paulistas, da Sociedade Promotora de Imigração, a qual oferecia aos italianos a oportunidade 

de imigrar com a certeza de sua instalação em núcleos ou fazendas. Além disso, como até a 

década de 1860 não havia um lugar específico para o alojamento dos imigrantes que 

desembarcavam no país e visando a sistematização e a racionalização dos serviços de 

recepção, hospedagem e encaminhamento dos imigrantes foram criadas hospedarias de 

Sant’Ana, instalada pela província em 1878 e desativada em 1880; a do Bom Retiro, 

construção autorizada pelo Governo Provincial em 1881 e concluída em 1882, mas devido ao 

aumento na demanda, logo se tornou inadequada; a dos Imigrantes, administrada incialmente 

pela Sociedade Promotora de Imigração, cuja construção foi autorizada em 1885 e concluída 

em 1888, teve o seu funcionamento antecipado para 1887, mesmo com as obras inacabadas, 

devido à ocorrência de um surto de varíola e difteria na Hospedaria do Bom Retiro.  

Como visto, gradualmente o Governo abarcou para si os custos com a 

imigração, cujos colonos chegados ao país estavam à disposição dos fazendeiros isentos de 

quaisquer custos. Assim, a partir desse entremeio, constituiu-se uma das maiores correntes 

imigratórias para o Brasil, sobretudo de italianos e tendo Limeira como destino de muitos 

deles, seja contratado para trabalhar na lavoura cafeeira, como destacado na figura 13, 

                                                 
138 Esta capela seria inaugurada somente em 1898, no entanto, a celebração do culto acontecia continuamente 
desde o início, cuja elevação à Paróquia de Nossa Senhora de Assunção ocorreu em 14 de janeiro de 1914, a qual 
foi construído um novo prédio concluído em 1936. 
139 Embora a primeira escola (mista) tenha sido criada pelo Governo Provincial no núcleo colonial, conforme 
decreto de 2 de março de 1889, esta, até 1893, ainda não estava em funcionamento. (SÃO PAULO, 1889b). 
140 PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, 1893. 
141 SÃO PAULO, 1893b. 



70 

 

 

seguinte, em que os colonos aparecem trabalhando no cafezal da fazenda Ibicaba, seja como 

proprietários de terras em núcleos coloniais, seja para as incipientes atividades comerciais da 

cidade. Além dos trabalhadores transpondo os grãos de café colhidos na lavoura para a 

carroça movida por junta de burros, a qual transportava a produção até o terreiro da fazenda, 

utilizando-se para isso balaios (cestos confeccionados em bambu), também pode-se observar 

diversas escadas usadas pelos colonos para efetuar o processo de derriça142 nas partes 

superiores dos cafezais.  

 
Figura 13. Colonos trabalhando no cafezal, fazenda Ibicaba, final do século XIX. 

 
Fonte: Acervo Família Levy. 
 

O próximo avanço abolicionista aconteceu em 1885, com a aprovação da Lei 

do Sexagenário143, que emancipou os escravos acima de 60 anos e, somente com a Lei Áurea, 

em 1888, em pleno apogeu da cultura cafeeira, legitimou-se oficialmente a abolição da 

                                                 
142 Este processo, hoje realizado com o auxílio de máquinas, consistia na colheita manual dos frutos do café, de 
galho em galho, sobre o chão, que era rastelado e cujos grãos colhidos abanados em peneiras, separando-os da 
terra, folhas e gravetos. 
143 SÃO PAULO, 1885c. 
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escravidão. A província de São Paulo possuía até 30 de março de 1887, conforme o resumo144 

geral, 107.329 escravos matriculados, na qual 2.374 (1.448 masculinos e 926 femininos) 

pertenciam ao município de Limeira, cuja a maioria, 2.302 escravos, tinha domicílio na zona 

rural. Desses números, num período de um ano, até 30 de março de 1888, foram registrados145 

1.019 óbitos e libertos na província 39. 702 escravos (39.538 164 a título gratuito e oneroso 

ou por ato particular e 164 pelo fundo de emancipação), além de 642 por terem atingido a 

idade de 60 anos. Já no município de Limeira, ocorreram 33 óbitos e foram libertados 1.622 

escravos (1.607 a título gratuito e oneroso ou por ato particular e 15 pelo fundo de 

emancipação), além de 12 por terem completados 60 anos. Para tanto, naquele momento, em 

proximidade à abolição, a província ainda possuía 65.966 escravos, sendo 704 do município 

de Limeira. A seguir, na figura 14, do final do século XIX, destaca-se, ao fundo, a casa de 

máquinas para o beneficiamento do café da fazenda Ibicaba e, à sua frente, o terreiro com 

algumas escravas trabalhando e duas crianças (bisnetos do senador Vergueiro) com triciclos. 

 
Figura 14. Escravas trabalhando no terreiro de café, fazenda Ibicaba, final do século XIX. 

 
Fonte: Acervo Dr.a Lotte Köhler e Dr. Albrecht Schmidt. 

                                                 
144 SÃO PAULO, 1888a. 
145 SÃO PAULO, 1888b. 
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A partir de 1885146, diante da extinção gradual dos escravos e da preocupação 

com o destino desses, uma vez livres, foram regulamentadas e desenvolvidas algumas 

medidas para tentar solucionar esse problema, como a obrigatoriedade do indivíduo liberto 

pelo fundo de emancipação, num período de 5 anos, residir no município em que se deu a 

alforria; o liberto encontrado sem ocupação deveria empregar-se ou ter os seus serviços 

contratados; e o estabelecimento, em diversos locais do Império, de colônias agrícolas para 

receberem os libertos sem ocupação. Cabe lembrar que mesmo o negro recebendo a liberdade, 

ainda continuou sendo tratado com inferioridade, situando-se à margem da sociedade. Dessa 

forma, como observa Ferreira Jr. (2010), na medida que o Império possuía um regime de 

trabalho pautado na escravidão, manteve-se a lógica educacional elitista e excludente. 

Em 1887, conforme o relatório147 provincial de 1888, Limeira constituía um 

dos municípios da província que mais recebia imigrantes italianos, sobretudo para os bairros 

de Cascalho e Tatu, o primeiro, atualmente pertence ao município de Cordeirópolis, ambos 

situados na zona rural de seus municípios. Ainda hoje, esses bairros são reconhecidos como 

tipicamente italianos, mas, conforme explica Silveira (2007), são resultantes de processos de 

formação distintos, pois enquanto em Tatu os colonos trabalhavam em propriedades rurais 

como assalariados, os quais muitos deles, em pouco tempo, tornavam-se proprietários de 

estabelecimentos rurais e comerciais locais, o bairro de Cascalho foi um dos poucos núcleos 

coloniais predominantemente italiano estabelecido no estado de São Paulo, onde os colonos 

adquiriram lotes territoriais, a partir dos quais se desenvolveram e prosperaram 

economicamente.  

Naquela última década, ao findar a Monarquia, em 1888, conforme o 

Almanaque148 da Província de São Paulo, a agricultura – cana-de-açúcar, café e algodão entre 

as principais culturas, além de cereais – foi praticada no município de Limeira por 119 

fazendeiros e sitiantes; a indústria foi representada por seis máquinas de beneficiar café, duas 

fábricas de carroças, uma fábrica de objetos de arame, uma fábrica de massas alimentícias, 

uma fábrica e depósito de cal, duas fábricas de cerveja, quatro engenhos de cana, três olarias, 

quatro padarias, duas serrarias, quatro sapatarias, quatro selarias, quatro alfaiatarias e algumas 

oficinas (três carpintarias, uma serralheria, duas relojoarias, oito ferrarias, cinco funilarias e 

caldeirarias e cinco de marceneiros); enquanto o comércio possuía quatro açougues, seis 

advogados, um bazar, um botequim, quatro barbeiros e cabelereiros, dois vendedores de 

                                                 
146 SÃO PAULO, 1885c. 
147 SÃO PAULO, 1888a. 
148 SECKLER, 1888. 
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bilhetes de loteria, três compradores de café, dois dentistas, um depósito de madeira,  dez 

estabelecimentos de artigos de fazenda, ferragens, louças e miudezas, três guarda-livros, dois 

hotéis, quatro médicos, duas lojas de mascates de fazendas, três farmácias, sete pedreiros, um 

pintor, sessenta e três armazéns de secos e molhados e um de ferragens. 

Dessa forma, na província de São Paulo, a introdução gradativa do uso de mão 

de obra europeia na lavoura amenizou a transição definitiva do trabalho escravo para o livre. 

Em meio a esse contexto, em 1888, foram criadas149 para município de Limeira mais duas 

cadeiras de instrução primária para o sexo feminino, pois as duas escolas públicas existentes 

se faziam insuficientes, visto que uma delas já possuía mais de 80 alunas frequentes e a outra 

mais de 70.150 Logo mais, ao findar o ano de 1890, no principiar da República, foi criada151 a 

primeira escola pública primária mista no município, resultante da conversão da escola 

masculina do bairro de Cordeiro152, pois de acordo com a Diretoria de Instrução Pública, a 

mesma encontrava-se vaga em decorrência da insuficiência no número de meninos dispostos a 

frequentá-la.  

Devido à erradicação dos escravos, a mão de obra se consolidaria em, 

essencialmente, europeia e, sobretudo a partir daquele momento, década final de 1800, 

constituir-se-ia, principalmente, por italianos. Conforme dados estatísticos referentes à 

imigração em São Paulo, contidos no Arquivo Público do Estado (SÃO PAULO, 2009), desde 

o final da década de 1870 os italianos representavam a maioria dos estrangeiros a emigrarem 

ao país, sendo que a década de 1890 foi a de maior entrada dessa nacionalidade no Brasil. 

Além da contribuição para o desenvolvimento agrícola e industrial, o imigrante europeu 

contribuiu para o processo de diversificação cultural do país, fosse na língua, na gastronomia, 

na religião ou na arquitetura. 

Em decorrência do aumento no aglomerado de italianos em colônias 

distribuídas pelo território nacional desencadeou na criação de associações que os 

representassem e auxiliassem em suas necessidades, zelassem pela continuidade de sua 

cultura, como também a criação de escolas, hospitais, agremiações esportivas... No município 

de Limeira, como publicado no Suplemento Histórico da Gazeta de Limeira (1980), foram 

criadas a Sociedade Operária de Mútuo Socorro (em 8 de setembro de 1887), a Sociedade 

Operária Italiana de Beneficência (em 15 de agosto de 1896) e em 9 de setembro de 1900, 

                                                 
149 SÃO PAULO, 1888c. 
150 LIMEIRA, 1888. 
151 SÃO PAULO, 1890c. 
152 Quando criada a escola masculina no bairro de Cordeiro em 1889, esta ainda pertencia ao município de Rio 
Claro (SÃO PAULO, 1889a). 
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houve a fusão dessas duas entidades, formando a Sociedade Italiana de Mútuo Socorro 

Humberto I. Pouco tempo depois fundou-se uma nova associação, a Sociedade de Mútuo 

Socorro (em 20 de agosto de 1902). Mais tarde, em 20 de setembro de 1923, as duas 

sociedades existentes fundiram-se, constituindo a Sociedade Italiana de Mútuo Socorro. 

Novamente, a partir de uma nova união, em 16 de março de 1937, entre esta sociedade, a 

Escola Emanuelle Feliberto, o Fascio Antonio Cascino e a Opera Nacionale Dopolavoro 

formaram-se a Casa D’Italia que, em consequência da Segunda Guerra Mundial, foi extinta. 

Já na década de 1960, os remanescentes da associação italiana se reorganizaram, criando a 

Sociedade Italiana e o Instituto Cultural Italo Brasileiro, instalados em prédio por eles 

inaugurado em 10 de outubro de 1964.  

Somando-se a abolição com a entrada de imigrantes e ao desenvolvimento da 

economia, a necessidade por escolas de primeiras letras aumentava ainda mais, e, portanto, 

com o fim do regime monárquico, o município já possuía 8 escolas públicas de primeiras 

letras, sendo 3 masculinas e 5 femininas. Para tanto, paralelamente ao processo de imigração e 

de abolição da escravidão, na província de São Paulo, o aumento gradativo no número de 

crianças em idade escolar desencadeou o Governo a priorizar o ensino de primeiras letras, de 

tal forma que os estabelecimentos de instrução pública secundária foram sendo suprimidos, 

restando em toda a província, em sua última década, apenas uma escola (aula)153 de Latim e 

Francês, localizada na cidade de Itu, com 29 alunos matriculados e frequentes.  

Embora a chegada de imigrantes ao país desde o iniciar da segunda metade do 

século XIX tenha causado sincronicamente um aumento na população da zona rural e no seu 

número de crianças em idade escolar, as escolas primárias públicas concentravam-se, 

geralmente, na zona urbana, distribuídas entre o distrito sede e as vilas pertencentes ao 

município. Esse descaso do Governo pela educação rural fez com que a população do campo, 

como as colônias e as comunidades de imigrantes (como a colônia da fazenda Ibicaba, o 

núcleo colonial de Cascalho, as comunidades do bairro dos Pires e do bairro Tatu, entre outras 

colônias organizadas em fazendas) se organizasse e encontrasse soluções próprias para o 

ensino de suas crianças, como a criação de escolas privadas mantidas pelo fazendeiro ou pelos 

próprios imigrantes. Mesmo quando havia alguma escola pública na localidade, esta era 

insuficiente para atender a demanda de crianças em idade escolar.  

No bairro de Cascalho existiu154 uma escola particular italiana para ambos os 

sexos, a qual funcionou até o início do século XX, que por falta de recursos pecuniários dos 

                                                 
153 SÃO PAULO, 1883.  
154 LIMEIRA, 1902. 
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habitantes do povoado deixou de existir.  Inclusive, em 1897 a comunidade alemã do bairro 

dos Pires funda155 uma nova unidade escolar, a Escola da Associação Germania. 

A instrução pública, a partir da educação popular, com a difusão do ensino, 

criando-se escolas, representava apenas um dos quesitos de um conjunto muito mais 

abrangente requisitado pelos governantes para a vida da população, principalmente nos 

espaços urbanos. Compunham algumas outras medidas que visavam a transformar a vida na 

cidade, sobretudo, ao iniciar a República, a regulamentação de festas, a instalação de 

iluminação pública, ajardinamento, saneamento, construção de ferrovias e preceitos 

higiênicos e sanitários.  

Assim, durante o Império, a educação pública, com a ampliação da instrução 

primária entre a população nacional e estrangeira, livre e liberta, priorizando os livres e 

posteriormente os ex-escravos, constituíram projetos de reforma debatidos e reivindicados por 

governantes e pela sociedade, ocorridos, principalmente, em zonas urbanas. Dentre as 

principais iniciativas, criaram-se escolas públicas e seminários para o ensino de primeiras 

letras, colégios para o ensino secundário e escolas normais para a formação de professores. 

No entanto, mesmo mediante o esforço para a difusão do ensino público, a 

instrução caracterizava-se como manca, pois dela muitos eram excluídos. E mesmo aqueles 

que a ela tinha direito, outros fatores como falta de escolas e de professores, além das longas 

distâncias, falta de meios de transporte e a sobrecarga de trabalho a que algumas crianças 

eram submetidas, representavam empecilhos ao seu acesso. 

 
2.2. O ensino ao despontar da República e os grupos escolares. 

 

Ao longo do século XIX, a partir da normatização pelo poder público dos 

mecanismos de criação, organização e funcionamento de escolas, a educação adquiriu o 

caráter de instrução pública (SAVIANI, 2006). Entretanto, durante o Império, embora 

intitulada de instrução pública, o ensino não possuía um local próprio, sendo ministrado em 

edificações privadas, como na casa dos professores. No estado de São Paulo, “cabia ao 

professor arcar com as despesas de aluguel de sua sala de aula, ou então ministrar as aulas em 

sua própria casa com todos os inconvenientes que daí resultavam” (MARCÍLIO, 2005, p. 66). 

O desenvolvimento da instrução primária estava muito aquém do progresso material e 

industrial do estado de São Paulo.   

                                                 
155 DEUTSCHEN SCHULVEREINS IN PIRES VIA LIMEIRA, 1914; KELLER, 1919; DEUTSCHE SCHULE-
SÃO PAULO, 1929. 
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Por apresentar um ensino considerado retrógado, os republicanos históricos, na 

expectativa da República, já pleiteavam uma reforma no ensino paulista. E, assim que é 

proclamada a República, o estado de São Paulo cria a sua Constituição defendendo os 

princípios da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino primário. Como observa Souza 

(1998), mediante os projetos republicanos de educação popular, políticos e educadores 

consideravam indispensável à existência de casas escolares para a educação das crianças, 

ressaltando a necessidade de espaços edificados exclusivamente para o serviço escolar. 

Iniciando o período republicano, em 1890, a instrução primária no município 

de Limeira era praticada em 6 escolas públicas156 e numa instituição particular157, o Liceu 

Limeirense.158 Naquele ano, a Igreja Católica foi separada do Estado159, estabelecendo160 

plena liberdade de crença e de cultos, proibindo diferenças entre os habitantes do país em 

relação aos serviços públicos, em razão de crença religiosa. Como consequência, a educação 

religiosa foi suprimida do programa de ensino da escola pública. Em 1891, com a instituição 

da primeira Constituição Republicana161, estabeleceu-se a desvinculação entre o Estado e 

quaisquer religiões ou cultos, determinando-se como leigo o ensino oferecido nos 

estabelecimentos públicos. A partir daquele momento houve o aceite de todas as religiões no 

país, sendo livres para praticar a sua crença e o seu culto. 

Pouco depois, em 1892, uma reforma na educação do estado de São Paulo162 

dividiu o ensino público em ensino primário, ensino secundário e ensino superior. O ensino 

primário compreenderia dois cursos: um preliminar e um complementar. A frequência para o 

ensino preliminar seria obrigatória para crianças de ambos os sexos, na faixa etária dos 7 aos 

12 anos e facultativa até aos 16, no máximo. Visando a evitar a libertinagem entre os sexos, 

nas escolas mistas poderiam matricular-se apenas crianças do sexo masculino de até 10 anos. 

O ensino complementar se destinaria àqueles habilitados no ensino preliminar.  

Para a distribuição das escolas pelas diversas localidades do estado163, em 

virtude da densidade da população, nos lugares onde havia mais de uma escola no raio fixado 

para a sua obrigatoriedade, elas poderiam funcionar em um mesmo prédio, que poderia ser 

                                                 
156 Eram professores das escolas masculinas, Amazilio Bünel (1a cadeira) e Emilio Augusto Ferreira (2a cadeira); 
das escolas femininas Maria Emilia Keller de Arruda (1a cadeira), Josephina de Sant’Anna Camargo (2a cadeira), 
Amelia Ourique de Carvalho (3a cadeira) e Maria Benedicta Stein (4a cadeira). 
157 Era diretor do Liceu, José Ferreira da Costa e os professores Estevam de Araújo Almeida, José Prodocimo da 
Costa Brum, Paulo Dametz, Antonio Augusto Botelho e João de Quadros Sobrinho. 
158 ROTARY CLUB, 1948; SECKLER, 1890; O IMPARCIAL, 01 de janeiro de 1923. 
159 SÃO PAULO, 1890a. 
160 BRASIL, 1890a. 
161 BRASIL, 1891. 
162 SÃO PAULO, 1892c. 
163 SÃO PAULO, 1893a. 
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construído ou adaptado num local mais conveniente. Assim, foram criados, em 1893, os 

grupos escolares.  

A implantação destes grupos escolares teve como proposta o agrupamento de 

escolas isoladas circunvizinhas de uma determinada região, caracterizando como um 

fenômeno urbano, pois somente nas cidades a concentração de um grande número de pessoas 

permitia a formação de várias unidades escolares num mesmo local, enquanto no meio rural 

as escolas isoladas permaneceram por muito mais tempo. A escola isolada constituía-se numa 

unidade escolar unidocente criada para atender uma população estável, porém rarefeita, 

geralmente da zona rural e quase sempre multisseriada, pois atendia numa mesma sala alunos 

de diferentes séries do ensino primário. Ainda que a maioria da população do estado residisse 

no campo e esta era a que mais carecia de ensino, a educação rural estava relegada a segundo 

plano, tendo, na prática, como prioridade a educação dos centros urbanos, embora os ideais 

republicanos direcionassem à população em geral. 

No estado de São Paulo, os grupos escolares, os primeiros do território 

nacional, eram constituídos em instituições de ensino público primário, representando uma 

nova concepção pedagógica, arquitetônica e social da escola primária, sendo exemplo para 

todo o país (MARCÍLIO, 2005). A difusão da instrução primária, alfabetizando a população, 

caracterizava-se como uma necessidade social e política – participação nas eleições diretas – 

indispensável para a consolidação do regime republicano (SOUZA, 1998). Essas escolas 

funcionaram até o principiar da década de 1970, visto que a partir de 1971164, deixariam de 

ostentar a denominação de “grupos escolares”, tendo o currículo de ensino modificado, cujo 

atendimento abrangeria o curso de primeiro grau (curso primário e ginasial), atual ensino 

fundamental. 

O grupo escolar, também denominado de escola graduada, reunia os alunos em 

turmas seriadas, distribuídos em quatro classes para cada sexo, correspondentes ao 1o, 2o, 3o e 

4o anos do curso preliminar, conforme a idade, acompanhadas de um professor, pois “até 

então a gradação dos conhecimentos não previa uma idade ideal de aprendizagem, nem 

pressupunha uma paridade entre os vários saberes escolares” (VIDAL, 2005, p. 145). Com 

novas finalidades, concepção educacional e organização de ensino diferente, a escola 

graduada: 

[...] fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos pelo nível 
de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a 
constituição das classes. Pressupunha também, a adoção do ensino 
simultâneo, a racionalização curricular, o controle e distribuição ordenada 

                                                 
164 BRASIL, 1971b. 



78 

 

 

dos conteúdos e do tempo (graduação dos programas e estabelecimento de 
horários), a introdução de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho 
docente e um edifício escolar compreendendo várias salas de aula e vários 
professores. O modelo colocava em correspondência a distribuição do 
espaço com os elementos da racionalização pedagógica – em cada sala de 
aula uma classe referente a uma série; para cada classe, um professor. 
(SOUZA, 2006, p. 14). 
 

Importa mencionar que os colégios jesuítas já possuíam uma estrutura 

educacional cujo currículo apresentava-se graduado em séries, com turmas agrupadas 

conforme os níveis de conhecimento dos alunos, ou seja, o estudo das matérias – ensino das 

artes liberais (humanidades), a sua principal função e a instrução de ofícios manuais – ocorria 

de forma gradual e progressiva. Os colégios jesuítas originaram-se das primeiras instituições 

escolares do Brasil, as casas de bê-á-bá, criadas pela Companhia de Jesus, no século XVI. No 

decorrer daquele século, essas escolas de ler, escrever e contar, inicialmente destinadas às 

crianças indígenas e mamelucas, funcionaram como instrumentos para o processo de 

conversão ao cristianismo e à medida que os índios do litoral atlântico iam sendo 

exterminados ou convertidos e o modelo colonizador português se consolidava, algumas 

dessas casas de bê-á-bá foram desaparecendo, transformando-se algumas delas em colégios 

para os filhos dos colonos. Além da oferta de um conjunto de matérias correspondentes ao 

ensino secundário (artes liberais e ofícios mecânicos) em uma mesma instituição de ensino, os 

colégios jesuítas não deixaram de ministrar o ensino elementar – aulas para ler, escrever e 

contar (FERREIRA JR.; BITTAR, 2005, 2007, 2012). Para tanto, a educação jesuítica estava 

voltada aos interesses da Igreja Católica e do sistema colonial português, distanciando-se de 

qualquer tentativa de educação pública. 

A hegemonia educacional dos jesuítas no Brasil colonial perdurou desde a sua 

chegada em 1549 até 1759, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal. A partir daquele 

momento a educação passou a ser de responsabilidade do Estado, com a instituição das aulas 

régias (ensino secundário: gramática latina, retórica, grego e filosofia, além do ensino de 

primeiras letras: leitura, escrita e cálculo), cujo ensino deixou de ser baseado na seriação dos 

estudos e foi fragmentado e disperso em aulas isoladas com a regência de professores leigos e 

mal remunerados.  E assim teve início a primeira experiência do Estado com o ensino no 

Brasil, que pouco modificou a realidade educacional do país e tampouco se constituiu numa 

oferta de educação popular, sendo direcionado a poucos, restrita aos filhos das incipientes 

elites coloniais. 

 Fundamentalmente, o ensino resultante das reformas pombalinas, conforme 

explica Ferreira Jr. (2010), continuou literário, retórico e de caráter religioso, pois Portugal 
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encontrava-se sob o regime político do Padroado165. Inclusive, as aulas régias iniciaram, de 

fato, apenas a partir de 1772, quando essas receberam o financiamento da Coroa portuguesa. 

Assim, como lembra o historiador, naquela amplitude temporal, de 1759 a 1772, por falta de 

recursos financeiros, as reformas pombalinas geraram um vazio educacional na colônia. 

A partir desta transição de provedores da educação brasileira houve uma 

desestruturação da educação jesuítica e dificuldade de organização da educação pública 

mantida pelo Estado, sendo que em ambos os sistemas de ensino encontravam-se excluídos o 

mesmo público: o negro, o pobre e a mulher. No início do Brasil Imperial, com a transferência 

da instrução local às províncias pelo Ato Adicional de 1834166 que reformou a Constituição de 

1824, a partir de 1835 as aulas régias começaram a ser reunidas em instituições de instrução 

secundária denominadas liceus, adquirindo novamente o caráter de gradação dos estudos. Para 

ser utilizado como modelo para o ensino secundário de todo o país, constituído por um 

currículo seriado, foi criado em 1837, na então capital do país, Rio de Janeiro, o Colégio D. 

Pedro II.  Já as escolas de ensino primário unidocente começaram a ser agrupadas somente ao 

final do século XIX, ao iniciar a república, com a criação dos grupos escolares. 

Portanto, como esclarecem Buffa e Pinto (2007), os grupos escolares, bem 

como as escolas normais, constituem uma continuidade pedagógica e espacial dos colégios 

humanistas do século XVI, com classes seriadas, programas, disciplinas, métodos, prédios 

próprios e adequados ao ensino, inspirados nos mosteiros, com pátio, corredores com salas de 

aula e dependências administrativas, esquadrinhamento do tempo, aquisição laboriosa da 

cultura escrita por meio de exercícios, exames, recompensas e castigos; mas, também, 

possuem rupturas, pois os professores, os alunos e o currículo são outros. 

Todavia, o ritmo, o tempo e a rotina da escola graduada foram, definitivamente 

estabelecidas na vida da família e nos costumes da sociedade, somente no século XX 

(MARCILIO, 2005). Num mesmo grupo escolar poderia funcionar escolas (classes) 

masculinas e femininas, desde que houvesse completa separação dos sexos. Além dos 

professores e de suas respectivas turmas, para cada grupo escolar seria nomeado167 um 

professor para exercer as funções de diretor, acrescendo ao corpo administrativo um porteiro e 

um servente, aos quais caberiam auxiliar na organização, ordem e asseio do estabelecimento 

de ensino.  

                                                 
165 Domínio da Igreja Católica pelo rei ou imperador, ou seja, o Estado era quem administrava a Igreja, 
construindo templos e determinando politicamente os seus representantes.  
166 BRASIL, 1834. 
167 SÃO PAULO, 1894. 



80 

 

 

Com a criação dos grupos escolares ampliou-se o número de alunos atendidos 

e, consequentemente, o número de vagas para professores e, simultaneamente à urbanização e 

à industrialização, criaram-se mais oportunidades de trabalho, direcionando os homens para 

profissões melhor remuneradas. A feminização do magistério, iniciada no século XIX, 

naquele momento se intensificou, cuja proporção, nas décadas seguintes, só aumentaria. 

Iniciava a profissionalização do magistério público, concedendo à mulher uma profissão e 

permitindo a valorização social dos professores e professoras, consagrando-os como 

profissionais da educação. Conforme Souza (1998), devido ao destaque imputado à educação 

popular naquele período, constituíram-se representações em relação à profissão docente, 

considerando o professor portador de uma nobre missão cívica e patriótica, responsável pela 

formação do povo e reformador da sociedade. 

A proliferação de grupos escolares pelo território estadual esbarrou numa das 

questões que foi empecilho para a educação durante todo o decorrer do Império: a falta de 

professores qualificados. Como medida para obter um maior número de professores 

habilitados ao ensino primário, a partir de 1895, estabeleceu-se168 que os alunos concluintes 

do curso complementar ou do Ginásio do Estado que realizassem um ano de prática de ensino 

nas escolas-modelo estaduais, poderiam ser nomeados professores preliminares, com as 

mesmas vantagens concedidas aos diplomados pela escola normal.  

Criadas para a prática de ensino dos alunos candidatos à regência de cadeiras, 

as escolas-modelo funcionavam anexas à escola normal, com turmas de ambos os sexos, 

equiparadas às demais escolas de instrução primária. Naquele ano, em Limeira, são criadas169 

mais três escolas preliminares masculinas, sendo duas no distrito sede e uma na estação de 

Cordeiro, suprimindo-se a escola mista existente neste bairro. Além disso, encontrava-se em 

funcionamento170 o Externato Spencer171, estabelecimento particular de instrução primária e 

secundária misto. 

Ao finalizar o século XIX, em 1899, o município de Limeira, ainda 

preponderantemente agrícola, possuía o café como a sua principal cultura, sendo responsável 

pela economia do município, correspondendo a 97% de toda a produção agrícola, além de 

outras culturas como aguardente e cereais, como milho, arroz e feijão.172 O território de 

Limeira sempre foi muito cobiçado, cujo desenvolvimento da agricultura deveu-se ao seu 

                                                 
168 SÃO PAULO, 1895b. 
169 SÃO PAULO, 1895a.  
170 O MUNICÍPIO, de 18 de abril de 1895. 
171 Instituição de ensino dirigida pelos professores Porchat D’Assis, J. Bueno de Camargo e Eugenio Assis, 
localizada no largo da matriz, número 37. 
172 SÃO PAULO, 1900c. 
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clima, não sendo exageradamente quente no verão, nem excessivamente frio no inverno; ao 

seu solo, no qual predominava o de boa qualidade, com extensas áreas da afamada terra roxa 

de São Paulo; e por possuir uma topografia favorável, este era quase todo adaptável ao cultivo 

mecânico.  

A importância do café e da fazenda Ibicaba para a economia do estado de São 

Paulo e do país denota-se num cartão postal, do início do século XX, como mostra a figura 

15. Nele aparece os colonos atuando no processo de secagem dos grãos no terreiro da fazenda 

e, ao fundo, destaca-se o prédio da casa de máquinas para o beneficiamento de café, objeto da 

propaganda. 

 
Figura 15. Terreiro de café e casa de máquinas, fazenda Ibicaba, 1904. 

 
Fonte: Acervo Família Levy.        
 

Juntamente com o desenvolvimento de Limeira, prosperou um de seus bairros, 

Cordeiro (distrito policial), o qual em 1899 tornou-se distrito de paz e anexado ao 

município173. Importa destacar que o bairro de Cordeiro e de Cascalho, resultantes das 

povoações formadas nas fazendas de Cordeiro e de Cascalho que, em 1880 deixaram de 

integrar o território de Limeira para compor o de Rio Claro, ao iniciar o ano de 1890 foram 

transferidos, novamente, após reivindicações de seus moradores, ao município de Limeira. 

                                                 
173 SÃO PAULO, 1899a. 
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 Os moradores dos bairros argumentaram que o município do Rio Claro, que já era duas vezes 

maior que o de Limeira, não deveria ser aumentado com desmembração do território deste, 

que era um dos menores do Estado; que os bairros de Cordeiro e Cascalho distavam de Rio 

Claro, 15 km e da cidade de Limeira, só 9 km, o que seria mais conveniente e cômodo aos 

moradores daqueles bairros, que continuassem a pertencer ao município de Limeira; e que o 

território de Cordeiro e Cascalho, anexado ao Rio Claro, continuou a pertencer à jurisdição 

eclesiástica da Limeira, de que fora desmembrado civilmente, o que, mesmo depois da 

separação entre a Igreja e o Estado, não era uma circunstância sem importância na 

comodidade da vida do povo.174 

Veja, adiante, na figura 16, a vila de Cordeiro, durante a década de 1930, cuja 

área urbana constituinte aparece margeando, à direita, da linha férrea da Companhia Paulista 

de Estrada de Ferro. Ao centro do povoado dois edifícios são destacados entre as demais 

construções: a do Grupo Escolar Cel. José Levy e a da igreja de São João. Já na parte superior 

podemos visualizar uma estrada interligando a vila de Cordeiro ao bairro de Cascalho, cujo 

aglomerado de casas pode ser visto em sua extremidade. 

 
Figura 16. Vila de Cordeiro, município de Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

                                                 
174 SÃO PAULO, 1890b. 
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Ainda em 1899 são criadas175, no município de Limeira, as primeiras escolas 

municipais de instrução primária (quatro escolas, sendo duas para cada sexo), já que as 

existentes até então pertenciam ao Estado. A matrícula restringia-se a crianças de 7 a 14 anos, 

isentas de moléstia contagiosa e que teriam sido vacinadas. As aulas com duração de 5 horas, 

com meia hora de descanso, começariam às 10h e terminariam às 15h, de segunda-feira a 

sábado. A criação e o funcionamento de escolas sob a administração do município, em 

complementação às mantidas pelo Estado, surgiu como uma grande perspectiva em prol da 

instrução pública, contribuindo para amenizar a falta de vagas.  

Ao iniciar o século XX, no estado de São Paulo havia 2.558 escolas isoladas 

criadas, das quais se encontravam providas 534, num total de 15.551 alunos. Este número tão 

baixo de escolas providas deve-se à transferência, em 1899, a valer a partir do ano seguinte, 

das escolas provisórias, em número de 547, para as câmaras municipais176 e em decorrência 

da criação de 11 grupos escolares, que absorveram as escolas locais. Habilitaram-se, naquele 

ano, para o magistério, pelas escolas Normais e Complementares do Estado, apenas 180 

alunos. Apesar da concessão, em 1895, do título de “professores preliminares” aos alunos que 

terminassem o curso nas escolas complementares, ainda era considerável o número de escolas 

que continuavam vagas.  

Ainda, em 1900, conforme circulares177 da Secretaria de Estado dos Negócios 

do Interior à Câmara Municipal de Limeira, o Governo solicitou que fosse dada a preferência 

para a matrícula nas escolas isoladas dos alunos que frequentavam as escolas provisórias do 

município e cujo funcionamento não foi mantido, e também, que o pedido de licença de 

professores públicos do município estivesse acompanhado de indicação do respectivo 

substituto ou de justificativa do motivo pela qual não foi realizada, de modo que não fossem 

interrompidas as aulas. Mesmo após a transferência das escolas provisórias às Câmaras 

Municipais, o município continuou a receber178 verba do Governo do Estado para a sua 

manutenção e custeio, cabendo à Limeira uma quota máxima correspondente a três escolas, 

desde que a frequência média de alunos fosse de 15 alunos. Funcionava179, também, naquele 

ano, no município, uma escola particular denominada Externato Infantil.180  

Nos 43 grupos escolares existentes no estado de São Paulo, em 1900, havia 

12.905 alunos, 2.285 alunos nas 5 escolas-modelo, 910 alunos nas 4 escolas complementares 

                                                 
175 LIMEIRA, 1899. 
176 SÃO PAULO, 1899b. 
177 SÃO PAULO, 1900b, 1900d.  
178 SÃO PAULO, 1901c. 
179 CIDADE DA LIMEIRA, 1 de fevereiro de 1900. 
180 Dirigido pelo professor João de Quadros Sobrinho. 
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e 151 alunos no jardim da infância.181 O número crescente de matriculas de alunos e o 

empenho dos municípios solicitando a instalação de novos grupos escolares, oferecendo 

prédios e subvenções pecuniárias, proporcionaram a sua propagação por todo o estado. 

Naquele ano, a população182 de Limeira era de 23.098 habitantes (12.097 homens e 11.001 

mulheres).  

A vista panorâmica da cidade de Limeira, a partir do bairro da Boa Vista, no 

início do século XX, pode ser contemplada na figura 17, a seguir. Dentre as construções em 

um único pavimento, destacam-se os edifícios das igrejas Nossa Senhora das Dores, à direita, 

e o da Nossa Senhora da Boa Morte e Assumpção, um pouco à esquerda e acima. 

 
Figura 17. Vista panorâmica de Limeira, a partir do bairro da Boa Vista, início do século XX. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Apesar do município de Limeira há tempos possuir casas comerciais 

correspondentes a sua atividade econômica, além de uma diversidade de indústrias de 

pequeno porte, a proeminência desses setores desponta ainda mais ao iniciar o século XX, 

resultado da instalação do serviço telefônico em 1891183, do abastecimento de água em 

1900184 e de iluminação pública elétrica em 1901185.  

                                                 
181 SÃO PAULO, 1901a. 
182 BRASIL, 1900. 
183 SÃO PAULO, 1891a. 
184 SÃO PAULO, 1900a. 
185 LIMEIRA, 1901a.  
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A planta da rede de fios para a distribuição elétrica da cidade elaborada no ano 

de 1900 e apresentada pelo intendente geral do município, pode ser observada na figura 18, 

seguinte. Nela estão determinadas as localizações das linhas primárias, secundárias e dos 

focos de iluminação pública que seriam instalados. Até então, a iluminação pública na cidade 

era feita por lampiões, os quais permaneciam acessos do final da tarde até a meia noite, ou até 

meia hora após o término de algum evento. Naquele momento o ribeirão Tatu seguia o seu 

percurso original, onde era interceptado em dois pontos pela linha férrea na região do bairro 

da Boa Vista, situado ao lado esquerdo no mapa, pois, atualmente, devido a um desvio 

realizado pela prefeitura municipal na segunda metade do século XX, o seu trajeto percorre 

toda a extensão urbana da cidade margeando a ferrovia da Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro, no sentido Limeira-Rio Claro, à sua direita.  

 
Figura 18. Planta da cidade de Limeira-SP, 1900. 

 
Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo. 
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Naquele período, proporcionalmente ao progresso ocorre o aumento 

demográfico e, por consequência, a demanda por mais escolas, cuja necessidade faz Limeira 

portar-se ansiosa a ser contemplada por um grupo escolar. Logo mais, a emergência da 

República, aliada ao desenvolvimento econômico e à necessidade de mais escolas, cria186 no 

município de Limeira, em 17 de maio de 1901, em seu distrito sede, o seu primeiro grupo 

escolar. À época, considerada infundadamente uma cidade endêmica, como estratégia para 

atrair professores de outras localidades para o exercício no grupo escolar recém-criado, a 

Câmara Municipal ofereceu auxílio187 aos professores que requeressem a sua transferência 

para o município. Assim que os trabalhos de organização do grupo escolar encerraram-se, este 

foi instalado188 em 01 de setembro de 1901 e, a partir desta data, na ausência de um prédio 

próprio, funcionou provisoriamente com 11 cadeiras (5 masculinas e 6 femininas) em prédio 

particular189, como se pode ver na figura 19, oferecido pelo Cel. Flamínio Ferreira de 

Camargo, cuja obra de adaptação do edifício ocorreu às expensas da Câmara Municipal.  

 
Figura 19. Prédio adaptado para o Primeiro Grupo Escolar de Limeira, século XX. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 

                                                 
186 SÃO PAULO, 1901b. 
187 LIMEIRA, 1901b. 
188 PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1907. 
189 Situado na rua Santa Cruz, número 20, esquina com a rua do Comércio. 
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Em homenagem190 ao coronel Flamínio Ferreira de Camargo191, por ter 

contribuído para o desenvolvimento do ensino no município, ainda naquele ano o grupo 

escolar recebeu o seu nome. Esse procedimento de denominar o grupo escolar com o nome do 

político responsável por sua criação ou de quem se empenhasse na causa pela educação 

caracterizava-se como prática comum, pois correspondia a uma digna justificativa, além de 

merecedora de consideração pela sociedade. Finalizada a construção de seu edifício, em 20 de 

junho de 1907 ocorreu a transferência192 do grupo escolar para o novo, suntuoso, vasto e belo 

prédio próprio, como se pode ver na figura 20, adiante, construído pelo Estado com auxílio da 

municipalidade, cujas aulas reiniciariam193 a 22 de julho.  

 
Figura 20. Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, início da década de 1910. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 1913. 

 

Este grupo escolar, cujas crianças aparecem a ocupar o espaço de seu pátio, foi 

edificado no Largo do Rosário, concedido por doação194 pela Câmara Municipal ao Governo 

                                                 
190 SÃO PAULO, 1901d. 
191 Falecido em 8 de novembro de 1910. 
192 PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1907. 
193 SÃO PAULO, 1908a. 
194 LIMEIRA, 1905. 



88 

 

 

do Estado, em 1905. O grupo escolar encontra-se desativado desde 1984195 e atualmente 

funciona o Centro Cultural “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, que abriga em seu edifício, 

o Museu Histórico e Pedagógico Major José Levy Sobrinho, a Escola Municipal de Cultura e 

Artes “Maestro Mario Tintori” e o Centro Municipal de Memória Histórica.   

Como se verificou com o Primeiro Grupo Escolar de Limeira, essa prática de 

condicionar os grupos escolares, nos primeiros anos de existência após a sua instalação, ao 

funcionamento em edifícios alugados cedidos por munícipes, até que um prédio próprio fosse 

construído, tem sido frequente em todo o Estado, realidade que se repetiria com os futuros 

grupos escolares do município. 

Além deste grupo escolar, em 1907, conforme relatório196 do intendente e 

presidente da Câmara Municipal, o município possuía 20 escolas isoladas, sendo 10 

municipais (duas de cada sexo na sede da cidade, uma de cada sexo no bairro de Cordeiro, 

uma de cada sexo no bairro de Cascalho197, uma de cada sexo no bairro de Santa Cruz da Boa 

Vista198) e 10 estaduais (uma de cada sexo no bairro de Cordeiro, uma feminina no bairro de 

Cascalho, uma de cada sexo no bairro da fazenda Velha, uma feminina no bairro São 

Jerônimo, uma masculina no bairro dos Pires, uma para cada sexo no bairro do Tatu, uma 

feminina no bairro da Pedreira). Dessas escolas, 9 eram masculinas (com 238 alunos) e 11 

femininas (com 290 alunas), num montante de 528 alunos matriculados, sendo 238 das 

escolas estaduais e 290 das municipais.  

Na figura 21, seguinte, a professora Constantina B. Vaz, sentada à esquerda, da 

Escola Mista do bairro de Santa Cruz da Boa Vista, atual município de Iracemápolis, aparece 

a posar com a sua turma de alunos do ano de 1912. Repare na distribuição dos alunos, cujas 

meninas aparecem sentadas na fileira frontal e os meninos distribuídos nos degraus 

posteriores em duas fileiras e em pé, onde a uniformidade dos gestos com que se postam, com 

seriedade e com os braços cruzados, revela a intensa disciplina e ordem em que as crianças 

estavam submetidas. Ainda, nota-se a ausência de crianças negras na composição da turma, 

mesmo duas décadas após a abolição da escravidão, num município de passado escravocrata. 

                                                 
195 O grupo escolar, então denominado Escola Estadual de Primeiro Grau “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo” 
foi extinto em 02 de janeiro de 1984. Devido à reestruturação da rede de ensino, a partir desta, esta escola foi 
incorporada à Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus “Trajano de Camargo”. (SÃO PAULO, 1984).    
196 LIMEIRA, 1908a. 
197 Em 1902, na inexistência de escola feminina neste bairro e mediante o recenseamento de pelo menos 152 
meninas em idade de frequência escolar, foi enviado à Câmara Municipal de Limeira uma proposta de criação de 
escola para o sexo feminino. (LIMEIRA, 1902). 
198 Atual cidade de Iracemápolis-SP. 
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Figura 21. Escola Mista do bairro Santa Cruz da Boa Vista, 1912. 

 
Fonte: ZANARDO, 2008. 
 

Os primeiros grupos escolares eram frequentados pelo público proveniente de 

vários setores sociais: classe média, profissionais liberais, camadas populares e filhos de 

trabalhadores urbanos bem inseridos no mercado de trabalho, incluindo filhos de pais 

estrangeiros. No entanto, conforme Souza (1998), o povo, o legítimo destinatário das 

iniciativas do Governo Republicano, logo, em pouco tempo, grande parte estava sem acesso à 

escola, enquanto uma parcela da sociedade era privilegiada por ela. De fato, Saviani (2006) 

confirma que o grupo escolar contribuiu para a seleção e formação das elites e somente a 

partir da reforma de 1920 ocorreu a imersão da educação popular.  

A partir do início do século XX, como se apresenta nas estatísticas da 

imigração em São Paulo, constantes no Arquivo Público do Estado199, a proibição pelo 

Governo Italiano da imigração subsidiada ao Brasil, em 1902, em decorrência de denúncias 

das péssimas condições de trabalho nas fazendas brasileiras, fez com que a entrada desses 

estrangeiros no país diminuísse. No entanto, essa medida não impediu a entrada espontânea de 

italianos no Brasil, os quais custeavam a própria passagem sem depender do Governo 

Brasileiro. Portanto, a imigração subvencionada continuou acontecendo e desde então, voltou-

se a outras nacionalidades como a espanhola, a portuguesa, alemã, austríaca e a japonesa, 

                                                 
199 SÃO PAULO, 2009. 
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cujas nacionalidades espanhola e portuguesa preponderaram até o princípio da Primeira 

Guerra Mundial, quando o processo imigratório sofre nova queda, mas após o seu fim, a 

lavoura cafeeira recupera-se, elevando-se novamente o movimento migratório.  

Paralelamente ao período de apogeu da cafeicultura no país, ainda no início do 

século XX, como se pode ver na figura 22, ocorre o início da cultura cítrica em Limeira, a 

partir do aparecimento dos primeiros pomares cultivados racionalmente, com o intuito 

comercial. Esta vista da cidade foi realizada a partir da antiga Chácara Bahiana, região onde 

hoje situa-se o jardim residencial Granja Machado, cujo cenário contemplado na imagem, 

atualmente, encontra-se completamente urbanizado. Facilmente pode-se localizar entre os 

aglomerados de construções da povoação, a igreja Nossa Senhora das Dores, à frente, ao 

centro, e logo atrás, a igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assumpção. 

 
Figura 22. Vista de Limeira a partir da região da antiga Chácara Bahiana, década de 1900. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Durante a Primeira República, a partir de 1908, para alavancar ainda mais o 

progresso industrial de Limeira, a Câmara Municipal iniciou um conjunto de ações 

incentivadoras direcionadas a esse setor. A promulgação de uma lei200 concedia, por um 

                                                 
200 LIMEIRA, 1908b. 
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determinado período (variando, geralmente, de 10 a 20 anos), isenção de impostos ou taxas 

que recaíssem às fábricas ou empresas que se estabelecessem no município, contados a partir 

de sua instalação, inclusive o imposto do terreno ocupado por elas.201 Naquele período, o 

constante processo de evolução do município devido à expansão na demanda de mão de obra 

no setor industrial e de serviços (setores secundário e terciário) provocou uma variação 

demográfica entre o campo e a cidade, absorvendo a população do setor primário (agricultura, 

pecuária, indústria extrativa) egressa da zona rural. Como podemos ver na figura 23, da 

década de 1910, nas fazendas, como a Ibicaba, embora a agricultura fosse a maior fonte de 

renda, sendo a cultura cafeeira, vista ao fundo, a principal alavanca da economia, a atividade 

pecuária também tinha o seu espaço.  

 
Figura 23. Vista geral das instalações da fazenda Ibicaba, década de 1910. 

 
Fonte: Acervo Família Levy. 
 

Assim, o grande desenvolvimento econômico naquele período desencadeou a 

migração da população para as cidades, tornando a sociedade brasileira cada vez mais 

industrializada202e urbanizada. Contudo, nos maiores centros industriais da época, como 

                                                 
201 LIMEIRA, 1930.  
202 Em Limeira, o número significativo de imigrantes constituiu categoria fundamental na alavanca do processo 
de industrialização seja como proprietários de pequenas fábricas de produtos de consumo ou comércios seja 
como operários nas ainda incipientes fábricas de maquinário agrícola (BETTINI, 2000). 
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Limeira, o desenvolvimento de outros setores, como o da educação, não ocorreu 

proporcionalmente ao seu crescimento populacional.   

Diante das perspectivas de um desenvolvimento social e econômico, houve a 

necessidade da expansão quantitativa de escolas para acompanhar o crescimento 

populacional, integrando os imigrantes à vida nacional, escolarizando as zonas novas criadas 

pela expansão cafeeira e propondo aprimorar o nível escolar do proletariado (BETTINI, 

2000). Logo, o primeiro grupo escolar da cidade de Limeira, não acompanhou a demanda por 

educação, deixando de realizar várias matrículas por falta de vagas. Buffa e Pinto (2002) 

explicam que essa situação pode facilmente ser compreendida ao pensarmos que uma 

sociedade urbano-industrial exige uma escolarização que a velha sociedade agrário-comercial 

podia dispensar. Veja só, na figura 24, uma outra vista da cidade de Limeira, esta, a partir da 

Vila Camargo, no ano de 1908. Note, à direita, a igreja Nossa Senhora das Dores, e à 

esquerda, um pouco acima, a igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assumpção. 

 
Figura 24. Vista de Limeira a partir da Vila Camargo, 1908. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Referente ao ano letivo de 1908203, em relatório204 do inspetor escolar de 

Limeira ao intendente da cidade, com relação às escolas estaduais, há menção a dois fatores 

que estariam prejudicando os esforços do Governo para a disseminação do ensino e que 

mereciam uma atenção urgente e imediata: os reiterados e constantes pedidos de licença e de 
                                                 
203 Naquele ano encontravam-se matriculados em escolas primárias, 1.015 alunos, com 157 (15,4%) em 
estabelecimentos particulares de ensino, e os demais em estaduais (580) e municipais (278). Somente 22,2% das 
4.571 crianças em idade escolar frequentavam escolas. (SÃO PAULO, 1909b) 
204 LIMEIRA, 1908c. 
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remoção do professorado. Conforme o inspetor escolar, no primeiro caso, o inconveniente 

provia da concessão de licenças e longas prorrogações, sem maiores interrogações quanto ao 

valor das provas que as justificassem, sendo frequentes os casos de verdadeiros abusos, 

principalmente referente a apresentação de atestado médico por enfermidade ou moléstia. Em 

muitos casos o profissional encontrava-se muito bem de saúde e, algumas vezes, até 

exercendo outro emprego noutra cidade, na expectativa da vacância de alguma escola nesta 

localidade; no segundo caso, destacou os transtornos provocados ao ensino pelas remoções 

executadas durante o período letivo.  

Em ambas as situações o ensino sofria muito devido às constantes interrupções 

pela falta de professores, pois ao mesmo tempo em que as cadeiras de primeiras letras, cujos 

professores encontravam-se licenciados, não poderiam ser providas por meio de concurso, o 

salário do professor substituto era muito inferior ao do efetivo, razões que dificultavam o seu 

provimento e resultava na vacância das escolas. 

Já em relação às escolas municipais, visando a utilidade real para vida prática 

do ensino proporcionado pelas práticas domésticas e como alternativa para facilitar a inserção 

no mercado de trabalho com a aceleração da obtenção de renda, o inspetor escolar propôs o 

início da educação profissional na cidade, um dos grandes ideais da educação moderna, com a 

instituição de curso de corte e costura nas escolas femininas municipais. E, também, o 

inspetor escolar salientou a necessidade de conversão de duas cadeiras em cursos noturnos, 

pois era grande o número de crianças em tenra idade que teriam abandonado a escola antes 

mesmo de sua devida formação para se dedicarem à prática de ofícios.  

Quanto à última situação citada, naquele período, ausentes da escola por falta 

de vagas, muitas crianças permaneciam analfabetas e, por necessidade financeira, desde muito 

cedo eram incorporadas nas indústrias e lavouras. Analisando a figura 25, seguinte, que 

retrata o fim da colheita do café, no ano de 1909, na fazenda Quilombo, no município de 

Limeira, pode-se observar entre os colonos diante do cafezal, em trajes de trabalho e 

acompanhados com os apetrechos utilizados na colheita (escada, peneira, carroça...), essa 

penosa e incontestável realidade, em que diversas crianças (meninos e meninas) aparecem 

compondo o conjunto de trabalhadores.  

Diante daquela situação, com a pretensão de escolarizar esse público, a partir 

de 1909205, são criadas206 no estado de São Paulo, escolas noturnas para adultos, destinadas às 

                                                 
205 Havia no município, naquele ano, 3 escolas primárias particulares com 184 alunos (97 masculinos e 87 
femininos), sendo 103 gratuitos. (SÃO PAULO, 1910d). 
206 SÃO PAULO, 1909a; SÃO PAULO, 1910b. 
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pessoas do sexo masculino maiores de 14 anos. Estas escolas se situariam em centros 

industriais e agrícolas, visando ao atendimento da população operária. Teria preferência o 

provimento das escolas para as quais a municipalidade oferecesse prédio adequado.  

 
Figura 25. Fim da colheita do café na fazenda Quilombo, Limeira-SP, 1909. 

 
Fonte: Acervo Museu da Imigração do estado de São Paulo. 

 

Conforme o relatório207 relativo ano de 1912, da Inspetoria Municipal do 

Ensino de Limeira, funcionou naquele ano letivo apenas uma escola noturna municipal (para 

adultos), a qual manteve uma frequência média de 20 alunos. Visto que o número de operários 

nas fabricas existentes só tendia a crescer, a Câmara Municipal solicitou208 ao Governo 

Estadual a criação de mais duas escolas noturnas, cujo pedido foi contemplado209 ainda ao 

findar daquele ano.  

Assim, o município teve as suas primeiras escolas públicas estaduais noturnas 

para adultos (masculina) instaladas210 no ano seguinte, em 1913. No entanto, com o início do 

funcionamento dessas escolas estaduais, a escola noturna municipal foi suprimida. A partir 

daquele momento, a abertura pela administração municipal ou estadual desse tipo de escola, 

voltada aos trabalhadores, foi cada vez mais comum. Vejam só, na figura 26, quantas crianças 

e adolescentes que se faziam presentes no quadro de trabalhadores da fábrica de fósforos 

                                                 
207 LIMEIRA, 1913a. 
208 LIMEIRA, 1912C. 
209 SÃO PAULO, 1912a. 
210 LIMEIRA, 1912d, 1913c; SÃO PAULO, 1913. 
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Radium, de Limeira, da década de 1920. A força braçal que atualmente denomina-se trabalho 

infantil, compunha o operariado da época.  

 
Figura 26. Pátio da fábrica de "Phósphoros Radium", Limeira-SP, década de 1920. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Infelizmente a inserção dessas crianças no seio das indústrias e lavouras não se 

caracterizava como uma aprendizagem de ofícios ou como uma ocupação no período de 

contraturno ao escolar, quando na existência de escolas e de vagas, estas a frequentavam, 

pois, em geral, por necessidade, eram obrigadas a trabalhar para integrar a geração de renda 

da própria família, a quem por dever caberia essa responsabilidade. 

A vista parcial de Limeira, naquele período, no sentido centro-bairro, a partir 

da igreja Nossa Senhora das Dores, pode ser apreciada a seguir, na figura 27. Na parte 

superior, à direita, acima das árvores existentes na praça, na época, envolta por uma cerca de 

madeira, pode-se avistar algumas residências do bairro Boa Vista e, ao lado, imediatamente à 

esquerda, vê-se o cemitério de Santa Cruz. Já na parte superior, correspondente à região que 

vai do centro à extremidade esquerda, onde hoje encontra-se intensamente urbanizado, 

configurava-se uma paisagem completamente rural, ocupada inclusive por uma área de mata.  
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Figura 27. Vista de Limeira a partir da igreja Nossa Senhora das Dores, 1912. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

No bairro do Tatu, assim como outros com a predominância étnica, nesse caso 

da nacionalidade italiana, houve preocupação com a preservação de sua cultura, cujos 

aspectos relacionados à vida social, econômica e cultural atrelavam-se à religião, já que esta 

compunha o eixo condutor da comunidade. Vale lembrar que, devido a sua representatividade 

histórica, tradicionalmente, o bairro realiza, anualmente, a Festa Italiana, incorporada 

juntamente com outros eventos temáticos ao calendário oficial do município. 

Nesse bairro constituíram duas comunidades religiosas, uma vinculada à igreja 

de São Sebastião211 e outra à capela de Santo Antonio212, vista na figura 28, a seguir, sendo 

que ambas mantiveram escolas para as suas crianças. Essas escolas, embora estabelecidas em 

prédio anexo às igrejas, cedidos pela comunidade para o seu funcionamento, foram criadas 

pelo Estado, responsável pelo custeio dos professores e do mobiliário escolar.  

A julgar pela quantidade de pessoas participando do evento religioso na capela 

de Santo Antonio, da década de 1920, este era um bairro consideravelmente populoso, visto 

que futuramente, na década de 1940, se tornaria um distrito de paz do município de Limeira.  

                                                 
211 Localizada na área central do bairro do Tatu, em 1934 formou-se a atual comunidade religiosa, originada a 
partir de uma capela construída anteriormente, em 1927. 
212 Situada em uma chácara afastada do centro do bairro, esta capela foi fundada em 1909. (CAPELA SANTO 
ANTONIO, 1909). 
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Figura 28. Comunidade Santo Antonio, bairro do Tatu, Limeira-SP, década de 1920. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

Já no bairro dos Pires, de predominância étnica germânica, ocorreu em 1908, a 

criação da Escola Alemã Pires, resultante da unificação das duas escolas então existentes na 

comunidade: a Escola Paroquial Alemã e a Escola da Associação Germânia. O evento 

comemorativo da fusão entre essas escolas, com a presença de seus representantes e alunos 

(meninos e meninas) destaca-se na figura 29, seguinte. Como se observa, era comum o uso de 

faixas e bandeiras nas festividades culturais, como nos eventos religiosos e nas comemorações 

escolares, com dizeres no idioma do grupo étnico (nesse caso o alemão), como manutenção 

do símbolo nacional de seu país, cuja representação identitária denotava os seus valores 

culturais, sociais e morais. A escola – primária e mista – possuía um prédio, construído em 

1914, com duas salas de aula, biblioteca, sala de reunião e de habitação para professor.213 

Conforme o Estatuto214 da Associação Escolar Alemã dos Pires, a qual passa a gerir a escola, 

a mesma tinha por finalidade a conservação do idioma e costumes alemães. Embora o idioma 

da escola fosse o alemão, o professor deveria dominar a língua portuguesa de modo a lecionar 

a leitura e escrita no idioma do país.  

                                                 
213 KELLER, 1919; DEUTSCHE SCHULE-SÃO PAULO, 1929. 
214 DEUTSCHEN SCHULVEREINS IN PIRES VIA LIMEIRA, 1914. 
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Figura 29. Evento de comemoração da criação da Escola Alemã Pires, Limeira-SP, 1908. 

 
Fonte: BEZERRA, 2002. 
 

Em 1910, o município de Limeira possuía matriculadas 1.185 crianças nas 

escolas públicas estaduais, com 491 no grupo escolar (10 classes) e 694 nas escolas isoladas 

(324 masculinos e 370 femininos); 252 nas escolas municipais (145 masculinos e 107 

femininos) e 119215 em estabelecimentos particulares não subvencionados de curso primário e 

secundário (96 masculinos e 23 femininos). De um total de 21 escolas isoladas providas, 8 

eram municipais e 13 estaduais e, dessas últimas, duas situavam na sede, sendo uma 

masculina e uma feminina e 11 situadas nos bairros, sendo 2 masculinas, 5 femininas e 4 

mistas, com 13 professores complementaristas (com título de habilitação de professor). A 

população provável do município era de 31.500 habitantes, com 4.642 crianças em idade 

escolar. 216 

                                                 
215 Desses alunos, 10 eram meninos e frequentavam o curso secundário, sendo externos e maiores de 14 anos, 
com 1 professor; 17 eram masculinos e frequentavam os cursos primário e secundário, sendo 15 externos e 2 
internos, e todos menores de 14 anos, com 2 professores; 92 frequentavam o curso primário, sendo todos 
externos e menores de 14 anos, com 3 professores.  
216 SÃO PAULO, 1911. 
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Em conformidade com as informações apresentadas, verificamos que a 

população em idade escolar que não recebia instrução era de 3.086 crianças, ou seja, apenas 

33,3% frequentavam escolas. Assim, Limeira necessitava de mais escolas para suprir a sua 

demanda em potencial de matrículas, cujo município ainda aguardaria mais de duas décadas 

para conquistar o seu segundo grupo escolar.  

A expansão dos grupos escolares no estado de São Paulo caracterizou-se como 

um processo lento, pois como esclarece Souza (1998), as dificuldades em sua implantação não 

se restringiam apenas à escassez de recursos financeiros em reflexo ao crescimento da 

demanda por educação, construção de prédios escolares, remuneração dos professores e 

instrumentalização das escolas, mas também envolvia dificuldades pedagógicas, como 

execução do programa, a aplicação do método intuitivo217 e os quesitos da seletividade e 

baixa produtividade das escolas em relação à aprendizagem, em específico a alfabetização do 

1o ano: problemas constantes do ensino público paulista. 

De acordo com o relatório218 do intendente de Limeira, apresentado à Câmara 

Municipal, referente ao ano letivo de 1911, afim de atender um número maior de crianças em 

idade escolar, houve o desdobramento do curso primário de seu grupo escolar, o qual passou a 

funcionar em duas seções distintas: a masculina, das 8h às 12h e a feminina, das 12h às 16h. 

Assim, o número de classes do grupo escolar elevou-se para 16, acusando a matrícula de 587 

alunos, sendo 288 do sexo masculino e 299 do feminino. Funcionaram durante o ano 18 

escolas isoladas (7 municipais e 11 estaduais), com 480 matriculados, assim distribuídas: 

cidade, 2; Cordeiro, 3; Cascalho, 4; Fazenda Velha, 2; Pinhal, 1; Bate-pau, 1; Cachoeira, 1; 

Pedreira, 1; São Francisco, 2; e Tatu, 1.  

Com base no o Anuário219 do Ensino do estado de São Paulo, em 1912 

funcionou, no município de Limeira, uma escola particular sob a denominação de Curso de 

Preparatórios Limeirense (Externato Particular), com a matrícula de 37 alunos, todos 

masculinos e externos, sendo 21 do curso primário e 16 do curso secundário. Inclusive, no 

distrito de Cordeiro, conforme noticiado pela imprensa220, funcionou as seguintes escolas 

particulares: um curso noturno mantido pela Sociedade Operaria Internacional e uma escola 

regida pela professora Emilia Regginato, na qual uma de suas turmas de alunos da década de 

                                                 
217 Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a compreensão de que 
a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação (SOUZA, 1998, p. 159). 
218 LIMEIRA, 1912a. 
219 SÃO PAULO, 1912b. 
220 O ESTADO DE SÃO PAULO, 19 de janeiro de 1912. 
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1910 pode ser visualizada na figura 30, a seguir. Além da composição da turma apresentar 

ambos os sexos, verifica-se que os alunos possuíam diversas faixas etárias.  

 
Figura 30. Escola particular da vila de Cordeiro, Limeira-SP, década de 1910. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

Quanto ao ensino secundário, a primeira tentativa relevante de instalação de 

um ginásio em Limeira, ainda que particular, deu-se apenas em 1913, quando foi transferido 

de Ribeirão Preto para a cidade o Ginásio Barão do Rio Branco (Externato Particular), 

dirigido por seu fundador, o professor Aureliano Furquim Leite e organizado conforme o 

Ginásio do Estado. Naquele ano, o ginásio registrou uma matrícula geral de 143 alunos (113 

internos e 30 externos), sendo 14 para o curso primário (9 masculinos e 5 femininos) e 129 

para o curso secundário (103 masculinos e 26 femininos). No entanto, devido a empecilhos 

financeiros este ginásio funcionou durante um breve período de dois anos.221 

Em se tratando de escolas particulares mantidas por grupos étnicos, funcionava 

em Limeira, em 1915, numa sala da Sociedade Italiana, situada na rua Barão de Campinas, 

                                                 
221 SÃO PAULO, 1913; ROTARY CLUB, 1948. 
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uma escola particular italiana.222 Logo mais, ao iniciar a Primeira Guerra Mundial, em virtude 

da participação do Brasil contra os países da Tríplice Aliança, dentre eles a Alemanha e a 

Itália e, devido a divergências em razão da obrigatoriedade223, em 1917, das escolas 

particulares em contratar, às próprias custas, um professor brasileiro para o ensino do 

português, geografia e história do Brasil, como também, de que todo o ensino fosse em 

idioma pátrio, houve a suspensão do funcionamento de várias escolas com vinculações 

étnicas, inclusive a Escola Comunitária Alemã do bairro dos Pires, vista na figura 31, 

seguinte, cujos alunos aparecem postados à frente de seu prédio e, logo atrás destes, os demais 

integrantes da comunidade.  Essas escolas estrangeiras representavam uma ameaça aos ideais 

nacionalistas, cujo Governo estabeleceu contra elas uma constante campanha de extermínio. 

 
Figura 31. Escola Alemã do bairro dos Pires, Limeira-SP, primeira metade do século XX. 

 
Fonte: Jornal Pires Rural. 

 

Funcionaram no estado em 1917, conforme o anuário224 do ensino, 567 escolas 

particulares, com 47.987 alunos e dessas escolas, 465 eram brasileiras, com 35.101 alunos e 

102 estrangeiras, com 12.886 alunos, que eram, em sua maioria, italianas (49, com 6.882 

alunos), seguidas pelas alemãs (37, com 3.387 alunos) e as demais suíças (2, com 62 alunos), 

portuguesas (4, com 304 alunos), francesas (3, com 399 alunos), norte-americanas (6, com 

1.676 alunos) e uma inglesa (com 185 alunos). Naquele ano, havia no município de Limeira, 

                                                 
222Turma regida pela professora Luiza Feola (SOCIEDADE ITALIANA DE MÚTUO SOCORRO HUMBERTO 
I, 1915).   
223 SÃO PAULO, 1917a. 
224 SÃO PAULO, 1917b. 
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dentre outras três escolas particulares, a escola italiana (Edmundo de Amicis), cujo 

funcionamento teve continuidade mediante a adequação às exigências da nacionalização do 

ensino. A seguir, na figura 32, uma turma de alunos de italiano da Sociedade Operária de 

Mútuo Socorro, da década de 1930, aparece reunida em sua antiga sede no centro da cidade. 

 
Figura 32. Alunos de italiano da Sociedade de Mútuo Socorro, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Ainda em 1917, a partir de solicitação, a escola alemã do bairro dos Pires 

obteve, da Diretoria Geral de Instrução Pública, a permissão para a sua reabertura mediante a 

apresentação dos documentos necessários e da contratação de um professor brasileiro e 

diplomado (este era o próprio professor público da localidade, com atuação em horas 

previamente determinadas). No entanto, no decorrer do ano letivo de 1918225, após a 

autorização da escola para lecionar, a Associação Alemã Pires criou impedimentos para a 

instalação de escolas estaduais no bairro. E, em virtude disso, a Diretoria Geral da Instrução 

Pública suspendeu o seu funcionamento e autorizou a Câmara Municipal a proceder com o 

                                                 
225 Naquele ano, a partir de 11 de setembro, teve início uma escola masculina no bairro, mantida pelo Estado. 
Além da Escola Alemã dos Pires, funcionou no município outras quatro escolas particulares: Escola Nossa 
Senhora Assumpção (cidade), Escola Particular da Fazenda Iracema, Escola Italiana Edmundo de Amicis (rua 
barão de Campinas) e a Escola Particular do bairro dos Pereiras. (SÃO PAULO, 1918b). 
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processo de desapropriação judicial do terreno e da casa escolar do bairro, cuja posse pelo 

poder público municipal efetivou-se em 6 de fevereiro de 1919.226  

Essa escola, como expõe Stahlberg (1999), seria reaberta somente em 1924, 

após o prédio ser reformado pelo poder público, a qual, a partir daquele momento passou a 

pertencer à administração municipal227, cujo ensino se aprendia os dois idiomas: português e 

alemão.228  Observe a seguir, na figura 33, o antigo prédio escolar reparado e uma turma de 

alunos do ano de 1937 postada a sua frente. Naquele momento, pressionada pelos ideais da 

nacionalização, o único símbolo identitário exibido pela turma de alunos filhos de imigrantes 

alemães era uma bandeira do Brasil. 

 
Figura 33. Escola do bairro dos Pires, Limeira-SP, 1937. 

 
Fonte: BEZERRA, 2002. 

 

Cabe ressaltar que a ideia de nacionalismo esteve presente desde a 

implantação, a partir de 1894, do Regimento Interno das Escolas Públicas229, quando foi dada 

uma grande ênfase à Moral e à Educação Cívica. Inclusive, em 1896230, o estado de São Paulo 

reforçou a prática dos princípios nacionalistas tornando obrigatório o ensino da língua 
                                                 
226 KELLER; LIMEIRA, 1919; SÃO PAULO, 1917b, 1918a, 1918b. 
227 Atualmente denomina-se Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Martinho Lutero. 
228 Havia um professor alemão e um brasileiro. (DEUTSCHE SCHULE-SÃO PAULO, 1929). 
229 SÃO PAULO, 1894. 
230 SÃO PAULO, 1896. 
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nacional, bem como o estudo da geografia e a história do Brasil em todos os estabelecimentos 

particulares de instrução primária regidos por professores de qualquer nacionalidade. A partir 

da implantação de uma nova reforma231 na instrução pública, em 1920, além da elevação da 

idade mínima para a matrícula na escola, houve a obrigatoriedade do ensino da língua 

nacional, especialmente nos estabelecimentos particulares. Inclusive, em regulamento232 de 

1925, determinou-se a inclusão do ensino de Português por professores brasileiros ou 

portugueses natos e o ensino de geografia e história do Brasil por professores brasileiros 

natos.  

Sabendo-se que a maioria das colônias estrangeiras mantinham organizações 

educativas em substituição ou em complementação da escola pública, o desenvolvimento de 

um trabalho nacionalizador também deveria estender-se às escolas particulares. Portanto, o 

cumprimento dessas medidas – estendendo-se, também, a professores brasileiros 

naturalizados – recebeu uma atenção especial a partir de 1932, com a criação233 da Delegacia 

Geral do Ensino Privado, incumbindo-se da fiscalização dos estabelecimentos de ensino 

particular. 

Assim, um dos objetivos primordiais da escola primária constituía em integrar 

a criança na comunhão nacional, fazendo-a amar o seu país e a decidir trabalhar por ele. Para 

o ano de 1936, conforme o anuário234 do ensino, das 490.245 crianças efetivamente 

matriculadas ao final do ano letivo nas escolas primárias estaduais, municipais e particulares 

do estado de São Paulo, 41,87% eram estrangeiras (4,14%) ou filhas de estrangeiros 

(37,72%).  

Em razão disso, com o intuito de estimular os sentimentos de brasilidade nas 

crianças da escola primária,  cujos movimentos de entusiasmo por um Brasil forte e unido 

alcançasse, também, os seus lares correspondentes, em 1937, conforme relatório235 do 

delegado do ensino de Rio Claro, as delegacias regionais do ensino tomaram providências 

nesse sentido e, dentre elas, a de Rio Claro, a qual Limeira estava jurisdicionada, recomendou 

o hasteamento e o arriamento obrigatório da bandeira nacional em todas as escolas isoladas da 

região, em todos os dias de feriado nacional. Estas escolas foram providas por bandeiras, além 

de determinar que fosse ensinado, com correção e exultação, os hinos nacional e da bandeira. 

Foi desenvolvido um intenso trabalho de combate às ideias comunistas, principalmente no 

                                                 
231 SÃO PAULO, 1920b. 
232 SÃO PAULO, 1925d, 1926a. 
233 SÃO PAULO, 1932d. 
234 SÃO PAULO, 1937. 
235 DELEGACIA REGIONAL DO ENSINO DE RIO CLARO, 1938. 
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bairro constituído por filhos de alemães que, devido ao trabalho da professora, já se destacava 

um apreciável movimento nacionalista. 

Dessa maneira, as incipientes medidas legais visando a nacionalização 

ocorreram a partir da Primeira Guerra Mundial e intensificadas durante a era Vargas, 

principalmente com o início da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, outra vez, esteve 

em posição contrária à Alemanha e à Italia, países com grandes números de estrangeiros 

emigrantes para o território brasileiro. Assim, visando integrar os imigrantes à sociedade 

brasileira, em decorrência dessas ações nacionalizadoras, as escolas com vinculação étnicas 

criadas por imigrantes, como os alemães e italianos, deixaram de ensinar exclusivamente 

pelos seus respectivos idiomas, inserindo também o ensino na língua portuguesa até serem 

restritas apenas a esta última ou tendo-a como o seu principal idioma. No município de 

Limeira, uma dessas escolas, como a unidade de ensino público do bairro dos Pires, conforme 

explica Stahlberg (1999), foi fechada novamente durante a Segunda Guerra Mundial, 

reabrindo-se em 1945, mas, a partir desta ocasião, com idioma exclusivo: o português. 

Com o intuito de proporcionar os ensinamentos da doutrina religiosa e 

contribuir com a instrução primária, foi criada236 na cidade de Limeira, em 1917, a Escola 

Nossa Senhora da Assumpção, administrada pela Confraria da igreja de Nossa Senhora da 

Boa Morte e Assumpção. Naquele ano, a escola, de caráter misto, a qual iniciou o seu 

funcionamento em 2 de fevereiro, oferecia o curso primário, incluindo o ensino religioso, 

possuía dois professores e 48 alunos externos, sendo 17 masculinos e 31 femininos. Oriundos 

de diversas classes sociais, do total de alunos havia 37 gratuitos e 11 pensionistas.237  

Desde a criação da Escola de Nossa Senhora da Assumpção, quando iniciou o 

funcionamento em um dos cômodos do andar superior da igreja, mostrada na figura 34, 

adiante, conforme o anuário238 do ensino do estado de São Paulo, esta escola já era 

subvencionada pelo poder público municipal. A partir de 1922 a Câmara Municipal239 tentou 

condicionar o recebimento de subvenção mensal pela escola mediante o seu funcionamento 

em local externo ao templo católico, de forma a desvincular o ensino da Igreja, incluindo a 

matrícula mínima de 20 alunos e uma frequência média mensal de 15 alunos, no entanto, a 

primeira condição não foi aceita, pois a escola continuou a funcionar no edifício da igreja. 

Inclusive, além dessa turma, em anos posteriores outras escolas (particulares e públicas) 

também funcionaram em espaço cedido pela igreja.  

                                                 
236 ESCOLA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE E ASSUMPÇÃO, 1917. 
237 NERY, 1918.  
238 SÂO PAULO, 1917b. 
239 LIMEIRA, 1922b.  
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O poder público, diante da incapacidade de satisfazer a necessidade por mais 

escolas para alocar as crianças em idade de frequência escolar, como verificado, utilizava-se 

da política de fornecer auxílios ou isenções aos estabelecimentos de ensino particulares que 

provessem a instrução primária. Essa prática de o Governo Municipal subvencionar escolas 

particulares – principalmente ginásios, colégios, escola normal – era muito frequente, todavia, 

como compensação pelo subsidio recebido, a instituição beneficiária ficava obrigada à 

manutenção de seus cursos, gratuitamente, a um determinado número de alunos. 

 
Figura 34. Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assumpção, Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Logo mais, no ano de 1919, além da Escola Nossa Senhora da Assumpção 

também funcionaram no município de Limeira, conforme apresentado no Anuário240 do 

Ensino do estado de São Paulo, outras 7 escolas particulares, nas seguintes localidades: bairro 

dos Pereiras241; na rua Barão de Campinas (Escola Italiana Edmundo Amicis); bairro Barro 

Preto (Cordeiro); bairro do Jardim; Fazenda Iracema; rua Primeiro de Maio (Escola Nestor 

Martins Lino); e outra na cidade (curso noturno). 
                                                 
240 SÃO PAULO, 1919b. 
241 Diante da existência no bairro dos Pereiras de uma população escolar suficiente para a formação de uma 
escola primária, a escola particular instalada na região sob a regência da professora Escholastica Christina 
Ferraz, com uma frequência mínima de trinta alunos, durante o ano de 1934, foi subvencionada pela prefeitura, 
sujeitando-se a professora à fiscalização municipal. (LIMEIRA, 1934a).  
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Ainda, naquele ano (1919), foram criadas242 (em 18 de fevereiro) e 

instaladas243 (em 10 de março) as Escolas Reunidas de Cordeiro, as primeiras dessa natureza 

no município, compostas pelo agrupamento de quatro escolas distritais, duas masculinas e 

duas femininas, com 330 matriculados, sendo 156 masculinos e 174 femininos. Essas escolas 

funcionavam em um período, em prédio alugado pela Câmara municipal.244As escolas 

reunidas também se caracterizavam como escolas graduadas, porém, representavam 

estabelecimentos de ensino intermediários entre as escolas isoladas e o grupo escolar, os quais 

surgiram como uma solução provisória e de baixo custo para atender a demanda da educação 

popular em locais com grande potencial para a futura instalação de um grupo escolar. Assim 

como os grupos escolares, nessas escolas, além dos professores e do diretor, possuíam 

também o cargo de servente, cuja atribuição constituía em zelar pelas dependências da escola.  

Não obstante, desde 1913, o intendente municipal havia proposto ao Governo 

do Estado a quantia de três contos de réis, como auxílio à construção do prédio para a reunião 

das escolas em Cordeiro. Assim, foi doado245 por um munícipe, à câmara, um terreno, para 

esta, por sua vez, doar ao Estado, visando à construção do referido prédio. Brevemente foi 

aberta a concorrência à contratação da empresa para a construção das Escolas Reunidas de 

Cordeiro, cuja planta seria fornecida pelo Governo Estadual, ficando a câmara autorizada a 

despender para a execução da obra até 20 contos de réis.246 Desde a elaboração do projeto do 

prédio em 1913 por José Von Humbeeck (CORREA; MELLO; NEVES, 1991), além da 

existência de um local para a sua construção e da abertura da licitação para início das obras, a 

construção definitiva do edifício foi concretizada apenas em 1923.247 

Dos 32.550 habitantes248 do município em 1920 (26.822 do distrito sede e 

5.728 do distrito de Cordeiro), dos quais 28.191 eram brasileiros natos, 4.353 estrangeiros e 6 

de nacionalidade não declarada, somente 9.443 sabiam ler e escrever e 23.107 não o sabiam. 

Desses que não sabiam ler nem escrever, 7.225 eram crianças de 0 a 6 anos e 4.922 crianças 

de 7 a 14 anos. Dos que sabiam ler e escrever, 7.845 eram brasileiros e 1.598 estrangeiros. 

Dos que não sabiam ler nem escrever, 20.346 eram brasileiros e 2.755 estrangeiros, inclusive 

                                                 
242 SÃO PAULO, 1919a. 
243 SÃO PAULO, 1922c. 
244 SÃO PAULO, 1919b.   
245 LIMEIRA, 1913b. 
246 LIMEIRA, 1913c.  
247 SÃO PAULO, 1923a. 
248 BRASIL, 1920. Desses, 16.485 eram homens e 16.065, mulheres. As nacionalidades predominantes da 
imigração no município, naquele ano, eram: italiana, correspondente a 67,83% dos estrangeiros; portugueses, 
correspondente a 12,52%; espanhóis, correspondente a 9,85%; alemães, correspondente a 4,15% e austríacos 
1,47%. 
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outros 6 de nacionalidade ignorada.249 Havia em Limeira, 1 grupo escolar com 18 classes e 

779 matriculados (376 masculinos e 403 femininos, sendo 398 filhos de brasileiros e 381 

filhos de estrangeiros), 1 escola reunida com 6 classes e 332 matriculados (166 masculinos e 

156 femininos, sendo 108 filhos de brasileiros e 214 filhos de estrangeiros) e 18 escolas 

isoladas com 593 matriculados, totalizando 42 unidades escolares e matrícula geral de 1.704 

crianças.250 Além disso, 88 brasileiros exerciam o magistério, dos quais a grande maioria, 76 

eram mulheres e 12 homens.251 Aqui já podemos evidenciar uma feminização acentuada do 

magistério, em que as mulheres correspondiam, aproximadamente, a 86% do corpo docente 

existente no município. Verificamos também que, das crianças que não sabiam ler nem 

escrever, 38,6% gozavam de idade de frequência escolar e sendo assim, certamente estavam 

fora da escola. 

Quanto às taxas de crescimento populacional intercensitárias referentes ao total 

de habitantes do município, enquanto no início do século XX caracterizou-se um aumento de 

6,91% em relação ao decênio anterior, dois decênios após, em 1920, a taxa da evolução 

populacional foi de 40,92%. Como se pode averiguar, a população de Limeira naquela 

ocasião aumentou rapidamente. Esse notável crescimento demográfico no município foi 

consequência, não somente por seu crescimento natural, mas também, pelo processo 

imigratório, cujos dois primeiros decênios do século XX obteve-se o maior número de 

imigrantes, representando 13,37% da população municipal, e pelo processo migratório, 

atraindo um grande número de pessoas em busca de emprego em suas fábricas e indústrias. 

Com a reforma252 de 1920, que vigorou253 a partir de 1921, houve a 

uniformização do ensino primário – leigo, gratuito e obrigatório – estabelecendo um só tipo 

desse curso, com a mesma duração, matérias a ensinar e formação dos professores, 

suprimindo-se a distinção entre professores normalistas secundários, normalistas primários e 

complementaristas, unificando o curso de formação pelas escolas normais, pois as escolas 

complementares não mais formariam professores. O ensino primário, de dois anos, gratuito, 

seria ministrado em escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares e de frequência 

obrigatória a crianças de 9 e 10 anos e facultativo para outras idades, na condição de 

existência de vagas. A redução na quantidade do tempo da escola primária de quatro para dois 

                                                 
249 BRASIL, 1920.   
250 SÃO PAULO, 1921a,1923c. 
251 BRASIL, 1920. 
252 SÃO PAULO, 1920b. 
253 SÃO PAULO, 1921b. 
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anos254 visava erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino primário a menores custos, 

enquanto o não cumprimento da obrigatoriedade da frequência à escola primária, das crianças 

situadas na faixa etária estabelecida, implicaria em multa ou pena de 15 dias de prisão aos 

responsáveis.   

Como constatamos, esta nova reforma elevou a idade mínima das crianças 

obrigadas a frequentar escolas e, a partir desse momento, a penalização pela privação das 

crianças em idade de frequência escolar à instrução primária que, anteriormente, desde 1854, 

incorreria apenas em multa aos seus responsáveis, permeando apenas o campo da moralidade, 

durante a vigência dessa reforma, passou a ser considerado crime. 255 

A seguir, na figura 35, do ano de 1921, duas escolas isoladas, situadas no 

bairro do Cascalho, pertencente, à época, ao município de Limeira, uma turma masculina, à 

esquerda e uma turma feminina, à direita, com os seus respectivos professores sentados nas 

laterais, posam para o retrato de fim do ano letivo. 

 
Figura 35. Escolas isoladas de Cascalho, Limeira-SP, 1921. 

 
Fonte: Família Osello. 

 

                                                 
254 Os dois últimos anos da escola primária passou a corresponder ao curso médio, frequentado mediante o 
pagamento de taxa, exceto para estudantes comprovadamente pobres. 
255 A partir de 1925 o curso primário retornou à duração de quatro anos, obrigatório e gratuito a crianças de 
ambos os sexos de 7 a 12 anos de idade (SÃO PAULO, 1925b).  
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Instalado no município de Limeira em 1921, o Colégio São José256, 

educandário das Irmãs Dominicanas (da Ordem Terceira de Santa Catarina de Sena), 

funcionava como internato e externato para meninas e oferecia os cursos primário e ginasial. 

Pouco tempo depois, a partir de 1922, a Câmara da cidade lhe concede257 isenção de impostos 

municipais referentes ao seu prédio incluindo um auxílio mensal, o qual ficou obrigado, 

durante a vigência da subvenção, a matricular às suas custas, um determinado número de 

alunas pobres. O Colégio São José iniciou o seu funcionamento num prédio situado na rua do 

Comércio, transferido, posteriormente, ainda naquela década, para prédio próprio no largo do 

Jardim258, como vemos na figura 36, localizado na esquina entre as ruas Barão de Cascalho e 

Santa Cruz. Em função do aumento do número de alunos atendidos pelo colégio e por este 

edifício, além de pequeno ser antigo, um novo prédio foi construído no mesmo local, o qual 

foi concluído em 1940. A partir de 14 de abril de 1928 foi oficializado o curso Normal Livre 

no Colégio São José, para a formação de professores primários, equiparando-se às Escolas 

Normais Oficiais do Estado, sendo o primeiro dessa natureza no município de Limeira.    

 
Figura 36. Edifício do Colégio São José, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Ainda em 1922, as escolas noturnas existentes no município (num total de três) 

tiveram o seu funcionamento transferido259 para o Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de 

                                                 
256 Fundado em Campinas, estado de São Paulo, em março de 1918, sob a denominação de Colégio São 
Domingos, transferindo-se para Limeira em janeiro de 1921, o qual adotou a denominação de Colégio São José. 
257 LIMEIRA, 1922a. 
258Atual Praça Luciano Esteves dos Santos. 
259 PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1922. 
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Camargo”. Naquele ano, foram criadas260 e instaladas as Escolas Reunidas de Tatu (em 6 de 

fevereiro), de categoria urbana, como agrupamento261 de três escolas: Primeira Mista de Tatu, 

Mista de Caxaguá, Masculina de Tatu, as quais funcionavam em dois períodos262; e as Escolas 

Reunidas de Cascalho (em 1o de setembro), de categoria rural, funcionando das 8h às 

12h30min, com 4 classes, cujo prédio era arrendado ao Estado.263 Já em 1926 foram 

instaladas264 as Escolas Reunidas Noturnas do Município de Limeira (em 25 de março), 

urbanas e de 4a categoria265. Estas últimas escolas funcionaram reunidas até o ano de 1932266 

e as Escolas Reunidas de Cascalho até 1935 (26 de março), quando se encerrou a existência 

desses tipos de escolas. 267 

Por conclusão, a criação das escolas reunidas, ação do Estado, despontada 

como de caráter provisório para atender a educação do povo nas regiões de grande 

concentração demográfica e em iminência de futura instalação de um grupo escolar, no 

município de Limeira, perdurou por quase duas décadas e, mesmo diante da concentração de 

um número de crianças em idade escolar suficiente para a criação de um novo grupo escolar, 

este ainda ficaria como aspiração para o futuro.  

Logo mais, em 1923, o município de Limeira foi acrescido268 por mais um 

distrito de paz, o da vila de Iracemápolis. Essa divisão administrativa permaneceu no período 

de 1923 a 1943, compondo o município de Limeira pelo distrito sede (Limeira) e os distritos 

de paz de Cordeiro e de Iracemápolis. Naquele ano (1923), o Colégio Santo Antônio 

(Internato-Família Modelo Para Meninos, que funcionava como internato, semi-internato e 

externato), quando instalado em Limeira, em 15 de fevereiro, passou a receber269 da Câmara 

Municipal um auxílio mensal, incluindo isenção de todos os impostos e taxas municipais para 

o terreno e prédio próprio que seria construído, durante todo o tempo em que nele funcionasse 

o estabelecimento de ensino, o qual comprometeu-se a oferecer, além do curso intermediário e 

comercial, o curso primário, e a matricular gratuitamente um determinado número de alunos 

pobres.  

                                                 
260 ESCOLAS REUNIDAS DE TATÚ, 1929. 
261 SÃO PAULO, 1922a. 
262 SÃO PAULO, 1922b. 
263 ESCOLAS REUNIDAS DE CASCALHO, 1929.   
264 ESCOLAS REUNIDAS NOTURNAS DE LIMEIRA, 1929.  
265 Os grupos escolares e escolas reunidas eram classificados em categorias, de acordo com o número de classes: 
quarta categoria, entre oito e dez classes; terceira categoria, entre onze e vinte classes; segunda categoria, entre 
vinte uma e trinta classes; primeira categoria, superior a trinta classes. (SÃO PAULO, 1929). 
266 ESCOLAS REUNIDAS NOTURNAS DE LIMEIRA, 1932. 
267 ESCOLAS REUNIDAS DE CASCALHO, 1934-1935.  
268 SÃO PAULO, 1923b. 
269 LIMEIRA, 1923, 1924. 



112 

 

 

Este colégio, criado na cidade de Descalvado, estado de são Paulo, em 15 de 

janeiro de 1916, pelo professor Antonio de Queiroz, onde permaneceu de 1o de fevereiro de 

1919 a 30 de novembro de 1922, quando transferido para Limeira, funcionou, inicialmente, 

em prédio270 então existente na esquina entre as ruas Tiradentes e Boa Morte, como destacado 

na figura 37, até o ano de 1925. Anexo ao Colégio Santo Antonio foi criado, em 1926, uma 

escola de comércio (facultado a alunas externas) e um ginásio. A escola de comércio, 

denominada Instituto Comercial de Limeira, teve como os seus primeiros cursos: datilografia, 

guarda-livros e contador. 

 
Figura 37. Colégio Santo Antonio, Limeira-SP, década de 1920. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

A partir daquele momento diversos cursos de comércio (ou casas de ensino 

comercial) foram surgindo na cidade. Quanto a este ginásio, em 1928 tornou-se271 municipal 

(Ginásio Municipal de Limeira), equiparando-se às escolas oficiais do Estado e iniciando o 

funcionamento no ano subsequente. O curso ginasial possuía duração de 6 anos. O certificado 

de aprovação no 5o ano dava direito ao exame vestibular para a matricula em qualquer escola 

superior da república. Já quem fizesse o curso até o 6o ano teria direito ao diploma de bacharel 

                                                 
270 Neste local, atualmente situa-se o prédio de uma das agências da Empresa Brasileira dos Correios e 
Telégrafos Correio e Telégrafos – ECT. 
271 LIMEIRA, 1928. 
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em Ciências e Letras. Com a reforma272 Capanema, em 1942 o ensino secundário foi dividido 

em dois ciclos: o ginasial e o colegial. Assim, aos ginásios coube o primeiro ciclo e aos 

colégios, o segundo ciclo. Ainda, em 1928 foi inaugurado o novo prédio do Colégio Santo 

Antonio, conforme aparece na figura 38, situado no quarteirão delimitado pelas ruas 

Deputado Octávio Lopes (antiga rua da Liberdade), Santa Cruz, Visconde do Rio Branco e 

Alferes Franco, local onde atualmente situa-se a Escola Estadual “Professor Ely de Almeida 

Campos”.  

Resultante da conversão do Ginásio Municipal, cujo terreno, prédio e 

instalações do Colégio Santo Antonio foram adquiridos pelo município, desapropriados e 

doados273 ao Estado, foi criado em 1945 e instalado em 4 de abril do mesmo ano, o Ginásio 

Estadual de Limeira. Logo mais, em 28 de novembro do corrente ano, esse ginásio passou a 

denominar274 Colégio Estadual de Limeira, instalando-se no ano seguinte o 2o ciclo 

secundário. A partir daquele momento, o ensino secundário mantido pelo Estado passou a ser 

ministrado em ginásios e colégios. 

 
Figura 38. Colégio Santo Antonio, Limeira-SP, 1937. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
                                                 
272 SÃO PAULO, 1942. 
273 LIMEIRA, 1945d. 
274 SÃO PAULO, 1945f.  
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A população de Limeira necessitava e reivindicava a educação secundária 

pública – gratuita e acessível a todos – pois até o momento, no município ela estava 

concentrada na iniciativa privada, a pioneira na área. No Brasil, a iniciativa particular 

precedeu, quase sempre, o Governo, em questão de ensino secundário. A criação desse 

colégio – desde quando denominava Ginásio Municipal de Limeira – possibilitou275 o acesso 

à educação secundária a centenas de jovens que estavam impossibilitados de estudar por falta 

de recursos e caracterizando o início da sistematização do ensino secundário público no 

município.  

Com a cessão das instalações do Colégio Santo Antonio para que nele 

funcionasse o Ginásio Estadual, este colégio ressurgiu posteriormente em prédio situado em 

novo endereço276, como visto na figura 39, sob a denominação de Instituto Santo Antonio. 

Inclusive, o curso comercial mantido pelo colégio, anexo a esse instituto, após várias 

reformas, continuou com as aulas funcionando sob a denominação de Escola Técnica de 

Comércio de Limeira. 

 
Figura 39. Escola Técnica de Comércio de Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

                                                 
275 O LIMEIRENSE, 16 de março de 1944. 
276 Situado na rua Presidente Roosevelt, número 530, centro. Atual Colégio Comercial Santo Antonio. 
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Anexo ao Colégio Estadual de Limeira foi criado277, em 1947, uma escola 

normal, também estadual, os quais, mais tarde, em 1951, receberam a denominação278 de 

Colégio Estadual e Escola Normal "Castello Branco”. A partir de 1958 a Escola Normal 

“Castello Branco” foi transformada279 em Instituto de Educação, cujo Colégio Estadual 

passou a funcionar anexo a ele. Logo mais, em razão do prédio ser considerado pequeno para 

atender a demanda de alunos para os seus cursos, em 1960 o Instituto de Educação e o colégio 

a ele anexo, transferiram-se para um novo, belo e grandioso edifício280, como se observa na 

figura 40, seguinte.  

 
Figura 40. Instituto Educacional Castello Branco, Limeira-SP, década de 1960. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Há de se destacar que Limeira, desde 1912, por meio de solicitação281 da 

Câmara Municipal à Assembleia Legislativa do Estado, reivindicava uma escola normal 

primária pública. Dentre os argumentos apresentados para esta aspiração, além da cidade 

encontrar-se em um grande desenvolvimento industrial e servida por uma estação ferroviária, 

inaugurada em 1876, como se pode ver na figura 41, adiante, por onde transitavam cerca de 
                                                 
277 SÃO PAULO, 1947a. 
278 SÃO PAULO, 1951a. 
279 SÃO PAULO, 1958. 
280 Situado na rua Piauí, Vila Cláudia. 
281 LIMEIRA, 1912b. 
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uma dezena de trens de passageiros diariamente, possuir boas condições de vida 

proporcionada por diversos melhoramentos como iluminação elétrica, água, esgoto, serviço 

telefônico e uma linha de transporte com quatro automóveis que interligava as cidades de 

Limeira, Cordeiro e Piracicaba, estavam os benefícios que um estabelecimento de ensino 

dessa natureza traria para a cidade, seja sob o ponto de vista material, imprimindo-lhe a 

valorização da cidade e, principalmente, pelo progresso intelectual que traria à população.   

Além disso, em razão do aumento do número de habitantes no município e do 

crescimento da demanda de crianças em idade de frequência escolar, a criação de escola 

normal pública não só garantiria a formação gratuita daqueles que optariam pela profissão e 

não teriam condições financeiras para custear a sua formação, como também, solucionaria a 

necessidade de professores para o provimento de novas escolas. 

 
Figura 41. Estação ferroviária de Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Para o transporte das mercadorias e pessoas que chegavam até à estação 

ferroviária da cidade, caminhões, carroças e carros de aluguel aguardavam, postados na praça 

a sua frente, a contratação de seus serviços. No plano situado atrás da estação ferroviária 

encontra-se a região da Vila Camargo, já com um considerável aglomerado de residências. 
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Resultante da conversão282 das escolas reunidas de Cordeiro (Primeira e 

Segunda Masculinas; Primeira, Segunda e Terceira Femininas e Terceira Mista), foi criado283, 

em 22 de janeiro de 1925, iniciando o funcionamento em 1o de fevereiro, o Grupo Escolar de 

Cordeiro, de 4a categoria, denominado, posteriormente, em 1935, de Grupo Escolar Coronel 

José Levy284. Neste grupo escolar, apresentado na figura 42, atualmente, funciona a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Cel. José Levy” e, em prédio anexo, construído 

posteriormente, a Escola Estadual “Cel. José Levy”. Das quatro escolas reunidas que 

existiram no município de Limeira, este grupo escolar fora o único originado a partir de uma 

delas. 

 
Figura 42. Grupo Escolar “Cel. José Levy”, vila de Cordeiro, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Para abrigar as crianças (meninas) órfãs da cidade, foi fundado em Limeira, em 

1927, em forma de sociedade beneficente, a Associação Protetora da Criança Desamparada e 

Orfanato Santa Terezinha de Jesus, a qual durante determinado período manteve em 

funcionamento uma escola de primeiras letras,285 cujo prédio visto na figura 43 localizava-se 

na rua Alferes Franco. Posteriormente, com a finalidade de continuar fornecendo abrigo às 

crianças órfãs e em situação de risco, no ano de 1941, este orfanato foi inaugurado sob uma 
                                                 
282 SÃO PAULO, 1925a. 
283 GRUPO ESCOLAR DE CORDEIRO, 1929.  
284 SÃO PAULO, 1935c.  
285 REVISTA POVO, 1996. 
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nova denominação e endereço: Associação Casa da Criança Santa Terezinha, situada na rua 

Capitão Flamínio Ferreira.  

Naquele período, a partir de 1927, a entrada de imigrantes no país entra 

novamente em declínio devido ao encerramento do subsídio fornecido pelo Governo 

brasileiro aos novos imigrantes. Situação essa que se acentua ainda mais ao iniciar a década 

de 1930, quando em consequência de uma crise286 provocada pela à superprodução do café, 

medidas restritivas à imigração são impostas287, cuja economia retornaria a crescer somente 

após a Segunda Guerra Mundial, mas com o desenvolvimento da indústria, substituindo o 

colono pelo operário.288 A partir daquele momento o fluxo imigratório voltaria a emergir. 

 
Figura 43. Orfanato Santa Terezinha, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Em consequência à crise instalada na década de 1930, na impossibilidade de o 

Governo sustentar a política econômica, inicia-se a decadência da cultura do café. Limeira, 

contudo, um dos maiores produtores, não padeceu muito, pois desde a década de 1920 já 

vinha exportando laranja para a Europa e, além de ter se dedicado a outras atividades 

agrícolas, como a cultura canavieira, apresentava um significativo desenvolvimento industrial 

voltado, principalmente, à produção de máquinas e equipamentos para o processamento de 

                                                 
286 Resultante da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929. 
287 BRASIL, 1930. 
288 SÃO PAULO, 2009. 
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produtos agrícolas (arroz, milho, algodão, café...), como a Indústria Machina São Paulo, 

especializada em máquinas de beneficiamento de café, fundada em 1914, cujas instalações 

aparecem ao fundo, a seguir, na figura 44, à esquerda do encontro entre a rua Boa Morte e 

avenida Campinas, onde atualmente situa-se a rotatória para o viaduto Antonio Feres. Durante 

a Segunda Guerra Mundial, convocada pelo Ministério da Guerra, esta indústria desviou-se, 

momentaneamente, a sua linha de produção, a qual passou a produzir materiais bélicos para o 

país. 

 
Figura 44. Companhia Industrial Máquina São Paulo, Limeira-SP, década de 1920. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Em 1930, havia no município, 34 escolas isoladas, sendo 19 rurais e 15 

urbanas.  Das escolas rurais, três eram masculinas e uma delas de período noturno, as demais 

mistas. Das escolas urbanas, quatro eram masculinas e três femininas, as restantes, mistas.289 

Quatro escolas, duas de primeiro ano (masculinas), uma de primeiro ano (feminino), uma de 

segundo ano (mista) e uma de terceiro ano (mista), constituíam as Escolas Reunidas de 

Cascalho.290 Instalado em 1932 e registrado na Diretoria Geral do Ensino em 1933, foi 

                                                 
289 ESCOLAS ISOLADAS ESTADUAIS, 1930. 
290 ESCOLAS REUNIDAS DE CASCALHO, 1930.  
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autorizado a funcionar na cidade o Externato e Jardim de Infância Vilhena291, atendendo a um 

número de 60 crianças, sendo 20 do jardim de infância.292 

Depois de quatro décadas, em 1931, o ensino religioso293 retorna ao currículo 

das escolas públicas, agora, porém, em caráter facultativo. A dispensa para a aula deveria ser 

requerida no momento da matrícula pelo pai ou responsável. Embora o ensino religioso 

teoricamente fosse tratado de forma genérica, na prática ele era sinônimo da doutrina católica. 

A partir de 1932, os estabelecimentos de ensino primário que possuíam oito ou 

mais classes foram classificados em grupos escolares de primeira ordem, os que possuíam de 

quatro a sete classes foram denominados de grupos escolares de segunda ordem e aqueles 

com até três classes agrupadas continuaram sendo denominadas de escolas reunidas.294Apesar 

disso, as atuais escolas reunidas que, em fevereiro de 1934, não possuíam os elementos 

necessários para serem convertidas em grupos escolares, foram dissolvidas.295 Foi o que 

aconteceu com as Escolas Reunidas de Cascalho, que, como eram constituídas por apenas três 

classes, uma masculina, uma feminina e uma mista, foram dissolvidas296 em 1935, 

funcionando297, a partir de 8 de março daquele ano, como escolas isoladas. 

Ainda, em 1932, houve a supressão298 dos cursos noturnos de alfabetização no 

estado de São Paulo e, Limeira, considerada um grande centro agrícola e industrial, ficou 

prejudicada, originando grande dano social em relação à instrução pública, pois possuía299 três 

escolas noturnas em funcionamento. Com isso, muitos jovens inseridos nas atividades 

agrícolas e industriais do município durante o período diurno, deixaram de frequentar escolas. 

A grave falha dessa medida desnecessária foi corrigida somente em 1933, com o 

restabelecimento300 dos cursos noturnos então extintos. Adiante, na figura 45, durante a 

colheita da laranja na safra de 1927301, na fazenda Retiro, em Limeira, pode-se verificar a 

inserção de crianças no trabalho agrícola, onde aparecem a transportar sobre os ombros as 

caixas de laranjas colhidas.   

Naquele período ocorre uma mudança na economia do município, cujos 

agricultores, paralelamente, abandonam a cultura do café conferindo maior pujança à laranja. 

                                                 
291 Dirigido pela Sr.a Eulália Vilhena e situado na rua Alferes Franco, sob o número 64. 
292 SÃO PAULO, 1933a; ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS, 1935. 
293 BRASIL, 1931. 
294 SÃO PAULO, 1932. 
295 SÃO PAULO, 1933c. 
296 SÃO PAULO, 1935a. 
297 ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS, 1935, folha 98. 
298 SÃO PAULO, 1932c. 
299 ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS, 1935, folha 38. 
300 SÃO PAULO, 1933b. 
301 À frente, de paletó escuro, o Sr. Emydio Bianchi. 
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O município ficou conhecido em todo o país como a Capital da Laranja, dada a importância 

da laranja na economia do estado de São Paulo e do Brasil. Além disso, Limeira foi sede da 

primeira Estação Experimental de Citricultura e pioneira na realização da Festa da Laranja. 

 
Figura 45. Colheita da laranja na fazenda Retiro, Limeira-SP, 1927. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica Municipal de Limeira. 
 

A expansão da cultura da laranja, aliada ao desenvolvimento do comércio e da 

indústria, divulgou o progresso e a qualidade de vida do município para todo o país, o que 

contribuiu ainda mais para o inchaço populacional, atraindo famílias de imigrantes (e seus 

descendentes) de todas as regiões do território nacional. Em vista disso, o aumento no número 

de crianças em idade de frequência escolar fez com que a população reivindicasse, por 

intermédio de sua representante, a prefeita municipal, junto ao interventor federal do estado 

de São Paulo, a criação de um novo grupo escolar, cuja necessidade caracterizava-se como 

urgente e inadiável. Naquela época, como destaca Stahlberg (1998), os imigrantes italianos, 

descendentes e suas famílias representavam a maior porcentagem da população limeirense. 

A dimensão do plano urbano da cidade de Limeira na década de 1930 pode ser 

observada na figura 46. Destacam-se, além dos templos religiosos e os principais prédios 

públicos, os barracões das fábricas instaladas ao longo da estrada de ferro, a qual margeia o 

ribeirão tatu, cuja margem oposta ao centro, na parte urbana inferior, embora antiga, 
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restringia-se, respectivamente, da esquerda para à direita, aos bairros da Vila Camargo e da 

Boa Vista.  

 
Figura 46. Planta da cidade de Limeira-SP, 1935. 

 
Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo. 
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Após constantes reivindicações, a nova gestão municipal, empossada em 1934, 

conforme divulgado na imprensa302 local, assumiu o compromisso de criar um novo grupo 

escolar, pois o atual estava desempenhando o trabalho de três, isto é, funcionava em períodos 

tresdobrados, cujos professores que deveriam trabalhar com 35 alunos em quatro horas diárias 

por período, estavam com mais de 45 alunos em períodos reduzidos a três horas. Somente 

naquele ano o grupo deixou de atender cerca de 400 pedidos de matrículas, por falta de vagas, 

além daquelas que nem tentaram matricular-se. 

Somente depois de pouco mais três décadas da criação do primeiro grupo 

escolar a cidade foi contemplada com o seu segundo grupo escolar, sendo, atualmente, o mais 

antigo em funcionamento, criado303 em 28 de setembro 1934, de 3a categoria, sendo 

transferidas 10 classes providas no Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, 

anexação das escolas mistas dos bairros Vila Esteves e Vila Camargo e criação de mais duas 

classes, cuja instalação304 ocorreu em 8 de maio de 1935.  

Entretanto, na ausência de um prédio próprio, as aulas desse novo 

estabelecimento de ensino iniciaram-se em salas do prédio do Grupo Escolar “Cel. Flamínio 

Ferreira de Camargo”, cujas classes permaneceram até maio de 1939. Naquele período, 

algumas turmas estudaram, também, em salas cedidas por outras instituições de ensino, como 

a Escola Profissional Municipal Mista Primária (1936 e 1937), o Colégio Santo Antônio305 

(1937 e 1938) e, somente em fevereiro de 1939 iniciou-se a migração, gradativa, para o seu 

edifício, transferindo-se definitivamente em junho daquele ano.306 Um entrave político-

partidário, ocasionado pela troca de governos estaduais e municipais, interrompeu por 

diversas vezes as obras de construção do Segundo Grupo Escolar de Limeira, adiando-se a 

conclusão de seu edifício. 307 

Desse modo, para o ano de 1935, a criação de um segundo grupo escolar não 

representou em vantagens ao ensino do município, pois não resultou na diminuição do 

número de crianças sem escola, já que, quando criado, a maioria de suas classes era 

proveniente do primeiro grupo escolar e em salas deste ainda se manteve até a sua instalação 

em prédio próprio, em 1939. O prédio do Segundo Grupo Escolar de Limeira foi 

inaugurado308, solenemente, em 7 de maio de 1939, durante a Primeira Festa da Laranja, 

                                                 
302 O LIMEIRENSE, 25 de março de 1934. 
303 SÃO PAULO, 1934. 
304 SEGUNDO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1935. 
305 Situado em local onde atualmente se encontra o prédio da Escola Estadual Professor Ely de Almeida Campos. 
306 SEGUNDO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1935-1939; 1936-1954. 
307 ALMEIDA, 2007. 
308 ALMEIDA, 2007. 
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realizada em seu estabelecimento, no período de 7 a 14 de maio, cujo evento aparece 

destacado na figura 47, a seguir.  

 
Figura 47. Primeira Festa da Laranja de Limeira-SP, largo José Bonifácio, 1939. 

 
Fonte: Acervo Benedicto Carlos Toledo Lima. 

 

O fato de Limeira ostentar o título de Capital da Laranja e a necessidade de um 

local que contemplasse a realização da Primeira Festa da Laranja, promovida pelo Rotary 

Club da cidade, fez com que o Governo Municipal atrelasse esse evento de grande 

importância para o reconhecimento do município para a citricultura nacional e o seu grande 

potencial agrícola a um ambiente digno e correspondente a sua magnitude como o prédio do 

segundo grupo escolar. Assim, o evento não somente permitiu a repercussão para todo o 

estado da importância de Limeira para a citricultura e a sua ampla capacidade agrícola, como 

também, visou a inauguração em meio às festividades de um bem material resultante de 

muitas lutas e anseios por melhores perspectivas para a educação, o que o divulgou a toda a 

sociedade.  

O cenário da situação retratada na figura 47 refere-se ao largo José Bonifácio, 

com vista a partir do Segundo Grupo Escolar de Limeira, tendo ao fundo a rua Trajano de 

Barros Camargo, onde se pode observar a presença de toda a família (senhores, senhoras e 

crianças) prestigiando a festa que, avaliando-se o conjunto de roupas utilizado, porta-se muito 

bem vestida, com as principais vestimentas como terno, chapéu e vestido, o que denota a 
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relevância da ocasião. A presença das estátuas de dois apanhadores de laranja, um de costas 

para o outro, à frente do largo representando trabalhadores despejando, cada um, uma caixa de 

laranja, demonstra o significado que esta fruta significava para a cidade. 

Já, na figura 48, tendo novamente o largo José Bonifácio como cenário, mas 

agora com a vista no sentido inverso, a partir da rua Trajano de Barros Camargo, pode-se 

observar ao fundo o edifício do recém-inaugurado Segundo Grupo Escolar de Limeira. À 

frente, atrás do garotinho Benedicto Carlos Toledo Lima, o qual posa para a foto e que poucos 

anos depois viria a ser aluno do grupo escolar e, diante de um grupo de pessoas curiosas e 

atentas à lente do fotógrafo, destaca-se ao chão uma bandeira nacional (dentre várias, como se 

vê na figura 47), símbolo da Pátria, confeccionada pelo produto símbolo da economia 

limeirense: a laranja. 

 
Figura 48. Primeira Festa da Laranja de Limeira-SP, largo José Bonifácio, 1939. 

 
Fonte: Acervo Benedicto Carlos Toledo Lima.  
 

Em 27 de maio de 1941, em reconhecimento ao município, por ostentar o título 

de “Capital da Laranja”, o Governo do Estado concede309 ao segundo grupo escolar o nome 

da Pátria: Grupo Escolar “Brasil”. A seguir, apresentamos a transcrição do ofício, de 28 de 

fevereiro de 1941, em que o prefeito municipal de Limeira, Ary Levy Pereira, argumenta, 
                                                 
309 SÃO PAULO, 1941. 
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solicitando ao secretário da Educação e Saúde Pública do Estado, Dr. Mario Guimarães de 

Barros Lins, que fosse dado ao grupo escolar a referida denominação: 

A prefeitura municipal de Limeira pede muito respeitosamente a Vossa 
Excelência, a devida vênia para sugerir ou solicitar, seja dado ao segundo 
grupo escolar desta cidade, o nome de “Brasil”. Essa denominação, 
Excelentíssimo Senhor Doutor Secretário, viria como um complemento 
natural e grandioso, coroar a ação patriótica deste poder público municipal, 
que já deu às suas escolas municipais os nomes de todos os estados 
brasileiros, tendo recebido um grupo escolar municipal há pouco constituído, 
o nome de “São Paulo”. Aspiração natural, espontânea e ardente do povo 
limeirense, o nome de “Brasil” seria um tributo a mais de civismo, erguido 
em honra de nossa Pátria pelos habitantes da “Capital da Laranja”, que 
assim, teriam um outro magnífico ensejo de ver exaltado na fachada desse 
grandioso estabelecimento educacional, como um incentivo e um florão de 
glória, o nome que simboliza todo um evangelho de luminosidade e 
esplendor. Agradeço penhoradamente a gentileza e a generosidade da boa 
acolhida à sugestão ora apresentada, e valho-me do ensejo para me firmar 
com máxima estima, apreço e muito atenciosamente.310 
 

Tão importante quanto a instrução primária, a crescente industrialização exigia 

de Limeira um estabelecimento de ensino profissional, para a educação técnica de seus 

jovens. O ensino técnico profissional contribuiria para solucionar um dos grandes problemas 

sociais: a falta de mão de obra qualificada para a inserção nas indústrias. Assim, essa 

aspiração concretizou-se em 5 de setembro de 1934, sendo criada311 a Escola Profissional 

Municipal Mista Primária de Limeira, denominada posteriormente de “Dr. Trajano de Barros 

Camargo”, cujo prédio situava-se na região central da cidade, na esquina entre as ruas 

Tiradentes e Barão de Cascalho, como se vê na figura 49.  

Fundada em 4 de outubro daquele ano, a instituição de ensino constituiu um 

centro de aprendizagem para jovens de ambos os sexos. Inicialmente foram quatro os cursos 

técnicos oferecidos: mecânica em geral, carpintaria, puericultura e corte e confecções em 

geral, com a expectativa de criação de outros cursos conforme a necessidade da economia e 

possiblidade orçamentária. Anexos à escola, foram criados, também, dois cursos (masculinos, 

femininos ou mistos) de alfabetização para menores ou adultos. 

A estruturação educacional naquele período – décadas de 1930 a 1960 – 

conforme explica Ferreira Jr. (2010), dispunha de uma concepção classista muito evidente: o 

binômio elitismo e exclusão assumiu a dicotomia entre educação secundária propedêutica – 

como via para o ensino superior – e a instrução profissional técnica. A primeira destinava-se 

aos filhos das elites agrárias e setores burgueses em acessão; a segunda estava reservada à 

                                                 
310 LIMEIRA, 1941.  
311 LIMEIRA, 1934b. 
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prole das camadas médias urbanas e dos trabalhadores fabris que estavam se transformando 

numa classe social numerosa. 

 
Figura 49. Escola Profissional Municipal Mista Primária de Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

Em relação à assistência à saúde das crianças do município de Limeira, iniciou 

o funcionamento, em 1936, anexo ao prédio da Escola Profissional Municipal Mista Primária, 

o Dispensário de Puericultura312, às expensas do Estado, no qual as meninas recebiam 

educação doméstica completa, com médico, educadora sanitária e distribuição gratuita de leite 

às crianças, o qual cessou as suas atividades em 31 de dezembro de 1939, sendo substituído 

pelo Dispensário313 de Puericultura Municipal, criado314 em 1o de janeiro de 1940.  

A educação higiênica e a puericultura compunham o currículo das escolas, cuja 

necessidade de desenvolvimento sempre era salientada pelos inspetores escolares em seus 

termos de visitas. Em vista disso, nas palavras do diretor315 do Segundo Grupo Escolar de 

Limeira: “Ensaiou-se o ensino de puericultura na única classe feminina de 4o grau e vimos, 

                                                 
312 LIMEIRA, 1944h. 
313 Este Posto de Puericultura, mesmo com a extinção da escola profissional continuou funcionando anexa ao 
prédio até a transferência para prédio próprio situado na esquina entre as ruas Barão de Campinas e Duque de 
Caxias, cuja construção iniciou-se em 1945. 
314 LIMEIRA, 1940d. 
315 Professor João Baptista Soares. 
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com satisfação, que as meninas recebiam, com interesse, os ensinamentos sobre a alimentação 

infantil, e cuidados hygienicos e que devem receber os recém natos.” 316  

Além disso, em 1937, foi criada317 pela prefeitura municipal de Limeira a 

Assistência Dentária gratuita a todos os alunos do Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de 

Camargo” e para o Segundo Grupo Escolar, enquanto este funcionasse em mesmo prédio, e 

também, ao Grupo Escolar “Cel. José Levy”, do distrito de Cordeiro. O dentista que fosse 

nomeado para esse encargo ficaria obrigado a atender em seu gabinete particular, em horário 

determinado e no período de férias, todas as crianças que necessitassem desse serviço. 

Conforme o relatório318 do delegado regional do ensino de Rio Claro, referente 

àquele ano letivo (1937), em geral, os prédios das escolas isoladas da inspetoria do 2o distrito, 

o qual incluía o município de Limeira, não estavam de acordo com os preceitos higiênicos e 

pedagógicos aceitáveis, mas que no decorrer daquele ano o respectivo inspetor escolar aplicou 

os seus esforços para a melhoria de muitos, inclusive com o apoio das prefeituras municipais.  

Naquele distrito foi intensa a propaganda para a formação de jardins e hortas não só nas casas 

de ensino, como também, nas residências dos alunos.  

Naquele ano letivo, havia no município de Limeira, 41 classes nos grupos 

escolares (Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, 20 classes; Segundo Grupo 

Escolar de Limeira, 14 classes; Grupo Escolar “Cel. José Levy”, 7 classes), 35 de escolas 

isoladas estaduais, 13 de escolas isoladas municipais e 7 de escolas particulares. Para atender 

parte das crianças que não conseguiam vagas nos estabelecimentos agrupados, a cidade 

possuía duas escolas isoladas estaduais e três municipais. Esses grupos escolares, visando a 

atender um maior número de crianças, funcionavam em dois períodos de três horas cada um, 

sendo que o Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo” ainda abrigava as classes do 

Segundo Grupo Escolar de Limeira, resultando dessa anexação vários inconvenientes e 

prejuízos para a educação, tanto de ordem técnica e administrativa, tocantes ao 

desenvolvimento do ensino e matrícula.  

A conclusão do prédio do Segundo Grupo Escolar de Limeira poderia amenizar 

essa situação, pois, em suas treze salas de aula, poderia acolher as catorze classes que o 

integravam e funcionavam anexas ao Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo” e 

as urbanas isoladas, inclusive, proporcionaria o aumento no número de classes, intensificando 

a frequência de crianças e melhorando as condições escolares da cidade. Não obstante, o seu 

                                                 
316 DELEGACIA REGIONAL DO ENSINO DE RIO CLARO, 1938. 
317 LIMEIRA, 1937a, 1937b.   
318 DELEGACIA REGIONAL DO ENSINO DE RIO CLARO, 1938. 
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processo de construção transcorria de forma demasiadamente demorada, efeito de sucessivas 

suspensões. Mesmo diante da inauguração do edifício do Segundo Grupo Escolar em 1939, 

apresentado na figura 50, este não foi suficiente para suprir a necessidade por vagas, pois em 

recenseamento319 realizado pela Prefeitura Municipal demonstrou a existência de 1.473 

crianças em idade escolar na cidade ainda analfabetas, das quais 325 crianças estavam 

cadastradas e à espera de vagas.  

 
Figura 50. Segundo Grupo Escolar de Limeira-SP, 1954. 

 
Fonte: ALMEIDA, 2013. 

 

Até então, anteriormente à Segunda Guerra Mundial, a laranja era a principal 

força agrícola do município, sendo ele o maior produtor e exportador de frutas cítricas do 

país, todavia as dificuldades para a exportação, tanto da fruta como de seus produtos 

industrializados como o óleo, vinho e suco, como também, a dizimação de grande parte dos 

laranjais em consequência do aparecimento de uma moléstia cítrica (Tristeza), provocaram o 

início da decadência dessa cultura.320 Assim, com o desaparecimento de seus pomares, o 

município voltou-se à plantação da cana-de-açúcar, além de outras especialidades como as 

lavouras de algodão, mandioca e cereais321.  

O corte da cana-de-açúcar, no início do século XX, na região do Funil, no 

município de Limeira, pode ser visto na figura 51, seguinte. Naquela época, todas as etapas da 

                                                 
319 LIMEIRA, 1939. 
320 LIMEIRA, 1942a. 
321 LIMEIRA, 1943b. 
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lavoura eram realizadas de forma manual, cujo transporte da produção se fazia por carroças 

com juntas de cavalos ou burros. Embora o município nunca tenha abandonado a lavoura 

canavieira, com a ênfase a ela dedicada a partir da década de 1940, na década de 1970 já se 

tornaria a principal cultura do município.  

 
Figura 51. Corte da cana-de-açúcar na região do Funil, Limeira-SP, início do século XX. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Ainda que Limeira, no início da década de 1940, fosse caracterizada pelo seu 

aspecto industrial e considerada o quarto parque industrial do interior do estado de São Paulo, 

ainda representava uma potência agrícola importante, contribuindo intensamente para o 

desenvolvimento do município e apenas deixou de ser fator preponderante porque a indústria 

substituiu e, com vantagem, o seu lugar. Naquele contexto322, o município possuía 44. 807 

habitantes323 (33.951 do distrito sede, 5.948 do distrito de Cordeiro e 4.908 do distrito de 

Iracemápolis), dos quais 19.299 (43,07%) viviam nas zonas urbana e suburbana (17.241 no 

distrito sede, 1.330 no distrito de Cordeiro e 728 no distrito de Iracemápolis) e 25.508 

(56,93%) na zona rural (16.710 no distrito sede, 4.618 no distrito de Cordeiro e 4.180 no 

distrito de Iracemápolis). Portanto, naquele momento, a população rural do município ainda 

sobrepunha a das zonas urbana e suburbana. 

                                                 
322 BRASIL, 1940. 
323 Desses, 22.675 eram homens e 22.132, mulheres, com 42.264 brasileiros natos, 419 brasileiros naturalizados, 
2.118 estrangeiros e 6 de nacionalidade não declarada. Dos estrangeiros, 1.331 habitantes (61,94%) eram 
italianos, 231 (10,90%) espanhóis, 209 (9,86%) portugueses, 99 (4,67%) alemães e 10 (0,47%) japoneses.  
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 Dentre as indústrias limeirenses – de máquinas agrícolas para o benefício de 

arroz, café, milho, mandioca; de chapéus; de papel e papelão; de óleos alimentícios; de amido; 

de sandálias; de tecidos; de móveis; de fósforos; usinas de álcool e açúcar; usinas de 

beneficiamento de algodão; fundições e diversas outras324 – assumia grande importância a de 

máquinas em geral, com uma produção de maquinismos diversos para todo o país e para o 

exterior. 

Fundada em 1907, a Companhia Prada, Indústria e Comércio, exibida na figura 

52, foi a primeira indústria de grande porte e relevância a instalar-se em Limeira. Responsável 

pela industrialização do município desde a primeira metade do século XX, de acordo com a 

Resenha325 Informativa do município, esta indústria iniciou a sua produção com um número 

restrito de operários, sendo considerada, mais tarde, na década de 1940, a maior fábrica de 

chapéus da América Latina, com 1.100 operários. Em seu grandioso edifício, construído no 

final da década de 1930, portador de uma belíssima arquitetura, com a desativação da fábrica 

de chapéus no início do século XXI, nele atualmente encontra-se instalada a prefeitura 

municipal.  

 
Figura 52. Companhia Prada, Indústria e Comércio, Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

Ao lado do progresso do setor industrial ocorria o desenvolvimento do 

comércio, aumentando o número das casas e possibilidades comerciais. Como se pode ver a 

                                                 
324 LIMEIRA, 1942a. 
325 LIMEIRA, 1942a. 
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seguir, na figura 53, de meados do século XX, num trecho da rua Trajano de Barros Camargo, 

na região central de Limeira, ao lado da sua principal praça (Toledo Barros), quando o 

comércio na cidade já se apresentava bastante intenso e mais do que anteriormente essa rua 

denotava à sua antiga denominação (rua do Comércio), tomada completamente por casas 

comerciais. À medida que os setores industrial e comercial se intensificavam, ocorria, na 

mesma proporção, a migração da população da zona rural para a urbana.  

 
Figura 53. Rua Trajano de Barros Camargo, Limeira-SP, meados do século XIX. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 

 

Segundo o boletim divulgado pelo Rotary Club (1948), para o escoamento da 

produção agrícola e industrial, o município, privilegiado por uma estratégica localização 

geográfica, munia-se de uma ótima rede rodoviária para a época, interligando à Capital do 

Estado. Daquele trajeto, o trecho entre Jundiaí e São Paulo já se encontrava pavimentado, 

enquanto o de Campinas a Jundiaí encontrava-se em vias de pavimentação. Quanto à rede 

ferroviária, situada no tronco da paulista, a cidade encontrava-se servida por treze trens 

diários, em ambos os sentidos, cuja Companhia Paulista de Estrada de Ferro estudava 

aumentar ainda esse número.  

A fim de facilitar ainda mais a entrada de matéria prima e o escoamento da 

produção, a maioria das primeiras fábricas e indústrias instaladas no município encontrava-se 
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situada próxima às estradas de ferro e de rodagem. Para tanto, o desenvolvimento econômico 

do município de Limeira estava atrelado, em muito, às condições e meios de transporte 

favoráveis. Parte do trecho de Limeira da rodovia Anhanguera, da década de 1930, aparece 

destacada a seguir, na figura 54, juntamente com veículos da época. Era a única ligação direta 

entre o município e a Capital, sendo que a configuração da via encontrava-se estreita e sem 

pavimentação. 

 
Figura 54. Rodovia Anhanguera, trecho de Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Em virtude da mudança na economia do município no final da década de 1930 

e o fato da Escola Profissional Municipal Mista Primária “Dr. Trajano de Barros Camargo” 

não mais preencher as finalidades técnicas educacionais exigidas pelas atividades agrícolas, 

industriais e comerciais do município e região, em 1939 resultou em sua extinção326 e, como a 

Prefeitura Municipal não dispunha dos recursos necessários para assegurar o funcionamento 

até o final daquele ano, momento da conclusão dos cursos dos alunos nela matriculados, os 

encargos da escola profissional foram transferidos327 ao Estado. No entanto, a prefeitura 

municipal continuou subvencionando, fornecendo o prédio e todos os móveis, máquinas, 

utensílios e acessórios existentes na referida escola.  

                                                 
326 A intenção era transformá-la em Escola Profissional Agrícola Industrial de Pomicultura e Enologia, no 
entanto este projeto não se concretizou. 
327 SÂO PAULO, 1938. 
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Destinada à consulta pública, foi criada328 na cidade em 1940 e instalada a 1o 

de junho do ano seguinte, a Biblioteca Municipal, uma fonte complementar de pesquisa e 

acesso à informação, de uso não somente de estudantes e pesquisadores, mas também, de toda 

população em geral. Inicialmente, essa biblioteca, cujo interior observa-se na figura 55, 

funcionou em um prédio situado na esquina entre as ruas Barão de Cascalho e Senador 

Vergueiro. Essa biblioteca, denominada posteriormente, em 1990, como o seu patrono, João 

de Sousa Ferraz, teve diversos endereços, dentre eles o prédio anexo ao Museu Histórico e 

Pedagógico Major José Levy Sobrinho, no largo do Rosário e, atualmente, encontra-se 

instalada em prédio situado no Parque Cidade de Limeira.  

 
Figura 55. Biblioteca Municipal de Limeira-SP, 1944. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

A partir do mês de setembro do ano letivo de 1940, as escolas municipais329 de 

Limeira, num total de 21, sofreram uma mudança em suas denominações, recebendo nomes 

que representavam as unidades de federação do país (Amazonas, Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Território do Acre, Distrito Federal, 

Pará, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro) e dessas, as quatro últimas escolas (duas classes de 

primeiro ano e duas de segundo ano), que funcionavam no prédio adaptado do antigo Lazareto 

                                                 
328 LIMEIRA, 1940f. 
329 LIMEIRA, 1940d. 
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(Hospital do Isolamento), exibido na figura 56 – situado no alto da avenida Sargento Pessoto, 

Vila Camargo – constituíram o Grupo Escolar Municipal São Paulo330. Portanto, todos os 

estados brasileiros, incluindo um território e o Distrito Federal, que à época era constituído 

por 22, estavam representados nas denominações dos estabelecimentos de ensino do 

município.  

 
Figura 56. Grupo Escolar Municipal São Paulo, Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Em virtude da necessidade de vagas e da escassez de escolas, pois as classes 

dos grupos escolares atuais eram insuficientes, a fim de ampliar o atendimento à matrícula de 

crianças que necessitavam de instrução, a prefeitura municipal agrupou as quatro escolas 

mistas então existentes no bairro no prédio desativado do antigo Lazareto. Essa situação de 

improvisação e reaproveitamento de prédios para a instalação de escolas seja na zona urbana 

ou rural caracterizava como uma ação muito frequente pelo poder público.  Este grupo escolar 

municipal foi criado331 em 30 de abril de 1940 e iniciou o seu funcionamento332 a partir de 23 

de setembro do mesmo ano, em dois turnos, com duas escolas (classes) cada. Para auxiliar em 

suas atividades diárias, o quadro de pessoal era constituído, além do diretor e professores, de 

                                                 
330 Este grupo escolar teve uma existência breve, cujo funcionando perdurou até 1946. 
331 LIMEIRA, 1940c. 
332 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SÃO PAULO, 1940.  
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um servente. O funcionamento desse grupo escolar estendeu-se por um curto período, 

encerrando-se as atividades ao findar o ano de 1946, com a criação do Grupo Escolar 

Municipal Prada, cujo lindo prédio, em um único pavimento, construído no fim da rua 

Tiradentes, em terreno fronteiro à Companhia Prada, Indústria e Comércio, pode ser 

observado na figura 57. A pedra fundamental333 do edifício deste grupo escolar foi lançada em 

10 de novembro de 1944, o qual iniciou o seu funcionamento em 1947, com a denominação334 

de Grupo Escolar Municipal Prada.  

 
Figura 57. Grupo Escolar Municipal Prada, Limeira-SP, 1947. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Um dos problemas gerais do ensino primário enfrentado pelos municípios era o 

de ajustar o número de escolas ao número de crianças em idade escolar. Para isso, dever-se-ia 

verificar o número de crianças em idade escolar e, dessa maneira, conseguir a mais acertada 

distribuição das unidades localizadas nas zonas urbana e rural. Como resultado do êxodo 

rural, enquanto no campo a necessidade por escolas diminuía, o mesmo não ocorria na zona 

urbana, pois os dois grupos escolares existentes não comportavam todas as crianças em idade 

escolar. A acentuação da defasagem no número de vagas e o constante aumento de crianças 

em idade escolar, fez com que a população reivindicasse um terceiro grupo escolar, que foi 

criado335 e instalado336 em 1944. Este grupo escolar, denominado atualmente Escola Estadual 

                                                 
333 LIMEIRA, 1944k. 
334 LIMEIRA, 1947a. 
335 SÃO PAULO, 1944a. 
336 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944. 
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“Professor Leovegildo Chagas Santos”, funcionou inicialmente em salas do porão do segundo 

grupo escolar e somente em 30 de agosto de 1948 as aulas começaram337 em prédio próprio.  

Juntamente com o Terceiro Grupo Escolar de Limeira, foi criado em 

Iracemápolis, que, à época, era distrito de paz do município, o Grupo Escolar de Vila de 

Iracemápolis, de 4a categoria, 2o estágio338, com anexação das escolas: Feminina, Primeira, 

Segunda, Terceira e Quarta Mistas, todas de 2o estágio, sendo apenas a segunda vaga339, o 

qual foi denominado340, posteriormente, em 1947, de Grupo Escolar “Antônio Cândido de 

Camargo”, cujo grupo de professores e alunos do ano de 1949 aparece na figura 58, postado 

em frente à fachada principal.  

 
Figura 58. Grupo Escolar de vila de Iracemápolis, Limeira-SP, 1949. 

 
Fonte: ZANARDO, 2008. 

  

A partir de 1944, visando prestar diversos serviços à mulher operária, iniciou341 

o seu funcionamento, em prédio pertencente à administração municipal, o Ninho Maternal, 

uma instituição mantida pela Associação Feminina de Assistência à Infância. Além disso, a 

necessidade de demanda de trabalhadores qualificados para suprir a participação crescente das 

indústrias mecânicas e metalúrgicas na economia limeirense, fez com que, naquele corrente 

                                                 
337 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1948. 
338 Para efeito da primeira nomeação e promoções de professores, as escolas primárias isoladas, reunidas e 
grupos escolares do estado de São Paulo eram classificados em quatro estágios: Primeiro estágio, as localizadas 
em pontos longínquos da Capital e as de difícil acesso, que por isso, exigiam residência do professor no próprio 
lugar da escola; segundo estágio, as localizadas em pontos de fácil acesso, mas que obrigavam o professor a 
residir no próprio lugar da escola; terceiro estágio, as de cidades mais populosas e as que permitiam ao professor 
residir noutro lugar, viajando, diariamente, para dar aulas; quarto estágio, as da Capital e as da circunvizinhança, 
que permitiam ao professor residir na Capital. Em cada município poderia haver escolas dos três primeiros 
estágios e a um mesmo estágio poderiam pertencer escolas isoladas, reunidas e grupos escolares. (SÃO PAULO, 
1933b) 
339 SÃO PAULO, 1944a. 
340 SÃO PAULO, 1947b. Instalado inicialmente em prédio situado na praça João Pessoa, Iracemápolis-SP. 
341 LIMEIRA, 1944j. 
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ano, já que a escola profissional existente foi extinta em 1939, fosse criada342 a Escola 

Industrial de Limeira, com a denominação de “Dr. Trajano de Barros Camargo”. Essa escola, 

cujo prédio343 apresenta-se na figura 59, foi inaugurado efetivamente em 1953344, manteve, 

inicialmente, os seguintes cursos de ensino industrial básico: mecânica de máquinas, 

fundição; máquinas e instalações elétricas. Voltada ao ensino profissionalizante, mais tarde, 

quando incorporada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a escola 

industrial passou a ser denominada Escola Técnica Estadual “Trajano de Barros Camargo” e 

teve a implantação de seu primeiro curso técnico em 1974: técnico em metalurgia.  

 
Figura 59. Escola Industrial “Dr. Trajano de Barros Camargo”, Limeira-SP, década de 1950. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Ainda em 1944, foi criado345 no município de Limeira o distrito de paz de Tatu, 

com terras desmembradas do distrito sede, cuja planta do ano de 1945 destaca-se na figura 60; 

o distrito de Cordeiro passa a denominar Cordeirópolis; e Limeira perde parte de seu território 

para o de Cosmópolis346, elevado a município. Assim, naquele momento, o município era 

                                                 
342 SÃO PAULO, 1944d. 
343 Situado na rua Tenente Belizário, número 439, cuja vista do edifício se faz a partir da esquina com a rua 
Santa Cruz. 
344 Inaugurada em 17 de maio de 1953. 
345 SÃO PAULO, 1944c.  
346 O município de Cosmópolis foi criado com sede na vila do mesmo nome e com terras desmembradas dos 
municípios de Campinas, Mogi-Mirim e Limeira.  
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constituído de quatro distritos: Limeira (sede), Cordeirópolis (vila), Iracemápolis (vila) e Tatu 

(vila).  

A vila de Tatu, formada à margem da Estação da Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro, conforme a planta apresentada na figura 60, constituía um pequeno 

aglomerado de casas, cuja população compunha, em sua maioria, por imigrantes italianos (e 

seus descendentes), predominantemente de religião católica, regida pelas comunidades da 

igreja São Sebastião, localizada juntamente com o povoado; e pela Capela Santo Antonio, 

situada em área rural próxima. Como se vê na planta, além da ferrovia, o distrito estava 

interligado às cidades de Limeira, Santa Barbara e Campinas por outras três vias, fator que 

facilitava o fluxo dos produtos e mercadorias entre a região e a estação ferroviária.  

 
Figura 60. Planta da Vila de Tatu, Limeira-SP, 1945. 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Poucos anos depois, dois desses distritos assumiram a categoria de municípios, 

desmembrando-se de Limeira, o de Cordeirópolis, em 1948347 e o de Iracemápolis, em 

1953348. Já o distrito de Tatu, também em 1953, por não ter se desenvolvido, foi extinto, tendo 

sido o seu território anexado ao distrito sede e retornado à configuração de bairro. Após 

sucessivas incorporações e desmembramentos de distritos, a partir de então, o município 

ficaria constituído apenas por seu distrito sede. 

Conforme os livros349 de resultados dos exames finais e de mapas do 

movimento das escolas, em 1944, a instrução pública em Limeira contabilizava 125 classes, 

compreendendo cinco grupos escolares, sendo três na sede (Grupos Escolares “Cel. Flamínio 

Ferreira de Camargo”, “Brasil” e “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”), um no distrito de 

Cordeirópolis (Grupo Escolar “Cel. José Levy”) e outro no distrito de Iracemápolis (Grupo 

Escolar “Antônio Candido de Camargo”), além de 33 escolas isoladas estaduais, 21 escolas 

municipais e 9 escolas particulares (4 classes de curso primário anexo ao Colégio Santo 

Antônio, 4 classes de curso primário anexo ao Colégio São José e uma classe na Escola Mista 

Nossa Senhora da Assumpção), num total de 4.577 matriculas. Havia350 também na cidade, no 

primeiro semestre letivo, o Externato Vilhena – curso pré-primário; o Curso Particular351 e o 

Curso Preparatório352 – ensino suplementar. 

Das escolas isoladas estaduais do município de Limeira, 13 eram de 1o estágio 

e 20 de 2o estágio, todas mistas e situadas na zona rural, exceto uma masculina, cuja 

classificação quanto ao gênero e localização estava incorporada à sua denominação, 

facilitando a sua identificação e distinção: Escola Mista Rural do Bairro Pires do Meio. Das 

escolas municipais, 8 eram rurais de 1o estágio e 13 urbanas de 2o estágio, todas mistas, 

exceto duas que atendiam o público adulto no período noturno: uma feminina e uma 

masculina. Três dessas escolas, urbanas, (Piauí, Pará e Goiás) encontravam-se reunidas no 

Grupo Escolar Municipal São Paulo. Todas as escolas particulares eram de 2o estágio e 

urbanas. 

Tanto as escolas isoladas estaduais quanto as escolas municipais não possuíam 

um padrão para o início e o fim dos períodos, mas todas se compunham de três ou quatro 

horas353: das 12h às 16h; das 8h às 11h; das 8h às 12h; das 12h30 às 16h30min.; das 12h às 

                                                 
347 SÃO PAULO, 1948d.  
348 SÃO PAULO, 1953.   
349 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944a, 1944b, 1944c. 
350 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944a. 
351 Professor William Silva. 
352 Professor Sebastião Ferraz de Campos. 
353DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944b. 



141 

 

 

16h ou das 7h30min. às 10h30min. Em virtude de justificativas pertinentes, as escolas 

isoladas alteravam o seu horário de funcionamento para atender os interesses e as 

necessidades dos alunos e de seus pais. Em algumas escolas rurais, esta era a causa do baixo 

número de matrículas, pois o início das aulas, logo pela manhã, obrigava as crianças a 

levantarem muito cedo, além de terem de percorrer por sítios orvalhados, já que muitas eram 

oriundas de fazendas distantes.354  

Enquanto os grupos escolares situavam-se nas sedes do município e dos 

distritos, devido à maior concentração populacional, permitindo a formação de várias classes, 

as escolas isoladas estaduais e municipais distribuíam-se tanto na zona urbana como na zona 

rural, conforme a conveniência do ensino, mas, sobretudo, eram, em sua maioria, 

predominantemente rurais. 

As escolas eram localizadas pela prefeitura de acordo com as necessidades do 

ensino e do meio. Para a criação de uma escola era necessária a existência de 30 alunos e não 

havendo esse mínimo em nenhum núcleo, a escola seria instalada no núcleo de maior 

quantidade de matrículas, desde que não fosse inferior a quinze alunos. Os cursos noturnos 

eram instalados355 em núcleos escolares que continham ao menos trinta analfabetos maiores 

de 14 anos, candidatos à matrícula. As escolas poderiam ser diurnas ou noturnas, masculinas, 

femininas ou mistas e funcionavam agrupadas ou isoladas. 

Naquele período356, para que um estabelecimento de ensino particular fosse 

subvencionado, além da matrícula mínima de 30 alunos e frequência média de 20 alunos, no 

mesmo deveria ser matriculado um determinado número de crianças (6 alunos) de família 

numerosa e sem recursos, além de cumprir pelo menos 170 dias letivos, submeter-se a 

inspeção, ser instalado em prédio que reunisse não menos que as condições básicas de 

conforto e higiene e, cujo currículo mínimo contemplasse o ensino da língua materna, cálculo, 

história do Brasil e educação moral e cívica.   

Era comum a doação357 de terrenos ao Governo Municipal para que neles 

fossem construídas escolas, inclusive o desenvolvimento de campanha por professores que 

recenseavam determinada região do município com o propósito de reunir o número suficiente 

de crianças sem escolas para a formação de um estabelecimento de ensino. Na zona rural, 

fazendeiros da localidade ofereciam ao professor moradia e condução, além da cessão ou 

construção de prédio escolar, cabendo ao município apenas as despesas com o fornecimento 
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das carteiras, bancos e o salário da professora. O ingresso358 ao magistério primário 

comumente era realizado por meio de concurso, cujo provimento das escolas era por 

professores normalistas de escolas oficiais ou a essas equiparadas. Todavia, na situação em 

que a criação da escola resultava do empenho do professor, uma vez criada359, geralmente era 

nomeado para o cargo o professor responsável pela formação do núcleo escolar, a seu próprio 

pedido ou por solicitação do fazendeiro.  

Cabe acrescer, porém, que em algumas situações360, mesmo após o empenho 

do (a) professor (a) em realizar a matrícula das crianças em número suficiente para o ano 

letivo, em razão de não encontrar na localidade quem lhe fornecesse pensão ou casa para 

moradia impedia a sua frequência legal, ocasionando o não funcionamento da escola. Em 

consequência disso, as crianças ficavam sem estudo, pois na impossibilidade da regência de 

sua escola, tanto o professor quanto a escola eram transferidos para outro local. Ainda, devido 

ao grande número de professores acometidos por doenças naquele período, muitas escolas 

isoladas interrompiam o funcionamento por tempo indeterminado ou permaneciam fechadas 

pelo resto do ano. Outro fator que também ocasionava a suspensão361 do funcionamento de 

escolas em determinadas épocas, especialmente na zona rural, era a baixa frequência dos 

alunos durante o período de plantação e colheita, cujos filhos eram desviados da escola para o 

trabalho na roça. Quando na localidade não houvesse uma população infantil suficiente para o 

funcionamento (ou formação) de uma escola masculina ou feminina, o poder público 

providenciava362 a sua conversão (ou criação) para escola mista. 

 
2.3.  Racionalização administrativa da instrução pública paulista.  

 

No início do Brasil Imperial, as questões relativas ao ensino – primário 

secundário e superior – desde a promulgação à fiscalização das leis363, era tarefa da Secretaria 

de Estado dos Negócios do Império.364 A partir da instituição das Câmaras Municipais em 

todos os municípios pela Constituição de 1824365 e da regulamentação de suas atribuições em 

1828366, desencadeou-se o processo de descentralização da Administração Pública, 
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364 BRASIL, 1823.  
365 BRASIL, 1824, art.167.  
366 BRASIL, 1828.  



143 

 

 

incumbindo ao poder local a fiscalização das escolas de primeiras letras e ao presidente da 

Província coube a gestão da administração de seu território.  

Com a instalação, em 1835, da Assembleia Legislativa Provincial de São 

Paulo, esta recebeu, a partir do Ato Adicional de 1834367, a competência para legislar sobre os 

assuntos da Província, dentre eles o da instrução pública – primária e secundária – e ao 

presidente provincial reservou-se a tarefa “de executar e fazer executar as leis promulgadas 

pelo legislativo provincial” (PAULO; WARDE, 2013), cuja responsabilidade pelo ensino 

superior em todo o território nacional, que compreendia as faculdades de medicina, os cursos 

jurídicos, as academias então existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução 

criados por lei geral, foi incumbido ao Estado Imperial, ao qual também coube a 

administração dos demais níveis de ensino no município da Corte.  

Como atesta Castanha (2007), essa divisão de poderes e atribuições em relação 

à educação realmente existiram, pois não houve investimento das províncias na instrução 

superior, as quais se limitaram basicamente da instrução primária e secundária. E, conforme 

observa Ferreira Jr. (2010), naquele momento, o poder central transferiu para as províncias a 

responsabilidade pelo financiamento da educação primária, ou seja, a escola que dispunha da 

função de transmitir os conhecimentos fundamentais ficou relegada a condições econômicas 

regionais desiguais. 

Em São Paulo, devido368 à ausência de um centro administrativo constituído 

por uma direção de ensino e representantes distribuídos no Interior da Província, essas 

escolas, principalmente os estabelecimentos particulares, encontravam-se numa situação de 

completa independência, gozando de inteira liberdade, sendo absolutamente estranhosa ao 

Governo, sem leis, sem regulamentos e sem programas de ensino. O presidente da Província, 

em relatório referente ao ano letivo de 1840, expôs que se o sistema de instrução primária não 

tenha produzido bons resultados, deveu-se, além do método de ensino impróprio e a falta de 

habilitações da maioria dos professores, à precariedade na fiscalização: 

[...] principalmente porque a acção do Governo sobre elles, por meio da 
fiscalisação das Camaras, é mui ilimitada e quasi ineficaz. Escuso expor-vos 
quanto são impróprios os Corpos Collectivos para fiscalisarem este e outros 
objetos; porque é patente que a responsabilidade, dividida por muitos perde 
toda sua força.369 
 

A preocupação dos legisladores após a verificação que uma das principais 

causas da situação deplorável do ensino na Província resultava da ineficiência do serviço de 
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368 SÃO PAULO. 1908a, p. XI. 
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inspeção escolar das Câmaras Municipais, já que anulava todas as medidas despendidas na 

organização da instrução pública, pois não havia uma vigilância continua e rigorosa, 

desencadeou na instituição, em 1846, da primeira lei geral da instrução primária (PAULO; 

WARDE, 2013). 

Com a promulgação desta lei370, foram criadas, a partir de 1846, as comissões 

inspetoras municipais, constituídas por três membros residentes no município, sendo um 

nomeado pelo Governo e dois pela Câmara Municipal, sendo um sacerdote, o qual poderia ser 

o pároco. Portanto, este colegiado teria um representante do Governo Provincial, um local e 

um da Igreja. A esta comissão caberia inspecionar as escolas públicas e particulares, com pelo 

menos uma visita mensal; verificar o número de alunos que frequentavam efetivamente a 

escola; examinar a salubridade da escola, a execução do programa e o cumprimento do 

regulamento; enviar, ao Governo, a cada trimestre, informações acerca das escolas; assistir 

aos exames anuais; atestar o exercício dos professores; exigir esclarecimentos e informações 

dos professores e um mapa anual do movimento escolar. 

No entanto, logo verificou-se a ineficiência e o fracasso desse modelo de 

inspeção, pois além dos membros das comissões inspetoras não receberem qualquer provento 

para a realização de suas atribuições, o Governo não conseguia exercer um controle efetivo 

sobre trabalho desenvolvido pela comissão, já que apenas um dos seus membros era nomeado 

pela Província.371 Assim, a partir de 1851372, como o Governo estava autorizado a alterar a 

legislação em vigor na parte referente à inspeção escolar, criou373a Inspetoria Geral da 

Instrução Pública, tendo como subordinados os delegados de distrito, cujas atribuições, em 

geral, eram as mesmas das extintas comissões inspetoras, e instituiu um Conselho de 

Instrução, com função consultiva, composto por 15 membros nomeados pelo Governo, sendo 

o Inspetor geral um dos membros natos. A Província estava dividida em 73 distritos, 

representados por seus respectivos delegados distritais, caracterizando, portanto, uma 

inspeção individual, e ao inspetor geral cabia intermediar as informações provenientes dos 

delegados de distritos com o Governo – Secretaria de Estado dos Negócios do Império.374 

Essa estrutura permaneceu até 1868, quando se estabeleceu375 que a inspeção e 

a fiscalização da instrução pública seriam encargo do presidente da Província, do inspetor 

geral da instrução pública e dos inspetores de distrito, cumulativamente, com os presidentes 
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das Câmaras Municipais. Com a determinação376 da obrigatoriedade do ensino primário para 

todas as crianças de 7 a 14 anos do sexo masculino e de 7 a 11 anos do sexo feminino em 

1874, foi criado em cada município um Conselho de Instrução constituído pelo inspetor de 

distrito, presidente da Câmara Municipal e um cidadão nomeado pelo presidente da Província. 

A constante alteração na estrutura constituída para o controle da educação paulista ao longo 

do Império, conforme constataram Paulo e Warde (2013), evidenciou a permanente 

insatisfação do Governo com os serviços de inspeção escolar.  

Adiante, na figura 61, aparece o prédio que abrigou a Cadeia, o Fórum e a 

Câmara Municipal de Limeira, inaugurado em 1865, pois anteriormente estas instituições 

funcionaram em casas adaptadas para esses serviços. Este edifício possuía cárceres no 

pavimento inferior, como se pode constatar a partir das grades em suas janelas, salas para 

serviços municipais e para as reuniões da Câmara Municipal e para as sessões do tribunal do 

júri no pavimento superior. Situado na praça da Bandeira, denominada, posteriormente, em 

1947, de praça José Bonifácio, este prédio, após a sua desativação em 1911, quando cada um 

dos poderes (executivo, legislativo e judiciário) recebeu uma sede própria, foi demolido, cujo 

espaço, doado ao Estado, foi construído, no final da década de 1930, o edifício do segundo 

grupo escolar da cidade.  

 
Figura 61. Fórum, Cadeia e Câmara Municipal de Limeira-SP, século XIX. 

 
Fonte: ALMEIDA, 2007. 
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Importa destacar que embora o cargo de prefeito tenha sido criado377 ainda no 

Império, em 1835, este exerceu as suas atribuições por um breve período, deixando de 

existir378 em 1838, e todos os encargos a ele conferidos retornaram às autoridades a quem 

antes pertenciam, como à Câmara Municipal e aos juízes de paz dos respectivos distritos. 

Assim, a instituição da prefeitura deu-se, de fato, apenas no início da Era Vargas (1930), pois 

durante o Império os poderes executivo e legislativo eram exercidos pela câmara do 

município que, com a sua dissolução a partir da Proclamação da República ocorreu a 

transferência do poder executivo ao Conselho de Intendência, substituído adiante, em 1905, 

pela Intendência Municipal.  

Embora a instrução elementar não tenha se desenvolvido eficazmente ao longo 

do Império, Castanha (2007) explica que a lentidão verificada no progresso do ensino 

primário deve-se a fatores políticos, sociais, culturais e econômicos – ocasionadas 

principalmente pela instabilidade política no Império, devido às frequentes trocas de 

presidentes – e não consequência da descentralização, pois esta medida contribuiu para a 

difusão da instrução pública uma vez que facilitou a criação, administração e inspeção das 

escolas nas diversas vilas e freguesias delimitadas pelo território nacional. 

Mais tarde, em decorrência da instalação da República, são criadas379as 

Secretarias de Estado, cujos assuntos referentes à educação ficaram a cargo da Secretaria de 

Estado dos Negócios de Interior, subordinada ao Presidente do Estado, organizada380 em 

1892. A partir daquele momento, cabia à Câmara Municipal de cada cidade legislar e zelar 

pela instrução pública, à qual deveria velar pela execução das leis do ensino público, 

auxiliando as autoridades escolares a tornar realidade a educação popular. Os municípios que 

possuíssem um sistema regular de ensino poderiam tomar para si os encargos do ensino. 

Naquele momento, a inspeção e fiscalização do ensino cabiam a um conselho 

superior e aos inspetores distritais, cujo estado de São Paulo foi dividido em 30 distritos 

escolares. O Conselho Superior era constituído por: um diretor geral, nomeado pelo Governo, 

o diretor da escola normal da capital, o diretor da escola modelo, um professor eleito pelos 

professores públicos primários, dois delegados das municipalidades e um professor eleito 

pelos professores dos ginásios. O diretor geral seria o intermediário entre o Governo e o 
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Conselho Superior.381 Limeira criou as suas primeiras escolas municipais em 1899, 

constituindo, a partir de então, o seu sistema regular de ensino.382 

A partir de 1898, o Conselho Superior de Instrução Pública e as inspetorias de 

distritos foram suprimidos383, prevalecendo a inspetoria geral, sendo auxiliada por 10 

inspetores escolares e pelas Câmaras Municipais, cuja fiscalização384 das escolas em cada 

município era exercida por delegados ou representantes da municipalidade. Em circular385 de 

12 de junho 1906, da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior à Câmara Municipal de 

Limeira, o Governo Estadual demonstrou preocupação quanto à fiscalização das escolas, o 

qual cobrou providências do município para que as suas escolas fossem fiscalizadas 

assiduamente, não apenas em relação à frequência dos professores, mas também, quanto à 

observação do cumprimento do horário regulamentar, com atenção especial às escolas cujos 

professores residiam a extensas distâncias das respectivas sedes. 

Com a reforma386 da instrução pública, em 1920, o estado de São Paulo ficou 

dividido em grupos de municípios representados por 15 delegacias regionais do ensino, e 

elevado a 35 o número de inspetores escolares, cada um responsável por um distrito escolar, 

sendo subordinado à delegacia regional do ensino correspondente, que estava submetida à 

Direção Geral da Instrução Pública. A direção suprema da instrução pública cabia ao 

presidente do Estado, tendo como auxiliares o secretário do interior e o diretor geral da 

instrução pública. Limeira, juntamente com os municípios de Itú, Cabreúva, Capivari, 

Indaiatuba, Piracicaba, Rio das Pedras, Salto, São Pedro, Araras, Rio Claro e Santa Bárbara, 

compunha a delegacia regional do ensino de Piracicaba, criada387 em 1921, tendo como 

delegado o professor Sud Minnucci.388  

Com o aumento progressivo no número de escolas em todo o estado, o 

delegado regional do ensino de Piracicaba já alertara em relatório de 1923 à Diretoria Geral 

da Instrução Pública, constante no anuário389 do ensino, o número insuficiente de inspetores 

escolares, cuja eficiência do ensino dependia da constante inspeção dos trabalhos 

desenvolvidos nas escolas. As escolas deveriam ser inspecionadas com maior frequência, pois 

segundo ele “[...] a inspecção a largos periodos assume, nitidamente, a feição fiscalisadora em 

                                                 
381 SÃO PAULO, 1892c. 
382 LIMEIRA, 1899. 
383 SÃO PAULO, 1898. 
384 SÃO PAULO, 1897. 
385 SÃO PAULO, 1906a. 
386 SÃO PAULO, 1920b. 
387 SÃO PAULO, 1921b. 
388 SÃO PAULO, 1921a. 
389 SÃO PAULO, 1923c, p. 136-137. 
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prejuízo da funcção orientadora, e esta, e não aquella, deve ser o alvo unico da missão do 

inspector. E como orientação presuppõe contacto directo, immediato, incessante [...].” 

Em 1925390, as delegacias de ensino ficaram extintas e a Diretoria Geral de 

Instrução Pública, encarregada pela organização técnica e fiscalização do ensino, subordinada 

à Secretaria do Interior, ficou constituída por 5 inspetorias gerais, 6 inspetorias especiais e 50 

inspetorias distritais e auxiliares de inspeção, tendo sob a sua imediata dependência a 

Secretaria da Instrução Pública e a Inspeção Médico-escolar. Dentre os 50 distritos escolares 

existentes em 1926, conforme o anuário391 do ensino, o 30o distrito, com sede em Rio Claro, 

possuía 14.253 crianças recenseadas e dentre elas, 9.712 analfabetos e 4.541 alfabetizados, 

dos quais 9.233 frequentavam escolas, 4.980 não frequentavam e 4.165 eram analfabetos sem 

escola. Na figura 62, seguinte, pode ser observado o mapa do distrito e os respectivos 

municípios que o compunha (Rio Claro, Limeira, Araras, Leme e Santa Cruz da Conceição), 

inclusive a relação de unidades escolares naquele momento, o qual perfazia um total de 9 

grupos escolares, 7 escolas reunidas e 71 escolas isoladas. 

 
Figura 62. Mapa do 30o distrito escolar (Rio Claro) e respectiva distribuição de escolas, 1926. 

 
Fonte: São Paulo, 1926b. 

                                                 
390 SÃO PAULO, 1925b. 
391 SÃO PAULO, 1926b. 
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Mais tarde, em 1927392, para fins de fiscalização e orientação, uma nova 

reforma na instrução pública dividiu o estado em 70 distritos escolares com seus respectivos 

inspetores distritais. Ressurgiram393, a partir do início da década de 1930, as delegacias 

regionais do ensino, sendo extintas as inspetorias gerais e as inspetorias especiais e criados os 

cargos de assistentes técnicos. Com isso, a inspeção escolar foi incumbida a dez delegados 

regionais do ensino, 65 inspetorias distritais e a auxiliares de inspeção. A Diretoria Geral da 

Instrução Pública teve a sua denominação alterada para Diretoria Geral do Ensino, sendo 

encarregada pela organização técnica e fiscalização de todos os ramos da educação, público e 

particular, exceto do ensino superior. 

Em 1931394, a Secretaria de Estado de Negócios do Interior transforma-se em 

Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pública, sendo a ela atribuídos os 

serviços atrelados à educação pública, à fiscalização do ensino particular, à saúde pública e à 

assistência, na parte não atribuída expressamente as demais secretarias. À Secretaria, 

compreendia395 uma Diretoria Geral, um Departamento de Educação e um Departamento de 

Saúde.  Essa estrutura perdurou até 1947, quando a Secretaria de Estado dos Negócios da 

Educação foi desmembrada. 

Naquela nova organização396, o estado de São Paulo foi dividido em 22 regiões 

representadas por suas delegacias escolares correspondentes e, dentre elas, foi criada, em 

1932, a delegacia regional do ensino de Rio Claro, a qual passa a pertencer Limeira em 

conjunto com os municípios de Anápolis, Barra Bonita, Bica da Pedra, Brotas, Dois Córregos, 

Jaú, Mineiros, Rio Claro e Torrinha, tendo como delegado José Francisco Marcondes.   

Constituiu397 essa estrutura de orientação e fiscalização, 22 assistentes técnicos de diversas 

especialidades e 94 inspetores escolares distribuídos pelas regiões. Com a finalidade de 

inspeção e fiscalização dos estabelecimentos de ensino particular, foi criada, com sede na 

capital, a delegacia geral do ensino privado, que além do delegado geral, contava com 10 

inspetores escolares, com jurisdição em todo o estado. 

De acordo com o anuário398 do ensino, no ano de 1936 o estado encontrava-se 

constituído por 21 delegacias regionais do ensino e a de Rio Claro, instalada num prédio 

                                                 
392 SÃO PAULO, 1927. 
393 SÃO PAULO, 1930. 
394 SÃO PAULO, 1931. 
395 SÃO PAULO, 1947c.  
396 SÃO PAULO, 1932b.  
397 SÃO PAULO, 1932a, 1932d. 
398 SÃO PAULO, 1937. 
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alugado às custas do Estado, compunha onze municípios e 395 unidades escolares. A área de 

jurisdição abrangida pela delegacia do ensino da região de Rio Claro, com os seus onze 

municípios, pode ser observada a seguir, na figura 63. No mapa estão situadas as 136 escolas 

isoladas (masculinas, femininas e mistas) e os 23 grupos escolares existentes mantidos pelo 

Estado, perfazendo um total de 378 classes, com 13.282 matriculas efetivas. O município de 

Limeira aparece com 3 grupos escolares e 32 escolas isoladas, com 73 classes e 2.589 alunos 

matriculados. 

 
Figura 63. Municípios e escolas da Região Escolar de Rio Claro, 1936. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 1937. 
 

Já em 1937, a Delegacia Regional do Ensino de Rio Claro, conforme 

relatório399 apresentado pelo delegado regional do ensino correspondente, ainda se encontrava 

instalada em três salas (gabinete do delegado, inspetoria e secretaria) reservadas no Grupo 

Escolar “Marcello Schmidt”, situado na avenida 1, número 36, após a reconstrução do 

referido prédio escolar. Esta delegacia do ensino dividia-se em três inspetorias distritais: (1a) 

                                                 
399 DELEGACIA REGIONAL DO ENSINO DE RIO CLARO, 1938. 
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com sede em Rio Claro, compreendendo este município e os de Itirapina, Dois Córregos e 

Torrinha; (2a) com sede em Limeira, cujo inspetor400 residia em Rio Claro, formada pelos 

municípios de Anápolis, Brotas e Limeira; (3a) com sede e residência do inspetor em Jaú, 

composta por este município e os de Bica da Pedra, Mineiros e Barra Bonita. Com exceção 

dos municípios de Rio Claro (sede do 1o distrito) e Jaú (sede do 2o distrito), em que os 

respectivos inspetores exerciam conjuntamente a função de auxiliar de inspeção, em cada um 

dos municípios restantes os diretores de grupos escolares acumulavam esse encargo mediante 

uma gratificação mensal por esse trabalho. 

Além da gratificação para a função de auxiliar de inspeção ser considerada 

pequena demais para os múltiplos afazeres e responsabilidades, o delegado401 regional do 

ensino de Rio Claro expôs a necessidade de mais funcionários para satisfazer toda a demanda 

por serviços e o seu cumprimento nos prazos estabelecidos. Para a realização dos encargos 

pertinentes a sua função, esclareceu que: 

[...] raro é o dia em que não somos obrigados a levar para a casa serviços a 
serem terminados à noite, e poucos são os domingos e feriados em que não 
nos retemos na repartição, horas e horas, controlando e visando papeis, 
roteiros, prestações de contas, atestados, estatísticas, etc.402 
 

 O número de delegacias regionais de ensino, em 1945, foi elevado403 para 35, 

compondo404 a delegacia do ensino de Rio Claro os municípios de Analândia, Barra Bonita, 

Brotas, Dois Córregos, Itapuí, Itirapina, Jaú, Limeira, Mineiros do Tietê, Rio Claro e 

Torrinha. Com a redistribuição das atuais 45 delegacias de ensino do estado em 1959405, a 

área de jurisdição da delegacia de ensino de Rio Claro, além de seu município sede, ficou 

constituída por Analândia, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Iracemápolis, Itirapina, 

Limeira e Santa Gertrudes. 

Referente à função de inspeção e orientação das unidades de ensino secundário 

do Estado, foram instituídas406, em 1961, 12 Inspetorias Regionais do Ensino Secundário e 

Normal e seus respectivos inspetores, além de 30 inspetores auxiliares distribuídos pelas 

inspetorias gerais, cabendo a cada um destes determinado número de unidades escolares. Em 

1962407, com a criação e divisão do território estadual em nove diretorias regionais de 

                                                 
400 Professor Odilon Corrêa. 
401 Professor Valdomiro Guerra Corrêa. 
402 DELEGACIA REGIONAL DO ENSINO DE RIO CLARO, 1938. 
403 SÃO PAULO, 1945a. 
404 SÃO PAULO, 1945b.  
405 SÃO PAULO, 1959.  
406 SÃO PAULO, 1961. 
407 SÃO PAULO, 1962.  
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educação, ficaram subordinadas a elas 38 delegacias de ensino elementar e as inspetorias 

regionais de ensino secundário e normal. O número de delegacias de ensino elementar, em 

1964408, elevou-se para 52 e a área de jurisdição da delegacia de ensino elementar de Rio 

Claro, abrangia os municípios de Analândia, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, 

Iracemápolis, Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes.  

A estrutura409 administrativa básica da Secretaria de Educação, a partir de 

1969, passou a ser constituída pela Coordenadoria do Ensino Básico e Normal, Coordenadoria 

do Ensino Técnico e Coordenadoria do Ensino Superior. O ensino primário, secundário e 

normal e a administração das respectivas redes de escolas eram subordinados à Coordenadoria 

do Ensino Básico e Normal. O estado de São Paulo foi organizado410 em dez regiões (9 

Divisões Regionais de Educação e um Departamento Regional de Educação), composto por 

delegacias de ensino básico (ex-delegacia de ensino elementar), delegacias de ensino 

secundário e normal (ex-inspetorias regionais do ensino médio) e pelos estabelecimentos de 

ensino primário, secundário e normal correspondente a cada região administrativa. O 

município de Limeira integrava411 a delegacia de ensino básico e a delegacia de ensino 

secundário e normal, ambas de Rio Claro, cuja área de jurisdição412 abrangia os municípios de 

Analândia, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Limeira, Rio 

Claro (sede) e Santa Gertrudes, pertencente à Divisão Regional de Ensino de Campinas. 

Com a instituição do Estatuto413 do Magistério Público de 1o e 2o graus, em 

1974, houve a junção da delegacia de ensino básico e da delegacia de ensino secundário e 

normal, denominando-se, simplesmente, delegacia de ensino e suprimiram-se os inspetores de 

ensino ou inspetores escolares criando o cargo de supervisor pedagógico, cuja denominação 

foi alterada414 em 1978 para supervisor de ensino. 

Em 1976, com a reorganização da Secretaria de Estado da Educação, foi criada 

a delegacia de ensino de Limeira, perfazendo a sua área de jurisdição os municípios de 

Araras, Artur Nogueira, Cosmópolis, Iracemápolis e Limeira, sendo designado415 para exercer 

a função de delegado de ensino o professor Dorivaldo Damm. Dessa forma, a delegacia de 

ensino de Rio Claro passou a compreender416os municípios de Brotas, Cordeirópolis, 

                                                 
408 SÃO PAULO, 1964b.  
409 SÃO PAULO, 1969b. 
410 SÃO PAULO, 1969c.  
411 SÃO PAULO, 1967. 
412 SÃO PAULO, 1969a. 
413 SÃO PAULO, 1974. 
414 SÃO PAULO, 1978b. 
415 SÃO PAULO, 1976d. 
416 SÃOPAULO, 1976c.  
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Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Torrinha, Rio Claro e Santa Gertrudes. O Estado estruturou-se 

em duas Coordenadorias de Ensino, a da Região Metropolitana da Grande São Paulo e a do 

Interior. A primeira encontrava-se subdividida em sete Divisões Regionais de Ensino, 

compreendendo 34 delegacias de ensino; a segunda, por dez Divisões Regionais de Ensino e 

uma Divisão Especial de Ensino, num total de 79 delegacias de ensino. A recém-criada 

delegacia de ensino de Limeira compunha417 com outras onze a Divisão Regional de Ensino 

de Campinas. 

Já em 1987, pertenciam418 à área de jurisdição da Delegacia de Ensino de 

Limeira apenas os municípios de Araras, Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis e Limeira, na 

qual, juntamente com outras catorze delegacias de ensino, estava subordinada à Divisão 

Regional de Ensino de Campinas. A partir de 1995419, com o intuito de extinguir a dualidade 

na execução de suas ações e visando a sua descentralização e rapidez nas decisões, as 

Divisões Regionais de Ensino e a Divisão Especial de Ensino são extintas, ficando as 

delegacias de ensino correspondentes, que naquele ano totalizavam 146, sendo 43 na Grande 

São Paulo e 103 no interior, subordinadas às suas respectivas Coordenadorias de Ensino. Com 

a fusão de duas delegacias de ensino em 1996420 e outras duas 1997421, todas da 

Coordenadoria de Ensino do Interior, o seu número, em 1998, diminuiu para 144. Naquele 

ano422, a expressão “delegado de ensino” é substituída por “dirigente regional de ensino”.  

Em 1999 houve uma reorganização423 das delegacias de Ensino, cuja 

denominação foi alterada para diretorias de ensino. A nova estrutura reduziu o número de 

diretorias de ensino distribuídas pelo estado de São Paulo para 89, sendo 13 na Capital, 15 na 

Grande São Paulo e 61 no Interior do Estado. Naquele momento, a delegacia de Ensino de 

Rio Claro foi extinta, cujo município foi integrado à nova área de abrangência e jurisdição da 

Diretoria de Ensino da região de Limeira, constituída pelos municípios de Artur Nogueira, 

Cordeirópolis, Cosmópolis, Holambra, Ipeúna, Iracemápolis, Jaguariúna, Limeira, Rio Claro e 

Santa Gertrudes, sendo incorporado424, em 2002, o município de Engenheiro Coelho e 

excluídos, em 2003425, o município de Jaguariúna e em 2004426, o município de Holambra. 

                                                 
417 SÃO PAULO, 1976b. 
418 SÃO PAULO, 1987. 
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420 SÃO PAULO, 1996c. 
421 SAOPAULO, 1997. 
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423 SÃO PAULO, 1999a. 
424 SÃO PAULO, 2002a. 
425 SÃO PAULO, 2003. 
426 SÃO PAULO, 2004.  



154 

 

 

Com a criação427 de outras duas diretorias de ensino no Interior do Estado, uma em 2005 e 

outra em 2006, passa a constituir o seu conjunto 91 subdivisões regionais.  

Portanto, à medida que houve o desenvolvimento econômico e populacional do 

Estado, com a criação de novos municípios e a necessidade crescente por escolas, fez-se 

necessário o estabelecimento contínuo de ações descentralizadoras da administração e 

fiscalização do ensino visando a sua racionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
427 SÃO PAULO, 2005; 2006. 
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3. HISTÓRIA INSTITUCIONAL 

 
Investigar o processo de criação e de instalação da escola, a caracterização e 
a utilização do espaço físico (elementos arquitetônicos do prédio, sua 
implantação no terreno, seu entorno e acabamento), o espaço do poder 
(diretoria, secretaria, sala dos professores), a organização e o uso do tempo, 
a seleção dos conteúdos escolares, a origem social da clientela escolar e seu 
destino provável, os professores, a legislação, as normas e a administração 
da escola. Estas categorias permitem traçar um retrato da escola com seus 
atores, aspectos de sua organização, seu cotidiano, seus rituais, sua cultura e 
seu significado para aquela sociedade. (BUFFA, 2002, p. 27). 

 

Com o intuito de fornecermos subsídios para o estudo da dinâmica do tempo-

espaço, faz-se necessário conhecermos a história do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, lugar 

onde se concentram as situações cotidianas analisadas. Para isso abordamos o processo de 

desenvolvimento dessa escola e a sua importância para a cidade, percorrendo o contexto de 

sua criação, instalação, fundação e de sua organização durante a sua existência. 

Esta instituição escolar, juntamente com outras, pertencente a um mesmo 

sistema de ensino, é submetida às mesmas diretrizes e estrutura e, por isso, ao estudarmos a 

sua história vivenciamos situações semelhantes e esbarramos em entraves e soluções comuns 

ao conjunto. Assim, durante o transitar pela história desta instituição escolar verificamos que, 

além de possuir especificidades próprias que a identificam e a caracterizam enquanto unidade, 

ela apresenta, também, aspectos gerais pertinentes às suas congêneres. Buffa (2002) considera 

que pesquisar uma instituição escolar resulta no estudo da história e da filosofia da educação 

brasileira, uma vez que elas estão impregnadas de valores e de políticas educacionais de cada 

época e, também, pode-se superar a dicotomia entre o particular e o universal, o específico e o 

geral, o concreto e o conceito, a história e a filosofia. 

Portanto, ao nos reportarmos à história de uma escola podemos obter uma 

visão de todo o sistema, conforme a correlação entre forças antagônicas responsáveis pela 

produção das fontes utilizadas (documentos da própria instituição, legislação, depoimentos, 

jornais de época) e dispostas nessa dinâmica: a sociedade, a política e a educação. Convém 

esclarecer que a história da escola aqui apresentada baseia-se nos aspectos essenciais de seu 

processo evolutivo, numa configuração concisa. Apenas na última seção selecionamos alguns 

elementos e visamos a pormenorizá-los. 

 
3.1. Criação da escola. 
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Em virtude do elevado número de crianças em idade escolar no município de 

Limeira, em 1942, privado de matrículas por falta de vagas, principalmente em sua zona 

urbana e diante da incerteza da realização do anseio à criação de um novo grupo escolar, o 

prefeito Ary Levy Pereira cogitou o atendimento a essa demanda a partir da organização428 de 

uma instituição particular, assumindo para a prefeitura o encargo de mantê-la. No entanto, 

considerando que os professores designados para essa escola não teriam direito à contagem de 

pontos para um eventual ingresso no magistério público do Estado, abandonou-se a 

possibilidade da criação dessa instituição de ensino. 

No início429 do ano seguinte, ciente da existência de um grande número de 

crianças no populoso bairro da Boa Vista, separado do centro da cidade pela linha férrea da 

Companhia Paulista, sujeitas elas a uma custosa caminhada diária até aos dois grupos 

escolares430, localizados a grande distância daquele bairro, e, existindo na cidade quatro 

escolas estaduais isoladas (Escola Masculina e Terceira, Quarta e Quinta Escolas Mistas), 

número suficiente para a formação de um terceiro grupo escolar de 4a categoria, o prefeito 

solicitou ao Departamento de Educação do Estado a criação de mais um grupo escolar na 

cidade, a ser situado neste bairro.  

No intuito de cooperar para tornar essa aspiração em realidade, a prefeitura 

municipal se comprometeu a pagar o aluguel do prédio que fosse adaptado para este fim e a 

doar um terreno para a construção do prédio definitivo, que poderia ser construído por 

capitalistas locais e adquirido pelo Estado mediante prestações, conforme procedimento 

realizado por outros municípios. Solicitou, também, ao delegado regional do ensino de Rio 

Claro, professor Antônio Tenório da Rocha Brito, a sua intervenção junto ao Departamento de 

Educação do Estado, de modo a acelerar tal reivindicação.  

Essa prática de provimento de despesas ou cessão de prédios por pessoas da 

sociedade para a acomodação de escolas era muito comum naquela época, pois, uma vez que 

o Governo Estadual, “impossibilitado de construir prédios para todos os grupos cuja criação 

era solicitada, adotou logo a política de condicionar a instalação do estabelecimento à doação 

do prédio pelas municipalidades” (ANTUNHA, 1976, p. 72 –73). E, como conduta padrão, 

para acelerar a contemplação de uma determinada requisição, as prefeituras recorriam a 

pessoas influentes junto ao Governo Estadual para intercederem em prol de suas causas. 

                                                 
428 LIMEIRA, 1942b. 
429 LIMEIRA, 1943a.  
430 Grupo Escolar “Cel Flamínio Ferreira de Camargo” e Grupo Escolar “Brasil”. 
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Separado da região central da cidade pela linha férrea e pelo ribeirão Tatu, o 

único acesso ao bairro Boa Vista fazia-se pela rua Santa Cruz431, como se vê na figura 64, da 

década de 1920. A origem do nome desta rua está na razão de desembocar no largo da Santa 

Cruz, onde se situava uma capela de mesmo nome. Esta estreita via compunha por uma 

pequena ponte sobre o ribeirão tatu e à cada margem da linha férrea, uma porteira, todas em 

madeira, bloqueando o trânsito de animais. À esquerda da rua pode ser visto o barracão da 

antiga fábrica de papelão Ribeiro Parada.  

 
Figura 64. Encontro da rua Santa Cruz com a capela de mesmo nome, década de 1920. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Além disso, durante aquele ano, 1943, conforme a imprensa local432, as 

reivindicações da população para a criação de um novo grupo escolar foram frequentes. Um 

grupo escolar localizado no bairro Boa Vista atenderia não apenas às crianças do próprio 

bairro, mas de toda a região das imediações da estrada de ferro, conforme se pode ver na parte 

superior das figuras 65 e 74, como as dos bairros Vila Camargo e Vila Santa Cruz. 

Especulava-se, à época, a expectativa de que uma figura do capitalismo limeirense, o 

industriário Sr. Hipólito Pinto Ribeiro, construiria o prédio em terreno que seria gratuitamente 

                                                 
431 Possui este nome por iniciar no largo da Santa Cruz, onde situava um cruzeiro e a Capela de Santa Cruz do 
Senhor, partindo em direção ao centro. 
432 GAZETA DE LIMEIRA, 27 de junho de 1943.  
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cedido pela prefeitura ao Estado. E, em vez de pagar aluguel, o Estado compraria o prédio, em 

prestações, enriquecendo o patrimônio estadual, de maneira muito cômoda, em proveito geral.  

Essa iniciativa, embora totalmente viável e de causa nobre, pois predominava o 

interesse de bem servir a sociedade limeirense, minimizando a carência de vagas para a 

educação da infância, além de aproveitar e propiciar uma função ao extenso terreno ocioso em 

frente à capela, não vingou. O terreno considerado para erguer o referido edifício seria a área 

onde se situava a capela de Santa Cruz do Senhor, a qual pode ser vista na figura 65, a seguir, 

do início do século XX, situada em frente ao cemitério velho433 – cemitério da Santa Cruz.  

 
Figura 65. Capela e cemitério Santa Cruz vistos a partir do centro, início da década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Ainda em 1943, foi considerado434 a escolha de um prédio e, assim que criado 

o novo grupo escolar, passaria, brevemente, pelas adaptações necessárias para o seu 

funcionamento. Esse prédio seria de um próspero proprietário435 de indústria do bairro, 

oferecido à prefeitura, o qual reunia todos os requisitos necessários à instalação do grupo 

escolar. 

                                                 
433O cemitério foi criado em 1844 e encontra-se inativo desde 1892 (LIMEIRA, 1894), o qual posteriormente foi 
desapropriado para a construção de um cinema e da sede de um clube operário. A remoção dos despojos 
funerários dos últimos túmulos, já em ruínas, foi realizada em 1940. (LIMEIRA, 1940a). 
434 GAZETA DE LIMEIRA, 10 de outubro de 1943.  
435 Sr. Américo Vieira. 
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Mediante essa ação436, o delegado do ensino437 e o inspetor escolar438 

empenharam-se juntamente com a prefeitura municipal em tornar realidade esta solução para 

abrigar a nova casa de ensino. Em decorrência disso439, no dia 30 de novembro de 1943, 

Limeira recebeu a visita do arquiteto440 do Departamento de Educação do Estado para 

verificação das condições e determinações de adaptações higiênicas e pedagógicas do prédio 

– situado na rua Augusto Jorge, número 178 – que se destinaria à instalação do futuro grupo 

escolar, em expectativa de ser criado, para o bairro da Boa Vista. 

Pressupunha-se441 que o grupo escolar seria criado, pois tudo estava arranjado 

por mérito das autoridades do ensino da região e do munícipe que cederia o prédio, que à 

margem do interesse particular, assumiu o último adaptar, mediante reduzido aluguel, um 

prédio de sua propriedade, para que nele fosse instalado o estabelecimento de ensino tão 

reclamado pela população. A própria prefeitura municipal demonstrou interesse em colaborar, 

assumindo a responsabilidade pelo pagamento do aluguel. Em último momento, surgiu um 

imprevisto: o Governo do Estado demonstrou interesse em construir prédio próprio para o 

grupo escolar e considerando-se que inúmeras localidades, tanto na capital como no interior, 

necessitavam urgentemente de prédio escolar, o orçamento estadual poderia ser insuficiente 

para satisfazer a exigência por escolas. Essa situação implicaria que o município de Limeira, 

mesmo tendo o seu novo grupo escolar criado, tão logo funcionaria em prédio próprio.  

Logo mais, em 18 de janeiro de 1944, foi criado442 pelo então interventor443 

federal do Estado, o Terceiro Grupo Escolar de Limeira, sendo de 4a categoria e 2o estágio, 

com a anexação das escolas: Masculina e das Terceira, Quarta e Quinta escolas mistas do 

município, todas de 2o estágio e presentemente vagas. Este grupo escolar foi muito esperado 

pela população, principalmente a da região do bairro Boa Vista, pois muitas crianças que ali 

residiam realizavam longas caminhadas para frequentar as aulas dos grupos escolares centrais.   

No bairro da Boa Vista444, adjacente à região central da cidade, separado pelo 

ribeirão Tatu, por onde também serpenteiam os trilhos da Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro, cuja encosta, na década de 1930, encontravam-se instaladas as suas maiores fábricas e 

indústrias (fábrica de fósforos, de papelão, de chapéus, de máquinas de beneficiamento de 

                                                 
436 GAZETA DE LIMEIRA, 17 de outubro de 1943; O LIMEIRENSE, 17 de outubro de 1943. 
437 Professor Antonio Tenório da Rocha de Brito 
438 Professor Marino Pinto Barros Cesar, 
439 GAZETA DE LIMEIRA, 02 de dezembro de 1943.  
440 Sr. Jorge Mancebo. 
441 GAZETA DE LIMEIRA, 09 de janeiro de 1944. 
442 SÃO PAULO, 1944a. 
443 Sr. Fernando Costa. 
444 ROTARY CLUB, 1948. 
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cereais, Packing House445...). Naquela década, sobre este ribeirão, visto na figura 66, 

sucedendo um pontilhão de madeira, foi construído o primeiro viaduto de Limeira, sendo a 

principal via de ligação entre a região da Boa Vista ao centro da cidade, fator que imputou 

ainda mais o desenvolvimento ao bairro. À margem esquerda do ribeirão destaca-se a fábrica 

de papelão Ribeiro Parada. 

 
Figura 66. Viaduto da rua Santa Cruz, Limeira-SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Já na figura 67 visualiza-se o complexo de barracões da Indústria de Máquinas 

D’Andrea S/A, fundada em 1934, cujos primeiros equipamentos produzidos voltavam-se à 

secagem e benefício do café, na qual, ao longo das décadas, incorporou-se a fabricação de 

novas máquinas. Na parte superior direita da fotografia pode-se avistar a avenida Laranjeiras, 

cujas faixas de rolamento já se encontravam separadas por um estreito canteiro e, na parte 

inferior, tem-se o início da rua Sete de Setembro, ainda ausente de pontilhão sobre a linha 

férrea e o ribeirão Tatu que mais tarde uniria esta rua à avenida Laranjeiras. 

O bairro da Boa Vista caracterizava-se mais como um bairro residencial, 

abrigando as moradias dos operários, inclusive muitos de nacionalidade italiana e seus 

descendentes, com poucas indústrias em sua área e, ainda assim, de pequeno porte, cuja 

                                                 
445 Casa de embalagem e entreposto de expedição, inaugurado em junho de 1929, o qual foi entregue à 
Cooperativa de Fruticultores, fundada na cidade de Limeira em 17 de maio de 1929. (LIMEIRA, 1929). 
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ligação bairro-centro se fazia por um viaduto situado no encontro da rua Santa Cruz com o 

largo de mesmo nome. 

 
Figura 67. Indústria de Máquinas D'Andrea, Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Na década de 1940, este bairro já era um dos mais populosos, vivendo num 

ritmo de constante urbanização, cujo desenvolvimento seguiu o traçado da estrada rumo à 

vizinha cidade de Mogi-Mirim. Este é um dos bairros mais antigos do município, uma vez que 

antes mesmo do surgimento da povoação, em 1826, já constava no primeiro censo realizado 

pela Vila Nova da Constituição, em 1822, de acordo com o qual grande parte de seu território 

pertencia à área do terreno doado pelo Capitão da Cunha Bastos em 26 de fevereiro de 1832 à 

freguesia de Nossa Senhora das Dores de Tatuhiby. 

 
3.2. Instalação e fundação da escola. 
 

No estado de São Paulo, o período de matrícula nos estabelecimentos de ensino 

primário para o ano letivo de 1944 aconteceu de 01 a 05 de fevereiro. Em Limeira, conforme 
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divulgado pela imprensa local446, a matrícula das crianças para o terceiro grupo escolar da 

cidade, então recém-criado, estava confiada à professora adjunta Edith Camillo, das 8h às 

12h, num prédio situado na rua Boa Vista, número 36, no bairro de mesmo nome, já que a 

escola ainda não possuía um local específico para as aulas. 

Da população escolar do país naquele ano447, estimada em número superior a 

5.500.000 crianças, matricularam apenas 2.200.000, evidenciando o quanto a rede escolar 

brasileira era deficiente. O ministro448 da Educação e Saúde Pública à época esclareceu que 

seriam construídas centenas de escolas primárias rurais em todo o país, de acordo com as 

maiores necessidades de cada unidade de federação, afirmando que para a construção de 

prédios escolares, todo e qualquer material seria empregado, como tijolo, adobe, madeira e, se 

fosse preciso, haveria até prédio de pau a pique, declarando que o essencial seria fazer escolas 

para atender à população escolar do Brasil. Evidencia-se, aqui, o grande plano de educação 

popular, visando à alfabetização, ofertando escolas aos milhões de brasileiros locados nos 

sertões do país. Limeira, em virtude de seu grande desenvolvimento material e social, merecia 

benefícios na área educacional. 

O ano letivo de 1944 nos estabelecimentos de ensino primário do Estado 

iniciou-se em 24 de fevereiro, momento de instalação449 do Terceiro Grupo Escolar de 

Limeira, cujo prédio ainda se encontrava sem previsão para a sua construção450, iniciando as 

suas atividades em salas do porão do Grupo Escolar “Brasil”, em situação sumamente 

precária. Em conformidade com alguns de seus primeiros alunos: 

[...]. Iniciei os estudos no porão do Grupo Escolar “Brasil” e transferido para 
o prédio do Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima” assim que ele 
foi inaugurado. 451[...]. Comecei a estudar no Grupo Escolar “Brasil” e 
mesmo após a criação do terceiro grupo escolar continuei estudando em 
salas anexas ao mesmo prédio, localizadas no porão, mas pertencendo ao 
novo grupo escolar.452Estudávamos no Grupo Escolar “Brasil”, depois fomos 
transferidos para o Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”.453 
 

Portanto, os alunos começaram a estudar em salas anexas ao Segundo Grupo 

Escolar, embora pertencessem ao Terceiro Grupo Escolar. Este foi o primeiro dia de aula, o 

início da existência desta escola, pois, apesar de ocupar um espaço emprestado, naquele dia 

                                                 
446 GAZETA DE LIMEIRA, 03 de fevereiro de 1944.  
447 GAZETA DE LIMEIRA, 27 de março de 1944.  
448 Sr. Ernesto de Sousa Campos 
449 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944.  
450 GAZETA DE LIMEIRA, 27 de fevereiro de 1944.  
451 BOTENI, 2014. 
452 ZENEBOM, 2014. 
453 CAMARGO, 2014. 
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ocorreu o primeiro ato de aprendizagem, ou seja, o começo do processo educacional, o que 

fornece sentido ao prédio e ao aluno e configura toda a história da instituição escolar. 

Em maio daquele ano454, após anúncio do Estado, comunicando que construiria 

edifícios para grupos escolares em 23 cidades, o prefeito455 de Limeira recorreu ao secretário 

da educação e saúde pública, Sebastião Nogueira de Lima, para que o município fosse uma 

das cidades contempladas, mediante a oferta do município de um terreno para a sua 

construção e considerando que o terceiro grupo escolar estaria funcionando em condições 

precárias. Ainda naquele mês456, a prefeitura da cidade enviou ao delegado regional do ensino 

de Rio Claro a planta da quadra urbana que o município se propunha a doar ao Estado 

juntamente com um parecer do engenheiro municipal. 

Já no mês seguinte457, quando divulgada a relação das cidades beneficiadas 

com a construção dos grupos escolares, Limeira aparece como uma delas. Confirmada a 

construção do prédio458, a prefeitura municipal comunica ao delegado regional do ensino de 

Rio Claro que possuía um terreno para a construção do terceiro grupo escolar, cujo processo 

de transferência encontrava-se em trâmite pelo Departamento de Educação e, também, que 

havia proprietários rurais dispostos a ceder áreas de um alqueire de terras, cessão esta para a 

qual faltavam apenas tratativas legais. 

Em concordância com o apurado por Buffa e Pinto, (2002), a escolha das 

cidades do interior em que um grupo escolar seria instalado estava condicionada a diversos 

quesitos, que envolviam desde a demanda de crianças em idade escolar até a influência e a 

pressão exercidas por políticos locais e recursos disponíveis. Inclusive, de certo modo, a 

instalação de grupos escolares nessas cidades acompanhou a expansão da estrada de ferro.  

O terreno oferecido ao Estado para que nele fosse construído o grupo escolar 

correspondia a uma quadra inteira, com 7.068 m2, margeando a linha férrea situada no bairro 

Boa Vista, como mostra as figuras 72, 79, 82, 83 e 93. As dimensões459 das quatro faces que 

delimitavam o seu quadrante eram: rua São Paulo = 76 metros; rua Riachuelo (atual avenida 

São Sebastião) = 76 metros; rua Getúlio Vargas (atual rua Cel. Joaquim Antonio) = 93 metros 

e a rua Queiroz (atual rua Madre Inocêncio Lima = 93 metros. Assim como vemos na figura 

68 e conforme quem460 vivenciou aquela situação, “[...] o terreno onde seria construído o 

                                                 
454 LIMEIRA, 1944b. 
455 Sr. Octavio Lopes Castello Branco 
456 LIMEIRA, 1944c.  
457 LIMEIRA, 1944d. 
458 LIMEIRA, 1944f. 
459 LIMEIRA, 1944i; 1945e. 
460 ZENEBOM, 2014. 
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prédio era um terreno baldio, existindo apenas uma capela ao fundo do terreno onde 

atualmente se situa a quadra poliesportiva e o campo de futebol da escola.” Por conter em 

uma de suas esquinas internas a Capela de Santa Cruz do Senhor461, a quadra, vista 

integralmente nas figuras 68 (em destaque), 73 e 92, era denominada Largo da Santa Cruz. A 

região atrás da capela era ocupada pelo antigo Cemitério Municipal de Santa Cruz462. 

 
Figura 68. Capela e cemitério de Santa Cruz do Senhor, Limeira, SP, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira.   

 

Em parte do quarteirão onde situava o Cemitério Municipal de Santa Cruz, 

posteriormente, construiu-se um prédio para cinema (Cine Boa Vista) e a sede de clube de 

operários (Círculo Operário Limeirense), ambos vistos, respectivamente, ao lado esquerdo e 

direito na figura 69, próxima. O Círculo Operário foi fundado em 19 de março de 1945 como 

uma instituição de assistência social (médica, jurídica, profissional e recreativa) ao 

operariado, de iniciativa da Igreja (igreja São Sebastião, bairro Boa Vista), do Poder Público 

(Prefeitura Municipal) e do empregador (empresas e indústrias).  

Com a doação do terreno – com 3.899 m2, delimitado pelas ruas São Paulo 

(44m), Cel. Joaquim Antonio (78,85m) e nos outros dois lados confrontando com a 

                                                 
461 Construída em 1842 por dois devotos, o juiz de paz José Pedroso do Amaral e o fazendeiro Pedro Franco de 
Moraes, e demolida entre os anos 1944 e 1947. 
462 Criado em 1844 e inativo desde 1892, foi desapropriado na década de 1940. No local ergueram-se edifícios 
para cinema e para sede de um clube operário. 
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propriedade de Sebastião de Oliveira Camilo (78,85m e 54,90m) – do antigo cemitério de 

Santa Cruz pela prefeitura municipal ao Círculo Operário em 1949, este construiu a “Cidade 

dos Trabalhadores”, contando com salão para cinema e festas, sede social, gabinete dentário, 

consultório médio, dispensário, campo de esporte, biblioteca, assistência rural, inclusive 

escolas463 de educação doméstica, corte e costura, bordado e alfabetização. 464 Atualmente, no 

local onde funcionou o Cine Boa Vista, um novo prédio foi erguido, no qual funciona a 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Vereador Mario Sergio 

Vieira”.  

 
Figura 69. Círculo Operário Limeirense, década de 1950. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Mediante a sugestão de doar ao Estado o terreno constituído pelo largo Santa 

Cruz, a prefeitura do município solicitou465 ao então bispo466 de Campinas se poderia dispor 

da área ocupada pela pequena capela, justificando que esta não possuía valor histórico ou 

artístico e que carecia de urgentes reparos, o que não seria mais necessário, pois o bairro 

estaria muito bem servido diante da construção da igreja São Sebastião, vista ao centro na 

                                                 
463 Ao iniciar o ano de 1946, a prefeitura municipal tomou para si os custos com a manutenção da escola noturna 
do Círculo Operário Limeirense. (LIMEIRA, 1946a). 
464 LIMEIRA, 1948f; CÍRCULO OPERÁRIO, 1949. 
465 LIMEIRA, 1944g.  
466 Dom Paulo de Tarso Campos. 
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figura 70, que já se encontrava em funcionamento, criada em 1941 e em fase final de 

construção467 – concluída em 1945.  

 
Figura 70. Bairro Boa Vista e, ao centro, a igreja São Sebastião, Limeira-SP, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 

 

Enquanto isso468, a Secretaria da Educação e Saúde Pública do Estado e o 

poder público municipal elaboraram um projeto de decreto para ser submetido à deliberação 

do Conselho Administrativo, autorizando o Estado receber, por doação da prefeitura, o 

referido terreno. Passado um mês, o empasse referente à capela – vista com maior 

proximidade na figura 71, durante evento religioso do início do século XX – construída há 

muitos anos no referido largo seria solucionado, cuja prefeitura e as autoridades eclesiásticas 

chegaram a um entendimento para a sua demolição, não havendo nenhum obstáculo a respeito 

disso. Por um determinado tempo, até que ocorresse a sua demolição, funcionou469 nesta 

capela uma escola de alfabetização. 

                                                 
467 A construção iniciou-se em janeiro de 1943 e foi concluída em janeiro de 1945. 
468 LIMEIRA, 1944i.  
469 LIMEIRA, 1947b. 
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Figura 71. Capela de Santa Cruz do Senhor, Limeira-SP, início do século XX. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Com tudo muito bem encaminhado, em 24 de novembro de 1944, conforme 

noticiou a imprensa local470, Limeira recebeu a visita do secretário da educação e saúde 

pública, Sebastião Nogueira de Lima, para o lançamento da pedra fundamental do edifício do 

terceiro grupo escolar, no largo Santa Cruz, o qual aparece destacado na figura 72, adiante. 

Devido à importância do evento para a cidade e para que a população pudesse comparecer e 

prestigiar a solenidade, naquele dia o comércio permaneceu fechado até às 12h. 

O secretário integrava uma comitiva com várias outras personalidades como o 

diretor471 geral do Departamento de Educação, o diretor472 da Diretoria de Obras Públicas da 

Secretaria de Aviação, o oficial473 de gabinete do secretário da educação, dentre outros, 

vindos de automóvel, da cidade de Piracicaba até a entrada da cidade de Limeira. Os 

visitantes foram recebidos na chegada à cidade, logo pela manhã, pelo prefeito474 municipal, 

pelo delegado475 regional do ensino e por outras autoridades políticas e representantes de 

associações de classes e da imprensa, inclusive pela industriária e política Maria Teresa 

                                                 
470 GAZETA DE LIMEIRA, 26 de novembro de 1944. 
471 Professor Sud Minnucci. 
472 Sr. Francisco José Longo. 
473 Sr. Otávio Augusto Machado de Barros. 
474 Sr. Otávio Lopes Castelo Branco. 
475 Professor Antonio Tenório da Rocha Brito. 
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Silveira de Barros Camargo, de quem seriam os visitantes seus hóspedes particulares, sendo 

recepcionados, logo após a cerimônia, para o almoço.  

 
Figura 72. Vista aérea de Limeira: em destaque o largo de Santa Cruz, década de 1930. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

A numerosa comitiva que se formou à entrada de Limeira, dirigiu-se, 

caminhando, ao local das festividades, no trajeto compreendido entre a rua Barão de Cascalho 

até o terreno do terceiro grupo escolar, apresentado na figura 72, por entre alas formadas por 

estudantes dos grupos escolares: Grupo Escolar “Brasil” e do Grupo Escolar “Cel. Flamínio 

Ferreira de Camargo”. Naquela ocasião, as crianças agitavam bandeirinhas, dando seguidos e 

entusiasmados vivas ao secretário da educação. No largo Santa Cruz eram aguardados pelos 

alunos do Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”, do Colégio Santo Antonio, da 

Escola Normal, do Ginásio São José, por representantes de classes e de grande parte da 

população. Após lançada a pedra fundamental pelo secretário da educação, fechou-se uma 

urna com a ata e lembranças do acontecimento e, em seguida, procederam-se as bênçãos do 

início das obras pelo reverendo da igreja São Sebastião, padre Milton Santana.  

Além de diversas autoridades, discursaram naquele dia, representando o corpo 

docente e os estudantes, respectivamente, a professora Ester Fonseca de Oliveira e o aluno 
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Antonio Álvaro Zenebom. Ainda que o evento tenha sido, de forma geral, um marco para a 

sociedade local e para o ensino, teve também os seus significados particulares, como o deste 

aluno que, durante toda a sua vida guardara o discurso de seu pronunciamento, elaborado por 

ele com o auxílio de sua professora. A sua participação não fora questão de sorte e sim de 

mérito, sendo um reconhecimento da escola por sempre ter se sobressaído em relação aos 

demais estudantes, pois consultando o livro de resultados finais do grupo escolar daquele ano, 

fora o único aluno da escola a conseguir a nota máxima (100) em todas as disciplinas e, 

consequentemente, de média final, como também, frequência total durante todo o ano letivo. 

Como ele próprio diz: 

[...]. Para o lançamento da pedra fundamental do terceiro grupo escolar, por 
se destacar como aluno, com nota máxima, fui escolhido pelo diretor e pelas 
professoras para representar os demais estudantes, proferindo um texto em 
agradecimento às autoridades, evento que simbolizava o início das obras de 
sua construção. Minha família compareceu ao evento para me prestigiar.476 
 

Imagine a dimensão da responsabilidade e da satisfação do garoto Álvaro ao 

ser designado para tal tarefa, além de ter sido muito apreciado por seus colegas, familiares e 

toda a sociedade limeirense. A população certamente estava eufórica pela proximidade da 

realização de algo tanto almejado. Não obstante, tudo indicou que o evento não passou de 

uma estratégia para apaziguar os ânimos exaltados, visto que até o final do ano seguinte nada 

ainda havia sido construído. 

[...]. No final de 1945, momento em que minha família se mudou para a 
cidade, fui remanejado para o Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de 
Camargo”, por residir mais próximo a essa escola, mas a obra de construção 
do terceiro grupo escolar ainda não havia iniciado.477 
 

Por não oferecer possibilidades de ser transformado em jardim público, em 

fevereiro de 1945 o terreno do largo Santa Cruz, cuja planta se vê na figura 73, foi retirado478 

do uso público e revertido para a classe dos bens patrimoniais para ser doado ao Governo do 

Estado. Finalmente, depois de tantos trâmites burocráticos, o interventor federal de São Paulo, 

em 24 de abril de 1945, autorizou479 a Fazenda do Estado a adquirir, por doação, da prefeitura 

municipal, o referido largo, destinado à construção do terceiro grupo escolar. 

 

                                                 
476 ZENEBOM, 2014. 
477 ZENEBOM, 2014. 
478 LIMEIRA, 1945a. 
479 SÃO PAULO, 1945d; 1945e.  
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Figura 73. Terreno doado para a construção do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014. 
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Transcorrido um semestre de seu início, a construção do edifício do terceiro 

grupo escolar, que não teria passado de terraplenagem e marcação do terreno, paralisou por 

falta de verba e, na tentativa de que as obras fossem retomadas e concluídas brevemente, a 

prefeitura de Limeira solicitou480 a intervenção do então secretário da Justiça, Dr. Sebastião 

Nogueira de Lima, junto ao Governo Estadual. Ao iniciar o ano seguinte, 1946, o prédio 

continuava inacabado, sujeitando-se aos danos da ação das chuvas.  

Mesmo diante do insucesso nas negociações com o Governo Estadual, o 

prefeito481 municipal insistiu482 com a Diretoria de Obras Públicas do Estado que tomasse 

providências para o prosseguimento dos trabalhos, argumentando que a cidade teria muito a 

lucrar com a conclusão do edifício, beneficiando centenas de crianças em idade escolar, 

inclusive do ponto de vista estético, pois a construção do grupo escolar neste local constituiria 

um fator de embelezamento para o bairro, já que seria construído no centro do largo, cujas 

faces poderiam ser ajardinadas. 

Distante483 do término do edifício, todos os alunos moradores da região do 

entorno do Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”, abrangida pelos bairros Vila 

Queiroz, Vila Santa Cruz, Vila Santo Antonio, Vila Santa Clara, Vila Boa Vista, Vila Jorge e 

Vila São José, continuaram estudando no porão do Grupo Escolar “Brasil”. 

Ao iniciar o primeiro trimestre de 1946, a prefeitura municipal encaminhou 

novo pedido484 para a continuação das obras, agora ao interventor federal.  Não atendida em 

sua solicitação, ao final do terceiro trimestre a prefeitura municipal recorreu novamente, 

apelando à Diretoria de Obras Públicas o reinício das obras que se encontravam paralisadas há 

mais de um ano. Transcorrido todo o ano de 1946, as únicas ações referentes à construção do 

grupo escolar foram as negociações entre os governos municipal e estadual para a 

continuidade das obras. Finalmente, no ano seguinte485, ao findar o mês de setembro, as obras 

de construção, que estavam paralisadas há algum tempo, foram reiniciadas. A seguir, na 

figura 74, já é possível notar, em destaque, o prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira em 

fase final de construção e, em seu entorno, o adiantado processo de urbanização da ampla 

região formada pelos bairros cujas crianças o frequentariam. 

  

                                                 
480 LIMEIRA, 1945c.  
481Sr. Octávio Lopes Castello Branco.  
482 LIMEIRA, 1946a. 
483 O LIMEIRENSE, 03 de janeiro de 1946.  
484 LIMEIRA, 1946b. 
485 GAZETA DE LIMEIRA, 25 de setembro de 1947. 
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Figura 74. Vista do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, a partir do centro, final da década de 
1940. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 
 

Apesar da retomada da edificação, o tempo despendido não foi suficiente para 

que o ano letivo de 1948 do terceiro grupo escolar iniciasse em prédio próprio. A matrícula 

nos grupos escolares para aquele ano letivo aconteceu no período de 7 a 12 de fevereiro e a 

preferência seria para os alunos que já frequentassem os estabelecimentos de ensino no ano 

anterior, mediante a apresentação do respectivo boletim486de promoção devidamente 

preenchido, como os que aparecem nas figuras 113 e 144. Além disso, os novos matriculados 

deveriam comprovar possuir idade de frequência escolar e não estarem acometidos por 

nenhuma doença infectocontagiosa, por meio de apresentação dos respectivos documentos de 

certidão de idade e atestado de vacina. A matrícula para o terceiro grupo escolar realizou-se 

nos baixos do prédio do Grupo Escolar “Brasil”, no entanto, havia a expectativa de que, ainda 

naquele ano letivo, o prédio fosse finalizado. Conforme divulgado na imprensa local487, a 

todos os alunos residentes no bairro da Boa Vista e imediações seria conveniente a matrícula 

nesse estabelecimento, em virtude da expectativa do breve funcionamento em novo prédio.  

                                                 
486 No boletim escolar, além de indicar o ano do curso primário que o estudante deveria cursar, contavam 
diversas informações pessoais sobre ele e indispensáveis para a matrícula: período da matrícula, nome, data e 
local de nascimento do aluno, nome, profissão e nacionalidade do pai, endereço.  
487 O LIMEIRENSE, 05 de fevereiro de 1948.  
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Decorridos quatro anos e meio desde a sua criação, em 26 de agosto de 1948, 

na prefeitura municipal de Limeira, realizou-se488 a solenidade de entrega das chaves do 

edifício do terceiro grupo escolar ao delegado489 do ensino da região. As chaves foram 

entregues por representantes da Diretoria de Obras Públicas, estando presentes à solenidade o 

prefeito municipal, o presidente da câmara de vereadores e o engenheiro Mendes Gonçalves, 

construtor do edifício. Brevemente490, antes de findar o mês, em 30 de agosto, o prédio 

escolar tão esperado e que tanta falta fez às crianças da cidade, já estaria em funcionamento. 

Naquele período, a prefeitura ocupava um prédio na região central da cidade, situado na 

esquina entre as ruas Barão de Cascalho e Senador Vergueiro, como se pode ver na figura 75, 

seguinte. Nesse mesmo prédio funcionou, também, anteriormente, a Câmara Municipal. 

Observe que na esquina, ao lado direito, ainda havia um chafariz, utilizado pela população 

para o abastecimento de água. 

 
Figura 75. Sede da antiga prefeitura de Limeira-SP, década de 1950. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Assim, desde a instalação do terceiro grupo escolar até o apossamento de seu 

prédio próprio, a sua criação em nada beneficiou o ensino do município, pois como não 

                                                 
488 O município de Limeira pertencia à delegacia do ensino básico de Rio Claro, subordinado à Divisão Regional 
de Ensino de Campinas-SP. 
489 Professor José de Campos Camargo. 
490GAZETA DE LIMEIRA, 28 de agosto de 1948. 



174 

 

 

possuía um edifício específico e funcionava em salas já existentes do segundo grupo escolar, 

não houve, em questão de espaço escolar, o aumento de salas de aulas para o atendimento de 

mais crianças. Dessa forma, somente com a conclusão das obras de seu prédio e a instalação 

em sua respectiva casa é que o educandário proporcionou o acesso significativo de mais 

crianças ao ensino. 

Contudo, apesar dos alunos frequentarem as aulas em novo prédio, as obras491 

do grupo escolar ainda não estariam plenamente concluídas, cujo prosseguimento ocorreu 

concomitantemente com o seu funcionamento. Não havia nem mesmo um muro delimitando o 

espaço escolar, o que ocasionava a exposição das crianças, sujeitas a riscos de acidentes, pois 

eventuais boiadas e delinquentes por ali transitavam, fatores que preocupavam os seus 

familiares.     

 
3.3. Terceiro Grupo Escolar de Limeira: evolução da escola. 

 

Criado por decreto492 de 18 de janeiro de 1944 e instalado em 24 de fevereiro 

de 1944, conforme atesta o mapa do movimento493 escolar daquele ano, o Terceiro Grupo 

Escolar de Limeira, classificado como de 2o estágio e de 4a categoria, na ausência de um 

prédio próprio, funcionou inicialmente em situação precária em salas do porão do Grupo 

Escolar “Brasil”, em dois períodos: das 8h às 12h e das 12h20min às 16h20min, num total de 

quatro classes, constando no período da manhã duas turmas de primeiro ano, uma masculina e 

uma feminina; e no período da tarde, duas turmas mistas, uma de primeiro ano e uma de 

segundo ano.  

O ano letivo iniciou-se com 149 alunos: 76 meninos e 73 meninas, numa média 

de 37,25 alunos por sala, contabilizando 211 dias letivos, incluindo sábados.494 A partir de 25 

de agosto foi conferido ao grupo escolar a denominação495 Grupo Escolar “Dr. Sebastião 

Nogueira de Lima”. Ao findar daquele ano, o grupo escolar totalizou 207 matrículas, sendo 

eliminados 51 alunos desde o início do ano, com 156 concluintes e uma média de 39 alunos 

por classe. Era delegado de ensino o professor Antonio Tenório da Rocha Brito e inspetor 

escolar o professor Marino Pinto Barros Cesar. O grupo escolar foi visitado durante aquele 

ano uma única vez pelo delegado de ensino, e mensalmente pelo inspetor escolar. Naquelas 

visitas, dentre outras atividades e assuntos, realizavam o acompanhamento dos alunos no 

                                                 
491 SÃO PAULO, 1948b. 
492 SÃO PAULO, 1944a. 
493 SÃO PAULO, 1944b.  
494 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944. 
495 Mais detalhes relativos ao patrono são abordados na unidade seguinte. 
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decorrer do ano, registrando-se o número de matriculados, presentes e o percentual de 

frequência.  

Diante dos dados apresentados, verificamos que o terceiro grupo escolar 

iniciou o funcionamento em períodos desdobrados. Esta medida já era adotada pelos demais 

grupos escolares, pois, diante da incompatibilidade do número de vagas em escolas e o 

número de crianças sem acesso a ela, o desdobramento permitiu aumentar o acesso à 

educação, aproveitando-se apenas das escolas existentes. Percebemos essa crescente 

necessidade por vagas quando confrontamos o número de matrículas finais e iniciais. Durante 

aquele ano, o número de matrículas elevou-se em 38%, no entanto, 25% do total de 

matriculados evadiram-se. Assim, se já não existia vaga para todos, quando esta era 

conquistada, outro empecilho era conseguir frequentar a escola. 

Em virtude da criação496 de sua oitava classe, em outubro de 1945, o 

estabelecimento foi reclassificado em 3a categoria, constituindo-se por quatro turmas mistas 

em cada um dos períodos. Já em 1947497, das oito classes existentes, no primeiro período, 

havia três turmas masculinas e uma mista; e no segundo período, três turmas femininas e uma 

mista. 

Embora ainda não finalizadas as obras do edifício escolar, em conformidade 

com a determinação da delegacia do ensino de Rio Claro498, a partir de 30 de agosto de 1948 o 

grupo escolar iniciou as atividades em prédio próprio, de propriedade do Estado, situado no 

largo Santa Cruz, na avenida São Sebastião, número 79. Este prédio possuía 10 salas de aula, 

porém, naquele momento, nem todas estavam acabadas. A escola possuía 8 turmas, sendo 4 

em cada período, com 318 alunos matriculados: 160 meninos e 158 meninas e uma média de 

39,75 alunos por classe. No primeiro período, das 8h às 12h, funcionavam três classes 

masculinas e uma mista; e no segundo período, das 12h30min às 16h30min, três classes 

femininas e uma mista.  

A disposição das turmas nos períodos, concentrando-se os meninos no primeiro 

período, logo de manhã, e as meninas no segundo período, à tarde, não representava um 

acaso. No início de seu funcionamento, quando ocupava salas do porão do segundo grupo 

escolar e enquanto apenas as classes do pavimento térreo do edifício próprio estavam 

finalizadas, a distribuição dos sexos por período consistia numa forma de garantir a separação 

entre os gêneros. Os meninos e as meninas não se misturavam nem mesmo na troca de 

                                                 
496 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1945. 
497 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1947. 
498 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1948. 
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períodos, pois a fachada principal possuía dois portões, um em cada extremidade e assim que 

os meninos saíam, as meninas entravam.  Conforme testemunharam499 uma ex-professora e 

ex-alunos, a matrícula dos meninos, preferencialmente, no primeiro período, devia-se ao fato 

de, após a aula, serem aproveitados para auxiliar os pais em seus ofícios, enquanto as meninas 

se dedicavam aos serviços domésticos pela manhã. 

Assim que finalizadas mais salas do grupo escolar, em março de 1949 o 

prefeito500 da cidade solicitou501 ao delegado502 de ensino a criação de mais duas classes, 

argumentando que, no corrente ano, mais de 120 crianças da circunvizinhança do grupo 

escolar não puderam realizar a matrícula. Em outubro daquele ano, durante a comemoração da 

Semana da Criança, aconteceu, no grupo escolar, a inauguração503 da Biblioteca Infantil e da 

quadra de bola ao cesto, cujos cestos eram suspensos por pilares de madeira e piso de terra 

batida, como se pode ver na figura 76, adiante. Conforme expõe um ex-aluno504 daquela 

época, “[...] o diretor da escola, juntamente com os serventes, desbastou um barranco, onde 

fizeram uma quadra de saibro onde treinavam e jogavam basquetebol. Naquele tempo o 

futebol de salão ainda não estava difundido e muito menos o vôlei.”  

Anteriormente, na ausência de uma biblioteca no grupo escolar, as crianças 

recorriam à biblioteca municipal ou à biblioteca circulante, empreendimento do poder público 

municipal, que percorria todas escolas da zona rural, inclusive os grupos escolares que ainda 

desproviam de tal iniciativa.505 Assim, numa espécie de rodízio, a biblioteca circulante 

contribuía para o desenvolvimento do gosto pela leitura, facilitando o acesso a esta.  

Em 1950 a população506 de Limeira já era, majoritariamente, urbana, pois dos 

46.281 habitantes507 (39.100 do distrito sede, 4.592 do distrito de Iracemápolis e 2.589 do 

distrito de Tatu), 28.921 (62,49%) viviam em áreas urbana e suburbana (27.552 no distrito 

sede, 1.220 no distrito de Iracemápolis e 149 no distrito de Tatu) e 17.360 (37,51%) na zona 

rural (11.548 no distrito sede, 3.372 no distrito de Iracemápolis e 2.440 no distrito de Tatu). 

A partir de 1950, por determinação do Governo Estadual, os grupos escolares 

deveriam funcionar508 em três períodos, das 8h às 11h; das 11h15min às 14h15min; das 

                                                 
499 GOMES; AFONSO; RAGONHA; GEORGINI; QUITÉRIO, 2014; LUIZ, 2014a. 
500 Professor José Marciliano da Costa Junior. 
501 LIMEIRA, 1949.  
502 Professor José de Campos Camargo. 
503 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1949. 
504 DUARTE, 2014. 
505 GAZETA DE LIMEIRA, de 07 de novembro de 1946 e 27 de janeiro de 1949. 
506 BRASIL, 1950. 
507 Desses, 23.324 eram homens e 22.957 mulheres, dos quais 44.759 eram brasileiros natos, 492 brasileiros 
naturalizados e 1.030 estrangeiros. 
508 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1950.  
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14h30min às 17h30h e, qualquer modificação no horário anterior somente poderia ser feita 

com autorização do Departamento de Educação, mediante proposta devidamente 

fundamentada da autoridade escolar, atendendo, exclusivamente aos interesses do ensino. 

Assim, naquele ano, o terceiro grupo escolar iniciou o funcionamento em três períodos, num 

total de 14 classes (seis de 1o ano, três de 2o ano, duas de 3o ano, três de 4o ano), com a 

redução de meia hora em seu terceiro período, que compreendia das 14h30min às 17h. 

Estavam matriculadas 561 crianças (297 meninos e 264 meninas), com uma média de 40,07 

alunos por classe (três mistas, seis masculinas e cinco femininas) e taxa de promoção de 

64,82%, correspondente a 363 alunos. Havia no estabelecimento, além do diretor, 14 

professores adjuntos e 2 comissionados, 12 substitutos efetivos e 2 serventes. Pela primeira 

vez, aparece em seu corpo docente um professor (sexo masculino). Ademais, no início 

daquele ano letivo, o grupo escolar iniciou o atendimento aos alunos da educação infantil509, 

criando-se510 uma classe com 30 crianças (21 meninos e 9 meninas) em seu último período.  

Naquele contexto511, a duração das aulas era de quatro horas para os grupos 

escolares que funcionassem em um ou dois períodos, e de três horas para os que funcionassem 

em três ou quatro períodos. Nos grupos escolares de um ou dois períodos, depois da segunda 

hora de trabalhos, havia um recreio de meia hora. Nos de três períodos, os alunos de primeiro 

ano de qualquer período e os do segundo período de qualquer classe, poderiam fazer, na 

própria sala de aula, um lanche, durante 15 minutos.  

Com o tresdobramento no funcionamento dos grupos escolares, aproveitaram-

se ainda mais os seus espaços, atendendo mais crianças e minimizando custos que 

envolveriam a construção de novas escolas, embora o tempo de cada período tenha sido 

reduzido em 25%. Já a grande proporção de professores substitutos efetivos devia-se ao 

excessivo número de ausências dos adjuntos, em razão da maior frequência em adquirir, 

naquele período, alguma enfermidade.  

A existência de apenas um professor do sexo masculino dentre os 28 

existentes, evidencia a predominância da mulher no exercício do magistério primário na 

metade do século XX. Enquanto grupo escolar, os mapas de movimento da instituição de 

ensino registraram a presença de professor do sexo masculino, excluindo o diretor, apenas no 

período de 1950 a 1969 e ainda assim, em pequeno número, o que não excedia em um 

                                                 
509 Atualmente, educação infantil, oferecida em creches ou entidades equivalentes para criança de 0 a 3 anos e 
em pré-escolas, para crianças de 4 e 5 anos (BRASIL, 1996). A partir de 2013 tornou-se dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade (Brasil, 2013). 
510 Uma nova turma de educação infantil com 30 crianças (19 meninos e 11 meninas) foi aberta ao iniciar o 2o 
semestre, também em seu último período. 
511 SÃO PAULO, 1947d.  
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profissional do total. Entretanto, a partir do início da década de 1970, quando os grupos 

escolares foram extintos e o currículo das escolas alterou-se, englobando, também, o ginasial 

(fundamental II), não somente reapareceram os professores homens como o seu número 

aumentou, pois dentre os homens que se dedicavam ao magistério, a maioria preferia este 

nível de ensino. 

Terminadas512 as suas 10 salas de aula, em 1951 o grupo escolar retornou ao 

funcionamento em períodos desdobrados, com duração de 4 horas cada um, atingindo um 

total de 20 classes, o qual se encontrava classificado em 2a categoria. Pela primeira vez e daí 

em diante, o terceiro grupo escolar ocupou todas as suas salas de aulas. Das 20 turmas, 18 

eram de ensino primário, sendo 8 masculinas e uma mista, frequentando o primeiro período, 

das 8h às 12h; 8 femininas e uma mista, frequentando o segundo período, das 12h30min às 

16h30min; e 2 turmas de educação infantil, sendo uma masculina no primeiro período, das 8h 

às 11h30min e 1 feminina no segundo período, das 12h30min às 16h.  

As turmas de educação infantil permaneciam meia hora a menos na escola, 

frequentado pelas crianças menores de 7 anos e, segundo expõe um ex-aluno513, a sala do 

jardim de infância situava-se no andar térreo, pois possuía maior segurança e fácil acesso, 

inclusive eram as primeiras turmas a sair da escola, evitando o trânsito com as crianças 

maiores. Em junho daquele ano foi incorporado ao quadro de funcionários do grupo escolar o 

cargo de auxiliar de diretor e, em outubro, foi nomeado514 o primeiro profissional515 para 

exercer como extranumerário mensalista o cargo de dentista, entrando em exercício em 24 de 

outubro, cujo gabinete dentário escolar, apresentado na figura 108, foi inaugurado em 8 de 

dezembro, juntamente com o bebedouro para os alunos e a entronização no estabelecimento 

da imagem de Jesus crucificado. 

Como esclarecem alguns516 ex-alunos e ex-professora, antes da inauguração do 

bebedouro a água era armazenada em talhas de barro e as crianças a tomavam na caneca ou a 

apanhava com a mão em concha de uma torneira. E ainda:  

Não havia bebedouro e as crianças tomavam água da torneira, sem filtragem. 
Por intermédio da Cooperativa Escolar foi adquirida e instalada uma caixa 
de água no forro do banheiro. Esta tinha filtros e sua saída dividia-se em 
várias torneiras numa pia apropriada. A inauguração foi festiva, 
aproveitando a posse do primeiro cirurgião dentista. Para festejar, um 
industriário do bairro doou um volume de groselha que permitiu fazer 

                                                 
512 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1951. 
513 ALMEIDA, 2014. 
514 SÃO PAULO, 1951b. 
515 Celso Mendes Souto. 
516 ALMEIDA; QUITÉRIO, 2014. 
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refresco na própria caixa d’agua, cujos alunos de posse de suas canecas 
(trazidas de casa) divertiram-se.517 
 

Até aquele momento, na inexistência de escriturário ou secretário, ao diretor do 

grupo escolar, além das atividades gestoras, cabia todos os registros referentes à vida escolar 

de alunos e à vida funcional dos professores. Para tanto, proporcionalmente à ampliação do 

número de classes e do trabalho com a escrituração dos mapas de movimento, livros de 

matrículas, livros atas de exames, entre outros, houve a necessidade de conferir auxiliares aos 

diretores.  

A entronização da imagem de Jesus crucificado no estabelecimento de ensino 

certifica que, embora oficialmente decorridos 60 anos da desvinculação do Estado com a 

Igreja Católica, a sua influência nas instituições governamentais, em específico nas escolares, 

persistia. Ainda hoje, adentrando a fachada principal do grupo escolar, em local destacado, na 

parte superior do pé-direito, a imagem apresenta-se visível a todos.  

As classes de educação infantil mantidas pelo terceiro grupo escolar tiveram 

um breve funcionamento, pois, logo depois, em julho de 1952, foram convertidas518em 

primárias (tipo comum), com início em 01 de agosto. Naquele ano, o grupo escolar possuía 19 

classes, sendo que no primeiro período estudavam as turmas masculinas e no segundo as 

turmas femininas, com uma turma mista em cada período. Em 1955 o estabelecimento de 

ensino foi contemplado com a merenda escolar, e em outubro daquele ano a escola teve sua 

denominação519 alterada para Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”.520 

O grupo escolar recebeu o seu primeiro porteiro521 somente em 1956, cujo 

profissional foi transferido para a escola em fevereiro, permanecendo até julho, quando foi 

novamente removido para outra unidade escolar, ficando a escola novamente sem porteiro. 

Em agosto daquele ano, após solicitação522, a prefeitura de Limeira consegue, mais uma vez, 

autorização da Secretaria de Educação para o tresdobramento das classes do curso primário. 

Assim, a partir de então, os horários523 dos períodos foram: 7h45min-10h45min; 11h-14h; 

14h15min-17h15min. Ainda, em setembro, foi construído o campo de futebol, em área até 

então descampada do quarteirão ocupado pela escola, cujo novo ambiente escolar se pode ver 

nas figuras 97, 99, 130 e 140. 

                                                 
517 DUARTE, 2014. 
518 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1952. 
519 SÃO PAULO, 1955d. 
520 Mais detalhes relativos ao patrono são abordados na seção seguinte. 
521 Antonio Nascimento. (TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1956). 
522 GAZETA DE LIMEIRA, 05 de agosto de 1956.  
523 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1956.  
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Ao porteiro competia cuidar da ordem e da organização do grupo escolar, 

sendo o responsável pelo controle da entrada, saída e trânsito dos alunos no interior da escola 

e do acionamento do sino (campainha) ao iniciar e findar das aulas e recreio, garantindo o 

cumprimento dos tempos escolares e evitando o contato entre os gêneros e atos perniciosos e 

de indisciplina. A extensão do funcionamento do grupo escolar em três períodos gerou 

maiores perspectivas para o curso, ampliando o número de crianças a frequentar as aulas. A 

preparação do espaço destinado ao campo de bola – nivelamento e delimitação – foi realizada 

pelos próprios serventes524 do grupo escolar, os quais aparecem, na figura 76, seguinte, 

exercendo esta tarefa, com suas respectivas ferramentas. 

 
Figura 76. Construção do campo de bola do Terceiro Grupo Escolar de Limeira-SP, 1956. 

Fonte: Acervo Maria José dos Santos.  
 

Assim, aos serventes, mais que zelar pela organização e limpeza dos espaços 

escolares, incumbia-lhes o seu manejo e manutenção. O campo de futebol foi construído no 

plano superior do terreno e em toda a sua extensão que, atualmente, constitui a quadra 

poliesportiva e o campo de futebol. Naquele tempo, conforme descreve um aluno525, “[...] o 

campo de futebol era gramado somente numa metade, pois na outra era de terra batida. Havia 

                                                 
524 Da esquerda para a direita: Benedito Rodrigues de Campos, José dos Santos e Octávio Krambeck. 
525 ALMEIDA, 2014. 
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traves, mas não tinha redes. A cerca em torno do campo era formada por arame farpado e 

plantas. Não existia quadra.” Estes cenários descritos pelo aluno podem ser contemplados, 

respectivamente, nas figuras 140 e 130. 

Ainda, em 1956, a partir de uma nova solicitação do prefeito526 municipal de 

Limeira ao secretário527 da educação do Estado, foram criadas528 duas classes de 

emergência529 no Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”. Estas duas classes, 

uma masculina e outra feminina, foram instaladas em 06 de agosto e funcionaram530 em seu 

período intermediário, das 11h às 14h. No estado de São Paulo, devido ao processo de 

construção de edifícios escolares não acompanhar o seu desenvolvimento econômico e 

populacional e diante da necessidade de satisfazer a obrigatoriedade do ensino primário a 

todos, foi preciso a instalação precária de classes de ensino primário em locais adaptados ou 

cedidos para esta finalidade pelo Estado ou por entidades particulares, durante o período de 

dois anos.  Por constituírem classes temporárias, estas eram regidas531 por substitutos efetivos. 

Naquele ano também foi escrito e publicado o primeiro número do Nosso 

Jornal, o periódico do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”. O periódico, 

além de proporcionar a oportunidade para prestação de contas da Caixa Escolar532, 

apresentando a situação econômica do estabelecimento de ensino, o jornal possuía 

colaborações de alunos.533 Assim, mais que a difusão de informações à comunidade escolar, o 

periódico representava um valioso instrumento de estímulo para que as crianças desde cedo 

habituassem a escrever e, consequentemente, desenvolvessem o gosto pela leitura, inciativas 

que devem mesmo ser realizadas nas escolas. Conforme divulgado na imprensa local534, esta 

realização consolidava o invejável conceito que o organizado grupo escolar gozava não 

apenas na cidade, como também, no âmbito educacional do estado. 

                                                 
526 Sr. José Adriano Castello Branco. 
527 Sr. Vicente de Paula Lima. 
528 LIMEIRA, 1956b; GAZETA DE LIMEIRA, 26 de agosto de 1956. 
529 Escola de emergência constituía em unidade escolar unidocente, que era instalada precariamente em salas 
adaptadas ou cedidas, de caráter provisório, cuja criação visava a suprir a necessidade da obrigatoriedade do 
ensino, atendendo a uma população instável, que poderia ser transferida ou extinta para outra localidade, de 
acordo com as necessidades da região.  
530 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1956.    
531 SÃO PAULO, 1955a. 
532 Caixa Escolar era um órgão existente nos grupos escolares, cujo objetivo era proporcionar auxílio material 
(material escolar, uniformes, calçados, sopa...) aos alunos de baixa renda, além de promover a melhoria da escola 
– equivalente à Associação de Pais e Mestres (APM), instituição auxiliar da escola, que tem a finalidade de 
colaborar para o aprimoramento do processo educacional e na integração família-escola-comunidade. 
533 GAZETA DE LIMEIRA, 02 de setembro de 1956. 
534 GAZETA DE LIMEIRA, 02 de setembro de 1956.  
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O ano letivo seguinte iniciou-se com 3 classes de emergência, as quais 

funcionaram até o mês de julho, quando foram suprimidas, sendo criadas535 classes comuns. 

Em 1960, quando a população536 de Limeira atingiu 60.719 habitantes, dos quais 45.256 

(74,53%) viviam na zona urbana e 15.463 (25,47%) na zona rural, o grupo escolar possuía537 

em suas 30 turmas, 13 femininas, 16 masculinas e uma mista (nove de 1o ano, dez de 2o ano, 

seis de 3o ano e cinco de 4o ano), o mesmo número em professores adjuntos, 23 substitutos 

efetivos, 4 serventes e 1 dentista.538 Foram matriculadas539 no grupo escolar 1.173 crianças 

(631 meninos e 542 meninas), com a média de 39,1 alunos por classe, tendo, ao fim do ano, 

uma taxa de 77,23% de promoção, correspondendo a 906 alunos. Naquele ano vedou-se540 a 

criação de classes de emergência em grupos escolares do estado, que foram definitivamente 

extintas541 em 1969, incluindo as escolas de emergência localizadas na zona urbana dos 

municípios.  

Fazendo parte dos planos da administração municipal de Limeira a ampliação 

do número de parques infantis, após solicitação542 da prefeitura à delegacia regional do ensino 

de Rio Claro e, mediante a autorização desta última, em 1961, um desses parques, foi 

instalado em terreno (medindo 23m x 76m) anexo (ao fundo) ao grupo escolar. A sua 

construção beneficiou toda a população infantil, já que os brinquedos do parque então 

existente, devido ao desgaste em razão do uso contínuo e do tempo, necessitavam de 

manutenção ou ser substituídos. Sobre a existência deste parque, construído no início da 

década de 1950, um ex-aluno543 comenta que ele situava “[...] onde hoje é a casa do zelador. 

O diretor544 e os serventes construíram um playground em madeira (toras de eucalipto), com 

gangorras, balanços, escorregadores... [...].” 

Na figura 77, a seguir, pode-se avistar, a partir da rua Santa Cruz, sentido 

centro-bairro, depois do viaduto que unia o bairro ao centro, parte do edifício do Grupo 

Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”. Este viaduto iniciava-se na avenida São 

Sebastião, em ponto frontal e em simetria com a fachada principal do prédio, até se encontrar 

com a rua Santa Cruz. Naquela época, ao centro do viaduto, em sua lateral esquerda, havia 

                                                 
535 SÃO PAULO, 1957. 
536 BRASIL, 1960. 
537 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1957. 
538 Dentre os professores adjuntos e substitutos efetivos, apenas dois eram do sexo masculino, enquanto que um 
deles encontrava-se comissionado como diretor em outro grupo escolar. 
539 Excluindo 165 crianças (94 meninos e 71 meninas) eliminadas no decorrer do ano. 
540 SÃO PAULO, 1960. 
541 SÃO PAULO, 1969d.  
542 LIMEIRA, 1961. 
543 DUARTE, 2014. 
544 Professor Lázaro Duarte do Pateo. 
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uma cabine cuja travessia de veículos era controlada por um profissional, ainda de forma 

manual. 

 
Figura 77. Viaduto da rua Santa Cruz, Limeira-SP, década de 1960. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 

 

Depois de algum tempo sem porteiro, foi nomeada545 uma profissional546, em 

caráter efetivo, para exercer essa atividade no estabelecimento de ensino, no entanto, 

ocupando o cargo de servente, com exercício a contar de 18 de setembro de 1963. Com as 

mesmas 10 salas de aula, naquele ano, o grupo escolar funcionou em sua capacidade máxima, 

com 30 classes. Em 23 de novembro próximo, aconteceu547 um fato inexequível para o 

momento atual: naquele dia houve a repentina suspensão de aulas em todo o estado de São 

Paulo, contudo, o estabelecimento funcionou normalmente, sendo considerado dia letivo, 

pois, como o acesso às informações era demorado, em virtude da lentidão na chegada do 

diário oficial estadual às unidades escolares, já que na época, além de existir apenas a versão 

impressa, o transporte apresentava-se menos eficaz, somente após as aulas acontecerem o 

diretor foi noticiado da mudança no calendário escolar. 

                                                 
545 SÃO PAULO, 1963. 
546 Sra. Jandira Roland. 
547 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1963. 
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Na figura 78, de meados do século XX, num período ainda distante do 

imediatismo proporcionado pelas tecnologias da informação e comunicação, destacam-se 

alguns carteiros da Agência548 do Correio de Limeira em meio a algumas correspondências, 

dentre cartas, despachos oficiais e a última edição do diário oficial estadual. Além do tempo 

decorrido no transporte das correspondências até à Agência do Correio da cidade, o qual se 

fazia por estrada precárias e veículos retrógados, somava-se o tempo para a sua separação em 

distritos, conforme as ruas e bairros e o tempo percorrido a pé pelo carteiro até o endereço do 

destinatário.  

 
Figura 78. Agência do Correio e Telégrafo de Limeira-SP, meados do século XX. 

 
Fonte: Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Em 1966, a escola foi acrescida de uma sala de aula, perfazendo549, agora, um 

total de 11, com 28 classes. No ano seguinte ocorreram alterações550 em seus períodos de 

funcionamento, distribuindo-se da seguinte forma: 8h-11h; 11h15-14h15; 14h30-17h30. 

Inaugurou-se551 em 25 de agosto de 1968 o salão nobre da escola, com capacidade para a 

reunião de 80 pessoas, tendo como patrono o Professor Joaquim De Michielli. No ano final 

daquela década, em 1969, as classes do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos” 
                                                 
548 Situava-se num edifício de esquina entre as ruas Trajano de Barros Camargo e Alferes Franco. 
549TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1966.  
550 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1967. 
551 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1968.  
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foram organizadas552 conforme o rendimento, recebendo as seguintes classificações e suas 

respectivas siglas: Forte (FO); Médio (M); Fraco (F), Fraquíssimo (FA). Naquele ano, para as 

suas 11 salas de aula, o grupo escolar funcionou em sua capacidade máxima e evoluiu para 1a 

categoria, ocupando 33 classes distribuídas em três períodos, com 33 adjuntos, 27 substitutos 

efetivos, 3 auxiliares de diretor, 4 serventes e 1 porteiro.  

A ampliação do prédio escolar abrangeu, além desta sala de aula e do salão 

nobre, a posterior construção de outros espaços escolares: uma sala para a secretaria e outras 

duas salas de aula, cujo acréscimo pode ser visto nas figuras 98 e 99. A divisão das turmas por 

aproveitamento, apesar de gerar exclusão e estereotipar os alunos, explicitamente não 

perdurou por muito tempo, pois permeou os anos finais da década de 1960 e os anos iniciais 

da década de 1970. Como se pode notar no documento apresentado na figura 113, a 

classificação dos alunos em fraco, médio e forte também constava nos boletins daquele 

período. Havia uma coluna (à direita das colunas de provas mensais) destinada 

especificamente à classificação mensal do aluno em relação a sua nota e logo abaixo do 

quadro geral aparece a amplitude correspondente a cada categoria de classificação: notas de 0 

a 45 (aluno fraco); de 50 a 75 (aluno médio) e acima de 75 (aluno forte). 

No primeiro ano da década de 1970, durante o mês de maio, o estabelecimento 

de ensino perdeu553 a sua porteira, pois a servente que atuava nesta função retornou ao 

exercício das funções de seu cargo. Estavam matriculadas no grupo escolar 1.106 crianças 

(595 meninos e 511 meninas), num total de 33 turmas, 17 masculinas e 16 femininas (seis de 

1o ano, dez de 2o ano, nove de 3o ano e sete de 4o ano), classificadas como Forte (11 classes), 

Médio (10 classes), Fraco (4 classes), Fraquíssimo (2 classes) e o restante sem classificação (6 

classes), cuja taxa de aprovação foi de 86%, isto é, de 955 alunos. O corpo docente e 

administrativo compunha-se, além do diretor, de 33 professores adjuntos, 33 substitutos 

efetivos (todos do sexo feminino), 3 auxiliares de diretor, 5 serventes, 1 educadora sanitária e 

1 dentista. Naquele ano, a população554 de Limeira já totalizava 90.515 habitantes, dos quais 

75.596 (83,51%) situavam na zona urbana e 13.919 na zona rural.  

Logo mais, em 30 de dezembro, o Governo Estadual criou555 o Ginásio 

Estadual de Vila Queiroz, sendo instalado aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano 

de 1971, e como não possuía prédio próprio, as atividades do curso ginasial556 se iniciaram em 

                                                 
552 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1969. 
553 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1970. 
554 BRASIL, 1970. 
555 SÃO PAULO, 1970b.  
556 Correspondente de 5a a 8a séries – atual Ensino Fundamental II, do 6o ao 9o ano. 
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salas do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”, durante o período noturno, 

das 19h às 22h30min. Ao final daquele ano, o ginásio funcionou557 com 4 classes, totalizando 

152 alunos matriculados e uma média de 37,5 alunos por turma. Ainda, a partir de 6 de 

outubro daquele ano, esse estabelecimento de ensino recebeu a denominação558 de Ginásio 

Estadual “Deputado Laercio Corte”.  

A supressão dos porteiros dos estabelecimentos de ensino primário e a 

multiplicação na criação de ginásios por todo o território estadual constituíram apenas 

algumas das medidas que antecipariam um novo projeto educacional. A partir daquele 

momento, as escolas primárias deveriam instituir, progressivamente, as séries do ginasial, pois 

o ensino de primeiro grau, constituído pelo primário e ginasial, num total de 8 anos, seria 

obrigatório para as crianças de 7 a 14 anos. Portanto, foi decretado559 o fim grupo escolar e do 

predomínio560 das turmas masculinas e femininas pois, a partir de 1972, todas as classes da 

escola tornaram-se mistas e suas denominações passaram a ser em ordem numérica e não 

alfabética. 

Transcorrido pouco tempo, em de 22 de fevereiro de 1972, o Ginásio Estadual 

“Deputado Laercio Corte” foi agregado561 ao Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas 

Santos”, denominando Unidade Integrada de Primeiro Grau “Professor Leovegildo Chagas 

Santos”. Durante a existência daquele ginásio562 até a sua integralização com o grupo escolar, 

foi a sua diretora a professora Julia Tetzner Reis. Após a incorporação, a direção da unidade 

ficou a cargo do diretor do grupo escolar, professor Antonio Fernandes Gonçalves Filho, pois 

este, além de ocupar cargo efetivo se encontrava em exercício há muito mais tempo. Naquele 

ano, o curso ginasial funcionou em dois períodos, das 14h25min às 18h05min e das 19h10min 

às 22h50min, num total de sete classes, sendo três no primeiro período e quatro no segundo, 

com 307 matriculados e uma média de 43,8 alunos por turma; e o curso primário, nos seus 

três períodos, possuía 30 classes. 

Como se pode ver na figura 79, da década de 1970, o bairro Boa Vista, onde se 

situa o terceiro grupo escolar, já se encontrava totalmente urbanizado e a cidade de Limeira 

ainda iniciava o processo de verticalização das construções, já que o primeiro edifício 

residencial – o São Jorge – foi erguido apenas em 1959. A partir daquele momento, os 

                                                 
557TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1971. 
558 SÃO PAULO, 1971b.  
559 BRASIL, 1971b. 
560 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1971-1972.  
561 SÃO PAULO, 1972.   
562 GINÁSIO ESTADUAL “DEPUTADO LAERCIO CORTE”, 1971-1972.  
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edifícios dos grupos escolares, igrejas e outros prédios de instituições públicas, que até então 

eram os mais imponentes, passaram a ser ofuscados na paisagem urbana. 

 
Figura 79. Vista aérea do centro de Limeira e do bairro Boa Vista, década de 1970. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

Concluída a construção complementar do prédio, em 1973 a Unidade Integrada 

de Primeiro Grau563 passou a dispor de 13 salas de aula para o atendimento ao ensino primário 

de 1a a 8a séries. No ano seguinte, a escola teve os horários de seus períodos alterados564para: 

7h30min.-11h; 11h-14h30min.; 14h30min.-18h. Em função da reestruturação da rede oficial 

de ensino do Estado em 1976, a Unidade Integrada de Primeiro Grau (Grupo Escolar 

“Professor Leovegildo Chagas Santos” e Ginásio Estadual “Deputado Laercio Corte”) é 

transformada565 em Escola Estadual de Primero Grau “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

Durante o período antecedente a 1976, quando foi criada a Delegacia Regional 

de Ensino de Limeira, no prédio desta escola funcionou uma inspetoria escolar, onde todos os 

professores da cidade, das escolas urbanas e rurais, se reuniam para a escolha de classes e 

                                                 
563 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1973.  
564 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1974. 
565 SÃO PAULO, 1976a. 
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escolas que iriam trabalhar no decorrer do ano, além de participações em reuniões 

pedagógicas e apresentação, ao inspetor escolar, do resumo mensal das classes ou escolas.  

Em 1980566 estavam matriculados na escola 1.089 crianças do ensino de 1o 

grau, sendo 618 alunos das quatro séries iniciais (cinco de 1a série, quatro de 2a série, quatro 

de 3a série, quatro de 4a série) e 471 das quatro séries finais (cinco de 5a série, quatro de 6a 

série, três de 7a série e duas de 8a série), distribuídos em 31 classes567 (manhã = 13; tarde = 12 

e noite = 6). O corpo docente e administrativo compunha-se, além do diretor, de 35 

professores568 (titulares de cargo e OFAs – ocupantes de função atividade), 1 secretário, 1 

escriturário, 4 serventes, 3 inspetores de alunos e um assistente de diretor. Naquela ocasião, a 

população569 de Limeira somava 150.561 habitantes, dos quais 137.814 (91,53%) viviam na 

zona urbana e 12.747 na zona rural, cujo último decênio teve o maior crescimento 

populacional ao longo do século XX, correspondendo a 66,33%. 

Nas escolas da rede estadual paulista, a partir do ano letivo de 1984, foi 

implantado570 o ciclo básico, com a duração mínima de 2 anos letivos, integrando o processo 

de ensino e aprendizagem correspondente aos dois primeiros anos do ensino de primeiro grau: 

ciclo básico I (primeira série) e ciclo básico II (segunda série). Na Escola Estadual “Professor 

Leovegildo Chagas Santos’, a transformação571 das duas primeiras séries em ciclos teve 

iniciou somente em 1985.  

O ciclo básico propunha conceder às escolas a flexibilidade necessária na 

organização curricular e na avaliação do desempenho, assegurando ao aluno o tempo 

necessário para superar as etapas de alfabetização, conforme o seu ritmo de aprendizagem e 

suas características socioculturais, proporcionando condições que favorecessem o 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e de expressão. Assim, a avaliação deixava 

de ser um mero instrumento de aprovação e retenção do aluno, constituindo-se para a escola, 

num importante recurso ao diagnóstico de erros e acertos no processo de ensino e 

aprendizagem (desempenho do aluno, atuação do professor, funcionamento da escola, sistema 

de ensino) visando, respectivamente, às soluções ou manutenções das ações. O ciclo básico 

desencadeou572 mais tarde, em 1998, a organização do ensino fundamental da rede estadual 

em dois ciclos de quatro anos de ensino, sendo instituída a progressão continuada.  

                                                 
566 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1980. 
567 A escola dispunha de 13 salas de aula. 
568 Desses, 5 eram homens e 30, mulheres. 
569 BRASIL, 1980. 
570 SÃO PAULO, 1983b.  
571 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.  
572 SÃO PAULO, 1998a. 
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Objetivando proporcionar educação àqueles que por alguma razão não tiveram 

acesso na idade apropriada, em 1986 a Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas 

Santos” recebeu a autorização573 para a instalação e funcionamento de curso em nível de 

primeiro grau, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Suplência II), de 5a a 8a 

séries, que foi oferecido574 até o ano de 1996. Já em 1988, com a autorização575 para a 

instalação e funcionamento do curso, em nível de segundo grau, na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Suplência), o qual foi oferecido576 até o ano de 2011, a unidade de 

ensino teve a sua denominação alterada para Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus 

“Professor Leovegildo Chagas Santos”. A duração mínima desses cursos correspondia a 

quatro semestres, para o curso de suplência correspondente ao ciclo II do ensino fundamental 

e de três semestres para o curso de suplência ensino médio, ambos com funcionamento no 

período noturno, já que esse público, como se observa na figura 80, além de adulto, 

majoritariamente, encontrava-se vinculado ao trabalho no período diurno. 

 
Figura 80. Turma de alunos da Educação de Jovens e Adultos, 1994. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

                                                 
573 SÃO PAULO, 1986. 
574 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.   
575 SÃO PAULO, 1988a. 
576 Nos anos de 2001 e 2002 não houve a oferta deste curso na unidade escolar. 
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No ano de 1987577, a escola iniciou a oferta de educação especial (deficiência 

auditiva), cujo atendimento estendeu-se até ao ano de 2001. Durante aquele período, 

funcionaram578 duas classes de alunos com necessidades especiais, uma no período da manhã 

e outra à tarde, com a média de seis anos cada. 

Já em 1990579, estavam matriculados na escola 1.213 alunos, distribuídos em 

38 classes580 (manhã = 13; tarde = 13 e noite = 12), com 897 alunos do ensino de 1o grau 

regular, dos quais 455581 eram das quatro séries iniciais (quatro de 1a série, cinco de 2a série, 

três de 3a série, três de 4a série) e 442 das quatro séries finais (quatro de 5a série, quatro de 6a 

série, três de 7a série e duas de 8a série), 78 do ensino de 1o grau na modalidade de educação 

de jovens e adultos (duas turmas),  224 de ensino médio na modalidade de educação de jovens 

e adultos (seis turmas) e 14 de educação especial582, em nível de ensino de 1o grau (duas 

turmas). O corpo docente e administrativo compunha-se, além do diretor, de 49 professores583 

(efetivos e ACTs – admitidos em caráter temporário), 1 secretário, 2 escriturários, 3 

merendeiras, 4 auxiliares de serviços, 3 inspetores de alunos e um assistente de diretor. No 

ano seguinte, a população584 de Limeira alcançou o número de 207.770 habitantes, dos quais 

177.934 (85,63%) ocupavam a área urbana e 29.836 a área rural do município.  

A partir de 1996, uma reestruturação585 do ensino na rede estadual separou as 

escolas primária (1a a 4a séries) e ginasial (5a a 8a séries), assim, o ensino de primeiro grau 

(ensino fundamental) ofertado pela escola, que até o ano anterior abrangia as oito séries, 

restringiu-se apenas às suas quatro séries iniciais.  

Com a implantação do sistema informatizado de cadastramento de escolas e 

alunos e das Normas Regimentais para as Escolas Estaduais em 1999, a escola passou a 

denominar586, simplesmente, Escola Estadual, acrescida do nome de seu patronímico: Escola 

Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos” – sem a identificação do tipo de escola e de 

ensino. A informatização do controle administrativo dos estabelecimentos de ensino da rede 

estadual, por meio de códigos próprios, permitiu587 identificar rapidamente o tamanho, o tipo 

de escola e o ensino ministrado, de modo que se tornou desnecessário o procedimento anual 

                                                 
577 SÃO PAULO, 1996b. 
578 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.  
579 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010. 
580 A escola dispunha de 13 salas de aula: 12 comuns e uma de educação especial. 
581 Desse número, 250 crianças pertenciam ao ciclo básico, sendo 100 do ciclo básico I e 150 do ciclo básico II. 
582 Deficiência auditiva. 
583 Desses, 7 eram homens e 42, mulheres. 
584 BRASIL, 1991. 
585 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.  
586 SÃO PAULO, 1998c. 
587 SÃO PAULO, 1999b.  
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de mudança na identificação das unidades escolares sempre que sua estrutura organizacional 

era alterada em razão do atendimento a uma nova demanda de nível de ensino. 

Em 2000588 estavam matriculados na escola 1.039 alunos, distribuídos em 31 

classes589 (manhã = 12; tarde = 12 e noite = 7), com 527 alunos de ensino fundamental - ciclo 

I (quatro turmas de 2a série, seis turmas de 3a série e seis turmas de 4a série), 213 de ensino 

fundamental - ciclo II (seis turmas de 5a série), 287 de ensino médio na modalidade de 

educação de jovens e adultos (sete turmas) e 12 de educação especial, de ensino fundamental -

ciclo I (duas turmas). O corpo docente e administrativo era composto por 45 professores590 

(efetivos e ACTs – admitidos em caráter temporário), 1 secretário, 3 oficiais administrativos, 

3 merendeiras, 3 serventes, 2 inspetores de alunos, 1 vice-diretor, além do diretor. Naquele 

momento, Limeira contava com 249.046 habitantes591, dos quais 238.349 (95,70%) viviam na 

zona urbana, enquanto 10.697 (4,30%) na zona rural.  

A partir daquele ano, a escola iniciou o processo de implementação592 

gradativa do ensino fundamental - ciclo I (1a a 4a séries) para ensino fundamental - ciclo II (5a 

a 8a séries), cuja transição esteve satisfeita apenas no ano letivo de 2003. Naquele período as 

séries foram as seguintes: 2000 (2a a 5a séries); 2001 (3a a 6a séries); 2002 (5a a 7a séries); 

2003 (5a a 8a séries).  

Naquele momento, de forma a adequar o novo currículo às novas necessidades 

e exigências decorrentes do constante processo de desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, foram criados novos espaços escolares, como as salas de vídeo e 

de informática, reduzindo para 11 o número de salas de aulas. Assim, turmas das séries 

iniciais do curso primário, como a da figura 81, a seguir, oferecido desde a instalação do 

estabelecimento de ensino, são extintas em 2001. Naquele ano a escola cedeu593 algumas de 

suas salas de aula para ser ofertado um curso em nível fundamental – ciclo II, em uma nova 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com atendimento individualizado e presença 

flexível, desenvolvidos em telessalas. Em 2005, a instituição de ensino inicia, também, a 

oferta desta modalidade em nível de ensino médio. Ambos os cursos funcionaram até o ano de 

2010.  

                                                 
588 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010. 
589 A escola dispunha de 12 salas de aula: 11 comuns e uma de educação especial. 
590 Desses, 5 eram homens, 40 mulheres, um ocupava a função de coordenador pedagógico e outro (readaptado) 
na função de bibliotecário. 
591 BRASIL, 2000. Desses, 123.609 eram homens e 125.437, mulheres. 
592 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.  
593 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1975-2010.   
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Figura 81. Turma de alunos do ensino fundamental – ciclo I, 1997.  

 
Fonte: Acervo da Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

A matrícula594 na telessala poderia ser realizada por candidato com a idade 

mínima de 14 e 17 anos, respectivamente, para o ensino fundamental e médio, em grupos de 

turmas das disciplinas que pretendesse cursar. Enquanto modalidade de ensino a distância, o 

curso era realizado por meio de teleaulas, organizadas, desenvolvidas e complementadas por 

um orientador de aprendizagem. Cada turma deveria ser constituída de, no mínimo, 50 alunos, 

que poderia ser desdobrada quando esse número ultrapassasse 80 alunos. A duração integral 

prevista para os cursos não deveria ultrapassar dois anos para o ciclo II do ensino fundamental 

e um ano e meio para o ensino médio, e cada série era cursada em um semestre letivo, com 

uma carga horária de duzentas aulas, distribuídas em 20 semanas, com 2 aulas diárias em seu 

período noturno.  

A transformação da paisagem urbana de Limeira pode ser percebida na figura 

82, da década de 2000, captada sob o mesmo ângulo da figura 72, da década de 1940. Além 

da verticalização que ainda inexistia na década de 1940, toda a área que antes pertencia à zona 

rural já na década de 2000 encontra-se completamente urbanizada. Oculto, desde o início da 

                                                 
594 SÃO PAULO, 2002b.  
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década de 1990, o viaduto da rua Santa Cruz, defronte ao terceiro grupo escolar, que ligava o 

bairro Boa Vista ao centro da cidade, já teria cedido o lugar a uma passarela para pedestres. 

 
Figura 82. Vista aérea de Limeira-SP, final da década de 2000. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

De forma gradativa e contínua, inclusive com a adequação da nomenclatura de 

série para ano, a partir de 2009 iniciou-se595 a implantação no estado de São Paulo da 

organização curricular do ensino fundamental estruturada em nove anos, desenvolvida em 

regime de progressão continuada, constituindo dois ciclos, correspondentes, respectivamente, 

ao ensino do 1o ao 5o ano (anos iniciais) e ao ensino do 6o ano ao 9o ano (anos finais). Assim, 

a partir de 2012 até o momento atual, a escola restringiu-se à oferta do ensino fundamental II, 

do 6o ao 9o ano, em períodos desdobrados596: das 7h às 12h20 min. e das 12h40 min. às 18h. 

Com o crescimento urbano de Limeira, como vemos na figura 83, 

gradativamente a escola passou a atender um novo perfil de aluno. Além da variação da faixa 

etária e do curso atendidos, os alunos que inicialmente residiam na circunvizinhança da 

escola, em um bairro completamente residencial, agora, devido à proximidade com a região 

central da cidade e por este também ter se tornado um grande centro comercial, cujas 

                                                 
595 SÃO PAULO, 2008b. 
596 Cada período compõe-se de 5 horas, sendo 6 horas-aula de 50 minutos, acrescido de um intervalo de 20 
minutos em sua metade. 



194 

 

 

residências ainda existentes são de moradores antigos, a maioria da demanda de alunos 

encontra-se dispersa, provenientes de inúmeros bairros do município, inclusive da zona rural. 

 
Figura 83. Vista aérea de Limeira – SP, início da década de 2000. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

No ano de 2010, Limeira já se compunha de 276.022 habitantes, dos quais 

267.785 (97,01%) residiam na zona urbana e somente 8.237 (2,98%) na zona rural. Como se 

pôde acompanhar ao longo do tempo, a população do município tem se tornado cada vez mais 

urbanizada. Estavam matriculados597 na Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas 

Santos”, 1.371 alunos, distribuídos em 31 classes (manhã = 10; tarde = 10 e noite = 11), sendo 

679 alunos de ensino fundamental - ciclo II (quatro turmas de 5a série, seis turmas de 6a série, 

cinco turmas de 7a série e cinco turmas de 8a série) e 692 na modalidade educação de jovens e 

adultos598, com 214 de ensino fundamental - ciclo II (cinco turmas) e 478 de ensino médio 

(seis turmas). O corpo docente e administrativo era composto por 50 professores599 (efetivos e 

ACTs – admitidos em caráter temporário), 1 secretário, 2 agentes de serviços escolares600, 4 

                                                 
597 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR, 2010. 
598 Nesse total inclui-se a modalidade de educação de jovens e adultos com atendimento individualizado e 
presença flexível, desenvolvidos em telessalas. 
599 Desses, 8 eram homens, 42 mulheres e um ocupava a função de coordenador pedagógico e outro (readaptado) 
na função de bibliotecário. 
600 Funcionários terceirizados. 
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agentes de organização escolar, 2 professores coordenadores pedagógicos, 1 vice-diretor de 

escola, além do diretor. 

Portanto, até aqui, compondo um perfil sucinto, visamos à compreensão do 

processo de desenvolvimento da escola, abordando os seus aspectos essenciais, desde as 

razões que motivaram a sua criação e a sua constituição ao longo do tempo. Depois de 

conhecido o corpo da escola, atrevemos, a partir daqui, adentrar a recôndita identidade do 

grupo escolar, pois que sentido há para a escola ostentar uma denominação sem esta ter 

significado no seu contexto educacional? 
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4. DENOMINAÇÃO PATRONÍMICA 
 

 
Suporte de vários símbolos, os primeiros grupos escolares ostentaram 
representações políticas e sociais, uma apologia ao Estado republicano e à 
cultura urbana. Nas fachadas, alguns desses símbolos são emblemáticos. O 
nome GRUPO ESCOLAR, estampado na parte central dos edifícios, 
confirma a identificação da instituição. A denominação atribuída ao patrono 
revela um tributo à memória de importantes autoridades políticas. (SOUZA, 
1998, p.133-134). 

 

O procedimento de denominação de um indivíduo ou objeto constitui-se num 

dispositivo utilizado para identificar e diferenciar cada um no interior de seus grupos 

correspondentes, cujas nomenclaturas podem expressar algum significado em conformidade 

com determinado ideal arrolado numa conjectura. Para os próprios públicos, em específico, a 

escola, não é diferente. Embora o patronímico de uma instituição escolar, atualmente, por 

vezes, refere-se ao bairro onde a mesma se localiza, geralmente a ela é dado o nome de uma 

pessoa em homenagem às suas contribuições à sociedade, sobretudo à educação, além de 

configurar-se como um exemplo de humano e profissional a ser seguido. 

Portanto, mais que a identificação e a distinção de natureza, entre o patrono e a 

sociedade pode existir um vínculo, pois, Leovegildo, ao ter o seu patronímico estampado num 

próprio público, representa (ou deveria representar) os princípios da população, cuja 

nomeação atuaria como símbolo de gratidão e respeito. Por isso, importa conhecer o patrono 

da instituição escolar não apenas porque ele lhe dá nome, mas, principalmente, porque entre a 

sociedade e ele pode figurar-se uma relação que tem sentido e significado, propensa a estreitar 

o vínculo entre a escola e a sua comunidade. 

A ausência de informações referentes ao seu patrono na escola601, na Diretoria 

de Ensino da região de Limeira e na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, levou-

nos a seguir as suas pegadas deixadas no tempo e no espaço. Numa primeira tentativa, 

optamos por refazer a sua história de vida pessoal. Para isso, realizamos consultas em 

cadastros de falecidos de alguns cemitérios da região, disponíveis virtualmente, pois, 

inicialmente, pressupomos que suas raízes estivessem próximas. A partir dessa estratégia 

descobrimos a existência de uma filha – falecida em 2008 – e que a mesma estaria sepultada 

em São João da Boa Vista. Visitando sua sepultura, obtivemos os nomes de seu marido, sogro 

e sogra, pois compartilhavam do mesmo jazigo. De posse desses dados, o secretário do 

cemitério esclareceu que não se tratava de pessoas da cidade e que outros municípios 

                                                 
601 Terceiro Grupo Escolar de Limeira – recorte espacial da pesquisa. 
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vizinhos, como Águas da Prata, por ser considerada uma Estância Hidromineral e não possuir 

cemitério, ali também realizavam os sepultamentos de seus entes.  

Sendo essa única pista disponível, rumamos a Águas da Prata. Por ser um 

município pouco populoso, logo pudemos dar sequência à investigação, pois após a 

abordagem feita a alguns moradores da cidade, descobrimos que um deles não só conhecia a 

família como também se predispôs à orientação do percurso e à intermediação desse encontro. 

O local combinado era uma fazenda, situada no bairro da Cascata, no mesmo município. 

Trajeto muito difícil, situado numa região montanhosa, mas depois de percorrermos caminhos 

estreitos e pedregosos entre as pastagens, plantações e matas e de havermos encontrado o 

administrador da fazenda, o qual informou-nos que seus donos – neta do patrono e sua família 

– residiam em Poços de Caldas, Minas Gerais, sendo que, mediante solicitação, concordou em 

fornecer-nos seu contato telefônico e endereço. 

Diante de uma provável proximidade da solução do mistério, encaminhamos ao 

encontro desses familiares. Assim que encontrada a neta do patrono, embora com muita 

disposição para auxiliar-nos, contou-nos que não havia conhecido o seu avô e que nada sabia 

sobre ele, pois, quando de sua morte, sequer havia nascido, nem mesmo sabia que uma escola 

no estado de São Paulo ostentava o seu nome como patrono. Contudo, disse que a sua mãe – 

filha do patrono – apesar da pouca convivência com o pai, já que quando ele veio a falecer ela 

ainda era uma criança, se ainda fosse viva, ficaria muito feliz e poderia falar-nos muito a seu 

respeito.  

Naquela ocasião, vasculhando alguns documentos da família, a neta do patrono 

encontrou uma certidão de óbito de seu bisavô materno (sogro do patrono) que, 

coincidentemente, tinha o mesmo nome de seu avô. Antecipou-nos, também, uma pista muito 

valiosa: que seus ascendentes eram naturais da região de Guaratinguetá. Ao final do encontro, 

a neta do patrono predispôs-se a contatar outros familiares e a consultar álbuns e documentos 

da família em busca de fotografias e informações sobre o avô. Pouco tempo depois, retornou 

contato enviando-nos uma foto de seu avô, apresentada na figura 85, e enfim tivemos a 

oportunidade de visualizar o patrono pela primeira vez. Todavia, além disso, nada mais fora 

obtido por meio de seus familiares. 

Paralelamente, em outra tentativa, empenhamo-nos em refazer a história de sua 

vida profissional, visando a localizar o último estabelecimento de ensino em que trabalhara, 

pois lá estaria seu prontuário funcional com todas as informações cumulativas do período de 

seu exercício profissional. Como sabíamos – a partir dos considerandos que constam no 
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decreto que deu o seu nome ao grupo escolar – o início de sua carreira profissional e que teria 

falecido no exercício da profissão, tínhamos indícios para o ponto de partida. 

Diante dessas pistas, consultando arquivos de jornais da época em que iniciou 

o exercício profissional, descobrimos a sua primeira nomeação e, a partir daí, bastou seguir os 

seus passos. Percorremos todas as escolas para as quais fora nomeado e delas também 

removido, até que não foi mais possível dar prosseguimento a este percurso de pesquisa, pois 

o grupo escolar para o qual teria sido removido, na região de Guaratinguetá, sofreu um 

incêndio, pondo fim a todo o seu arquivo, que ficou reduzido a cinzas.  

A partir desta constatação, tivemos que recorrer a outras fontes e, na renitência 

diante de ambos os percursos, tanto o da vida familiar da referida figura ilustre, como o de sua 

vida profissional, encaminhando-se à região de Guaratinguetá, as buscas foram concentradas 

nas cidades dali circunvizinhas, cuja pesquisa recorreu ao suporte propiciado por fontes 

advindas de arquivos de cemitérios, museus, escolas (as mais antigas), cartórios, Diretoria de 

Ensino da região de Guaratinguetá, igreja (Cúria Metropolitana da Arquidiocese da 

Aparecida) e de acervos da imprensa local, regional e estadual (O Limeirense, Gazeta de 

Limeira, Correio Paulistano, Diário Oficial do estado de São Paulo). Essas fontes não 

supriram por completo a biografia do patrono, nem esvaziaram as possibilidades de 

emergência de novos dados relevantes, porém forneceram o suficiente para auxiliar-nos a 

construir a sua identidade. 

Como visto, durante esta empreitada, com o intuito de desvendar aspectos da 

vida do patrono, realizamos uma pesquisa de campo em diversas cidades do interior paulista, 

entre elas, podem-se citar Águas da Prata, Aparecida, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, 

Limeira, Piracicaba, Santa Barbara D’Oeste, São João da Boa Vista, São José do Barreiro e, 

inclusive Poços de Caldas, em Minas Gerais.  

Antes de situarmos a história do patrono da instituição escolar, tecemos 

algumas considerações referentes ao processo de concessão da denominação patronímica a 

próprios públicos, além de destacarmos o decurso da mudança patronímica anterior para a 

atual. Obviamente, não se esgotaram as possibilidades de novas descobertas e, por isso, o que 

apresentamos adiante são apenas alguns momentos de sua vida, ficando a sua biografia em 

aberto para dados complementares. 

 
4.1. Concessão Patronímica: Leovegildo Chagas Santos. 
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Os próprios públicos são comumente identificados e distinguidos a partir de 

uma denominação patronímica que os represente, geralmente, reportando-se e prestando 

homenagem a uma pessoa, prioritariamente, com comprovadas contribuições na área e de 

caráter idôneo. Na área educacional, o estado de São Paulo oficializou602 em 1964 a Festa do 

Patrono dos Professores e Normalistas, fato comemorado no dia 15 de maio, referindo-se a 

São João Batista de La Salle, o seu padroeiro, reconhecido pela Igreja Católica, em 1950.  

Temos, também, a partir de 2012, o nome do grande educador Paulo Freire como patrono da 

educação brasileira603 e a sugestão604, em 2015, de Anísio Teixeira, outro personagem 

fundamental na história da educação brasileira, como patrono da escola pública. 

O patronímico de um estabelecimento de ensino, embora corresponda, por 

vezes, ao bairro onde a unidade de ensino está situada, quase sempre faz menção a uma 

pessoa. Já desde os primeiros grupos escolares, conforme o regimento das escolas públicas605 

aprovado em 1894, além da identificação inicial a partir da respectiva designação numérica 

ordinal em cada localidade onde eram criados (como o Primeiro Grupo Escolar de Limeira, o 

Segundo Grupo Escolar de Limeira, o Terceiro Grupo Escolar de Limeira...), poderiam ser 

dados nomes especiais, em homenagem aos cidadãos que, por ventura, contribuíssem 

significativamente para o desenvolvimento da educação popular, principalmente o referente à 

reunião das escolas.    

Assim, a doação de terrenos e prédios para a instalação ou financiamento de 

construções escolares por industriários e latifundiários constituía prática comum. Muitas 

vezes, o grupo escolar recebia o nome do político responsável por sua criação ou que se 

empenhasse na causa pela educação. Esta situação configura a razão pela qual o Terceiro 

Grupo Escolar de Limeira recebeu a denominação patronímica de Grupo Escolar “Dr. 

Sebastião Nogueira de Lima”606 – à época, atual Secretário da Educação e Saúde Pública do 

Estado de São Paulo. Assim, aos próprios públicos, como ocorreu, também, com o Primeiro 

Grupo Escolar de Limeira, eram concedidos nomes de pessoas vivas.  

Souza (1998) destaca que a estratégia de designar escolas com nomes das 

pessoas que contribuíssem com a causa da instrução pública, além de angariar recursos para 

as construções escolares, como tais homens pertenciam à oligarquia econômica e política, 

                                                 
602 SÃO PAULO, 1964a. 
603BRASIL, 2012. 
604BRASIL, 2015. 
605SÃO PAULO, 1894. 
606Falecido em 2 de agosto de 1964. Esta primeira denominação patronímica atribuída ao terceiro grupo o escolar 
de Limeira aparece registrada em alguns documentos escolares antigos do grupo escolar como no diploma que 
está disposto na figura 146. 
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ficava reafirmada e legitimada a figura do patrono e da República na memória coletiva. Dessa 

forma instituiu-se a figura do patrono, personalidade a ser enaltecida e cultuada por 

professores, alunos e pela sociedade, especialmente nas datas de comemoração do aniversário 

da escola. 

Em Limeira, a prefeitura municipal solicitou607, em 1944, ao diretor do 

Departamento de Educação, professor Sud Mennucci, que fosse dado ao terceiro grupo 

escolar da cidade o nome de “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”. A homenagem se justificaria 

pelos grandes serviços prestados por ele ao município, no setor do ensino público, já que 

ocupava a chefia da Secretaria da Educação e Saúde Pública. A prefeitura argumentou, ainda, 

que a aprovação da referida propositura faria perpetuar, numa casa de ensino, o 

reconhecimento aos benefícios prestados e a gratidão de Limeira àquele homem, que seria 

exemplo às novas gerações, um símbolo de civismo, de honradez e de amor às tradições do 

município.  

Atendendo ao pedido da prefeitura, o interventor federal do estado de São 

Paulo, Fernando Costa, conferiu608 ao Terceiro Grupo Escolar de Limeira, vigorando a partir 

de 25 de agosto de 1944, a denominação Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”. 

Fato inusitado foi que este decreto já havia sido publicado na edição do diário oficial do 

estado anterior, no entanto, foi republicado, pois constava o referendo do próprio Dr. 

Sebastião Nogueira de Lima, uma vez que era o atual secretário da pasta, e deveria referir-se 

ao secretário da Justiça e Negócios do Interior, Dr. José Adriano Marrey Junior.  

Conforme difundido pela imprensa609 local, o fato causou grande satisfação 

não apenas para o magistério, mas também para a classe política e toda a sociedade 

limeirense, sobretudo devido ao fato de que, enquanto secretário teria demonstrado interesse 

pelo desenvolvimento educacional da cidade, fosse criando o Ginásio Estadual, a Escola 

Profissional Industrial e a instalação deste grupo escolar.  

Importa ressaltar que o empenho do Dr. Sebastião Nogueira de Lima na 

realização de benfeitorias visando ao progresso do município não possuía apenas caráter 

político, afinal, contava também com os laços familiares, pois a sua mulher, Zenaide de 

Barros Camargo Nogueira de Lima pertencia a uma tradicional família limeirense, filha do 

político e coronel Flamínio Ferreira de Camargo.     

                                                 
607LIMEIRA, 1944f. 
608 SÃO PAULO, 1944b. 
609 GAZETA DE LIMEIRA, 27 de agosto de 1944. 
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A partir de 1946, facultou-se610 a atribuição de nomes de pessoas já falecidas 

aos estabelecimentos de ensino primário da federação, considerando como atributos do 

homenageado a prestação de relevantes serviços à humanidade, ao Município, ao Estado ou 

ao País, e cuja vida pública e particular poderia ser apontada às novas gerações como padrão 

digno de ser imitado. No estado de São Paulo, aos estabelecimentos oficiais de ensino, eram 

concedidos611 nomes de individualidades nacionais ou estrangeiras, e as denominações 

correspondentes eram conferidas por ato do chefe do Executivo Estadual, mediante proposta 

justificada do secretário do Estado à que estivesse subordinada a instituição. 

A designação de pessoas falecidas como patrono de escolas públicas 

representaria, além da homenagem do Estado à memória dos grandes vultos do passado, um 

estímulo e um exemplo aos educandos, inculcando-lhes sentimento de respeito e veneração 

pelos grandes servidores do país, além das virtudes cívicas e sociais. Para o desenvolvimento 

desses propósitos, em 1955 foi instituído612 nos estabelecimentos de ensino do Estado, o Dia 

do Patrono, de celebração obrigatória, a ser comemorada anual e preferencialmente no dia do 

nascimento do homenageado ou em data escolhida pela direção da escola, aprovada pela 

Secretaria de Educação, quando coincidisse com o período de férias. 

Cada escola com denominação patronímica deveria613 inaugurar, conservar e 

manter em local de honra o busto ou o retrato do patrono, divulgando e afixando em local 

visível e emoldurado a sua biografia, com as datas de nascimento, falecimento, filiação, 

naturalidade, atividades que o recomendam à estima pública, trabalhos realizados e obras 

publicadas. A festa do Dia do Patrono constituir-se-ia de solenidades cívicas, culturais, 

esportivas e literomusicais, com ênfase na vida e obra do homenageado.  

Ainda em 1955, com a proibição614 da concessão de nomes de pessoas vivas a 

próprios públicos do Estado e mediante a necessidade da adoção de providências para o 

cumprimento dessa disposição, o então governador do Estado, Jânio Quadros, revogou o 

decreto que deu a denominação “Dr. Sebastião Nogueira de Lima” ao Terceiro Grupo Escolar 

de Limeira e, sem aguardar sugestão do município, denominou-o615 de “Professor Leovegildo 

Chagas Santos”, a vigorar a partir de 19 de outubro de 1955.  

                                                 
610 BRASIL, 1946. 
611 SÃO PAULO, 1947d. 
612 SÃO PAULO, 1955c. 
613 SÃO PAULO, 1955c; SÃO PAULO, 1976g.  
614 SÃO PAULO, 1955b. 
615 SÃO PAULO, 1955d. A denominação da escola foi dada por decreto do governador, de forma que não passou 
pela Assembleia Legislativa. 
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Contudo, mediante divulgação pela imprensa616 local, o município de Limeira 

não conhecia a figura do professor homenageado, pois não se tratava de representante do 

magistério primário do município. Uma professora617 que lecionou no grupo escolar naquela 

época conta que “[...] quando alterou a denominação do grupo escolar para Leovegildo 

Chagas Santos, o diretor solicitou à Secretaria da Educação do Estado informações referentes 

ao patrono, pois nada era sabido sobre ele”, e como não permaneceu na escola nos anos 

posteriores, não pôde informar se obteve resposta sobre a referida questão. A maior 

proximidade do novo patrono com Limeira deve-se ao fato de ele haver lecionado, na 

primeira metade da década de 1920, em Santa Bárbara D’Oeste, município que, juntamente 

com Limeira, pertencia à mesma delegacia regional de ensino, com sede no município de 

Piracicaba.  

A apresentação do professor Leovegildo Chagas Santos à população restringia 

apenas a informações baseadas nos considerandos apresentados no decreto618 da referida 

denominação:  

Considerando que o professor Leovegildo Chagas Santos, iniciado no 
magistério público a 31 de janeiro de 1908, veio a falecer no cumprimento 
de seu dever; considerando que, na sua longa carreira dedicada à ilustração 
da nossa infância, foi esse mestre paradigma de devotamento, de esforço, e 
de amor à sagrada causa do ensino. 

 
Embora Limeira esperasse a perpetuação, em seu estabelecimento de ensino, de 

uma denominação que simbolizasse e exprimisse a gratidão, a admiração e o respeito de toda 

população à memória daqueles professores que dignificaram e enobreceram o próprio ensino 

no município619, a partir do julgamento das menções apontadas nos considerandos do decreto, 

também reconhecia os méritos do professor Leovegildo Chagas Santos e considerava como 

merecida a homenagem à sua memória. 

No ano seguinte, em 15 de novembro de 1956, após a mudança patronímica, 

aconteceu620 no estabelecimento do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 

uma solenidade para a inauguração do retrato de seu patrono, além de outros vultos da história 

da Pátria e do ensino limeirense como patronos de cada uma das salas existentes na escola: 

Princesa Isabel, Dom Pedro II, José Joaquim da Silva Xavier (Tiradentes), Marechal Deodoro 

da Fonseca, Madre Inocêncio Lima, Irmã Maria Ângela, professora Isabel Baptista de 

Oliveira, professora Irene Alves de Toledo, professor Aderbal Castro, Dr. Otávio Lopes 
                                                 
616 O LIMEIRENSE, 23de outubro de 1955. 
617 MIGUEL, 2014. 
618 SÃO PAULO, 1955d. 
619 O LIMEIRENSE, 23 de outubro de 1955. 
620 O LIMEIRENSE, 15 de novembro de 1956. 
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Castello Branco e Antonio Tenório da Rocha Brito. Conforme lembra uma aluna621 

participante daquele evento, durante a solenidade, os quadros dos patronos encontravam-se 

todos expostos no palco.   

Mais tarde622, em 1988, considerando a importância do conhecimento de 

aspectos da vida do patrono de cada unidade escolar, o respeito que se deve ter a ele por suas 

ações dignificantes e diante da necessidade de conservar, na memória da posteridade, a 

imagem do patrono para os efeitos culturais, a Secretaria de Educação instituiu nas delegacias 

de ensino o Arquivo do Patrono. Para compor este arquivo, as escolas deveriam promover 

concursos de pesquisa sobre a vida de seus respectivos patronos. 

Apesar da inauguração de seu patrono na escola, em visita recente à instituição 

pesquisada, verificamos que não há exposição de busto nem retrato do homenageado e, 

conforme os relatos de alunos, professores, diretores e funcionários de períodos distintos da 

existência da instituição de ensino, evidenciou-se que não houve a preocupação com a 

promoção da difusão da biografia de seu patrono, pois todos foram unânimes, afirmando 

desconhecê-lo, sendo ausentes de informações sobre sua vida e obra, além de nunca havê-lo 

visualizado sequer por fotografia ou busto, mas que tinham interesse em conhecê-lo. Ora, 

mesmo com a criação, na delegacia de ensino, de um arquivo específico para os patronos das 

escolas, quando solicitadas informações e realizada a pesquisa em seu acervo, nada puderam 

esclarecer nem ser encontrado.  

Perguntados se conheciam o patrono da escola, foram obtidas, de alguns 

depoentes, respostas similares, tais como: 

[...]. Jamais consegui informações, nem com os mais antigos professores e 
diretores, sobre o patrono, apesar de minha grande curiosidade.623; [...]. 
Durante o período que trabalhamos na escola, nada soubemos sobre a sua 
biografia, exceto que foi professor. Sempre quisemos conhecer a sua 
história, mas pela ausência de fontes na escola nunca fomos informados.624; 
[...] Ninguém nunca apresentou quem foi e o que ele fez. Não o conhecemos 
nem por fotografia. Sabemos apenas que dá nome à escola.625; [...]. Não 
conhecemos a sua história, mas temos vontade em aprender, inclusive nunca 
vimos o seu retrato.626; [...]. Não sabemos nada sobre ele e quando 
perguntamos na unidade escolar ninguém soube responder.627 

                                                 
621 CAMPOS, 2014a. 
622 SÃO PAULO, 1988b. 
623 VITTA, 2014. 
624 CAMPOS; CARILE; OLIVEIRA, 2014a; CAMPOS; CARILE, 2014b; MARCHESIN; SANTOS; SORG, 
2014. 
625 LUIZ, 2014b; LIMA; PORFIRIO, 2014. 
626 PEREIRA; SELINGARDI, 2014; LOPES, 2014b. 
627 FORTI; RODRIGUES; STEFANEL, 2014. 
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 Embora todos os depoentes afirmassem o desconhecimento da pessoa que dá 

nome à escola, alguns628 lembraram que, até o início da década de 1980, cada sala do prédio 

possuía um patrono, acompanhada da respetiva fotografia e de uma breve biografia.  

Pois bem, nesta escola esta prática de denominação patronímica das 

dependências da escola se perdeu em algum momento, ao longo do tempo, deixando de ser 

cultuada, pois não existem mais fotografias nem biografias sequer compondo o acervo do 

arquivo escolar.  

Atualmente629, o homenageado, candidato a patrono de próprios públicos, deve 

ser pessoa falecida ou com mais de 65 anos e, quando se tratar de estabelecimento de ensino, 

a proposta deve-se acompanhar de abaixo-assinado com, no mínimo, assinaturas de 

quatrocentos moradores da região atendida pela escola, ou da manifestação de apoio do 

Conselho de Escola, priorizando nome de educador ou educadora cuja vida esteja vinculada à 

comunidade em que se situe a escola e, quando não, que sua biografia estimule os educandos 

ao estudo.    

A abertura para a participação da comunidade escolar ou do Conselho de 

Escola na escolha do patrono da escola apresenta-se coerente e justa, já que a instituição de 

ensino fará parte do cotidiano de suas vidas, seja porque convivem diariamente com os seus 

espaços escolares enquanto estudantes ou profissionais da educação, seja porque a escola, 

assim como cada rua e a praça, compreende o bairro na qual residem. 

 
4.2. Vida pessoal. 

 

Ainda que a denominação do grupo escolar seja “Professor Leovegildo Chagas 

Santos”, em todos os documentos pesquisados como certidão de nascimento, de batismo, de 

óbito ou em livros de movimento ou de ponto das escolas em que lecionou, a escrita correta 

de seu nome, conforme ele próprio o assinava, usando caneta bico-de-pena, como exibido na 

figura 84, é Leovigildo das Chagas Santos. 

Quanto aos aspectos gráficos e fonéticos, além de a segunda sílaba do prenome 

sofrer a permutação do i pelo e, ocorreu a supressão da contração das que liga o prenome ao 

sobrenome, o que tornou a sua escrita e pronúncia mais rápida, pois são, respectivamente, três 

caracteres e um fonema a menos. Ora, e daí? Embora as alterações no nome do patrono não se 

                                                 
628 RAMOS, 2014; CARILE; CAMPOS, 2014a. 
629 SÃO PAULO, 2012. 
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caracterizarem como relevantes, para a pesquisa de campo elas foram muito significativas, 

pois dificultaram a busca por informações, principalmente em arquivos virtuais. 

 
Figura 84. Rubrica do professor Leovigildo das Chagas Santos, 1920. 

 
Fonte: GRUPO ESCOLAR DE SANTA BARBARA D’OESTE630, 1920. 

 

Leovigildo das Chagas Santos, natural de Guaratinguetá, estado de São Paulo, 

nasceu em 22 de abril de 1885, filho de Francisco das Chagas Santos631, comerciante, e Maria 

das Dores dos Reis, doméstica, tendo outros seis irmãos: Benedicta, nascida632 aos 24 de 

junho de 1.880 (4 anos mais velha), Virgília (3 anos mais velha), Arnopho (um ano mais 

velho), Maria Antonietta e Maria Amélia, nascidas633 em 8 de maio de 1.888 (3 anos mais 

jovens) e Antonia, nascida634 aos 22 de maio de 1.890 (5 anos mais jovem). Em 25 de 

setembro de 1894635, aos 9 anos de idade, Leovigildo e seus irmãos tornaram-se órfãos de pai, 

incumbindo a sua mãe da laboriosa tarefa de cuidar de sete crianças.  

De religião católica, foi batizado na Paróquia de Santo Antonio em 

Guaratinguetá, estado de São Paulo, aos treze de junho de 1886, sendo padrinhos Antonio 

                                                 
630 Primeiro Grupo Escolar de Santa Barbara D’Oeste, atualmente, Escola Estadual José Gabriel de Oliveira. 
631 Falecido em 25 de setembro de 1894, aos 45 anos. (SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DO 1o 
SUBDISTRITO DE GUARATINGUETÁ, 1894).  
632 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1880.   
633 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1888.   
634 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1890.   
635 MUSEU FREI GALVÃO, 1894.  
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Ferreira da Costa e Maria Tereza da Conceição.636 Foram seus avós paternos, Francisco 

Manoel da Silva Pombo e Marianna do Espiríto Santos, e a avó materna Gertrudes Leopoldina 

da Conceição637. 

Na figura 85 apresentamos o visual de Leovigildo Chagas Santos durante a 

década de 1900. Homem de pele clara e cabelos escuros, aqui ele aparece elegantemente 

trajado com a cabeça e o olhar um pouco deslocados à sua esquerda, e assim como a maioria 

dos homens, portava bigode, característica comum à cultura masculina, até a primeira metade 

do século XX, pois nas últimas décadas entrou em desuso, diante de uma progressiva 

necessidade de “limpeza visual”. 

 
Figura 85. Leovigildo das Chagas Santos, década de 1900. 

 
Fonte: Acervo Maria Acácia Rodrigues Fernandes e Luiz Eugênio Fernandes.638 

 

Casou-se639 com Emília dos Reis Santos, doméstica, natural de São José do 

Barreiro, filha de Leovigildo Silvério Gomes dos Reis e Maria Olivia Gomes dos Reis, com 

quem teve dois filhos, Yolanda Reis Santos640, nascida em 03 de junho de 1914 e falecida em 

06 de março de 2008, e Hilton Reis Santos, nascido641 em 21 de agosto de 1924 e falecido em 

                                                 
636 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1886. 
637 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1879.   
638 Respectivamente, neta de Leovigildo das Chagas Santos e seu marido. 
639 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DO 1o SUBDISTRITO DE GUARATINGUETÁ, 1925.  
640 Após o casamento o seu nome passou a ser Yolanda Reis Santos Rodrigues. 
641 ARQUIDIOCESE DE APARECIDA, 1924. 
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18 de fevereiro de 1968, que também vieram a ser professores. Residia com a esposa e filhos 

em Cachoeira Paulista, estado de São Paulo.  

Em decorrência de um colapso cardíaco, veio a falecer642 às 22 horas de 30 de 

janeiro de 1925, aos 39 anos, em Rezende, estado do Rio de Janeiro, sendo sepultado, no dia 

seguinte, no cemitério dos Passos em Guaratinguetá-SP.  Quando morreu643, encontrava-se 

em trânsito de viagem de regresso de São José do Barreiro para Guaratinguetá, onde buscava 

tratamento para a sua saúde, minada por insidiosa moléstia. Os seus despojos foram 

transportados em carro mortuário no trem expresso para Guaratinguetá e, ao passar o féretro 

por Cachoeira Paulista, onde atuava como adjunto do grupo escolar, seus colegas, 

representados por uma comissão de professores, depositaram sobre ele uma rica coroa de 

flores, com uma sentida dedicatória e apresentação de pêsames a sua família.  

Sua morte foi muito sentida e teve grande repercussão nas cidades de 

Cachoeira Paulista, onde trabalhara e residira, e em Guaratinguetá, onde nascera, e onde o 

enterro foi acompanhado por muitas pessoas dentre familiares, amigos, alunos, colegas e 

autoridades, pois “[...] era muito estimado e se impusera pelo seu carácter, pela sua modéstia e 

pela sua bondade. Era um professor competente, dedicado, trabalhador e por isso perde a 

instrucção pública um funccionário modelar.” 644 

No momento de sua morte645, sua filha estava com 10 anos e seu filho com 

apenas 5 meses. Sua esposa viria a falecer pouco tempo depois, em 16 de setembro de 1928, 

aos 40 anos, em consequência de uma tuberculose crônica generalizada. Com a morte de 

Emília, o seu irmão e tio das crianças, Alberto Silvério Gomes dos Reis, assumiu a tutoria dos 

sobrinhos.  

 
4.3. Vida escolar 

 

Leovigildo foi matriculado646 no Grupo Escolar “Dr. Flamínio Lessa” – 

Primeiro Grupo Escolar de Guaratinguetá – tardiamente, aos 11 anos, em 01 de junho de 

1896, onde estudou juntamente com uma de suas irmãs, Virgília dos Santos Reis, três anos 

mais velha, matriculada em 01 de maio do mesmo ano. No grupo escolar cursou as matérias 

                                                 
642 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DO 1o SUBDISTRITO DE GUARATINGUETÁ, 1925. 
643 CORREIO PAULISTANO, 12 de fevereiro de 1925.  
644 CORREIO PAULISTANO, 12 de fevereiro de 1925.  
645 SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DO 1o SUBDISTRITO DE GUARATINGUETÁ; MUSEU FREI 
GALVÃO, 1928. 
646 GRUPO ESCOLAR “DR. FLAMÍNIO LESSA”, 1898. 



208 

 

 

que constituíam o Curso Preliminar647, realizando o exame final dia 30 de novembro de 1898, 

em que fora aprovado e a ele conferido o diploma de Habilitação Geral do Curso. 

Iniciou o curso de formação de professores, em 1903, na Escola Complementar 

de Guaratinguetá, tendo sido formando da primeira turma, diplomou-se professor primário em 

1906, aos 21 anos. As escolas complementares648 formavam professores com habilitação no 

magistério primário, com as mesmas vantagens concedidas aos diplomados pela escola 

normal, mediante a realização de prática de ensino em qualquer grupo escolar do Estado. 

Na figura 86 são apresentados os retratos dos professorandos da turma de 1906. 

Este quadro, assim como os de outras turmas subsequentes, encontra-se emoldurado e 

exposto, no anfiteatro da antiga Escola Complementar de Guaratinguetá. O recém 

complementarista, Leovigildo – situa-se na 3a posição, da esquerda para a direita, na 

penúltima linha. 

Compunha a primeira turma de professorandos da Escola Complementar, 

iniciando na parte superior, da esquerda para a direita, o diretor: professor José Carneiro da 

Silva (canto superior esquerdo); paraninfo da turma: professor João Lourenço Rodrigues 

(superior, ao centro); professor do 4o ano: Júlio Batista da Costa (um pouco abaixo, ao lado 

esquerdo do professor paraninfo); professora do 4o ano: Minervina Soares Costa (um pouco 

abaixo, ao lado direito do paraninfo); professorandos: 1ª linha (logo abaixo do paraninfo): 

Adelina Bastos (1a); Alfonsina Pereira (2a); 2a linha: Davina Passos (1a); América Lemes 

(2a); Carmelita Vieira (3a); Hermínia do Carmo (4a); Benedicta Marcondes do Amaral (5a); 

Josephina de Albuquerque Lima (6a); Adelaide Pourchet (7a); 3a linha: Luiza Xavier (1a); 

Maria Catão Filha (2a); Maria José de Andrade (3a); Maria Salomé de Albuquerque Lima (4a); 

Maria Antonietta Merello (5a); Maria G. de Mattos Filha (6a); Marietta Costa (7a); 4a linha: 

Marianna de Moura Mello (1a); Marianna Augusta Fernandes (2a); Maria das Dores Gallicho 

(3a); Maria O. Pereira (4a); Noemi da Silva Penna (5a); Hercília Rangel de Camargo (6a); 

Rosalina Juliano (7a); 5a linha: Ruth R. da Silva (1a); Virgilina de Aquino (2a); Zenayde de 

Moura Ramos (3a); Adhemar Carvalho de Campos (4o); Alcides Coutinho (5o); Ângelo 

Martino (6o); Anísio Novaes (7o); Euclydes Carvalho de Campos (8o); 6a linha: José Silva 

(1o); João Palazzo (2o); Joaquim dos Santos Magalhães (3o); José Vieira Vaz (4o); Justino 

Antunes Sobrinho (5o); Luttgardes de Castro (6o); Gil T. da Silva (7o); 7a linha: Luiz 

                                                 
647 A partir da reforma promulgada em 1892, que estabeleceu as diretrizes gerais para a instrução pública no 
estado de São Paulo, o ensino primário passou a compreender dois cursos, ambos com quatro anos de duração: o 
preliminar, obrigatório para crianças de 7 a 12 anos, e o complementar, para alunos habilitados no curso 
preliminar. (SÃO PAULO, 1892c). Assim, o curso preliminar correspondia ao ensino graduado oferecido nos 
grupos escolares, ou seja, ao atual ensino fundamental I. 
648 SÃO PAULO, 1900c. 
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Marcondes Guimarães (1o); Lindolpho D’Oliveira (2o); Leovigildo das Chagas Santos (3o); 

Luiz de Castro Pinto (4o); Liberalino de Oliveira (5o); Malvino de Oliveira (6o); 8a linha: 

Ramiro C. Gloria (1o); Silvino Xisto dos Santos (2o); Plinio P. Braga (3o); Walfrido 

Nazianzeno Maciel (4o). 

 
Figura 86. Primeira turma de formandos da Escola Complementar de Guaratinguetá, 1906. 

 
Fonte: Escola Complementar de Guaratinguetá – atual Escola Estadual Conselheiro 
Rodrigues Alves. 
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Assim como Leovegildo das Chagas Santos, muitos de seus colegas tiveram os 

seus nomes estampados na fachada principal de escolas. Podemos verificar nessa turma que, 

dos 48 professorandos, as mulheres e os homens correspondem, respectivamente, a 54% e 

46%, cujos dados evidenciam a superação da profissionalização feminina no magistério em 

relação à masculina.    

 
4.4. Vida profissional e social 

 

Leovigildo das Chagas Santos e outros 22 complementaristas, em cumprimento 

à prática de ensino constante do currículo, foram autorizados649, ao final do curso, a 

praticarem, durante o ano de 1907, nos grupos escolares de Guaratinguetá, São Roque, 

Campinas e Taubaté.  

Integrante de tradicional família paulista, ligada por muitos vínculos ao 

magistério, dentre alguns irmãos, cunhados e sobrinhos, também influenciou na escolha 

profissional de seus filhos e netos, os quais vieram a exercer o mesmo ofício.    

Complementarista, iniciou a carreira no magistério público do estado de São 

Paulo em 31 de janeiro de 1908, quando foi nomeado650 para atuar na escola isolada estadual 

no bairro Serra do José Pedro, em São José do Barreiro. Logo depois651, em 17 de janeiro de 

1910, foi removido para a terceira escola masculina urbana da mesma cidade.  

Durante o período que esteve em São José do Barreiro, o professor Leovigildo, 

em 18 de março de 1915, foi escolhido652 dentre os sócios, além de Fausto C. Vianna e 

Ramiro Martins, para compor a nova diretoria da Sociedade Beneficente Municipal 

Barreirense e também organizou e fundou653, em 1917, o Barreiro Foot-Ball Club, sendo um 

de seus diretores, juntamente com Antonio de Santa Marinha, Adhemar Campos e Benedicto 

Pereira Martins.  

A próprio pedido, em 23 de março de 1920, foi exonerado654 da 3a escola 

urbana de São José do Barreiro e nomeado para o cargo de adjunto no Grupo Escolar de Santa 

Barbara D’Oeste. Assumiu655em 1922, interinamente, por um mês, a direção do Grupo 

Escolar de Santa Barbara D’Oeste, durante o impedimento de seu diretor, o professor Antonio 

                                                 
649 SÃO PAULO, 1906b. 
650 SÃO PAULO, 1908b. 
651 SÃO PAULO, 1910a. 
652 CORREIO PAULISTANO, 19 de março de 1915.  
653 CORREIO PAULISTANO, 18 de outubro de 1917.  
654 SÃO PAULO, 1920a. 
655 CORREIO PAULISTANO, 11 de setembro de 1922. 
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de Arruda Ribeiro, licenciado para tratamento de saúde em decorrência de uma enfermidade 

(gripe), da que já se encontrava em recuperação.  

Atuou656 como escoteiro na Comissão Regional de Escoteiros de Santa Barbara 

D’Oeste, filiada à Associação Brasileira de Escoteiros, sob o número 153, integrando a sua 

diretoria, ocupando a função de delegado técnico. Naquele momento, a comissão de 

escoteiros estava em constante progresso: dos 70 que recebiam instruções diariamente, sem 

prejuízo das aulas do grupo escolar, havia 45 escoteiros fardados. 657 

Ao iniciar o ano letivo de 1923, devido à supressão de duas classes do curso 

médio no grupo escolar, o professor Leovigildo tornou-se um dos adjuntos adidos.658 Por 

encontrar-se nessa situação, foi nomeado para reger, em comissão, a escola masculina rural 

convertida para escola mista rural que compunha as Escolas Reunidas da Usina de São Pedro 

no mesmo município659, em substituição a uma professora licenciada660. Permaneceu661 neste 

grupo escolar até 01 de abril de 1924, quando foi removido para o Grupo Escolar de 

Cachoeira Paulista662, no qual atuou e dedicou-se ao magistério primário até a sua precoce 

morte, perfazendo 17 anos de contribuição à instrução pública. 

Ainda que a denominação de Leovegildo Chagas Santos tenha caracterizado 

mais como uma indicação política, já que não havia laços entre o patrono, a sociedade e o 

magistério do município de Limeira, cuja preocupação maior foi apenas identificar o grupo 

escolar, diante da exposição de sua história de vida profissional e pessoal, temos um 

repertório de razões que justificam e legitimam a sua escolha como patrono, fazendo-o 

merecedor de tal homenagem e que permitirá à comunidade escolar construir uma identidade 

e fortalecer o vínculo com a instituição de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
656 CORREIO PAULISTANO, 10 de agosto de 1922.  
657 CORREIO PAULISTANO, 11 de setembro de 1922.  
658 CORREIO PAULISTANO, 01 de março de 1923. 
659 CORREIO PAULISTANO, 06 de abril de 1923.  
660 CORREIO PAULISTANO, 07 de maio de 1923.  
661 CORREIO PAULISTANO, 12 de fevereiro de 1925. 
662GRUPO ESCOLAR DE SANTA BARBARA D’OESTE, 1924. 
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5. CULTURA ESCOLAR: A DINÂMICA DO TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR. 
 
 
A cultura escolar pode ser definida como um conjunto de ideias, princípios, 
critérios, normas e práticas sedimentadas ao longo do tempo das instituições 
educativas. (VINÃO FRAGO, 2000, p. 100). 

 

A escola, ao mesmo momento em que é responsável pela socialização da 

cultura663, possui uma cultura específica, a cultura organizacional, que tem origem e é 

difundida no próprio ambiente escolar. Essa cultura produzida, reproduzida, preservada e 

transformada decorrente da rotatividade da interação entre os indivíduos no espaço escolar, ao 

longo do tempo, compondo um conjunto de fatores que identifica a escola como instituição de 

ensino, caracteriza-se por cultura escolar e pode ser compreendida 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 (JULIA, 
2001, p. 10). 
 

Assim como a escola difere pela natureza de outras organizações, cada escola 

é, também, diferente de qualquer outra, pois possui características singulares, ou seja, uma 

cultura escolar, constituída a partir da transmissão e perpetuação entre a sociabilização dos 

novos indivíduos que passam a fazer parte do ambiente escolar. As escolas representam um 

lugar de intercruzamento de culturas e dentre elas a cultura da escola que sintetiza os valores, 

modos de convivência e significados, gerando um padrão coletivo de pensar, agir e perceber-

se nesse ambiente. Por isso, a instituição escolar pode ser compreendida pela caracterização 

de elementos que compõem a sua cultura. 

Podem ser considerados para o estudo da cultura de uma escola aspectos como 

a arquitetura escolar, o seu mobiliário (carteiras, quadro-negro...), os recursos didáticos 

(cadernos, livros...), os rituais escolares (normas e finalidades, valores, conteúdos e programas 

de ensino, linguagem, festas, exames finais, exposições, excursões, foto da turma, 

comemorações cívicas, desfiles, mecanismos de avaliação, brincadeiras, prêmios, festas de 

encerramento do ano letivo, castigos, práticas docentes, práticas escolares...), a história do 

estabelecimento, a biografia de seu patrono e diversas outras atividades sociais específicas 

realizadas na escola pela comunidade escolar. 

                                                 
663 A cultura representa a própria história do ser humano, sendo resultado de seus atos, e também, processo 
contínuo pelo qual os homens produzem sentido às suas ações. Ela ocorre na mediação entre os indivíduos, 
manipulando padrões de significados que fazem sentido num contexto específico (GEERTZ, 1989). 
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Com a criação do grupo escolar configurou-se a produção de uma nova cultura 

escolar, resultante da instituição de uma nova organização do trabalho e pela distribuição das 

relações de poder no interior da escola (SOUZA, 1998). Essas escolas, a partir de 1971664, 

perderam a denominação de “grupos escolares”, cujo currículo de ensino foi alterado, 

transformando-se em instituições de primeiro grau.  

Considerando-se a cultura escolar constituída por dois fatores correlacionados, 

normas e práticas, em que as práticas são consequências das normas e ambos condicionam-se 

às políticas e aos propósitos das forças que detêm o poder em determinado contexto, a 

implantação de novas concepções administrativas e pedagógicas implicam em mudança na 

dinâmica da rotina da escola e, consequentemente, propicia acréscimo, continuidade ou 

desaparecimento de aspectos atrelados à cultura escolar, conforme a época. São esses 

contrastes, semelhanças, permanências e transformações, ocorridas na relação da escola com 

o tempo, os cernes de nosso estudo. 

Portanto, a cultura de uma instituição escolar está repleta de sentidos e 

significados que determinam a sua configuração e revela os jogos que nela se instauram. 

Logo, a dinâmica do tempo-espaço pode ser revelada a partir de elementos constituintes do 

próprio universo escolar, pois estão impregnados de vestígios da cultura da escola, como 

objetos, documentos e fotografias escolares, como também, a partir dos relatos dos sujeitos – 

alunos, funcionários, professores – que integraram ou integram a comunidade escolar. Esses 

elementos apresentam uma cultura escolar contemporânea à época em que foram produzidos 

(no caso de fotografias e outros documentos) ou que interagiram com a escola (no caso dos 

depoentes), conferindo à cultura escolar um caráter histórico. São essas características 

históricas que revelamos. 

Assim, a partir do diálogo com a fotografia em conjunção com o depoimento e 

outros documentos revelamos e analisamos aspectos históricos, filosóficos, políticos, 

socioeconômicos e culturais fundamentais para a compreensão dos sentidos e significados que 

configuram a dinâmica entre o tempo e espaço escolar ao longo do período de existência da 

instituição, compreendendo o intervalo entre as décadas de 1940 a 2010. 

Quando reportamos a uma situação do cotidiano escolar, esta, além de 

estabelecer uma relação resultante da interação entre os sujeitos escolares, compreende um 

tempo e um espaço específicos. Logo, o tempo e o espaço enquanto socialmente construídos 

revelam as diversas práticas culturais e representam as relações sociais neles travadas. 

                                                 
664 BRASIL, 1971b. 
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Compreendendo que as atividades escolares acontecem e se correlacionam com 

um espaço e um tempo, consideramos aqui o espaço escolar como um lugar sendo que este, 

conforme Vinão Frago (2001) se constitui a partir de sua ocupação e utilização, pois o espaço 

pode ser imaginado e projetado, mas o que o transforma em lugar é a sua construção a partir 

do fluir da vida, ou seja, do tempo escolar, sendo este, como define Vinão Frago (1995), 

assim como o espaço escolar, não-neutro, regulado e ocupado, constituído por contínuos 

momentos em que se distribui o processo educacional.  

Para o trânsito entre o espaço e o tempo escolares utilizamos dois percursos: o 

sincrônico, em que analisamos situações e relações entre o indivíduo e a escola em 

determinados contextos; e o diacrônico, em que a partir do desencadeamento de uma 

temporalidade analisamos as situações e as relações do passado em relação ao presente.  

O estudo da dinâmica entre o tempo e o espaço escolar faz-se fundamental para 

a compreensão da importância e a implicação dos aspectos da cultura escolar na sustentação 

do processo educacional, ou seja, quanto a educação escolar está vinculada e é organizada a 

partir da própria cultura da escola. As reflexões proporcionadas, não apenas exibem 

impressões da materialidade e simbologia de uma escola dotada de identidade, história e 

cultura próprias, como também, por este grupo escolar compor juntamente com outras 

instituições submetidas às mesmas regras, preceitos pedagógicos e políticas públicas, um 

mesmo sistema de ensino, permitiram a reconstituição e a compreensão das relações e 

situações envolvendo os indivíduos, a educação e o ambiente escolar em diferentes contextos, 

no âmbito de seu conjunto. 

Dentre algumas das situações estudadas, temos a arquitetura do prédio, 

mobiliário e espaço escolar; a organização do trabalho, espaço e tempo escolar; a relação 

entre o aluno e escola; educação e civismo; o uniforme escolar e uniformização dos corpos; e 

as festas escolares. 

 
5.1. Arquitetura, mobiliário e espaço escolar. 

 

Embora não seja necessário que as aulas aconteçam num ambiente delimitado 

por paredes, para a sociedade contemporânea o conceito de escola e a sua existência está 

intrinsecamente atrelada a um prédio específico que a caracterize. O estabelecimento de um 

espaço próprio para o ensino, conforme explicam Buffa e Pinto (2007, p. 159), surgiu com a 

introdução dos colégios humanistas do século XVI, com turmas seriadas, currículo, 

programas, disciplinas, exames, prêmios, castigos, métodos e edifício adequado ao ensino, em 
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que “[...] escola deixou de ser apenas um agrupamento de mestre e discípulos e tornou-se um 

prédio específico, um lugar.” Logo, grande parte da atual cultura escolar são resquícios 

decorrentes das mudanças implementadas nas instituições de ensino a partir dos colégios 

humanistas do século XVI. 

Aspectos como a arquitetura e o mobiliário escolar são responsáveis pela 

formação identitária de uma instituição de ensino. Assim, os edifícios escolares apresentam 

características arquitetônicas exclusivas, carregados de significados históricos, pedagógicos e 

políticos que determinam a organização do trabalho escolar e facilmente os identificam na 

paisagem urbana em relação a sua função. Para Lima (1995), o prédio escolar se confunde 

com as próprias atividades da escola e com o direito à educação. E, mesmo não sendo 

considerado como prioridade nos programas educativos, ele é que determina concretamente 

os limites e as características do atendimento, sendo o objeto concreto que a população 

identifica e dá significado. 

Durante o Império, as escolas de primeiras letras não possuíam locais 

especiais, com edifícios construídos para essa finalidade, pois, geralmente, eram adaptados e 

funcionavam em prédios alugados ou na casa dos próprios professores. Somente ao iniciar a 

República as escolas preliminares foram contempladas com edifícios compatíveis e dignos de 

seus serviços. Naquele momento, como esclarecem Buffa e Pinto (2002), estabeleceu-se o 

vínculo entre edifício-escola e concepções educacionais, uma vez que a organização da escola 

primária (em classes sequenciais, ambiente administrativo, valorização do professor e novas 

relações entre alunos) exigiu uma nova organização do espaço escolar. 

Com a aprovação do regimento665 interno das escolas públicas do Estado 

determinou-se que além de uma casa bastante espaçosa para recreios e exercícios físicos 

(ginástica), as escolas preliminares deveriam possuir uma sala apropriada para os trabalhos 

manuais e para os objetos e aparelhos necessários ao ensino intuitivo, incluindo uma 

biblioteca escolar para uso e estudo do professor. As fachadas dessas escolas conteriam 

dísticos em letras legíveis à distância, conforme a sua categoria: ESCOLA PÚBLICA PARA 

MENINOS; ESCOLA PÚBLICA PARA MENINAS; ESCOLA PÚBLICA MISTA; CURSO 

PÚBLICO NOTURNO PARA ADULTOS; GRUPO ESCOLAR. No entanto, enquanto não 

houvesse edifícios apropriados, as escolas funcionariam, mediante designação do inspetor de 

distrito, em prédios adaptados que agregassem o máximo desses quesitos. 

                                                 
665 SÃO PAULO, 1894. 
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O grande desenvolvimento econômico do Estado no período, com a ascensão 

da cultura cafeeira e os incipientes processos de industrialização e urbanização projetou o 

grupo escolar, nos lugares onde foi implantado, como símbolo de modernização cultural e 

educacional, com construções escolares requintadas, utilizando-se, em algumas delas, 

acabamento com materiais nobres e até importados (BUFFA e PINTO, 2002). Ainda, enfatiza 

Souza (2001) que a escola primária, em específico, o grupo escolar, marca do progresso social 

e cultural dos núcleos urbanos nas primeiras décadas republicanas, foi amplamente utilizado 

em cartões-postais, como se vê na figura 88, para a promoção e propaganda da ação dos 

poderes públicos, evidenciando o prestígio da instituição.  

Em Limeira, até o final da primeira metade do século XX, foram construídos 

em seu distrito sede três grupos escolares cujos prédios são resquícios do grande 

desenvolvimento econômico daquele período.  

O primeiro grupo escolar, denominado “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, 

construído no início do século XX, na década de 1900, teve o projeto elaborado por José Van 

Humbeeck, um dos arquitetos com mais extensa produção na antiga Superintendência de 

Obras Públicas do Estado de São Paulo. Para este edifício, apresentado nas figuras 20 e 87, foi 

adotado o mesmo partido da tipologia do Grupo Escolar de Botucatu (1895), com o acréscimo 

de duas salas de aula. Este projeto padrão, identificado como tipo 1901 – 10 classes – Avaré, 

foi implantado em outros cinco municípios. Este grupo escolar, assim como os demais 

construídos em outras cidades, com exceção da cidade de Avaré, possuía fachadas idênticas, 

caracterizadas, principalmente, pela simplicidade estilística formal do neoclássico, acrescida 

de alguma ornamentação fundamentada na linguagem neorrenascentista (CORRÊA; MELLO; 

NEVES, 1991).  

O prédio deste grupo escolar consiste por um bloco compacto em dois 

pavimentos e um porão, com pátio, fachadas ornamentais com platibandas, janelas verticais e 

frontões, além de vistas para os quatro lados da praça (jardim) em que se situa. Este grupo 

escolar, atualmente extinto, possuía as entradas para meninos e meninas separadas, situadas 

cada uma numa fachada de um par de lados paralelos do prédio e as secções masculina e 

feminina ocupavam, respectivamente, os andares térreo e superior, cujos recreios também 

eram separados. 

A maioria dos edifícios escolares de dois andares, os primeiros constituídos por 

quatro salas de aula por pavimento, foi projetada até o início do século XX, quando começou 

a implantação no Interior do Estado de São Paulo dos primeiros edifícios de um só pavimento, 

projetados por José Von Humbeeck, os quais despendiam de menos custos e, muitas vezes, 
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atendiam melhor as condições higiênicas e pedagógicas exigidas. Apesar da perda da 

monumentalidade, conforme expõe Souza (2001), a arquitetura desses edifícios continuou a 

manter a identidade desses estabelecimentos de ensino. 

 
Figura 87. Primeiro Grupo Escolar de Limeira-SP, década de 1960. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 
 

Em Limeira, como se pode observar nas figuras 20, 50, 87, 88 e 89, os seus três 

primeiros grupos escolares ainda se ergueram com a elegância material e a grandiosidade de 

seus dois andares. O partido arquitetônico dos prédios de pavimento único, como descrevem 

Corrêa, Mello e Neves (1991), constituída pelo mesmo projeto-tipo, caracterizava-se pela 

existência de um pátio interno, em torno do qual se desenvolve a circulação coberta que 

interliga as salas, cuja planta simétrica permitia o uso de uma das alas à seção masculina e 

outra à seção feminina, e no eixo de simetria da fachada principal localiza-se o acesso central 

ao prédio. Quanto ao uso de uma mesma planta-tipo, Buffa e Pinto (2002) ressaltam que o 

ritmo acelerado da construção de edifícios escolares induziu os arquitetos a desenharem 

apenas fachadas diferentes para plantas desenhadas por outros profissionais, cujos projetos 

sempre se referiam aos autores das fachadas.  
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O segundo grupo escolar de Limeira, denominado “Brasil”, foi construído na 

década de 1930 e projetado por Afonso Iervolino666 em 1936, arquiteto do antigo 

Departamento de Obras Públicas. Os traços da arquitetura do edifício, como visualizamos nas 

figuras 50 e 88, acompanham o vocabulário neocolonial, em que a planta possui o formato 

retangular, com algumas adições e subtrações laterais em que a parte central do prédio 

constitui dois amplos pavimentos, complementado por um pavimento em cada uma das 

laterais, além de um porão alto ao longo de todo o edifício. O centro da fachada principal 

apresenta-se saliente em relação ao restante do prédio, constituída por platibanda na qual, ao 

centro, está inserido um óculo, cujo acesso principal ao seu interior faz-se por uma grande 

escadaria. Possui telhado em quatro águas, com beiral extenso e com telhas cerâmicas 

achatadas; um conjunto de três janelas em cada sala de seus respectivos pavimentos, com a 

parte superior das janelas centrais, do pavimento alto, em formato de semicírculo e as demais 

na forma retangular, sendo todas verticalizadas; uma grande porta dupla que se abre e fecha 

ao centro, composta por metal e madeira e vidro; e diversos outros ornamentos em simetria 

com as demais partes de seu conjunto. Cada lateral da parte frontal do edifício possui um 

portão de acesso entre a praça ajardinada situada em sua fachada principal e o seu pátio 

interno, destinado à entrada dos alunos, um aos meninos e outro às meninas.  

 
Figura 88. Grupo Escolar “Brasil”, Limeira-SP, década de 1960. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 

                                                 
666 SÃO PAULO, 2014. 
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Já o Terceiro Grupo Escolar de Limeira, recorte espacial de nosso estudo, 

denominado “Professor Leovegildo Chagas Santos” construído667 pela prefeitura municipal, 

cujo início deu-se em 1944 – ano de sua criação – e término em 1948, foi projetado pelo 

arquiteto e engenheiro Romano Eitelberg668, e como muitas construções públicas, traz consigo 

a bagagem arquitetônica da época. 

A arquitetura de seu prédio, como vemos nas figuras 89, 90, 91 e 99, apesar de 

construído nos anos de 1940, quando o modernismo começava a consolidar-se, aproxima-se 

com o estilo neocolonial, pois apresenta claramente os traços dessa linguagem arquitetônica, 

muito utilizada nas primeiras décadas do século XX, principalmente em prédios públicos 

escolares.  

 
Figura 89. Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 1948. 

 
Fonte: ROTARY CLUB, 1948. 

 

Algumas dessas características arquitetônicas estão determinadas em sua 

fachada principal: as janelas são retangulares, projetadas na forma vertical, acrescidas de 

molduras no entorno do reboco de suas esquadrias, com a parte superior formando um arco; o 

telhado possui beiral amplo, em quatro águas, com telhas cerâmicas; a entrada delimita-se por 

uma porta barroca ornamentada, sustentada por uma escadaria, em que se insere, logo acima, 

                                                 
667 Importa destacar que apesar do e cargo da construção ter sido da prefeitura municipal, o prédio é propriedade 
do Estado.   
668 SÃO PAULO, 2014. 
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um óculo669, todo em vitral; os balaústres670 no entorno da escadaria apresentam-se 

sequencialmente, interrompidos pela grande porta dupla na entrada principal, que se abre e 

fecha ao centro, com estrutura grandiosa e bela, feita em madeira maciça, dando acesso ao 

prédio; as pilastras inseridas nas laterais da porta principal, com função apenas decorativa; e a 

simetria presente na combinação de seus elementos, como telhado, janelas e nos desenhos 

geométricos na composição da porta.  

 
Figura 90. Projeto da fachada principal do prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 
1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014. 

 

Edificado em alvenaria, em local privilegiado, num plano mais elevado, este 

grupo escolar apresenta-se muito resistente, com paredes externas bem espessas, com 50 

centímetros de largura e interna com 30 centímetros; todo o assoalho nas áreas secas, como 

nas salas de aulas, tanto no pavimento inferior como no superior, é em madeira, sustentado 

por vigas; excluindo os forros das áreas de circulação, de todos os demais ambientes também 

são em madeira, como se vê nas figuras 106, 111, 116, 118 e 122; a altura (elevação) do 

barrado da alvenaria é de, aproximadamente, um metro; o piso da área de circulação, a secção 

                                                 
669 Elemento de arquitetura caracterizado por uma abertura na fachada ou em seu interior, podendo ter formato 
circular ou de outras formas, localizado, geralmente acima de uma abertura principal. 
670Pilares do guarda corpo da escada. 
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entre os dois lances de escada, as áreas molhadas, como os banheiros, a cozinha e as salas da 

diretoria, da portaria, dos professores, da biblioteca e da educadora sanitária e dentista, são em 

ladrilhos hidráulicos sobre laje de concreto armado; as janelas são constituídas em aço e vidro 

e as portas em madeira maciça. 

Em sua fachada lateral, como se observa na figura 91, para cada sala de aula 

tem-se um conjunto de três janelas retangulares semelhantes, seguindo um ritmo que é 

quebrado por outra janela mais extensa e estreita, também em formato retangular, próximo ao 

eixo do quadrante, local onde se situa o acesso ao piso superior. Ao fundo do prédio, foram 

construídos um muro e um acesso por um portão em madeira, cuja extensão do muro 

compreendia até o seu encontro com o nível superior do terreno restante. A grande área 

destinada às janelas permite o trânsito do ar e a penetração da luz solar visando, 

respectivamente, a uma boa ventilação e iluminação dos ambientes.  

 
Figura 91. Projeto da fachada lateral do prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014.  

 

Portanto, a análise do aspecto arquitetônico da fachada do prédio, de sua planta 

e de todo o seu conjunto, mostra-nos uma linguagem eclética, baseada no estilo neocolonial, 

carregada por uma forte expressão europeia, com alguns elementos barrocos, unindo tradição 

e inovação, em que a arquitetura dos edifícios escolares construídos obedecia ao programa 
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arquitetônico característico das concepções pedagógicas do período: destacam-se a pedagogia 

tradicional e pedagogia nova.  

Como explica Saviani (2008), a concepção pedagógica tradicional foi 

introduzida no final do século XIX com o advento do movimento renovador que, para marcar 

a novidade das propostas que começaram a ser veiculadas, classificou como “tradicional” a 

concepção até então dominante. Constituem correntes pedagógicas que se formularam desde a 

antiguidade, tendo em comum uma visão filosófica essencialista de homem e uma visão 

pedagógica centrada no educador (professor), no adulto, no intelecto, nos conteúdos 

cognitivos transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina e na memorização. Já a 

concepção renovadora, contrapondo a concepção tradicional, ancora-se numa visão filosófica 

baseada na existência, na vida, na atividade. Não se trata mais de encarar a existência humana 

como mera atualização das potencialidades contidas na essência, a educação passa a centrar-

se na criança. Assim, do ponto de vista pedagógico, a estrutura deslocou-se do intelecto para 

as vivências; do lógico para o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para 

a iniciativa do aluno; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 

filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental 

baseada na biologia e na psicologia.  

Para Sales (2000), a busca por uma arquitetura escolar nacional encontrou, nas 

construções do período colonial, incentivo para romper com o passado, originando uma nova 

tendência estilística – neocolonial – aflorada em meio ao embate político educacional da 

época (década de 1920) entre a Escola Tradicional e a Escola Nova.  

Assim, as novas concepções pedagógicas redefiniram o projeto, 

principalmente, do pavimento inferior dos novos edifícios, incluindo sala para educadora 

sanitária e gabinete dentário, decorrente de precauções higienistas, além de sala de leitura 

(Buffa e Pinto, 2002).  O estilo neocolonial, com breve intervalo de primazia, representou o 

processo de mudança arquitetônica, o qual resultaria, posteriormente, a arquitetura moderna 

brasileira, introduzida durante a década de 1930. 

O Terceiro Grupo Escolar de Limeira, como mostram as figuras 73, 79, 92, 93, 

97, 99, ocupa um quarteirão completo denominado Largo Santa Cruz, situado no bairro Boa 

Vista, um dos mais antigos do município de Limeira, margeando a linha férrea e o ribeirão 

Tatu, que separam a escola do centro da cidade. O prédio escolar foi construído na quadra 

onde se situava a capela de Santa Cruz do Senhor, como pode ser visto nas figuras 68, 71 e 

73, demolida posteriormente, cedendo espaço para a instalação do campo de futebol, 
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construído em 1956 e da quadra poliesportiva, cujo piso foi inaugurado em 1984 e cobertura 

em 2001, conforme são apresentados nas figuras 97 e 99.  

 
Figura 92. Planta do quarteirão e área ocupada pelo Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 
1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014. 

 

Na figura 92 se pode visualizar a quadra e a área que foi ocupada, inicialmente, 

pelo grupo escolar: uma construção em formato de “U”, constituído por um prédio em “L” 

acrescido de um galpão, perfazendo 750 m2 de área utilizada do terreno. No decorrer do 

tempo, todo o vazio do quarteirão, excedente à construção do edifício e à do galpão, fora 

preenchido por novos espaços escolares: anexação de novas salas, novo galpão, quadra, 
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campo, além da arborização de todo o pátio descoberto, como mostra a figura 99. Assim, a 

escola existente atualmente, enquanto lugar ocupado, não nasceu completa, e sim, representa 

o resultado de sua constituição na relação com o tempo. As salas acrescidas, embora 

construídas posteriormente, respeitaram a mesma arquitetura do prédio original.  

Entre a fachada principal do prédio e a rua Riachuelo, situado na parte superior 

da planta, como apresentado na figura 92, assim como no primeiro e segundo grupos 

escolares de Limeira, como se verifica nas figuras 20, 50, 87 e 88, reservou-se uma área para 

um largo, cujo ajardinamento conferia-lhes ainda maior destaque e beleza. Em cada lateral da 

fachada principal foi construído um portão de acesso à área interna da escola, para a entrada e 

saída dos alunos.  A existência desses acessos separados justifica-se devido à divisão do 

espaço escolar por gênero, vinculada a uma concepção moral vigente na ocasião de sua 

implantação. 

Conforme se observa na figura 93, o prédio do grupo escolar, assobradado e 

isolado no terreno, destaca-se em meio às demais construções e às áreas verdes 

predominantes, reafirmando a sua identidade e ressaltando o contraste com as demais 

construções de seu entorno. Excluindo alguns poucos edifícios públicos e templos religiosos, 

os demais, a maioria prédios residenciais e comerciais possuíam arquitetura modesta e em 

apenas um pavimento, fatores que tornavam o grupo escolar um referencial à população, já 

que se diferenciava visualmente dos demais prédios.  

Sob o ponto de vista arquitetônico, por sua localização, por suas proporções 

grandiosas, pelo conjunto de suas linhas de caráter monumental, ele representa, também, um 

fator de embelezamento urbano, que em nada fica a dever aos seus congêneres. Em relação à 

imponência dos edifícios dos grupos escolares construídos nas primeiras décadas do período 

republicano, Buffa e Pinto (2002) destacam que se torna impossível não distinguí-los em meio 

à paisagem da cidade, pois conforme Monarcha (1999) eles possuem aspecto magnificante e 

frequentemente representam o melhor edifício da cidade ou região onde foram implantados.  

As primeiras edificações escolares eram suntuosas e monumentais, sendo 

introduzidas nas regiões mais importantes e centrais das cidades (MARCÍLIO, 2005).  A 

determinação do terreno para a construção dos grupos escolares era criteriosa, situando-se em 

regiões nobres, cujo significado no tecido urbano era reconhecido pela imponência e 

localização em quadras inteiras ou grandes lotes de esquina, proporcionando uma visualização 

completa do edifício e permitindo múltiplos acessos (BUFFA e PINTO, 2002). Esses aspectos 

estão presentes nos três primeiros grupos escolares de Limeira, conforme destacado nas 

figuras 20, 50 87, 88 e 89. Cada um com traços arquitetônicos próprios e preenchendo todo 
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um quarteirão da cidade: o primeiro e o segundo, situados na região central e o terceiro no 

mais antigo e próspero bairro da cidade.  

 
Figura 93. Vista aérea de Limeira, final da década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Nelly Pellegrini e Léa Pellegrini. 
 

O prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, no momento de sua fundação, 

constituía-se pelo prédio principal no formato de “L”, em dois pavimentos, cujo acesso era 

por escadas internas, incluindo algumas adições em seu entorno, como as salas em sua parte 

frontal térrea, além de um galpão lateral, apresentando, a planta completa, o formato de “U”, 

conforme destacado nas figuras 92, 93 e 94. As duas laterais do prédio, em formato de “L”, 

compunham dois amplos pavimentos que podemos visualizar, respectivamente, nas figuras 94 

e 95, marcados pela sequência em ritmo das salas com acesso a um corredor de ligação. 

No pavimento inferior, apresentado na figura 94, com cinco salas de aulas (1, 

2, 3, 4 e 5), percebemos a setorização planejada separadamente de outros espaços escolares, 

contando com biblioteca, sala dos professores, diretoria, portaria e uma sala para educadora 

sanitária e gabinete dentário, incluindo, no centro dos eixos ortogonais, uma escadaria para o 

acesso ao segundo pavimento e em uma das extremidades, bem ao lado da sala 5, situavam os 

banheiros para os professores e diretor. A localização dessas salas logo à frente, no térreo, 
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próximo ao acesso interno da fachada principal do edifício, denota a sua importância e quem 

possuía poder no interior da escola.  

 
Figura 94. Planta do pavimento inferior do prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 
1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014. 
 

O galpão, constituindo a outra lateral restante que integra o formato em “U”, 

compreendia um só pavimento e encontra-se atrelado à construção, como aparece nas figuras 

92, 93 e 94, destinado às refeições e abrigo para as crianças, do sol e chuva, durante o início e 

o término dos períodos, principalmente em momento do recreio, com amplos banheiros ao 

fundo, separadamente, para meninos e meninas. Esta área correspondia ao pátio escolar 
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coberto e o restante ficava ao ar livre, onde eram “realizadas as aulas de educação física, 

atividades esportivas e cívicas” 671, como aparece nas figuras 126, 130, 134 e 140. 

O pavimento superior, apresentado na figura 95, compreende, na maioria de 

seus ambientes, salas para aula (6, 7, 8, 9 e 10), seguindo o mesmo padrão do térreo, porém, 

contendo apenas um depósito (dep. 3) para armazenamento de materiais numa das 

extremidades e na outra, sanitários para as meninas. Essa restrição para o uso do sanitário 

neste pavimento deve-se ao fato de que até o início da década de 1970, quando havia as 

turmas masculinas e femininas, enquanto as meninas estudavam no térreo, os meninos 

ocupavam o piso alto, pois como lembram Buffa e Pinto (2002), nas escolas de dois andares a 

divisão dos alunos por sexo fazia-se por pavimentos.  

 
Figura 95. Planta do pavimento superior do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, 1944. 

 
Fonte: Fundação Para o Desenvolvimento da Educação, 2014. 
 
                                                 
671 BARBOSA, 2014b.  
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As salas de aula distribuídas em eixos ortogonais, correspondentes a um 

quadrante, facilitavam na vigilância dos alunos, pois bastaria o olhar do diretor, postado no 

ponto de origem dos corredores desses eixos, para ter acesso à ampla visão do pavimento. A 

porta de acesso a cada sala de aula encontra-se em uma das extremidades da parede, voltada 

ao corredor, cujo quadro-negro situa-se na parede imediatamente adjacente, próximo à porta, 

permitindo ao professor a visualização de todo o movimento no corredor e a gerência da 

entrada e saída de alunos. Esse dispositivo de poder, baseado na vigilância e no controle, e 

que funciona a partir da visibilidade e da localização dos corpos no espaço denomina-se, 

conforme Foucault (2013), panoptismo. Nele, o indivíduo sente-se regulado pela mera 

intensidade do olhar daquele que observa, uma vez que o observador se encontra em constante 

observação. 

Agora, observe novamente as figuras 89, 90, 92, 97 e 99, em que a fachada 

principal do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, contemplada por um largo a sua frente, 

apresenta a sua vista voltada em direção ao centro da cidade, o qual vemos a partir da figura 

96, a seguir, cujo acesso ao interior do prédio se faz por uma escadaria, em que a amplitude 

entre o seu primeiro degrau e a grande porta dupla que se abre e fecha ao meio, corresponde a 

uma área situada num plano superior ao solo. Esses detalhes realçam a diferença de nível e as 

possibilidades de elevação e observação, permitindo a quem adentra o prédio, a percepção do 

valor atribuído ao grupo escolar. Embora todos esses adjetivos, não havia nenhuma 

preocupação arquitetônica com a acessibilidade de pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida e mesmo diante de uma ampla porta, impossibilitava o acesso desse 

público ao prédio e, consequentemente, excluía-o da educação.  

O estereótipo do grupo escolar denota a importância e a credibilidade que a 

escola pública representava para a sociedade. Assim, o valor simbólico do prédio escolar 

associa-se à sua configuração física, em que a qualidade e o prestígio da escola condicionam-

se às características do prédio. Essa relação pode ser exemplificada quando Sales (2000) 

compara a edificação de uma escola com a roupa ou a beleza de uma pessoa e a aparência de 

ambas pode ser condição determinante de decisões e preferências, pois o prédio escolar, 

enquanto signo semiótico dotado de valor simbólico, influencia na avaliação da sociedade em 

relação ao nível de ensino das escolas e de seus egressos. Inclusive, conforme lembra Souza 

(2001), o valor atribuído à escola pública engrandeceu a profissão docente, caracterizando o 

profissional como responsável pela exímia tarefa de formação do cidadão republicano e, 

apesar dos baixos salários, ser professor ou professora era digno de respeito e 

reconhecimento. 
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Figura 96. Vista de Limeira a partir da fachada principal do terceiro grupo escolar, 1989. 

 
Fonte: Arquivo da Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Os prédios grandes, arejados e bonitos destinados às escolas, para satisfazer a 

sua finalidade são testemunhas da valorização que o ensino recebia do Estado e da admiração 

demonstrada pela sociedade (BUFFA e PINTO, 2002). Essa relação de respeito e poder entre 

a sociedade e a arquitetura do prédio aparece destacada e pode ser lembrada a partir de muitas 

fotografias de situações do cotidiano da escola, em que a fachada do grupo escolar ou parte 

dela compõe o cenário, como se vê nas figuras 105, 112, 124, 125, 137 e 138, seja por sua 

imponência, por seu significado sociocultural ou por sua beleza estética. Nessas fotos, 

geralmente feitas ao ar livre, a presença do prédio escolar exalta não apenas a importância do 

processo educacional, como também, a expressividade da instituição pública.  

Além da valorização da escola primária, a arquitetura dos grupos escolares 

representava perante a sociedade uma aspiração estética, símbolo de progresso e realizações 
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públicas. No recinto do grupo escolar eram realizados diversos eventos promovidos pela 

Administração Pública, como exposições, festas, eleições... O Estado aproveitava o perfil 

arquitetônico ostentado pelas construções escolares para propagar as suas ações.  

A arquitetura escolar deveria simbolizar as finalidades sociais, morais e cívicas 

da escola pública, reconhecendo-se este espaço como o lugar do cidadão republicano 

(SOUZA, 1998). Ainda hoje, o prédio escolar continua sendo utilizado para práticas sociais e 

cívicas, funcionando como seção eleitoral, sede de concurso público, entre outros, e embora a 

escola tenha perdido o seu prestígio, mais do que antes, nela o cidadão encontra-se inserido. 

Ao longo do tempo, nessas últimas sete décadas ocorreram muitas alterações 

físicas no Terceiro Grupo Escolar de Limeira. Embora a estrutura original permaneça a 

mesma, o prédio sofreu vários acréscimos, dando a ele uma nova forma e um novo visual.  

Em função de novas concepções administrativo-pedagógicas criaram-se mais 

ambientes escolares e o aumento populacional resultou na construção de mais salas de aulas. 

Comparando a área do quarteirão ocupado inicialmente pela escola, como visto na figura 92, 

com a área ocupada atualmente, vista a seguir, na figura 97, pode-se perceber e dimensionar a 

expansão da área construída ocupada pela escola.         

 No início de seu funcionamento, em 1948, o prédio do terceiro grupo escolar 

não possuía um muro delimitando a sua parte interna, encontrando-se exatamente no estágio 

apresentado nas figuras 89, 90, 91 e 93. Na impossibilidade do Governo Estadual em edificar 

um muro adequado naquele momento, em alvenaria, por falta de recursos, o que seria de sua 

responsabilidade, a prefeitura municipal de Limeira672, construiu uma cerca de arame farpado, 

com quatro fios, isolando o pátio do grupo escolar no largo Santa Cruz. Essas medidas foram 

necessárias visando a proteger as crianças da possibilidade de serem molestadas pela 

passagem de boiadas e de outros animais e evitar o contato dos alunos com elementos 

vagabundos que perambulavam pela cidade. Sem essas providências não seria possível 

transferir as crianças do porão do Grupo Escolar “Brasil”, onde estavam alojadas, pois a 

ausência desse fecho representava motivo de preocupação para os seus pais ou responsáveis.  

Além disso, diante da construção do terceiro grupo escolar, a prefeitura 

municipal estudou673 a possibilidade de estender o calçamento a todas as ruas que 

circundavam o quarteirão onde se situava o prédio, cuja obra foi realizada posteriormente. 

Providenciou, também, várias mudas de árvores para serem plantadas ao longo desse cercado, 

visando a formar uma cerca viva, fator que reforçaria a inacessibilidade da parte interna com a 

                                                 
672 LIMEIRA, 1948c. 
673 LIMEIRA, 1948a. 
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externa, protegeria as crianças do sol, produzindo sombra e embelezaria ainda mais o local. 

Em relação ao cercamento da escola, um ex-aluno expõe que:  

[...] o grupo escolar era constituído pelo prédio e terreno, sem muros e 
totalmente aberto. O diretor conseguiu mourões de madeira para cercar todo 
o terreno da escola. Muito orgulhoso, ele se sentia satisfeito, pois a madeira 
era guarantã, material muito resistente. Hoje é muito difícil encontrá-la, 
ainda mais para fazer cerca. Entremeando o guarantã foi plantado cipreste, 
que após crescido e devidamente podado era de beleza inigualável, além da 
proteção que oferecia. Por todo o terreno plantou árvores e arbustos.674 

 
Figura 97. Quarteirão ocupado pela E. E. Prof. Leovegildo Chagas Santos, Limeira, 2014. 

 
Diagramação: Eng. Júlio Oliveira. 
                                                 
674 DUARTE, 2014. 
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Ao centro da cerca, na lateral com a atual rua coronel Joaquim Antonio, foi 

construído um portão para acesso de veículos. Anos mais tarde, um novo acesso para veículos 

foi construído à frente desse, em sua rua paralela, ao centro da atual rua Madre Inocêncio 

Lima. Decorrido alguns anos, essa cerca foi substituída por um alambrado, sustentado por 

colunas de concreto, como se vê nas figuras 126 e 130.  

Mais tarde, ao findar a década de 1980, este alambrado cedeu lugar a um muro 

formado por colunas de concreto, com 2 m de altura e espaçamento máximo entre pilares de, 

aproximadamente, 10 cm, de modo que impedisse a passagem de pessoas e permitisse a 

ventilação, a passagem de luz e a visualização de um lado para o outro. Observando-se as 

figuras 99, 131, 134 e 148, verifica-se que este muro vazado, formado por colunas, ainda 

permanece isolando o espaço escolar do seu exterior.    

O terreno que preenche a quadra possui área total de 6.827,77 m2, sendo 

2.033,15 m2 de área construída (1.485,65 m2 no pavimento térreo e 547,50 m2 no pavimento 

superior) e 4.794, 62 m2 de área livre. Comparando-se o terreno ocupado pela escola em 1944, 

como visto na figura 92, com a ocupada atualmente, vista na figura 97, percebe-se uma 

diminuição em sua área total, em que a área subtraída corresponde à região à esquerda da 

fachada principal do prédio, que foi incorporada ao largo Santa Cruz.  

As transformações do espaço escolar, cujos acréscimos são apresentados na 

figura 98, ocorreram apenas em sua parte térrea, permanecendo o pavimento superior 

inalterado, conforme a sua disposição original, como foi apresentado na figura 95.  

Diante da necessidade de uma cozinha para a sopa escolar e sem paciência para 

aguardar a disponibilidade do Estado em construí-la, o que também seria sua incumbência, a 

prefeitura municipal tomou para si mais essa despesa, da qual o feito teria sido concluído em 

novembro de 1948.675 Este foi o primeiro espaço escolar construído, ausente no projeto 

inicial, anexado ao prédio original. 

Ainda no pavimento inferior foram construídos e incorporados posteriormente 

à estrutura do prédio: mais três salas de aula, a sala 6 (em 1966) e outras duas (em 1973), 

onde atualmente funcionam a sala de leitura e a sala de informática; os atuais sanitários676 

para professores, masculino e feminino, ao lado da coordenação pedagógica677 (em 1988); os 

                                                 
675 LIMEIRA, 1948c.  
676 Esta sala não consta no projeto inicial, portanto, sendo construída posteriormente, a qual funcionou, até 1988, 
como arquivo. 
677 Neste espaço funcionou, até o ano de 2015, uma sala de recursos que, anteriormente foi ocupada pela 
educadora sanitária e gabinete dentário e, antes disso, conforme projeto disposto na figura 94, a sala 
correspondia à biblioteca. 
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atuais sanitários678, masculinos e femininos, para alunos (em 1966); um banheiro simples, ao 

lado da atual sala de leitura (em 1966); um novo galpão com refeitório, cozinha e despensa 

(em 1966); um salão nobre (atual secretaria), inaugurado em 1968; uma secretaria (atual salão 

de eventos) em 1973; um almoxarifado (1968); e uma zeladoria.679Algumas dessas 

modificações podem ser confirmadas a partir excertos daqueles que vivenciaram este 

contexto: 

[...]. Em 1967, quando comecei a estudar no grupo escolar, a gente entrava 
por um portão que ficava à direita. O pátio coberto era menor, não havia 
refeitório, quadra de esporte nem aquelas salas ao lado direito. Logo depois 
em 1968 construíram o salão nobre (atual secretaria), em 1973 as demais 
salas (biblioteca, salas de informática e a de vídeo) e assim permaneceu até 
1977 quando concluí os estudos680; [...]. Quando a escola foi ampliada 
acrescentando-se mais salas de aula, comecei também a limpar essas. A parte 
mais nova do prédio onde hoje é a sala de vídeo, a sala de informática e a 
biblioteca foram concluídas em 1973. A atual secretaria era a sala de reunião 
(salão nobre).681 
 

Ao mesmo momento em que novos ambientes foram criados, comparando as 

plantas referentes ao pavimento inferior dos anos de 1944 (figura 94) e 2014 (figura 98) e o 

projeto da fachada principal (figura 90), verifica-se que outros espaços foram transformados: 

os antigos banheiros para professores e diretor situados em uma das extremidades do prédio 

em “L”, bem ao lado da sala 5, foram extintos (em 1988), cedendo lugar a uma área de 

circulação que dá acesso a novos ambientes escolares; os antigos sanitários masculinos e 

femininos para alunos, ao fundo do galpão, cederam espaço, em 1966, para uma sala de 

educação especial (atual depósito 2), uma cantina e uma sala para educação física; as antigas 

sala dos professores e sala para educadora sanitária e gabinete dentário foram integradas, 

tendo a parede divisória retirada, constituindo atualmente a sala dos professores; a antiga 

biblioteca é a atual sala da coordenação pedagógica, que, anteriormente, também funcionou 

como gabinete dentário; a portaria agora constitui a atual sala da vice-diretoria682; e apenas a 

diretoria permanece ocupando o mesmo local original. Já o espaço ocupado pelos atuais 

banheiros dos professores e professoras não existia na sua fundação inicial, sendo construído 

posteriormente, o qual funcionou por alguns anos, até 1973, como sala para almoxarifado.683  

 

                                                 
678 Situado ao fundo do galpão central, na figura 20. 
679 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944-2014; Plantas do prédio do Terceiro Grupo Escolar de 
Limeira, 1944-2014 (SÃO PAULO, 2014). 
680 LOPES, 2014a. 
681RAMOS, 2014. 
682 Nesta sala, funcionou também, até o ano de 2015, a coordenação pedagógica. 
683 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944-2014; Plantas do prédio do Terceiro Grupo Escolar de 
Limeira, 1944-2014 (SÃO PAULO, 2014). 
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Figura 98. Pavimento inferior (atual) da E. E. “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 2014. 

 
Diagramação: Engenheiro Julio Oliveira. 
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O espaço descampado ao lado do prédio, lateral com a rua São Paulo, como 

apresentado nas figuras 92, 97 e 99, inicialmente teria sido um terreiro para jogar futebol, 

evoluindo, posteriormente, num campo, e mais tarde sendo dividido em duas partes: numa 

construiu-se uma quadra poliesportiva e na outra instalou-se o atual campo de futebol. O 

jardim-de-inverno, criado para permitir a entrada de luz e ventilação entre as salas originais e 

as constituídas posteriormente, como mostrado na figura 98, foi o último espaço escolar que 

recebeu adequações, o qual, em 17 de dezembro de 2015, adquiriu caráter pedagógico, sendo 

transformado em um espaço de lazer e cultura.684 

Enquanto o prédio do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, como mostra a 

figura 93, aparece solitário em meio ao terreno em que foi construído, atualmente, como visto 

na figura 99, convive com dezenas de árvores cultivadas em meio ao seu espaço escolar e no 

largo à sua frente. As árvores, em contraste com os prédios residenciais e comerciais, 

embelezaram a paisagem urbana e proporcionaram à comunidade escolar, o refúgio para a luz 

do sol e atenuação da temperatura ambiente. No entanto, muitas dessas árvores superaram a 

imponência do grupo escolar, ocultando parte de sua fachada. 

O êxodo rural, em decorrência do processo de transformação econômica, 

somado ao crescimento demográfico e novas concepções pedagógicas, influenciaram e 

desencadearam mudanças arquitetônicas na escola pública. A arquitetura dos prédios 

escolares deixou de obedecer ao modelo de escola presente nas primeiras décadas do século 

XX. O aumento na demanda por educação culminou na necessidade quantitativa de escolas, 

implicando em prédios mais funcionais, com arquitetura simples e materiais básicos e baratos. 

Esses elementos podem ser identificados, principalmente, nas edificações escolares mais 

recentes, das últimas cinco décadas. Prédios escolares deixaram de ser imponentes, perdendo 

qualidade material e a beleza estética, geralmente, construídos em um único pavimento e em 

regiões periféricas da cidade.  

Ao contrário da depreciação da verticalidade do prédio escolar, os muros das 

escolas encontram-se cada vez mais elevados, muitas vezes impossibilitando a visualização de 

suas fachadas, cuja incorporação de grades torna-se cada vez mais comum. O muro, 

anteriormente, de estatura baixa, funcionava muito mais simbolicamente, delimitando o 

interior do exterior, no entanto, diante da situação instalada de violência e a necessidade de 

preservação da segurança de alunos e profissionais da educação e conservação do patrimônio 

                                                 
684 Em homenagem ao professor e diretor José Archangelo Carile, por ter dedicado 36 anos de sua vida funcional 
a esta escola, este espaço escolar recebeu o seu nome. 
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escolar, tornou-se cada vez mais valorizado materialmente, isolando o espaço escolar do 

exterior.    

 
Figura 99. Vista aérea da quadra em que situa a E. E. Prof. Leovegildo Chagas Santos, 2000. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Os novos preceitos da educação não estão preocupados com construções 

pomposas, com fins estéticos e publicitários, mas com progressos pedagógicos, voltados para 

a universalização do acesso à educação, necessitando-se para isso, a construção de um grande 

número de prédios escolares, a baixo custo material e num curto intervalo de tempo – basta 

constatar a demora e todo o imbróglio político e econômico para construção dos três 

primeiros grupos escolares de Limeira. Concomitante à popularização da escola, permitindo o 

acesso à educação a todas as classes sociais, iniciou-se o processo e vulgarização e 

desvalorização da escola, perdendo prestígio e deixando de ser referência à sociedade.  

O grupo escolar pressupunha um edifício de grandes dimensões não apenas 

para alojar várias salas de aula, mas também, outros espaços em conformidade com as novas 

necessidades administrativo-pedagógicas, como gabinete para diretoria, sala para arquivo, 

portaria, depósito, biblioteca, laboratórios, oficinas de trabalhos manuais, ginásio, anfiteatro e 

pátios para recreio (SOUZA, 1998). Ao contrário do período imperial, a escola não mais se 
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restringia ao ambiente da sala de aula. Ao espaço escolar foram acrescidos diversos 

ambientes, que dão forma à escola e a ela foram incorporados.  

Na atual arquitetura escolar dentre diversos espaços escolares, temos, ainda, a 

quadra poliesportiva, campo de futebol, refeitório, sala de leitura, sanitários, sala de 

informática, secretaria e outros. De todos os espaços que constitui a escola, a sala de aula é 

um dos lugares mais identificáveis quando referimos a um prédio escolar. Souza (1998) 

destaca que nada simboliza mais a finalidade cultural da escola e a sua representação social do 

que a sala de aula, pois este espaço propicia o encontro das novas gerações com saberes e 

múltiplos conhecimentos e se constitui em uma das unidades fundamentais para a organização 

do trabalho escolar – a classe, um agrupamento de alunos classificados em conformidade com 

o nível de conhecimento, com a faixa etária e com os critérios de graduação do sistema de 

ensino. 

Embora decorrido o tempo e havido mudanças de formas, de cores, da 

disposição, nas denominações e na natureza material utilizada para a sua fabricação, alguns 

objetos típicos continuam compondo e caracterizando a sala de aula, como: mesa do 

professor, carteiras, cadeiras, lousa, relógio de parede, armários, entre outros. Este padrão no 

mobiliário e nos recursos didáticos-pedagógicos, como se pode ver nas figuras 80, 81, 106, 

111, 122, 123 e 136, compunha a sala de aula desde a implantação dos grupos escolares. A 

partir daquele momento, com a aprovação do regimento685 das escolas públicas em 1894, 

determinou-se que o mobiliário escolar fosse confeccionado de modo que facilitasse a 

vigilância do professor, a responsabilidade individual do aluno e que atendesse os preceitos 

higiênicos. Na sala de aula, a disposição das carteiras, mesas e bancos estariam condicionados 

em função da projeção da luz, de modo que o aluno a recebesse, principalmente, do lado 

esquerdo e de cima, como se observa nas figuras 80, 106, 111, 116, 122, 123 e 136. 

Assim, para atender aos requisitos pedagógicos, disciplinares, morais e 

higiênicos exigidos, a solução seria dispor os alunos distantes um do outro e, para isso, 

adotou-se a carteira individual, pois, como atesta Souza (1998), impedindo o contato com 

outros corpos, com cada aluno isolado em seu espaço, a disciplina, a moral e a higiene 

ficavam garantidas e ainda, conforme Foucault (2013), possibilita o monitoramento de cada 

aluno e o trabalho simultâneo de todos. 

                                                 
685 SÃO PAULO, 1894. 
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Entretanto, além da carteira individual, no período de existência dos grupos 

escolares era comum o uso de carteira dupla. Alunos686 daquele período descrevem que essa 

carteira e os bancos eram feitos de madeira maciça e pés de ferro, com cadeira e mesa 

acopladas, enfileiradas, fixas ao chão, com compartimento inferior para guardar os cadernos e 

bolsa. A sua superfície dispunha de uma cavidade para colocar o lápis e a caneta-pena687e um 

orifício para o tinteiro que abastecia a caneta-pena. Este tipo de carteira perdurou somente até 

a existência dos grupos escolares, momento em que ainda havia as turmas masculinas e 

femininas e, portanto, sentavam-se dois meninos ou duas meninas. Souza (1998) explica que 

esse modelo de carteira foi adotado na maioria das escolas paulistas, pois, por serem objetos 

fundamentais da sala de aula, propiciava uma economia de recursos financeiros.  

Essa carteira possuía o banco do aluno sentado à frente conjugado com a 

carteira do aluno de trás e qualquer movimento atrapalharia os colegas imediatamente anterior 

e posterior. Por isso, para evitar o deslocamento e ruídos provocados pelo contato dos pés das 

carteiras como o piso, estas eram presas ao chão, o que impedia a mudança de posição. 

Atualmente, conforme se observa nas figuras 80, 81, 106, 111, 122, 123 e 136, prevalece o 

modelo de carteira individual, no entanto fica evidente a diferença de cores, de material e de 

qualidade. Diferentemente da década que antecede e das duas décadas posteriores à segunda 

metade do século XX, quando se utilizavam carteiras e cadeiras em aço e em madeira nobre 

maciça e na cor escura, o que se vê nas atuais salas de aulas, são objetos industrializados, 

fabricados em compensado de madeira ou plástico e de coloração clara.  

Certamente o uso de madeira maciça para a construção de móveis devia-se à 

abundância desse material na natureza naquela época, e, consequentemente, acessível 

financeiramente. Em virtude do intenso desmatamento, ocasionando a escassez de madeira 

nobre e o seu encarecimento, houve a necessidade de substituição do material na fabricação 

de móveis, em específico, o mobiliário escolar. Apesar de não possuir o mesmo requinte, 

seguramente atende muito mais os princípios sanitários e higiênicos, pois esta cor clara 

permite a visualização da sujeira e, o material, feito em compensado de madeira revestido 

com plástico, facilita o processo de limpeza, pois pode ser umedecido e rapidamente enxuto. 

Para se escrever com a caneta-pena, frequentemente se fazia necessário 

mergulhar o seu bico na tinta. De acordo com alunos688, apenas no terceiro e quarto anos do 

                                                 
686ALMEIDA; GEORGINA; BONIN; RAGONHA; QUITÉRIO; AFONSO; BOTENI; GOMES; MACHADO, 
2014; LOPES; LUIZ, 2014a; LUIZ, 2014b. 
687 Caneta-pena ou pena de escrever: predecessora da caneta-tinteiro. A caneta-pena, sempre que se deseja 
escrever, deve ser molhada no tinteiro, já a caneta-tinteiro possui reservatório de tinta permanente. 
688 AFONSO; BONIN; ALMEIDA, 2014. 
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primário que se iniciava a escrita com a caneta bico de pena, sendo que no primeiro e segundo 

anos só se escrevia com lápis grafite e lápis de cor para desenho. Quando a tinta derramasse 

ou escrevessem errado, usavam o mata-borrão689 para eliminar o excesso. Um fato 

interessante foi relatado por um aluno690: “num período que houve carência de borracha, 

utilizavam-se um pedaço de miolo do lanche (pão) para apagar os erros, pois usavam lápis”. 

Se aprender a escrever utilizando-se um lápis exige muita coordenação motora, 

o uso da caneta-pena nesta fase, de alfabetização, certamente dificultava ainda mais o 

processo de escrita, devido ao seu complexo uso. Por isso, os alunos, primeiramente, 

aprendiam a escrever usando-se o lápis, durante os dois primeiros anos do curso e, somente 

quando adquiriam a prática da escrita, ou seja, apenas nos dois anos finais era-lhes permitido 

usar a caneta. Uma aluna691 lembra que a caneta-pena entrou em desuso apenas na década de 

1960, sendo substituída pela caneta-tinteiro e, logo em seguida, timidamente, pela caneta 

esferográfica. O aparecimento, uso, modificação e desaparecimento de objetos escolares, 

conforme Souza (1998) revela as práticas educacionais e suas transformações. 

O quadro-negro, objeto constante do mobiliário escolar e exemplo de 

resistência, pois, apesar de algumas modificações estruturais, permanece com a mesma 

funcionalidade, tem sua denominação justificada por, no passado, sua superfície possuir a 

uma cor escura, feito com folhas finas e lisas de ardósia preta ou cinza escuro. Segundo 

alunos692 da década de 1950, essa coloração ainda resistia naquele período. Mais tarde, 

alterou-se para a cor verde, como ainda prevalece atualmente, conforme se vê nas figuras 106, 

122 e 136, sendo que em muitas salas de aulas a sua configuração já possui a cor branca, cujo 

marcador, agora um pincel, substituiu o giz, como o que a professora utiliza em aula na sala 

de informática, apresentada na figura 118. A transformação de cores ocorrida na evolução do 

quadro de escrever aparece justificada a partir de textos presentes em cadernos de normalistas 

para o preparo de aulas práticas a estudantes do ensino primário da década de 1950: 

Para atender as exigências da moderna higiene tem-se procurado fazer a 
lousa de côr branca com giz preto, quadro marrom, azul celeste e azeitonado. 
Parece-me que êste último é a coloração mais indicada. Estão com a palavra 
os oftalmologistas. (CAMARGO, 2000, p.117). 
 

Embora o termo quadro-negro ainda seja usado, devido à perda da cor que o 

denomina, a esse instrumento com superfície reutilizável, pois se utiliza marcadores 

                                                 
689 Peça em forma de meia lua, utilizada sobreposta à escrita fresca para secar ou retirar a tinta excedente, 
evitando o borrão.  
690 MACHADO, 2014.  
691 LOPES, 2014a. 
692 GOMES; MACHADO; AFONSO; ALMEIDA, 2014. 
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apagáveis, chamamo-los, também, de lousa, quadro de giz ou quadro de escrever. O quadro de 

giz constitui um dispositivo fundamental para o ensino simultâneo, pois, a partir dele, pode-se 

ensinar várias crianças de uma só vez. Ao mesmo tempo em que o professor o utiliza para o 

ensino da escrita, explicar conteúdos e destacar informações, a partir dele o aluno observa e 

pratica a escrita, registra o conteúdo aprendido e realiza as atividades propostas. Ainda, em 

relação ao seu uso, conforme Camargo (2000), frases nos cadernos de normalistas da década 

de 1950 já as orientavam a não usar o quadro-negro com exclusivismo e que deveriam buscar 

outros meios audiovisuais. 

Delimitado no formato retangular, o quadro de escrever, continua disposto à 

frente da sala de aula, assim como a mesa do professor, como se pode verificar nas figuras 

106, 122 e 136, ainda que algumas salas de aula, principalmente as herdadas dos extintos 

grupos escolares, possuam outra lousa em sua lateral direita, já que a lateral esquerda sempre 

se reservou para a entrada de luz, situando-se, portanto, as janelas. Como utensílio essencial e 

caracterizador da sala de aula, o quadro de giz associa-se à representação de docência, de 

escola, de ensino, uma vez que, em desenhos, pinturas e fotografias, essas situações, 

comumente, são retratadas diante dele.  

A versão mais evoluída do quadro-negro tem sido a lousa digital, a qual 

dispensa o uso de giz e pincel, sendo orientada por meio da sensibilidade do toque em sua 

tela. Ainda que ocorram mudanças nas cores, enquanto existir a parceria entre a lousa e o giz, 

os quesitos sanitários e higiênicos permanecerão insatisfeitos, já que as ações de escrever e 

apagar o quadro ocasiona a liberação de poeira, impregnando todos no interior da sala de aula. 

Qualquer que seja a natureza ou a cor, a lousa continuará sendo um frequente e importante 

recurso, embora não seja o único, para o processo de ensino e aprendizagem.  

Enquanto o quadro de escrever consiste num recurso didático-pedagógico de 

uso comum, ainda que com propósitos distintos, para o professor e aluno, ou seja, de uso 

coletivo, outros materiais são específicos apenas para alunos, de utilização individual, como 

lápis, canetas, bolsa, livros, cadernos e outros. Mesmo que todos constituam práticas 

escolares, conforme Camargo (2000), nos cadernos estão representadas as práticas de ensino 

de acordo com modelos pedagógicos. 

Repare nas duas páginas de um caderno de uma aluna da 7a série do curso de 1o 

grau do ano de 1975, apresentadas na figura 100. Trata-se de um caderno pequeno, de 

brochura e da disciplina de Geografia. Nele consta um mapa mundi reproduzido pela aluna e 

parte de uma sequência de exercícios de múltipla escolha, manuscrito na forma cursiva e à 

tinta.  Indícios como estes presentes nos cadernos podem fornecer detalhes do processo de 
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ensino e aprendizagem contemporâneo, tais como o currículo, o método utilizado, o sistema 

de avaliação... 

 
Figura 100. Caderno de Geografia de aluna da 7a série B do 1o grau, 1975. 

 
Fonte: Acervo Angela Maria Archiuzi Lopes. 
 

Alunos693 da década de 1950 relatam que os livros e cadernos utilizados eram 

comprados pela família e àqueles cujos pais declaravam ter baixa renda financeira, a Caixa 

Escolar fornecia os materiais escolares. Os cadernos e livros possuíam o formato pequeno, 

fino e de brochura, que deveria ser encapado, cada série de uma cor e etiquetado com o nome 

do aluno. Ainda, segundo alguns alunos daquele período:  

[...]. A Caixa Escolar mantinha uma Cooperativa, instituída para desenvolver 
o aspecto pedagógico e social. A escola apresentava um rol de material 
escolar a ser providenciado, adquiria o material (aproveitando o menor custo 
em relação à quantidade) e os preços eram fixados abaixo do comércio local, 
porém, com uma margem que permitia a doação aos alunos carentes. O 
material era distribuído ao mesmo tempo para todos, sem distinção de quem 
podia ou não comprá-lo.694 [...]. A Caixa Escolar era uma espécie de loja 
criada para ajudar os alunos mais pobres. Os alunos da Caixa recebiam 
material escolar grátis.695 

                                                 
693ALMEIDA; MACHADO; AFONSO; GOMES; GEORGINI; RAGONHA, 2014; LUIZ, 2014a; LUIZ, 2014b. 
694 DUARTE, 2014. 
695 ALMEIDA, 2014. 



242 

 

 

Atualmente vivenciamos uma situação muito diferente, pois todos os alunos da 

educação básica das escolas públicas, independente da classe social, são contemplados com 

livros didáticos para cada componente curricular, além de um conjunto de materiais básicos, 

incluindo caderno, lápis, borracha, caneta, régua, esquadro, transferidor, apontador, cola, lápis 

de cor e outros. Ainda que a distribuição desses materiais beneficie muitos estudantes de 

baixa renda, em contrapartida, convivemos com o desperdício, pois alguns alunos numa 

melhor condição financeira acabam adquirindo os seus próprios materiais e aqueles doados 

pelo Governo muitas vezes não possuem um destino adequado. Esses recursos poderiam ser 

melhores administrados se à escola fosse dada a autonomia para gerenciá-los. 

Embora o caderno com espiral tenha sido lançado no Brasil na década de 1930, 

o seu uso na metade do século ainda não estava popularizado, contudo, apesar disso, o de 

brochura, como se vê nas figuras 81, 100, 104 e 141, era e continua sendo o mais adequado 

para crianças em questão de durabilidade e manutenção, visto que as folhas não se 

desprendem facilmente como o de espiral.  

Aquela geração de brasileiros, conforme afirmam alunos696 daquele período, 

utilizaram e foram alfabetizados por meio da cartilha Caminho Suave697, cuja alfabetização 

acontecia a partir da associação com imagens, baseando-se no método sintético698 (silábico). 

Embora não seja mais adotada nos sistemas de ensino do país, o seu uso estendeu-se por 

várias décadas, prevalecendo até 1995, quando foi substituída, adotando-se um novo modelo 

baseado no construtivismo699. A partir desse momento houve uma maior preocupação com a 

compreensão do processo de aquisição da leitura e escrita, em que a alfabetização passou a ser 

desenvolvida de uma forma que tivesse significado para a criança e que ela pudesse atribuir 

sentidos, já que, até então, sempre esteve muito presente a memorização. 

No acervo particular de alguns daqueles alunos encontramos também vários 

livros utilizados por eles. A série de livros Lições do Tio Emilio700 era composta por um 

conjunto de textos acompanhados por noções de gramática, vocabulário e questionário, em 

que se apresentavam ao aluno as diversas possibilidades de vivência no mundo, quer 

                                                 
696MACHADO; AFONSO; GOMES, 2014; LUIZ, 2014b. 
697Publicada a sua primeira edição em 1948, por Branca Alves de Lima. 
698 O método sintético obedece a certa ordem: vai da letra ao texto a partir da soletração e silabação, onde o 
aluno memoriza as sílabas para em seguida desenvolver a leitura e escrita de palavras e frase, ou seja, da parte 
para o todo, diferentemente do método analítico, cuja leitura acontece como um ato global e audiovisual, 
partindo de unidades completas de linguagem para posteriormente dividi-las em partes menores. 
699 O conhecimento não se encontra acabado, mas em constante processo de construção a partir da interação do 
indivíduo com o meio.   
700 LIMA, Hildebrando de. Lições do Tio Emilio: quarto grau primário. 27 ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1953, 302p. 
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estivessem na cidade, no campo ou na praia. Para cada série, da segunda à quarta, os textos 

abordavam um modo de vida. A segunda série discutia a cidade, com seus problemas de 

trânsito, suas indústrias, do ensino técnico...; a terceira série tratava do campo, com o intuito 

de despertar o interesse da criança pela terra; a quarta série mostrava as riquezas do mar e dos 

rios. Assim, independentemente de onde a criança vivia, gradativamente ela poderia conhecer, 

a partir de leituras reais, outras experiências, proporcionando uma visão geral sobre o mundo. 

Conforme aparece destacado em sua capa, na figura 101, o livro possuía um suplemento 

destinado às demais disciplinas do currículo, como história, geografia, aritmética e ciências 

naturais, cujas lições eram constituídas por textos e questionários. 

 
Figura 101. Livro de Lições do Tio Emílio, década de 1950. 

 
Fonte: Acervo Rosa Pascoalatto. 

 

Já no Primeiro Livro de Leituras Moraes e Instrutivas701, apresentado na figura 

102, eram desenvolvidas atividades de ortografia e ampliação do vocabulário por meio de 

sinônimos. Precedendo o texto, tinha-se um rol de palavras utilizadas para o ditado, e o seu 

corpo apresenta diversas palavras sublinhadas, contidas num vocabulário ao final do volume, 

                                                 
701KÖPKE, João. Primeiro Livro de Leituras Moraes e Instructivas. Série Rangel Pestana. 85 ed. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1937. 168p. 
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o que permitia ao aluno elaborar a mesma sentença com expressões sinônimas. As orações do 

texto apresentavam-se numeradas em algarismos cardinais e em ordem crescente, cuja 

segmentação facilitava a leitura, cabendo a cada aluno uma oração. Como a própria 

denominação do livro denota, este compunha por textos de caráter cívico e moral. A escola 

utilizava o ditado, assim como a cópia, para fazer o aluno fixar as palavras, desenvolver a 

atenção e também, como forma de mantê-lo em silêncio.  

Num período em que a televisão não estava acessível e a internet ausente, os 

livros representavam uma das poucas fontes de conhecimento e ainda assim, limitados aos 

ensinamentos que o Governo quisesse propagar e inculcar nas crianças.  

 
Figura 102. Primeiro Livro de Leituras Moraes e Instrutivas, década de 1950. 

 

Fonte: Acervo Rosa Pascoalatto. 
 

Os alunos702 e uma professora703 citam que dentre alguns dos cadernos havia o 

de caligrafia, utilizado para aprimorar a letra; o de ocupação, que o aluno usava durante as 

aulas, onde se fazia lições de aritmética, linguagem, história, geografia, ciências naturais; e o 

                                                 
702 ALMEIDA; AFONSO; GEORGINA; RAGONHA; MACHADO, 2014; LUIZ, 2014a; LUIZ, 2014b.   
703 QUITÉRIO, 2014. 
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de apontamentos, onde eram registrados textos. Esses cadernos os alunos levavam para casa, 

permanecendo na escola, guardados no armário, apenas o caderno de execução, em que eram 

realizadas as atividades avaliativas, como também, as provas mensais. Frequentemente estes 

eram levados para casa pela professora para corrigi-los. Usavam uma bolsa de pano, à 

tiracolo, (embornal) para acondicionar e transportar os materiais escolares.   

Portanto, naquele período de grupo escolar, havia dois tipos de cadernos: os de 

casa e o de classe, sendo que para este último o professor dedicava parte de seu tempo 

extraescolar para verificar e analisar as atividades realizadas pelos alunos. Essa, dentre 

diversas outras atribuições como preparação de aulas e aperfeiçoamento contínuo, somadas ao 

excesso de aulas que o professor atualmente deve comportar no exercício de seu cargo ou 

função, resulta numa sobrecarga de trabalho, cuja aula torna-se suscetível ao 

comprometimento de sua qualidade. Em relação ao tipo de bolsa utilizada pelos alunos, 

podemos observar um deles na figura 103704, utilizado na década de 1970. 

 
Figura 103. Alunas em trajeto de retorno da escola, 1972. 

 
Fonte: Acervo Fátima Fernandes Porreca. 

                                                 
704 Fátima Fernandes Porreca (à esquerda) e Vera Lúcia Forster (à direta). 
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Os modelos de bolsas predominantes eram: o de alça curta, carregada pelas 

mãos, como nas figuras 103 e 139, e o de alça comprida, de pendurar sobreposta ao ombro. 

Hoje em dia, como vemos nas figuras 111, 123, 127 e 136, o padrão de bolsa utilizada possui 

duas alças para ombros, sendo transportada nas costas e, também, acrescida de uma alça curta, 

permitindo a opção de carregá-la pela mão.  

 
5.2. Organização do trabalho, espaço e tempo escolar.   
 

Enquanto as atividades nas escolas de primeiras letras ou escolas isoladas 

resumiam-se apenas ao ambiente destinado à sala de aula, composto pela figura do professor e 

um grupo de alunos heterogêneos, de idades e graus de escolarização diversa, a partir da 

criação da escola graduada introduziu-se uma nova organização do espaço e tempo escolares. 

O grupo escolar, constituído por um edifício com várias salas de aula, com 

alunos distribuídos em turmas homogêneas, em relação à idade e ao nível de conhecimento e 

uma divisão de trabalho docente por classes e séries, mediante um calendário escolar em que 

cada dia letivo distribuía-se em períodos de aula, compreendeu uma organização 

administrativo-pedagógica racional e econômica de espaço e tempo escolares, cujas 

características apresentam-se como legados para a escola contemporânea. Diante da nova 

estrutura física instalada e, consequentemente, do acúmulo de grande número de alunos num 

mesmo prédio, foi necessário organizar o quadro de trabalhadores escolares, incluindo, além 

de professores, um diretor, um porteiro e um servente.  

Mediante o estabelecido pelo regimento705 escolar das escolas públicas, 

aprovado em 1894, os trabalhos do ano letivo nos estabelecimentos de ensino iniciavam-se 

um mês depois do término dos exames finais e o exercício escolar cessava apenas aos 

domingos, nos dias de carnaval, nos quatro dias últimos da Semana Santa (de quarta a 

sábado), em algumas datas comemorativas e feriados nacionais (24 de fevereiro, 21 de abril, 3 

de maio, 13 de maio, 14 de julho, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro e 15 de 

novembro), e num breve recesso escolar compreendido de 20 a 30 de junho e um mês depois 

de concluídos os exames finais. Decorrido meio século, em 1944706, momento de instalação 

do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, este ainda se regia conforme as mesmas diretrizes, 

com aulas aos sábados e o ano letivo possuía, aproximadamente, 210 dias, cujo 

                                                 
705 SÃO PAULO, 1894.  
706 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944. 
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funcionamento se dava em dois períodos de quatro horas e as férias totalizavam 30 dias, 

correspondentes ao mês de julho. 

Apenas a partir de 1971 as aulas aos sábados no curso primário foram 

suprimidas707, pois a frequência dos alunos aos sábados vinha diminuindo progressivamente, 

com sério prejuízo para o ensino. Assim, o ano escolar foi dividido em dois períodos: de 1o de 

fevereiro a 30 de junho e de 1o de agosto a 20 de dezembro, e os demais dias exclusos desses 

intervalos correspondiam às férias ou recesso. Enquanto naquele período cada turno de aulas 

contabilizava quatro horas, atualmente cada período da escola corresponde a 5 horas, 

incluindo 20 minutos para o intervalo. Haja vista que, embora tenha diminuído o número de 

dias letivos semanais, aumentou-se o tempo de permanência diária no estabelecimento de 

ensino. No entanto, mesmo que a analogia nos forneça tempos equivalentes, o interesse maior 

é que a escola cumpra a especificidade de sua função, com melhores condições materiais e de 

trabalho docente e eficiência no processo de ensino e aprendizagem, requisitos fundamentais e 

correlacionados para se atingir qualidade na educação. 

Cabe destacar também a mudança na organização do trabalho docente em face 

da estruturação do currículo, pois enquanto no ensino fundamental I (antigo primário) um 

único profissional desenvolve todos os conteúdos, no ensino fundamental II (antigo ginasial) 

os conteúdos são distribuídos em diversos componentes curriculares e seus respectivos 

professores. A criança que convivia com um professor todo o tempo escolar, de repente, 

percebe e estranha que este se divide juntamente com os conteúdos, ao mesmo tempo em que 

os docentes se multiplicam. Sem dúvida, um momento de muita perplexidade para a criança. 

Ao diretor, como apresentado na figura 104, além de dirigir o grupo escolar 

cabiam-lhe todas as atividades administrativas e burocráticas incluindo fiscalizar as classes e 

a aplicação do método de ensino; representar a escola em relações externas; realizar a 

matrícula, eliminação, exames finais e classificação dos alunos; elaborar e apresentar mapas 

de movimento mensais e semestrais; velar pelo patrimônio escolar; organizar a folha de 

pagamento dos professores e funcionários; cuidar das caixas econômicas escolares, realizar 

estatísticas e recenseamentos.  

Paralelamente à ampliação do número de classes nos grupos escolares, em 

virtude do desdobramento e tresdobramento dos períodos, visando a atender um maior 

número de crianças, utilizando-se dos mesmos espaços já existentes, ao diretor, para satisfazer 

o aumento no volume de trabalho, já que não havia escriturário nem secretário escolar, 

                                                 
707 SÃO PAULO, 1970a. 
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confiaram-lhe auxiliares, cuja função era exercida por professor efetivo. Já ao porteiro e ao 

servente incumbiam-lhes zelar pela organização e limpeza do estabelecimento. Dentre 

algumas funções do porteiro, cabiam-lhe realizar a entrada e a saída dos alunos do grupo 

escolar e tocar o sino (a campainha) no início e fim das aulas (dos períodos) e do recreio; ao 

servente competia a limpeza e a manutenção dos espaços físicos, como visto na figura 76. 

Perceba na figura 104 a pose do diretor em sua sala sentado diante de sua mesa 

segurando em uma das mãos um lápis (ou caneta) e a expressão de seriedade e olhar 

direcionado ao dirigir-se ao aluno. Tudo isso remete àquele que toma as decisões, ou seja, tem 

o poder. 

 
Figura 104. Diretor708 do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 1954. 

 
Fonte: Acervo Celso Lordello Duarte. 

 

Os cargos administrativos de direção e supervisão como os de delegado de 

ensino, inspetor escolar e diretor de escola, como constatamos em relatórios do presidente da 

Província, nos mapas do movimento, nos anuários do ensino, em depoimentos e em 

fotografias, até o período de existência dos grupos escolares eram, exclusivamente, ocupados 

por homens, enquanto que o corpo docente dos grupos escolares já era predominantemente 

                                                 
708 Professor Lázaro Duarte do Pateo. 
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feminino, em que, quase sempre, o diretor era o único representante do sexo masculino, 

revelando a divisão sexual do trabalho. As mulheres ficavam restritas aos cargos de 

professoras e funcionárias (serventes). Observe a tabela 3, em que aparece a relação dos 

professores e funcionários do Terceiro Grupo Escolar de Limeira em 1944, ano de sua 

instalação. O único profissional do sexo masculino era o diretor. 

Até o final do século XIX o sexo masculino era a maioria no exercício do 

magistério primário, mas com a criação dos grupos escolares e a ampliação do número de 

alunos, simultaneamente a um período de grande urbanização e desenvolvimento econômico, 

ampliou-se a diversidade na oferta de trabalhos e os homens migraram para outras profissões 

mais bem remuneradas ou continuaram no magistério, mas exercendo cargos de chefia. 

Naquele momento ocorreu uma crescente inserção feminina no magistério primário, como 

evidenciado na figura 86, em que a mulher já era a maioria entre os complementaristas, cuja 

predominância pode ser evidenciada na tabela 3 e que se reflete nas atuais escolas do ensino 

fundamental de ciclo I (antigo primário).  

 
Tabela 3. Relação de docentes e funcionários, 1944.709 

Nome Cargo/Função 
Almira Pelegrini  Professora adjunta –1o ano masculino 

Angelina de Felice  Professora adjunta –1o ano feminino 
Esther Fonseca de Oliveira Professora adjunta –1o ano misto 

Edith Camillo  Professora adjunta –2o ano misto 
Maria Aparecida Stephano Professora substituta 

Maria Aparecida Rodrigues Maduro  
Ernestina de Carvalho 

Professora substituta 
Professora substituta 

Rui Monteiro  Diretor 
Edith Camillo  Diretora substituta 

Jandira Roland710 Servente interina 
Fonte: TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944.  

 

No Terceiro Grupo Escolar de Limeira711, apenas em 1950 um homem ocupa o 

cargo de professor e somente em 1980 uma mulher exerce o cargo de diretora efetiva. A partir 

de 1951, quando se criou a função de auxiliar de diretor, esta atividade foi ocupada pelo 

gênero feminino, cujas atuantes eram professoras efetivas licenciadas do próprio grupo 

escolar. Nos grupos escolares, os professores (homens) poderiam apenas reger turmas 

                                                 
709 Ao final do ano letivo, no momento dos exames, o 2o ano misto era regido pela substituta Maria Aparecida 
Stephano; o 1o ano misto pela professora substituta Edir Assad; o 1o ano feminino pela substituta Priscila Castro 
Kühl (DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944c). 
710 Nomeada para exercer as funções de porteira do estabelecimento em caráter efetivo (SÃO PAULO, 1963). 
711 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944-1980. 
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masculinas, enquanto as professoras incumbiam-se das turmas de ambos os sexos e também 

das mistas.  

A série configurou-se na base estrutural da organização do trabalho escolar, 

cuja unidade temporal em comunhão com horários escolares e aos sistemas de exames, 

caracterizou as rotinas escolares, definindo práticas que engendram a identidade de uma 

instituição educacional (SOUZA, 2008). Pode-se observar a organização do trabalho escolar 

nas fotos de classe ou de turma, em que o grupo de alunos, comumente, aparece junto ao 

professor712 e, por vezes, também, com a presença do diretor713, como apresentado na figura 

105.  Para Souza (2001), fotografias como essas revelam a reprodução essencial da escola 

graduada, em que as relações de hierarquia e poder representadas (diretor-professor-aluno), 

faz da classe, a unidade de racionalização escolar. 

 
Figura 105. Turma de alunos do 2o ano masculino C, 1953. 

 
Fonte: Acervo Nicomedes José de Almeida. 
 

Apesar das fotografias de classe evidenciarem, além dos alunos, somente as 

figuras do professor e do diretor, sabemos que a atual organização do trabalho escolar 

representa muito mais que isso: constitui um conjunto muito mais abrangente de trabalhadores 

em educação, atuando em funções de natureza distintas das quais depende o funcionamento 

                                                 
712 Professora Francisca Soler. 
713 Professor Lázaro Duarte do Pateo. 
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da instituição de ensino. As concepções pedagógicas e administrativas adotadas ao longo do 

tempo agregaram à organização do trabalho da escola pública novos profissionais 

(merendeira, escriturário, servente, educadora sanitária, inspetor de alunos, secretário, 

dentista, assistente de diretor, coordenador pedagógico714, bibliotecário, vice-diretor, agente 

de organização escolar, agente de serviços escolares, gerente de organização escolar...)715 e 

novos ambientes escolares (secretaria, cozinha, gabinete dentário, sala para educadora 

sanitária, biblioteca, sala ambiente de informática...), visando à melhoria da funcionalidade 

escolar diante das novas exigências. 

A instauração de novas funções ou cargos de trabalho na escola pública resulta 

das novas atividades específicas e pertinentes aos ambientes escolares criados ou decorrentes 

da descentralização de serviços, devido ao aumento de trabalho proporcionado por uma 

demanda maior de alunos. A primeira situação pode ser evidenciada, por exemplo, quando se 

concebeu a merenda escolar, surgiu também a necessidade de um profissional competente que 

a preparasse: a merendeira. A segunda situação pode ser percebida quando houve o aumento 

quantitativo de crianças em idade escolar e, consequentemente, a necessidade do 

desdobramento e tresdobramento dos períodos de aula, o que exacerbou o volume de trabalho, 

desagregando parte do rol de atribuições do diretor de escola para outras funções: auxiliar de 

diretor, escriturário, secretário de escola, inspetor de aluno, coordenador pedagógico. Assim, 

muitas das atividades que anteriormente eram realizadas pelo diretor, foram remanejadas para 

novas funções e agora, a este restringe a responsabilidade pelo gerenciamento de todos os 

serviços e atividades institucionais.  

 Todos os profissionais providos nas escolas desempenham atividades que lhes 

são específicas e importantes para o processo educacional, haja vista que a necessidade os 

criou, no entanto, excluindo os professores e o diretor, os demais quase sempre são ocultados 

no ambiente escolar. Considere o agente de organização escolar. Como seria a escola 

atualmente sem esse profissional? Ah, não sabe nem mesmo as funções desempenhadas por 

ele? Pois bem, nas próprias palavras de um deles:  

                                                 
714 Função instituída nas escolas estaduais de São Paulo no início da segunda metade da década de 1980 (SÃO 
PAULO, 1985), cuja expansão nas unidades escolares com mais de 10 classes em funcionamento deu-se a partir 
de 1996. (SÃO PAULO, 1996a). 
715 Importa destacar que algumas funções tiveram as suas denominações alteradas ao longo do tempo: o vice-
diretor corresponde ao antigo assistente de diretor; o gerente de organização escolar corresponde ao antigo 
secretário de escola; o agente de organização escolar corresponde às antigas funções de escriturário e inspetor de 
alunos, cujo profissional desenvolve atividades relacionadas ao âmbito da organização da escolar, envolvendo a 
secretaria escolar e o atendimento a estudantes e à comunidade escolar em geral; o agente de serviços escolares 
corresponde às antigas funções de servente e merendeira, cujo profissional executa tarefas referentes à limpeza, 
manutenção e conservação do estabelecimento de ensino e ao zelo e preparo da merenda escolar. 
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[...] O agente de organização escolar atua em todas as áreas da escola, ou 
seja, realizamos de tudo um pouco, desde fazer a entrada e saída dos alunos, 
cuidar deles durante o intervalo, atender pais, auxiliar os professores, zelar 
pela organização e da manutenção da escola... No recesso efetuamos a 
matrícula ou rematrícula dos estudantes, separamos livros e materiais para os 
alunos a serem distribuídos no retorno às aulas...716 
 

 Apesar de recôndito, este funcionário existe e conhecendo-se algumas de suas 

funções, imaginar a escola sem tal profissional redunda em prejuízo no desenvolvimento do 

processo educacional, visto que o seu sucesso depende do suporte fornecido por toda equipe 

escolar. Ainda que alguns funcionários, como os gerentes de organização escolar, realizem 

atividades que pertenciam ao diretor de escola, eles não são revestidos da mesma importância. 

Basta observar a cena flagrada na figura 106, em nada manipulada, de uma agente de serviços 

escolares717 (servente) executando a limpeza em uma sala de aula para posterior uso do 

professor e alunos. Não há fotos de turma ou classe com profissionais dessa natureza em pose 

de poder, como acontece com o diretor e os professores.  

 
Figura 106. Agente de Serviços Escolares, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

                                                 
716 LIMA, 2014. 
717 Sr.a Maria de Fátima de Almeida. 
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Realizado, geralmente, no pré-período, entre períodos ou pós-períodos, o 

trabalho desta funcionária, embora seja importante e necessário, por ser frequentemente 

realizado, não é percebido, pois ao ingressar na sala e iniciar a aula, o professor e os alunos 

sempre encontram um ambiente limpo, higiênico e organizado, conforme uma própria 

funcionária do grupo escolar da década de 1970 relata: 

[...]. Cabia a mim a limpeza do piso superior da escola. Fazia a limpeza das 
salas de aula, corredor, vitrôs, carteiras, cadeiras..., usando ainda uma 
vassoura feita de vegetal. Realizava esse serviço diariamente, cedo, entre os 
turnos e no final da tarde. Quando os professores e os estudantes iniciavam o 
período encontravam as salas limpas e, no final do período, quando iam 
embora, limpávamos novamente. Os professores e os alunos encontravam 
tudo sempre muito limpo, em ordem e organizado.718 
 

Perceba a funcionária, numa sala vazia, sem os alunos e o professor. Após a 

execução de seu trabalho, também estarão ausentes eventuais desorganizações e sujeiras 

produzidas por eles, permanecendo a falta de visibilidade daquela profissional da escola. 

Portanto, a ocultação de profissionais como esta deve-se, justamente, ao fato de suas 

atividades serem realizadas e com eficiência, pois seria visivelmente percebida quando não 

efetuada.  

Observe o refeitório escolar na figura 107. Vemos ao fundo e ao centro uma 

abertura em que aparece na parte inferior, à direta, uma das merendeiras da escola. 

Provavelmente este “detalhe” não tenha sido percebido de imediato – quando percebido – por 

todos que observam a fotografia. Entretanto, a funcionária está ali, sempre esteve, e dela 

depende a existência desta situação tão significativa para o processo educacional: a merenda.  

Não há como imaginar a escola de agora sem merenda, pois ela constitui fator 

crucial para a educação popular, contribuindo para que as camadas populares continuem 

frequentando a escola, já que nela, muitas crianças, como os jovens que aparecem na figura 

107, realizam as suas principais refeições diárias. A alimentação proporcionada na merenda, 

conforme os alunos719 que diariamente a consomem, é variada, balanceada, saudável e muito 

nutritiva, composta de arroz, feijão, salada, carne, legumes e frequentemente tem frutas. 

Estudantes bem alimentados e saudáveis (bem-dispostos) representam uma 

necessidade fundamental para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, pois 

caracteriza-se uma completa incompatibilidade querer que um aluno faminto ou maldisposto 

se concentre, pense e realize as atividades propostas. Portanto, além de fortalecer o vínculo do 

aluno com a escola, a merenda também pode melhorar o rendimento escolar.  

                                                 
718 RAMOS, 2014. 
719 SELINGARDI,  2014; LOPES, 2014b. 
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Figura 107. Refeitório da E. E. “Professor Leovegildo Chagas Santos, 2014”. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
               

 No entanto, até os primeiros anos da década de 1950 a existência da merenda 

nas escolas era uma iniciativa voluntária desenvolvida pela comunidade escolar, resultado de 

contribuições à Caixa Escolar, a qual fornecia alimentação às crianças carentes. Conforme 

algumas professoras: 

[...] A merenda escolar era distribuída aos estudantes carentes e feita na 
própria escola. Algumas substitutas efetivas ajudavam no preparo dessa 
merenda que era feita com material do dia: sanduíches, geleias, frutas, frios, 
pão, bolachas. Cada dia era servido um produto, de acordo com donativos 
que a Caixa Escolar conseguia com o auxílio de pais de alunos, de 
professores, de empresas. Tudo era contabilizado e comprovado aos 
doadores e contribuintes e, também, aos pais que ajudavam 
espontaneamente.720. [...]. Havia o registro das contribuições em dinheiro 
para a Caixa Escolar no boletim do aluno. 721 

 
Alunos722 daquela época dizem que na escola havia merenda, mas que se 

resumia a um lanche (pão com mortadela ou doce de goiaba, por exemplo) e uma bebida (café 

                                                 
720 BARBOSA, 2014b. 
721 QUITÉRIO, 2014. 
722 AFONSO; BONELLO; BONIN; RAGONHA; GEORGINI; ALMEIDA, GOMES, MACHADO, 2014; 
LUIZ, 2014b; LUIZ, 2014a; 
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com leite, suco de groselha, leite com chocolate e no sabor morango, entre outras). Havia uma 

cantina para a venda de lanches e outras guloseimas para quem pudesse comprar, enquanto 

outros que podiam, levavam o seu lanche de casa, sendo que o mais comum era pão com 

banha723 e açúcar. Alguns estudantes acondicionavam o seu lanche em lancheiras, como a da 

garotinha à frente e à direita, na figura 139, da década de 1960, e quase sempre trocavam um 

pedaço do seu lanche com outro colega. Ainda, somente no Dia das Crianças todos recebiam a 

merenda: ganhavam um lanche e um refrigerante.  

Conforme o balancete divulgado na imprensa724 local, para mês de outubro de 

1946 foram distribuídos, no Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”, 2.922 pratos 

de sopa, dos quais 1.955 foram gratuitos e 967 vendidos. Portanto, para aquele período, 

aproximadamente 67% das crianças consumidoras de merenda a recebiam gratuitamente, fator 

revelador de que a maioria das crianças atendidas pelo grupo escolar situava-se em um nível 

socioeconômico baixo. Deste modo, o aluno que não pertencia à Caixa Escolar e não levava 

lanche, teria que comprar ou ficava sem comer. Se bem alimentado, o estudante, muitas vezes, 

apresenta dificuldades em compreender o conteúdo, imagine para esta mesma situação um 

aluno faminto: obviamente não conseguiria aprender e, inclusive, seria um candidato em 

potencial a abandonar a escola.  

Em 1955, com a instituição725 da Campanha da Merenda Escolar, iniciou-se a 

destinação de recursos públicos, técnicos e financeiros, para a manutenção da merenda nas 

escolas públicas. Somente a partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição 

Federal726, foi assegurado o direito à alimentação escolar para todos os estudantes do ensino 

fundamental, cuja universalidade do atendimento a todos os alunos da educação básica da 

rede pública deu-se apenas em 2009, com a regulamentação727 do Plano Nacional de 

Alimentação Escolar, o qual aborda a alimentação como uma ação pedagógica essencial na 

formação dos estudantes, com a oferta de refeições e desenvolvimento de ações de educação 

alimentar e nutricional. 

Entretanto, mesmo com o fornecimento de merenda a todos os alunos, muitos 

ainda preferem levar um lanche de casa ou, com a introdução das cantinas escolares, como a 

que se observa ao fundo, à esquerda do refeitório, na figura 107, outros, providos de uma boa 

condição financeira, optam por comprá-lo. Se o processo de produção da alimentação escolar 

                                                 
723 O uso da banha de porco justifica por ser um produto que pode ser conservado à temperatura ambiente, pois, 
naquele período, nem todas as famílias tinham acesso à energia elétrica, muito menos, à geladeira.  
724 GAZETA DE LIMERIA, 7 de novembro de 1946.  
725 BRASIL, 1955. 
726 Constituição da República Federativa do Brasil. 
727 BRASIL, 2009a. 



256 

 

 

hoje em dia encontra-se cada vez mais prático e sofisticado, dispondo de fogões e 

refrigeradores industriais e diversos outros utensílios domésticos elétricos que facilitam e 

economiza o tempo de preparo, durante as décadas de 1970 e 1980, como conta uma 

merendeira daquele período:   

[...]. Para o preparo da merenda utilizava-se o fogão à lenha, pois ainda não 
havia fogão a gás. E mesmo quando chegou o fogão a gás, ainda 
utilizávamos o fogão à lenha, pois o fogão era de duas bocas e não era 
suficiente. Os pratos eram de louça e a colher de metal. O cardápio variava 
durante os dias da semana. Tanto os alunos como as professoras também 
comiam a merenda. Logo pela manhã era servido leite com chocolate e havia 
sopa durante o recreio nos três períodos: sopa de macarrão, sagu, arroz, 
feijão e refresco (groselha). 728 
 

 Diferentemente do destacado pela funcionária, agora, como mostra a figura 

107, os pratos e talheres da merenda são de plástico. Embora este material represente 

economia de custos, já que dificilmente se quebra ao cair ou ao se chocar com outro objeto, 

além de evitar acidentes que coloquem em risco a integridade física dos estudantes, os usos 

desses utensílios são muito menos higiênicos que os de porcelana, vidro ou aço inox, pois 

podem apresentar fissuras e nessas ocorrerem o acúmulo de resíduos e bactérias nocivas ao 

organismo. Assim, apesar da cozinha acompanhar a evolução tecnológica ainda tem que 

avançar na questão de higiene.  E se o uso de utensílios de vidro, aço inox e porcelana podem 

representar situações de perigo aos estudantes, a escola possui uma importante oportunidade 

para orientá-los e ensiná-los a utilizarem-nos adequadamente. 

 Já o fato dos professores e funcionários consumirem a merenda, ainda que 

pareça natural e justo, já que além de trabalharem na escola também precisam se alimentar, 

visto que, muitas vezes, devido à baixa remuneração assumem uma jornada ampliada de 

trabalho que acarreta na emenda de períodos, faltando-lhes tempo para deslocarem até suas 

residências ou recursos financeiros para frequentarem restaurantes diariamente, esta encontra-

se voltada exclusivamente aos alunos da educação básica. Portanto, até hoje essa necessidade 

básica do trabalhador em educação não foi regulamentada729, estendendo-lhes como um 

direito, cujo procedimento quando ocorre e, mesmo assim, ainda em caráter ilegal, depende 

do bom senso dos diretores.  

Perceba na figura 107, a grande quantidade de estudantes consumindo 

refeições e aqueles na fila aguardando por ela. O espaço do pátio, em pleno horário de recreio, 

encontra-se em constante rotatividade, pois é o momento utilizado também para tomar água e 

                                                 
728 MEIRA, 2014. 
729 Encontra-se em trâmite o Projeto de Lei Nacional no: 457 de 2015 que estende o direito à merenda escolar a 
todos os profissionais de educação da rede pública de ensino básico. 
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ir ao banheiro. O fato dos alunos ocuparem esse intervalo se alimentando, quando poderiam 

usá-lo para relaxar e se divertir, justifica a necessidade e a importância da merenda. Assim, 

fica evidente a incompatibilidade de apenas 20 minutos de recreio para a realização de todas 

essas atividades, considerando que o tempo gasto no trânsito da sala de aula até pátio 

encontra-se incluso neste intervalo e que para a realização de todas essas tarefas, cada um 

deve aguardar a sua vez, já que não existe um banheiro, um bebedouro e um lavatório para 

cada aluno. O que acontece comumente é que, ao término desse momento, muitos alunos 

ainda se encontram na fila para retirar a sua refeição e diante da necessidade de retornar à sala 

de aula acabam por engolir o alimento e não realizando a necessária higiene bucal.  

Embora a escovação dentária após as refeições seja um ato indispensável para a 

saúde e higiene do estudante, na escola, este hábito saudável torna-se impraticável diante do 

pouco tempo de recreio proporcionado para a realização dessa e de outras necessidades 

fisiológicas e higiênico-sanitárias. Assim, enquanto a escola de hoje não se preocupa e não 

fornece as condições mínimas humanas para a realização dessas práticas, em épocas 

anteriores ela esteve muito atrelada a questões hospitalar, de saúde e higiene.  

No período de existência dos grupos escolares, as epidemias eram constantes e, 

consequentemente, a ausência de alunos na escola era grande, inclusive devido a infecções 

dentárias. Para o tratamento dos dentes dos alunos o quadro dos funcionários da escola foi 

acrescido de um dentista e um espaço específico: o gabinete dentário. Para a orientação dos 

estudantes sobre as questões de higiene e saúde criou-se uma nova função: educadora 

sanitária. 

Ainda que o aspecto higiênico nos grupos escolares fosse regularmente 

fiscalizado pelos médicos inspetores ou inspetores escolares, de acordo com o anuário730 do 

ensino do estado de São Paulo, o cuidado e a assistência odontológica aos estudantes 

ocorreram somente a partir de 1912 com a introdução do primeiro Dispensário de Assistência 

Dentária Escolar num estabelecimento público de ensino. Já a educação sanitária teve início 

em 1925 com a reorganização do serviço sanitário do Estado, sendo criado o curso para a 

formação de educadores sanitários e posteriormente a sua inserção nas escolas.731 

Inicialmente, os serviços de saúde escolar restringiram-se às instituições de ensino da capital 

e, apenas a partir de 1943, estendeu-se para as unidades escolares primárias do Interior do 

Estado. 732 

                                                 
730 SÃO PAULO, 1912b. 
731 SÃO PAULO, 1925c. 
732 SÃO PAULO, 1943. 
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No Terceiro Grupo Escolar de Limeira, apesar da sala para o gabinete dentário 

constar desde a planta do edifício elaborada em 1944, este foi inaugurado apenas em 8 de 

dezembro de 1951 e somente a partir de 1964 teve uma profissional exercendo a função de 

educadora sanitária, ambos ocupando o mesmo espaço (sala), como o que aparece na figura 

108. Conforme constatado nos mapas de movimento do grupo escolar e nos anuários do 

ensino paulista, a educação sanitária caracterizava-se como uma profissão feminina. Enquanto 

a educadora sanitária integrava o quadro de funcionários da escola, o dentista atuava como 

extranumerário mensalista, contratado pela municipalidade. 

Observe o gabinete dentário733 na figura 108 e a situação em que uma aluna 

aparece sendo submetida a um procedimento odontológico no interior da própria escola. Esta 

cena não pode mais ser visualizada nas escolas públicas estaduais, contudo, se fazendo 

presente mesmo após a extinção dos grupos escolares, prevaleceu até o final da primeira 

década de 2000.  

Se nos dias de hoje com toda praticidade e eficiência devido à evolução 

científica e tecnológica o dentista é temido até mesmo por adultos, imagine como uma criança 

reagia na década de 1950 ao saber que teria de frequentar o gabinete dentário. Alunos734 

daquela época lembram que o gabinete dentário funcionava diariamente, alternando entre os 

períodos da manhã e da tarde, atendendo-lhes, e que, geralmente, era pavoroso ir ao dentista. 

Inclusive, eram realizadas campanhas de vacinação nas escolas contra tétano e varíola, cujas 

vacinas eram injetadas por meio de pistolas735, além de pílulas (bolinhas de uma substância 

oleosa) que eram ingeridas pelos estudantes para eliminar vermes. 

Esse medo em frequentar o gabinete dentário aparece evidente na situação da 

figura 108, em que a aluna, num ato de nervosismo, mantém o dedo polegar de sua mão 

esquerda levantado. Quanto ao vermífugo, alunas736 relatam que “[...] formavam fila e, ao se 

aproximarem do enfermeiro, este depositava a substância em suas bocas. O paladar era 

desagradável, mas não podia reclamar. As lombrigas eram eliminadas naturalmente ao 

utilizarem o banheiro”. A presença de dentista e educadora sanitária na escola, embora a sua 

função principal fosse o ensino, evidenciou a intensa relação entre saúde e educação737, pois 

                                                 
733 Dentista José Lázaro da Silva – ciclo básico infantil A (CBI-A). Na Escola Estadual “Professor Leovegildo 
Chagas Santos” este serviço teve o seu encerramento definitivo em 2010. 
734 GOMES; BONELLO; BONIN; VAZ, 2014; CAMPOS, 2014a; BARBOSA; LUIZ, 2014b. 
735 Possuíam o formato aproximado de um revolver, cuja vacina era injetada, sob pressão, na pele, evitando-se a 
contaminação. 
736 BONIN; VAZ, 2014. 
737 Vale lembrar que até o ano de 1947 os assuntos referentes à saúde e à educação eram geridos por uma única 
secretaria: Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Dessa forma, naquele período o 
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não há como exigir que o aluno frequente a escola e que se obtenha sucesso no processo de 

ensino e aprendizagem se o mesmo encontra-se enfermo. 

 
Figura 108. Gabinete dentário da E. E. “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 1997. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Pensando-se nisso, já que somente as escolas urbanas – os grupos escolares – 

estavam providas com gabinete dentário, para fornecer uma completa assistência odontológica 

aos alunos da zona rural, o Serviço Odontológico do Estado criou em diversos municípios 

uma unidade volante rural, equipada para a realização de todos os procedimentos 

odontológicos básicos. No município de Limeira este tipo de atendimento aos estudantes das 

escolas isoladas rurais, cujo carro de saúde do Serviço Dentário Escolar pode ser visto na 

figura 109, foi inaugurado738 em 1968 e contava com a parceria da prefeitura, que custeava 

metade do valor dos equipamentos, além de veículo e motorista para o transporte da unidade 

volante rural. 

                                                                                                                                                         
intrincamento da relação entre educação e saúde, ou seja, a importância da saúde para o ensino, apresentava-se 
muito mais explícita. 
738 GAZETA DE LIMEIRA, 5 de setembro de 1968. 
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Figura 109. Unidade volante rural do Serviço Dentário Escolar, década de 1960. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 

 

Esses serviços não deixaram de ser importantes para a educação, entretanto, 

agora são oferecidos pelo poder público à população em centros de saúde distribuídos pelos 

bairros. Portanto, a atuação da educadora sanitária e do dentista no interior da escola num 

período que as doenças eram mais constantes e o acesso a esses serviços eram mais restritos, 

não contribuíram apenas para a saúde dos alunos, mas, sobretudo, ao ensino. 

Apesar da importância da merenda no processo educacional, o mesmo não 

acontece com os profissionais envolvidos em seu preparo. Nas situações das figuras 106, 107 

e 108, não há um processo escolar visível, com estudantes e professores em sala de aula, 

ilusório pretexto que omite o funcionário como integrante da rotina da organização do 

trabalho escolar, ocultado no interior da escola. As causas disso podem ser decorrência de 

uma visão reducionista do processo educacional, aceitando como fundamental e necessário 

apenas situações que envolvam alunos e professor e não todo o ambiente escolar, ou, 

simplesmente, resultado do preconceito contra a natureza desses profissionais, considerados 

ocupantes de um nível inferior na classe trabalhista e na hierarquia escolar. 
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Embora se tenha discutido a interação do aluno com os espaços escolares, isso 

só foi possível por ele se fazer presente na escola. E, para que isso aconteça, não se pode 

ignorar o trânsito do estudante, durante todos os dias letivos, de sua residência até à escola. 

Assim, esse percurso de ida e retorno diário à escola, apesar de corresponder a um espaço 

extraescolar, ele se apresenta determinante para o acesso, frequência e, consequentemente, 

para que o processo educacional aconteça. 

 O fato do grupo escolar se caracterizar como escola urbana não impedia 

que, na ausência de escolas isoladas na zona rural circunvizinha à cidade, principalmente 

neste, situado num dos bairros mais antigos, fosse frequentado por crianças do sítio. Na 

década de 1950, enquanto muitas crianças situavam próximas ao entorno da escola, algumas 

percorriam longas distâncias a pé e dessas, como elas próprias relatam: 

[...] alguns moravam na zona rural e percorriam uma longa distância até a 
escola, pois não havia transporte como ônibus e van escolar... A maioria ia 
descalça e em grupos com os colegas da mesma rua ou do sítio, caminhando 
pelos pastos, pelas estradas e ruas de terra, adentrando a escola com os pés 
sujos, os quais muitos permaneciam descalços durante todo o período. Havia 
um lavatório de forma retângular no chão para se lavar os pés. Somente as 
criancinhas do jardim de infância eram levadas e buscadas pelos pais.739 
 

Observe o contraste daquela época com uma situação da década de 2010, como 

mostra a figura 110. Desde o início da década de 1970, com o fim das turmas masculinas e 

femininas, bastou um só portão de entrada e saída de alunos. Temos aqui o momento de troca 

de períodos: manhã para o da tarde. O sentido do trajeto dos alunos e as sombras das árvores e 

veículos indicam o término do período da manhã, às 12h20mim.  

Os veículos estacionados no entorno da quadra da escola, alguns especializados 

no transporte de estudantes, como vemos à esquerda, e outros particulares, como aparecem à 

direta, inclusive de forma ilegal, conforme indica a placa de trânsito fixada ao poste, 

acabaram de desembarcar estudantes ou aguardavam para levá-los a suas casas. Assim, como 

revelado anteriormente, o meio de locomoção do aluno até escola modificou e atualmente são 

minoria os que realizam este percurso caminhando. Como descrevem alguns estudantes: 

[...] Vou e volto de carro, num trajeto que levo cerca de 10 minutos.740; [...]. 
Meus pais me levam e buscam na escola. Há um grande trânsito de carro 
próximo à escola sendo necessário, às vezes, parar o carro um ou dois 
quarteirões distante da escola.741; [...]. Vou com o meu pai de carro e retorno 
de carona com o meu colega e sua mãe.742  

                                                 
739ALMEIDA; BOTENI; COSTA; GEORGINI; GOMES; MACHADO; RAGONHA; ZENEBOM, 2014; 
BARBOSA; LUIZ, 2014a. 
740 SELINGARDI, 2014. 
741 LOPES, 2014b. 
742 PEREIRA, 2014. 
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Figura 110. Entrada e saída de alunos na troca entre períodos, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Vale destacar que os alunos não deixaram de ir caminhando à escola apenas em 

razão da evolução e do acesso aos meios de transporte, mas sim porque, atualmente, muitos 

dos estudantes são oriundos da periferia da cidade, pois, paralelamente ao envelhecimento e 

ao desenvolvimento comercial do bairro, o número de crianças em idade escolar tendeu a 

diminuir consideravelmente, sendo necessário o deslocamento de alunos de outras regiões da 

cidade para satisfazer a demanda de vagas para escola local. 

Portanto, este decurso de espaço e tempo que antecipa a entrada ou a saída da 

escola representam interstícios coletivos de uma extensão escolar não normatizado. Quem 

chega e quem sai da escola, seja caminhando ou transportado por veículo, descalço ou 

calçado, feliz ou triste pelo início ou fim das aulas, não são apenas crianças, mas acima de 

tudo, são alunos. 

Questionando as situações dessas fotografias escolares, suscitam-se-nos 

reflexões do espaço escolar e seus sujeitos, pois ao ambiente escolar e ao processo 

educacional deveriam ser incluídos todos aqueles enredados no dia a dia da escola, dos 

múltiplos espaços, tempos e funções, porque a interação entre o conjunto de profissionais da 

escola e a integração de suas respectivas atividades visam como resultado à construção do 

conhecimento e, por isso, todos devem ser reconhecidos e incentivados a participarem ainda 

mais e assumirem esse compromisso.  
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Isso ocorrerá, sim, quando abandonarmos a concepção de que a aprendizagem 

ocorre somente no interior da sala de aula e na presença do professor. Além disso, os alunos 

não são os únicos a aprender em um ambiente escolar, nem os professores tão completos a 

ponto de não poderem participar do processo de ensino e aprendizagem tal qual o estudante 

que aprende, nem tampouco os funcionários, por meio da prática de suas atividades, 

aprenderem e contribuírem para o processo educacional. 

 
5.3.  Relação aluno-escola. 
 

  Entre o aluno e o modelo de escola primária implantada no Brasil no final do 

século XIX, instauraram-se relações de diversas naturezas, sendo elas importantes e as 

responsáveis pela configuração da organização do trabalho escolar e do processo educacional. 

A escola enquanto grupo social constitui-se de um conjunto de regras que determinam o modo 

de pensar e o de agir dos participantes em seu cotidiano.  A interação entre os seus envolvidos 

produz rituais padronizados e próprios para cada situação, o que caracteriza as atividades 

escolares e lhes dá forma, bem como as suas relações. Estas relações podem variar segundo as 

pessoas envolvidas e as situações estabelecidas no tempo e no espaço escolar.  

Há que se considerar que, na escola, interagem estudantes de diversas classes 

sociais, gêneros, etnias e culturas, entrelaçadas por expectativas, realidades e sentimentos 

distintos. Numa sala de aula, diante da diversidade existente, está o professor e, entre eles há 

uma relação de poder e de natureza desigual, que é responsável pela configuração do processo 

de ensino e aprendizagem.  

A relação professor-aluno não só se faz relevante ao processo educacional, 

como influencia a constituição da história escolar e de vida do aluno, já que a partir dela este 

também constrói a sua subjetividade. Como esclarece Freire (1996), independentemente das 

características do professor, seja ele autoritário, competente, incompetente, sério, 

irresponsável, amoroso, frio, mal-amado, burocrático, racionalista, com raiva do mundo e das 

pessoas, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar a sua marca.  

Deste modo, o desenvolvimento do trabalho do professor pode resultar na 

formação de valores e atitudes em seus alunos. Essa interferência (poder) que o professor 

pode causar (exercer) na vida dos estudantes aparece muito evidente a partir do discurso de 

uma professora743: 

                                                 
743 STEFANEL, 2014. 
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[...]. Uma boa relação entre professor e aluno vai além de transmissão de 
conteúdos. O professor precisa estar próximo ao estudante, conquistando a 
sua atenção. Todo cidadão depende de um professor para orientá-lo em sua 
trajetória escolar, até mesmo na escolha de uma profissão, mas para que isso 
aconteça é indispensável a boa atuação dos professores em todas as etapas da 
educação formal.  
 

  Observe a relação entre os alunos e a professora744 existente na figura 111. A 

cena acontece na primeira metade da década 2010, numa sala de aula com os alunos dispostos 

em grupos, cuja dinâmica do processo de realização da atividade se dá de forma orientada e 

supervisionada pela professora, a qual se mostra deslocar por entre os grupos de forma a 

atender as suas necessidades específicas. Os estudantes manipulam objetos, interagem e 

discutem entre si, evidenciando maior autonomia e desenvolvimento de uma postura 

protagonista na construção do próprio conhecimento. Percebe-se, também, que os alunos 

agem com liberdade, demonstrando gestos e emoções. Aqui, as carteiras apresentam-se no 

formato individual e móvel, permitindo a disposição da turma em diferentes formas, reunindo 

os alunos em círculo, em grupos ou separando-os, adequando-se à necessidade da situação e à 

proposta de desenvolvimento da atividade.  

  Mas nem sempre foi assim. Ainda durante as décadas iniciais da segunda 

metade do século XX, conforme mencionam ex-alunos745, o grupo escolar possuía carteiras 

em madeira maciça, pés de ferro, com banco e carteira conjugados, enfileiradas, formato 

duplo e fixas ao chão. Esse tipo de carteiras duplas, como observa Souza (1998), foi utilizado 

na maioria das escolas paulistas, pois enquanto integrante fundamental do mobiliário da sala 

de aula, favorecia uma economia de recursos financeiros.  

  Diferentemente da situação apresentada na figura 111, da década de 2010, 

essas carteiras por serem presas ao chão, não permitiam uma disposição diferente, 

encontrando-se sempre voltadas em direção ao professor. A disposição espacial do mobiliário 

na sala de aula pode revelar-nos como ocorria o processo de ensino e aprendizagem. O 

professor situava-se num local de destaque, geralmente em um plano mais elevado e à frente 

da sala, entre o quadro-negro e as carteiras dos estudantes, em direção à porta, conferindo-lhe, 

espacialmente, a visualização de todo o ambiente, inclusive quem entrava e saía. Além de 

diferenciar e representar quem sabia e devia ensinar de quem devia aprender, esta posição, 

ainda que sentado, permitia-lhe vigiar e controlar a disciplina, mesmo que por um mero olhar. 

A sala de aula era considerada o único local de aprendizagem e que esta somente ocorria na 

presença do professor. 
                                                 
744 Professora Dayene Talita Delgado de Oliveira. 
745 AFONSO; ALMEIDA; BOTENI; QUITÉRIO, 2014; LOPES, 2014a; LUIZ; BARBOSA, 2014b.  
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Figura 111. Aula de ciências com a turma de alunos do 7o ano 4, 2014. 

Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

  Naquele período, o professor era respeitado, reconhecido e admirado (SOUZA, 

2001), possuía prestígio social, recebia um salário decente e lecionava menos aulas semanais 

(GADOTTI, 1980), situação divergente da atual, em que o professor se encontra com carga 

horária excessiva, baixa remuneração, cada vez mais desvalorizado e, consequentemente, 

desmotivado.  

  Por sorte, ainda existem aqueles apaixonados pelo ofício e independente da 

baixa remuneração e das condições inadequadas de trabalho, desempenham com zelo e 

destreza a nobre função, enfrentando e resistindo ao desafio que é ser professor atualmente, 

considerando o salário como consequência do trabalho e não o contrário. Mas há aqueles que 

abandonam a profissão ou insistem em continuar desenvolvendo um mau trabalho e acabam 

transferindo a sua desmotivação e seu desânimo ao aluno que, diante de tanta frustração, 

também não se motiva a aprender.   
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Ao serem questionados das condições como transcorria o desenvolvimento das 

atividades escolares em sala de aula, alunos e professores dessa época relatam746 que sempre 

houve muito silêncio e não havia zoeira, confusões nem risos; exigia-se uma postura 

adequada; levantava-se somente quando autorizados; os meninos e as meninas estudavam em 

turmas separadas. Ainda, na escola todos deviam portar-se uniformizados e limpos, pois a 

higiene era regra na escola. Havia revista para as unhas e cabelos, que deviam estar limpas e 

sem piolho, respectivamente. 

Veja também as cenas das fotografias de classe expostas nas figuras 112, 124, 

125, 137 e 138. As crianças apresentam-se organizadas em fileiras, as meninas com os braços 

cruzados, os meninos com os braços ao longo do corpo, todas bem vestidas, uniformizadas, 

com a blusa por dentro da saia ou da bermuda, postura adequada e perfis de seriedade, olhar 

atento e focalizado, cabelo curto... Aspectos como esses revelam a situação de submissão das 

crianças em relação ao adulto (professor), sugerindo a escola como um espaço para o 

condicionamento comportamental, em virtude de rigorosa disciplina, ordem e higiene. Esse 

exagero na disposição dos corpos simula o retrato da disciplina escolar.  

A ordem, a limpeza e a disciplina são fatores constantes no cotidiano escolar. 

A partir delas são estabelecidas as relações de hierarquia e autoridade, caracterizando as 

relações de poder entre o aluno e a escola. Esses elementos podem ser verificados na 

interação e no arranjo dos corpos durante as atividades escolares, na disposição das turmas e 

na organização do trabalho escolar. Souza (1998) admite que esses componentes são 

relevantes para se ter uma boa organização escolar, os quais compõem um conjunto de 

dispositivos de contenção de gestos, instintos e emoções.  

Como verificado, no interior da escola o poder aparece explícito nos gestos, 

comportamentos, na organização do espaço, nos materiais, no tipo da roupa, na forma de se 

vestir, no corte do cabelo, na disposição da turma e assim por diante. As filas ou fileiras são 

elementos característicos da disciplina, aliás, ainda de intenso uso até os dias de hoje, e 

aparecem em várias fotografias escolares. Elas podem ser vistas na disposição dos alunos ao 

cantar o hino nacional, como na figura 127; no arranjo das carteiras na sala de aula, como nas 

figuras 106, 122, 123 e 136; na pose para a fotografia de classe747, como nas figuras 105, 112, 

                                                 
746 BOTENI; GOMES; MACHADO; VAZ, 2014; BARBOSA, 2014a; OLIVEIRA, 2014b. 
747 Para as fotografias de classe havia uma preparação para a disposição dos alunos em um conjunto de fileiras 
sucessivas, regulares e simétricas: quando situados num mesmo plano horizontal, da primeira fileira às 
posteriores, compunham, respectivamente, por estudantes sentados, agachados e de pé; quando situados numa 
escadaria os alunos postavam-se todos de pé em fileira distribuídas pelos degraus. Em ambas as situações se 
visava a um arranjo de modo a permitir a visualização de todos, cujos professores ou diretor situavam-se em uma 
das laterais ou ao fundo.  
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124, 125, 137 e 138; nas atividades cívicas, como nas figuras 129, 130 e 140; ao servir-se no 

refeitório, como na figura 107; em eventos realizados no pátio, como na figura 139; e durante 

o trânsito pela escola, no início e fim do período e na saída e retorno do recreio. Veja o que 

dizem ex-alunos: 

[...] Todos os dias, quando tocava o sino (ou campainha) para início ou 
término das aulas, ou saída ou retorno do recreio, as crianças formavam as 
filas de suas respectivas turmas (todas já sabiam o seu lugar), as professoras 
postavam-se diante de seus alunos e logo depois seguiam em filas para as 
suas salas correspondentes.748; [...]. No início do período formava-se fila no 
galpão e em silêncio dirigia-se à sala de aula. Eram filas duplas por tamanho 
de criança; os menores na frente.749 

 
Figura 112. Turma de alunos do 3o ano feminino B, 1952. 750 

 
Fonte: Acervo Maria Shirley Aldrighi Ragonha e Darcy Tognoni de Lima. 
  

 Ao observar as situações representadas nas figuras anteriores, verifica-se que, 

enquanto a fila corresponde ao grupo, a posição que cada um nela ocupa representa a unidade 

e, com o movimento permanente, um substitui o outro no espaço. Portanto, a fila constitui 

num instrumento que impõe a quem a compõe respeito ao tempo, ao espaço e ao colega à 

frente, determinando a cada um aguardar a sua vez. A disposição de crianças menores à frente 

da fila possibilitava a visualização e a vigilância de todos pelo professor e diretor. 

                                                 
748 QUITÉRIO; BONELLO; MACHADO; PORRECA, 2014. 
749 AFONSO; CAMARGO; VAZ, 2014. 
750 Professora Eudóxia Silva Castro Quitério. 
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Constata-se, também, nos relatos anteriores, a implicação da relação de tempo 

e espaço, importante para a racionalização das atividades e do ambiente escolar. O controle 

rígido e contínuo do horário determina o tempo das atividades que compõem a dinâmica do 

cotidiano escolar. Há tempo para tudo, para o canto do hino, início e fim da aula e de 

períodos, recreio, brincadeiras, merenda... e principalmente para estudar. O professor na sala 

de aula, como na figura 111, gerencia o desenvolvimento das atividades, impedindo o 

prejuízo na qualidade do tempo. A regulação das atividades escolares com o tempo da aula 

manteria o aluno ocupado e evitaria a ociosidade: fator estimulante para a revelação da 

indisciplina. Além disso, para Souza (1998) o tempo escolar se manifesta também como 

tempo disciplinar: respeitar e cumprir horários configura uma forma de a criança aprender a 

concepção cultural do tempo que regulamenta a vida em sociedade. 

A distribuição do espaço da sala de aula em carteiras enfileiradas, como nas 

figuras 106, 122, 123 e 136, permite a organização estética e simétrica do espaço. Essa 

disposição das carteiras em fileiras individuais separa os alunos, funcionando como um 

instrumento de controle do professor, de forma a evitar a associação entre alunos de modo a 

não sobreporem a autoridade e o poder do professor, e ainda, zelando pelo silêncio e 

disciplina. Por essa razão essa forma de disposição ainda é muito utilizada nas salas de aulas 

contemporâneas. 

A carteira individual, como destaca Souza (1998), já era utilizada em grupos 

escolares no início do século XX e considerada como a melhor do ponto de vista pedagógico, 

moral e higiênico, pois mantinha a distância entre os corpos, evitando o contato, a brincadeira, 

a distração perniciosa. O estabelecimento de lugares individuais, como reconhece Foucault 

(2013), possibilita o controle de cada aluno e o trabalho simultâneo de todos na classe, 

economizando no tempo da aprendizagem e transformando a escola, não somente numa 

máquina de ensinar, mas também de vigiar e de hierarquizar. Ocorre, todavia, uma rotina em 

que os alunos ajuntam as carteiras na sala de aula, com a permissão do professor.  

Observe os excertos de ex-alunos. Diversos rituais comportamentais são 

revelados por eles.  

[...]. Quando o diretor ou outra pessoa chegava à porta da classe, todos os 
alunos, com muito respeito, ficavam em pé e só se sentavam quando 
autorizados.751; [...]. Podia estar o maior barulho no galpão, mas bastava o 
diretor aproximar-se da porta que o silêncio se tornava absoluto.752; [...]. O 
aluno deveria levantar o braço a qualquer solicitação que quisesse fazer, 
utilizar sempre o uniforme, não correr após o sinal da saída, ficar sempre no 

                                                 
751 ALMEIDA; CAMARGO; GOMES; MACHADO, 2014; LUIZ; OLIVEIRA, 2014b. 
752 AFONSO, MEIRA, 2014. 
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seu lugar da fila.753; [...]. Havia uma nota para o comportamento.754; [...]. O 
boletim deveria ser assinado todos os meses pelos pais.755 [...]. Cantava-se o 
hino nacional dentro da sala de aula, em pé e com os braços estendidos ao 
longo do corpo. O diretor passava conferindo se estávamos em postura 
correta.756 
 

Respeito ou medo? Havia polidez em demasia ou apenas adestramento? 

Embora não possamos afirmar que as crianças eram mais educadas, sem dúvida eram mais 

obedientes, pois suas mentes e corpos estavam submetidos à constante coação. Essas práticas 

não somente permaneceram após o primeiro período ditatorial (Estado Novo: 1937-1945), 

como também se intensificaram durante o regime militar (1964-1985). Conforme exposto em 

relato e também como se verifica na coluna seguinte a dos meses do ano no boletim do grupo 

escolar do ano de 1965, apresentado na figura 113, a existência de uma nota para o 

comportamento já evidenciava que, mais do que aprender os conteúdos dispostos no 

currículo, deveriam saber agir docilmente conforme os preceitos disciplinares impostos pela 

instituição de ensino, pois nela estavam constantemente vigiados, e os pais, no mínimo 

mensalmente, recebiam um retorno do rendimento e disciplina de seus filhos. 

Além das notas de aplicação, que correspondia à média das provas mensais do 

conjunto de disciplinas, para todos os meses havia uma nota mensurando o comportamento do 

aluno. As notas eram graduadas de 0 (zero) a 100 e possuíam significados específicos a cada 

múltiplo de 10: 0 – nula; 10 – péssima; 20 – má; 30 – menos que sofrível; 40 – sofrível; 50 – 

para regular; 60 – regular; 70 – para boa; 80 – boa; 90 – para ótima; 100 - ótima.  

Repare as assinaturas mensais do responsável pelo aluno na última coluna do 

boletim. Essas757 notas, inclusive o comparecimento do aluno, eram comunicadas 

mensalmente pelo professor ou diretor do grupo escolar em boletim enviado aos pais, 

responsáveis ou tutores. Os boletins eram entregues pessoalmente pelos diretores ou 

auxiliares de diretor no início de cada mês e imediatamente, num prazo de uma semana, eram 

recolhidos nas classes com a assinatura do responsável, que ficavam sob a guarda dos 

diretores. Inclusive, nas provas, como a que aparece na figura 117, adiante, havia um local 

destinado ao visto dos pais ou responsáveis, como se pode ver na parte superior, à direita. 

Para que os pais ou responsáveis pudessem ser informados e acompanhar o rendimento 

escolar de seu filho, o aluno levava a avaliação para casa, a qual deveria retornar assinada 

com a devida ciência, assinada por eles. 
                                                 
753 ALMEIDA; GOMES, 2014. 
754 QUITÉRIO; BONELLO, 2014. 
755 LUIZ, 2014b. 
756 PORRECA, 2014. 
757 BRASIL, 1947c. 
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Figura 113. Boletim escolar (anverso), 1965. 

 
Fonte: Acervo Margarete Aparecida Naidhig. 
 

Além de o boletim apresentar mensalmente o número de comparecimentos e 

ausências dos alunos, outro instrumento utilizado pela escola registrava e controlava a sua 

frequência diária. A cada dia, por meio da caderneta escolar, como se observa na página 

referente ao mês de outubro, apresentada na figura 114, os pais certificavam o 

comparecimento ou não dos filhos à escola, cujo documento deveria ser apresentado 

diariamente na escola. Conforme alunos758 da época de grupo escolar, quando se saía de casa 

para ir à escola, isso de fato acontecia, pois, todos os dias era carimbado um indicador da 

presença na caderneta e, quando o aluno faltava, o seu responsável legal deveria enviar um 

bilhete justificando a ausência do filho.  

Note que na página da caderneta referente ao mês de outubro constam três 

formas distintas de registro da frequência, cujo aluno do total de dias letivos naquele período 

compareceu 20 e faltou um, além do dia 15 de outubro, quando se comemora o Dia do 

Professor, considerado dia livre. Portanto, a caderneta e o boletim escolar, além de uma forma 

de controle do aluno, integravam alguns dos dispositivos de comunicação (relação) entre a 

escola e a família. Por meio deles os pais ou responsáveis eram informados da frequência 

diária e acompanhavam os resultados da vida escolar de seus filhos, orientando-os em casa. 

                                                 
758 LUIZ, 2014b; MACHADO; CARDOSO, 2014. 
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Figura 114. Caderneta Escolar, página referente ao mês de outubro, 1975. 

 
Fonte: Acervo Geraldo Tadeu Adami. 

 

Naquele contexto, a educação reservava-se ao ambiente da sala de aula, em que 

o aluno assumia um papel passivo no processo educacional e o professor considerado como o 

único proprietário do conhecimento, sendo que a transmissão do conteúdo ocorria de forma 

autoritária, a impor-se o silêncio da sala de aula e ignorando-se a diversidade existente, pois 

para uma mesma classe desenvolvia-se a mesma aula, como se todos fossem iguais e 

aprendessem do mesmo modo e com o mesmo ritmo. Não havia discussões e à criança 

competia ouvir, copiar e decorar. Portanto, o ambiente não possuía estímulo à reflexão, à 

criticidade e à criatividade, e o ensino processava-se por meio do uso frequente da repetição, 

como se evidencia nos excertos de alguns alunos:  

[...] A primeira coisa que se fazia na classe era escrever o cabeçalho no 
caderno com o nome da cidade, dia, mês e ano. Depois a classe inteira falava 
em voz alta as tabuadas do 2 ao 10. Isso era todos os dias. Todas as matérias 
de conhecimentos gerais e tabuada eram decoradas. Os mapas do Brasil e 
São Paulo eram feitos a mão livre.759; [...]. Havia chamada oral da 

                                                 
759 AFONSO, 2014. 



272 

 

 

tabuada.760; [...]. Eu não tive muitos problemas com essas chamadas, pois 
estudava em casa. Minha mãe guardava um papel que vinha embrulhado o 
pão e nele eu copiava as tabuadas e assim aprendi.761; [...]. Estudávamos e 
tínhamos que decorar as tabuadas. Uma amiga de classe e eu sabíamos muito 
bem as tabuadas e um dia o diretor nos levou a outras classes para 
apresentarmos as tabuadas e respondíamos aleatoriamente. Isso para 
incentivar os outros alunos a fazerem o mesmo.762 
 

Retornando à análise da relação entre professor e aluno apresentado na figura 

111, indiscutivelmente, se o aluno ainda não apresenta uma postura crítica no processo de 

ensino e aprendizagem, sendo protagonista do próprio conhecimento, participando e 

expressando-se, existe, ao menos, muito mais liberdade. Perceba a desordem na disposição do 

mobiliário, comprometendo-se toda a estética visual, a desorganização no arranjo dos corpos, 

os sorrisos e a opção pelo corte de cabelo comprido, no caso das meninas. 

Embora a sala de aula seja um espaço destinado à aprendizagem dos alunos, 

hoje em dia ele não é mais o único e, também, não se restringe apenas ao ambiente escolar. 

Ao processo educacional não só interessa os conhecimentos trazidos pelos alunos de seu 

convívio social como também pode ocorrer e ser complementado com atividades externas à 

escola como visitas a museus, exposições, bibliotecas, teatro, zoológicos, fábricas, fazendas, 

cinema e outros eventos técnicos, científicos e culturais. Na figura 115 vemos uma turma de 

alunos num desses momentos excursionistas promovidos pela escola e embora o professor 

não apareça, certamente ele se faz presente sendo, provavelmente, quem fotografa. Perceba a 

alegria dos alunos e a liberdade de seus corpos na cena, além do sentimento de expectativa 

daquilo que está por vir. Atividades que fogem à rotina escolar geralmente são mais 

interessantes aos alunos, pois instigam a sua curiosidade.  

Esta situação apresentada na figura 115 evidencia a abertura da escola para o 

mundo, deixando de ser fechada em si, na qual complementa o currículo e constrói o 

conhecimento a partir das situações cotidianas. O desenvolvimento de atividades desta 

natureza constitui numa excelente oportunidade para a escola vincular a teoria com a prática 

dos conteúdos aprendidos em sala de aula, o que facilita a compreensão e fornece significados 

ao aluno, pois seguramente aprende-se melhor aquilo que se vive, sente e experimenta. 

                                                 
760 GOMES, 2014. 
761 VAZ, 2014. 
762 MACHADO, 2014. 
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Figura 115. Excursão, 1983. 

 
Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira. 

 

O próprio ônibus, durante o trajeto de ida e volta de seu destino, representa 

uma sala de aula: composta por duas fileiras de poltronas duplas divididas por um corredor 

central, cujas janelas laterais são os quadros de escrever que expõe e apresentam durante o 

itinerário o mundo externo. Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem também pode 

ocorrer fora da escola, cuja aula corresponde a um espaço-tempo em que os alunos estejam 

presentes mediante objetivos e finalidades pedagógicas planejadas e orientadas. 

E também, com o desenvolvimento da tecnologia e a sua presença cada vez 

maior no nosso cotidiano, a escola percebeu a necessidade de incorporá-la ao processo 

educacional, ajustando-se à realidade e às novas necessidades dos estudantes. As tecnologias 

de informação e comunicação como a televisão, o computador, a internet e o aparelho de 

telefonia celular são responsáveis não apenas pela ampliação e globalização da informação, 

elemento essencial para a produção do conhecimento, mas, sobretudo implicam em sua 

propagação imediata. Em função dessas tecnologias, como se pode ver nas figuras 116 e 118, 

novos espaços foram integrados à escola contemporânea, como a sala de vídeo, a sala de 

informática, que proporcionaram a inovação da prática pedagógica do professor e 

constituíram como importantes recursos para o processo de ensino e aprendizagem.   
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A partir da inserção das tecnologias de informação e comunicação em seu 

cotidiano, a escola reconhece, especialmente por meio do professor, que não possui a 

exclusividade do saber.  Em ambas as situações apresentadas nas figuras 116 e 118 retratam-

se aulas de ciências em que se flagram as professoras fazendo uso de tecnologias muitas vezes 

utilizadas pelas crianças, externamente à escola, com o intuito de entretenimento. A escola, ao 

agregar ao processo educacional métodos prazerosos aos estudantes e que estão presentes no 

seu dia a dia, poderá, além de contribuir para a simplificação do processo de ensino e 

aprendizagem, torná-lo muito mais significativo. Por esta razão, conforme reconhece uma 

professora763 da unidade escolar, “[...] o professor deve usar as tecnologias que lhe são 

oferecidas, não ficando obsoleto às novas tendências.”  

Na aula retratada na figura 116, a professora764 utiliza-se de um aparelho de 

vídeo para projeção como um dos recursos para a sua aula. Diferentemente de uma sessão de 

cinema, este espaço denominado sala de vídeo não possui nenhuma preocupação com a 

confortabilidade, pois como vemos na natureza e disposição do mobiliário trata-se apenas de 

mais uma sala de aula e, portanto, embora os alunos também se divirtam e estejam atentos à 

tela, a sua função é pedagógica. A presença e a postura da professora postada de pé à frente da 

sala acompanhando a exibição do vídeo mostra aos alunos a importância desse evento no 

processo de ensino e aprendizagem e revela-nos que a aula está sendo dirigida, ou seja, possui 

objetivos. Nessa situação, a partir de um dos episódios do desenho animado Oscar no Oásis: 

Mas que calor!, a professora de ciências desenvolveu com uma turma de alunos do 7o ano o 

estudo dos seres vivos, na qual abordou dentre alguns conceitos: a cadeia alimentar, a 

alimentação e o modo de vida dos animais.  

As salas de vídeos das escolas geralmente são equipadas com aparelho de 

vídeo para projeção e caixas de som na parte superior das paredes, como se vê na figura 116, 

a fim de que o áudio se distribua uniformemente a todo o ambiente, possuem também 

televisor, computador, internet e outros aparatos num espaço que se destina ao 

desenvolvimento de aulas, palestras, reuniões, por exemplo.    

Já no cenário apresentado na figura 118, tem-se a sala ambiente de informática, 

introduzida nas escolas no final do século XX, promoveu a inclusão digital de alunos e 

professores. Gradativamente, iniciaram-se os processos de familiarização e inserção deste 

recurso na prática docente e, consequentemente, no processo educacional. O uso do 

computador e da internet proporcionou não só novas possibilidades de ferramentas de 

                                                 
763 STEFANEL, 2014. 
764 Professora Lilian Susylaine dos Santos. 
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trabalho, como também, modificou determinadas práticas escolares: desenvolvimento do 

currículo, com aulas mais criativas e recreativas, por meio de programas, pesquisa, produção 

de textos...; os serviços de escrituração tornaram-se mais práticos e rápidos.  

 
Figura 116. Sala de vídeo: aula de ciências com a turma de alunos do 7o ano 1, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Olhe só, na figura 117, como eram as avaliações realizadas pelos alunos 

anteriormente à democratização do processo de impressão. Este sistema de cópia em série, por 

meio do mimeógrafo, foi muito utilizado no ensino, embora algumas escolas – na ausência de 

máquinas reprográficas ou impressoras, devido ao descaso do Estado com a educação – ainda 

o utilizam. O mimeógrafo permite a reprodução de grande quantidade de cópias de papel 

escrito, seja manuscrito ou datilografado, a partir de um papel específico denominado estêncil.  

Inevitavelmente, embora muitos recursos ainda permaneçam compondo a 

rotina escolar mesmo diante da evolução tecnológica, o que evidencia a sua importância, 

outros como o mimeógrafo e a máquina de escrever tiveram a sua aposentadoria decretada, os 

quais cederam espaço para a funcionalidade e eficiência da parceria entre computador e 

impressora.  
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Figura 117. Prova de Geografia de aluna da 7a série B do 1o grau, 1975. 

 
Fonte: Angela Maria Archiuzi Lopes. 

 

Na situação apresentada na figura 118, pode-se observar que a maioria dos 

computadores é compartilhada por dois alunos, além da presença de duas pessoas sem o 

uniforme: uma delas é a professora765 que aparece de pé diante do quadro a escrever as 

orientações da situação de aprendizagem da aula correspondente; a outra pessoa, sentada 

próximo à porta, refere-se à monitora da sala ambiente de informática, estudante da escola 

média contratada como estagiária para auxiliar os professores e alunos.  

                                                 
765 Professora Taína Garcia Moreno Tomazella. 
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Apesar de a professora ter adicionado o uso dos computadores ao processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos e habilidades de sua disciplina, ela, não por isso, deixou 

de utilizar o velho aparato do quadro de escrever. Isso demonstra que não necessariamente o 

surgimento de novas tecnologias inutilize ou torne ineficientes aquelas já existentes. O fato 

dos alunos estarem sentados em dupla torna-se aparente uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelos professores nas escolas: a insuficiência de máquinas. Repare, também, que 

um dos computadores ao centro se encontra inutilizado, o que expõe outra dificuldade: 

máquinas danificadas e falta de uma manutenção constante.  

 
Figura 118. Sala ambiente de informática: aula de ciências na turma de alunos do 6o ano 2, 
2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Diante de todos esses problemas, certamente o suporte fornecido pelo monitor 

da sala ambiente de informática (quando a escola o possui) não apenas ameniza essas 

dificuldades, como também, incentiva o professor a utilizar este recurso. A existência de um 

monitor na sala ambiente de informática também permite que os alunos a utilizem durante o 

contraturno.  
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Mas não são apenas aspectos materiais os empecilhos para o uso das 

tecnologias na escola, pois não basta que elas estejam disponíveis na escola se o professor não 

esteja capacitado para o seu uso ou não as utilize adequadamente enquanto mecanismos 

didático-pedagógicos que visam a subsidiar a construção do conhecimento. Portanto, a 

tecnologia isoladamente tampouco propiciará qualidade à educação.  

Assim tecnologias de informação e comunicação podem ser, sem dúvida, 

ferramentas, ao mesmo tempo, eficazes e estimuladoras para o processo de ensino e 

aprendizagem, contudo não são as únicas nem mesmo mais importantes do que outras. Basta 

ver a situação na figura 119 em que aparece uma turma de alunos realizando leitura perante a 

orientação da professora766, cuja postura desta, de pé entre os grupos de alunos, evidencia a 

natureza de sua função enquanto mediadora da aprendizagem.   

Ao contrário do computador e da internet, a partir da grande quantidade de 

livros nas estantes os alunos podem ver e ao mesmo tempo dimensionar a infimidade de 

conhecimentos que possuem diante da infinidade de conhecimentos existentes e que estão por 

virem. Na cena, aparece também, logo à frente e sentada diante da mesa, uma767 das 

professoras responsáveis pela sala de leitura, que cuida da retirada e devolução dos livros 

pelos alunos e desenvolve atividades voltadas ao incentivo à pesquisa e ao hábito da leitura. 

Perceba que os alunos na sala de leitura, na figura 119, em comparação com as 

turmas de alunos na sala de vídeo e na sala ambiente de informática, apresentadas, 

respectivamente, nas figuras 116 e 118, não estão menos atenciosos nem menos entretidos 

com a atividade desenvolvida. Isso certifica que, apesar das tecnologias proporcionarem o 

acesso imediato às informações, atividades como ler um livro ainda constitui uma prática 

comum no cotidiano escolar, atrativa para o estudante e significativa para o processo 

educacional, pois, além de desenvolver a escrita e a leitura, permite o acesso às informações. 

Perceba na perspectiva de docentes contemporâneos a toda essa tecnologia a importância da 

sala de leitura no cotidiano escolar: 

“[...] A biblioteca é o coração da escola. Um educandário que se preze não 
pode ficar sem sala de leitura. É o restaurante intelectual.” 768; [...]. Enquanto 
professora responsável pela sala de leitura, dentre diversas atividades, 
propicio a mediação dos alunos com as fontes de informações, incentivando-
os à leitura e oportunizando a construção de seus próprios conhecimentos. 
Sabemos que a leitura representa a base do conhecimento em todas as áreas, 
por isso temos como finalidade propagá-la por toda a escola e comunidade – 

                                                 
766 Claudenice Siqueira Saracino. 
767 Professora Maria Luisa Paes. 
768 VITTA, 2014. 
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não apenas aos alunos, mas também entre todos aqueles que interagem com 
eles, como os professores, funcionários, familiares...769 

 
Figura 119. Sala de leitura: aula de língua portuguesa na turma de alunos do 7o ano 5, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Como evidenciado, a sala de leitura presente nas escolas desde os grupos 

escolares, continua caracterizando como um espaço indispensável ao processo de ensino e 

aprendizagem. Deste modo, independentemente do nível tecnológico dos recursos disponíveis 

na escola, quaisquer um deles pode ter uma funcionalidade didático-pedagógica eficiente, 

basta apenas que o professor saiba explorar e utilizar o seu potencial. 

Agora, no contexto exibido na figura 120, nota-se outro dispositivo muito 

presente na escola contemporânea, utilizado tanto para o entretenimento dos estudantes, como 

também para a difusão das informações em seu interior. Nesta situação a rádio aparece 

gerenciada por alunos, geralmente integrantes do grêmio estudantil, evidenciando a existência 

do protagonismo juvenil no cotidiano escolar. Durante os intervalos (recreios) os alunos 

desenvolvem uma série de atividades como músicas, contos e piadas, por exemplo, com o 

intuito de se distraírem e tornar este momento muito mais agradável. Percebam o semblante 

                                                 
769 PORFÍRIO, 2014. 
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alegre da aluna portando o microfone: enquanto esses alunos proporcionam a recreação, eles 

próprios se divertem. 

 
Figura 120. Rádio Leo, 2014.  

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Já a função informativa da rádio comumente cabe à gestão escolar, que faz uso 

dessa tecnologia de som para dialogar e transmitir informes, orientações, elogios e notícias a 

todas as turmas de alunos e aos seus pais ou responsáveis em dia de reuniões, sem a 

necessidade de deslocar a cada uma das salas de aula, de uma forma rápida e simultânea. A 

difusão sonora se faz por caixas de som que se encontram instaladas em cada sala de aula, 

como também, nos demais espaços escolares como sala de leitura, sala ambiente de 

informática, sala de vídeo e pátio. Ainda, note os diversos aparelhos de som dispostos na 

prateleira, na figura 120. Importa lembrar que essa tecnologia – o rádio – usada atualmente 

pela prática docente como um dispositivo didático-pedagógico em outros tempos, antes do 

advento da televisão, foi o principal veículo de comunicação de massa em relação ao 

imediatismo e abrangência. 
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Há que se destacar também que, embora toda essa tecnologia simplifique o 

processo de propagação das informações no cotidiano escolar, a presença física do diretor 

junto dos alunos e dos pais, permitindo que seja visto, continua sendo importante e necessária, 

não apenas para a manutenção da relação de poder, evidenciando-se a autoridade máxima no 

interior da escola, mas também, para que a comunidade escolar lhe deposite credibilidade. 

Sendo assim, atualmente a escola tende a democratizar o processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando condições para a interação do aluno na construção de seu 

conhecimento, em que o professor assume a função de mediador ou orientador da 

aprendizagem e o aluno é percebido em sua singularidade. No entanto, apesar da pretensão do 

professor em atender cada aluno individualmente mediante as suas necessidades e 

especificidades, o excesso de alunos acaba sendo empecilho para essa prática. 

  Entretanto, observe na figura 111 a quantidade de alunos na turma. Contamos 

mais de trinta alunos, número770 ainda menor que a realidade, em virtude da ausência de 

alguns estudantes, já que a consulta ao livro de matrículas apontou um total ainda maior. 

Diante dessa situação o professor acaba recorrendo ao ensino simultâneo, lecionando a mesma 

aula a todos os alunos da turma, desprezando a sua heterogeneidade. A estratégia da 

distribuição dos alunos em grupos, além de possibilitar o incurso de todos e a permuta de 

informações sobre os temas associados à atividade escolar, pode ter sido uma estratégia 

adotada pela professora como uma solução para esses entraves, já que reduz a turma em 

unidades grupais, facilitando e tornando possível o atendimento do professor a cada grupo, 

além de permitir aos membros a sua interação e a utilização de cada aluno como monitor dos 

demais. 

  Ainda, apesar de ultrapassado o período de subserviência, Tomazi (1997) 

adverte que no plano das representações que os professores fazem do aluno, geralmente o 

bom aluno é aquele que é asseado, estudioso, atencioso e, principalmente, obediente, o que 

quase sempre significa ser submisso. Nesta condição, a escola estaria criando um indivíduo 

sem iniciativas e automatizado, suscetível a agir desta forma em outras situações e lugares, 

tornando a escola um local de intensificação de tal atitude. 

                                                 
770 No estado de São Paulo, deverão ser observados como critérios para organização e composição das turmas, o 
seguinte referencial para a média de alunos por classe: 30 alunos para os anos iniciais e 35 alunos para os anos 
finais do ensino fundamental, 40 alunos para o ensino médio e educação de jovens e adultos (níveis fundamental 
e médio); 12 a 15 alunos para os serviços de apoio pedagógico especializado (SAPEs) e para o atendimento 
escolar de alunos com necessidades educacionais especiais; e de 15 a 20 alunos para recuperação paralela (SÃO 
PAULO, 2008a). 
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Assim, a partir da disciplina, a instituição de ensino pode produzir um padrão 

de aluno que corresponda adequada e disciplinarmente às suas exigências, disciplinando-o 

quanto a atitudes e horários. Isto – o caráter exacerbado da dinâmica dos corpos – é revelado 

pelas fotografias e excertos aqui apresentados. Foucault (2013) esclarece que o poder, 

mediante o dispositivo da disciplina, adestra corpos e mentes nas sociedades atuais, 

apossando-se dos gostos, gestos e modos de pensar dos sujeitos, impondo limitações, 

proibições ou obrigações.  

A rotina escolar, principalmente em sala de aula, integra um conjunto de 

deveres e atividades reguladas constantemente pela vigilância do professor. Ora, a liberdade 

dos alunos, muitas vezes, encontra-se em outros espaços, longe dos olhares disciplinadores 

(do professor, do diretor, do inspetor de alunos) como, por exemplo, no banheiro, que, para 

eles se caracteriza como um refúgio ante tanta repressão.  

Por enquanto, o banheiro corresponde a um dos únicos locais no interior da 

escola onde o aluno pode agir naturalmente, distante do holofote daqueles que vigiam e, 

mesmo assim, adequando-se à estrutura sanitária da instituição. Inclusive os corredores, 

refeitórios, campo de futebol, quadra poliesportiva e pátio, ainda que não estejam sendo 

utilizados e ausentes de qualquer autoridade escolar, apresentam-se sob contínua vigilância, 

pois com todos esses espaços, na pretensão de conter os corpos dos alunos sem a necessidade 

de percorrer todos os ambientes escolares, muitas escolas encontram-se equipadas com 

câmeras de monitoramento, como aparece do detalhe da figura 121771, concentrando-se a 

vigilância de todo o ambiente da escola num único olhar. 

Observe a situação apresentada na figura 121, que retrata um evento cultural 

promovido pela escola com a participação da comunidade. Em uma primeira impressão 

visualizamos um show sobre o palco, um garoto cantando e tocando o seu violão. Mas ao se 

notar a câmera no canto superior esquerdo do galpão, acima do palco, o que parecia 

representar a plateia, na realidade também corresponde à atração. A diferença está na 

quantidade e na natureza do olhar, pois enquanto algumas pessoas observam o espetáculo 

visando à admiração, um único olhar (a câmera e quem está por trás dela) tem a pretensão de 

vigiar. Não bastasse o olhar disciplinador, a câmera, além de ver, também registra os atos de 

indisciplina, constituindo ao mesmo tempo um testemunho e uma prova incontestável para 

uma eventual punição. Repare, também, o grande número de pessoas fotografando e 

filmando. Difícil não se conter numa situação como esta, pois qualquer ato indisciplinado 

                                                 
771 Professora Vanessa Peruck, no canto esquerdo do palco, abaixo da câmera em destaque. 
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seria facilmente revelado. Portanto, no mundo contemporâneo, as tecnologias de comunicação 

e informação constituem dispositivos que contribuem intensivamente para uma sociedade do 

controle, pois, onde quer que o indivíduo esteja, ele pode ser observado e regulado. 

 
Figura 121. Pátio coberto da E. E. “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Não obstante, mesmo diante de uma disciplina rígida, havia atos de 

indisciplina, isto é, aqueles não pertinentes às normas da escola. Esta, ao exigir disciplina, 

também reconhece que há quebra da ordem estabelecida. Foucault (2013) considera esta 

anomalia como uma manifestação do comportamento individual, caracterizado por aquilo que 

se apresenta inadequado à regra e o que se afasta dela, ou seja, um desvio, e quando o poder 

demonstra os corpos afastando-se das normas, a punição faz-se necessária para a sua correção 

e mitigação. Souza (2008) enfatiza que, por meio de prêmios e castigos, como o elogio 

perante a sala, cartões de boa nota, nome do aluno no quadro de honra, admoestação 

particular, notas baixas, privação do recreio..., os discentes apreenderiam as condutas 

desejáveis. 
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A maioria dos alunos772 que estudou no grupo escolar na década de 1950 

afirma que a desobediência a alguma regra poderia ocasionar uma advertência e, na 

reincidência, alguns castigos, dentre os quais alguns mais comuns eram: ficar em pé atrás da 

porta ou no corredor; beliscões; reguada na cabeça; ficar embaixo da escada; puxões de 

orelha; apanhar de varinha de marmelo, ser encaminhados à diretoria. Mas não havia apenas 

punição: como um dos prêmios aos melhores alunos, estes poderiam auxiliar a professora em 

determinada atividade, como carregar a sua bolsa, distribuir e recolher os cadernos dos 

aprendizes. Isso era motivo de satisfação para o escolhido. Em certas situações, o aluno ainda 

cumpriria parte da imposição em casa:  

[...]. Alguns alunos recebiam a título de punição para casa, escrever quatro 
mil vezes: Não devo ser mal-educado. Essa escrita era feita em papel de 
embrulhar o pão, de cor acinzentada, parecendo um papel reciclável, que era 
mais barato do que usar o caderno.773 [...]. Quando se faltava à aula sem 
motivo o aluno deveria fazer em casa cem cópias com a frase: Jamais devo 
faltar à aula sem motivo. Caso algum aluno pedisse ajuda a outra pessoa 
para escrever, teria que fazer tudo novamente, dobrando-se a punição.774 
 

Perceba o Estado por meio da escola inculcando atitudes na criança a partir da 

persuasão, que consistia na reprodução sucessiva da negação do desvio cometido ou da 

afirmação daquilo que a instituição de ensino exigia ser. A reprimenda a partir de castigos e 

situações vexatórias, ridicularizando o aluno perante os demais, se não possuía valor 

pedagógico, ao menos evidenciava quem possuía o poder. Embora houvesse exagero na 

punição, os professores e alunos desse contexto ressaltam que a família apoiava a escola em 

suas decisões e, em suas próprias palavras, relatam:  

[...]. Nunca presenciei pai ou mãe de aluno que ficasse contra os professores 
e, quando lecionava, valorizava o aluno enquanto pessoa, pois nunca gritei e 
sempre aconselhei e orientei os alunos a fazerem as coisas certas, como não 
enforcar aula. Aproveitava a oportunidade da situação como exemplo para 
mostrar o que era certo ou errado.775; [...]. O interessante é que os pais em 
vez de ficarem indignados, aprovavam e até autorizavam o castigo.776; [...]. 
As professoras eram enérgicas e tinham toda a liberdade de chamar a 
atenção dos alunos e eram respeitadas, inclusive pelos pais que as 
autorizavam a darem castigos aos seus filhos.777; [...]. Meus pais sempre me 
deram educação, me ensinaram a ter respeito e diziam todos os dias: Filha, 
quando você chegar na escola fale boa tarde a sua professora e aos seus 
colegas. Carrego isso comigo até hoje e transmito ao meu neto. 778  
 

                                                 
772 AFONSO; ALMEIDA; BOTENI; GOMES; MACHADO, 2014; LUIZ, 2014b. 
773 MACHADO, 2014. 
774 CAMARGO, 2014. 
775 QUITÉRIO, 2014. 
776 ALMEIDA, 2014. 
777 CAMARGO, 2014. 
778 BONIN, 2014. 
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Mas, hoje em dia, os pais estão cada vez pais ausentes da escola, basta verificar 

a sua frequência nas reuniões de pais como a da na figura 122. A reunião de pais e mestres 

constitui um dos mais importantes mecanismos que proporciona a interação e a comunicação 

entre a escola e a família, cuja principal finalidade é informar pais ou responsáveis sobre a 

vida escolar de seus filhos, e ocorre ao menos ao iniciar o ano letivo e logo após o término de 

cada um dos seus quatro bimestres.  

 
Figura 122. Reunião de pais e mestres para a turma de alunos do 6o ano 5, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Conforme relatam algumas professoras, nos tempos do grupo escolar, as 

reuniões ocorriam sempre que oportuno, pois os pais representavam grandes aliados para o 

desenvolvimento de determinadas atividades escolares e para a vida escolar dos seus filhos. 

[...] A reunião de pais e mestres acontecia de acordo com a necessidade da 
escola, fosse para assuntos internos referentes ao ensino, para festividades ou 
acontecimentos que envolvessem os pais junto à escola.779; [...]. Constatava 
que os pais e as mães cobravam as lições em casa dos filhos e, mesmo assim, 
nas reuniões de pais, que eram mensais, orientava da importância do 

                                                 
779 BARBOSA, 2014b. 
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acompanhamento: Como foi a aula de hoje? O que aprendeu de novo?... Eles 
possuíam um papel fundamental para o estudo de seus filhos.780 
 

Note a quantidade de cadeiras vazias na sala de aula onde aconteceu a reunião 

de pais. Estas cadeiras que, durante uma aula qualquer, estariam ocupadas pelos alunos, no 

momento da reunião também deveriam estar ocupadas por seus responsáveis correspondentes. 

A partir desta comparação podemos dimensionar a participação da família na vida escolar do 

estudante.  Isso evidencia que a família confiou toda a responsabilidade da educação de seus 

filhos à escola esquecendo-se que a criança e o adolescente nela permanecem apenas uma 

parte de seu tempo diário e que eles se encontram em pleno processo de desenvolvimento e 

maturação, o que implica a necessidade e a importância de também serem orientados em casa.  

Há de se destacar também que o boletim e a caderneta escolar que antigamente 

funcionavam como dispositivos de controle do aluno e de comunicação entre a escola e a 

família, hoje não possui mais o mesmo significado e importância. A caderneta escolar foi 

suprimida e o boletim, apesar de ainda existir e na forma virtual, consta apenas o rendimento 

e as faltas bimestrais de cada componente curricular, acessado pelo próprio aluno, pais ou 

responsáveis, sem a exigência da escola de uma comprovação da ciência da situação escolar 

do estudante por sua família, o que contribui ainda mais para a omissão desta.  

Assim, ao mesmo tempo que os pais se isentam da responsabilidade sobre os 

seus filhos, a escola perde o seu poder disciplinar. Nessas condições, a escola sozinha, sem o 

apoio da família, depara-se cada vez com situações de indisciplina em seu cotidiano, sujeita 

constantemente à necessidade de mediação de conflitos que poderiam ser evitados ou 

minimizados se os pais ou responsáveis fossem mais presentes, pois, geralmente, a maioria 

dos casos de alunos indisciplinados e com mau rendimento são aqueles cuja família se faz 

ausente na vida cotidiana e escolar de seus filhos. A partir da percepção de alunos e 

professores que convivem com atual realidade do cotidiano escolar:  

[...]. A frequência dos pais às reuniões raramente fora unânime. Além do 
mais, os que frequentavam reunião eram responsáveis por alunos pouco ou 
nada problemáticos.781; [...]. As reuniões são excelentes para que os pais 
tomem ciência da situação escolar dos alunos, mas deveria haver mais 
reuniões de pais ou maior frequência destes, pois a melhoria no 
comportamento e rendimento dos alunos é significativa.782 [...]. A presença 
dos pais nas reuniões é de extrema importância, pois estreita os laços entre a 
escola e família.783 
 

                                                 
780 QUITÉRIO, 2014. 
781 VITTA, 2014. 
782 LOPES, 2014b. 
783 STEFANEL, 2014. 
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Perceba também a disposição dos pais ou responsáveis que estão sentados e 

voltados em direção ao professor que se encontra de pé e gerencia a reunião, como mostra a 

figura 122.  Embora a escola dedique-se à vida escolar dos alunos e os pais à vida escolar de 

seus filhos, neste momento, os alunos e os filhos constituem os mesmos sujeitos e o foco 

comum a todos, no entanto, a relação caracterizada é de desigualdade. Assim, este deve ser 

um trabalho em conjunto e caso a escola queira que a família participe da educação de seus 

filhos faz-se necessário que haja uma relação de igualdade. 

Em vez das carteiras enfileiradas poderiam formar um círculo em que cada um 

estaria em situação de igualdade perante o outro. Esta disposição não implicaria em redução 

da hierarquia, pois são indivíduos de natureza e funções distintas, cada um com suas 

competências e responsabilidades, e também, dessa forma, a família poderia compreender a 

sua importância na participação da vida escolar de seus filhos.  

Tomazi (1997) enfatiza que existem muitas tentativas de democratizar o espaço 

escolar, principalmente as relações no interior da sala de aula, contudo, isso comumente não 

ultrapassa o plano teórico, pois, apesar do empenho de alguns professores, a relação que se 

estabelece de fato, na maioria das vezes, é a da imposição da autoridade, que deve ser 

mantida. Muitos pais até desejam que isso aconteça, isto é, que os (as) professores (as) façam 

com seus filhos o que eles não querem ou não conseguem fazer. 

Se atualmente não se pode garantir que a punição do corpo não ocorra mais nas 

escolas, ao menos não é legitimada com a mesma natureza e intensidade como anteriormente, 

principalmente a partir de 1990, com a regulamentação do Estatuto784 da Criança e do 

Adolescente. No entanto, embora se perceba uma maior valorização na prática de valores, 

atitudes e do bom rendimento, é comum flagrarmos nas escolas estudantes sendo punidos por 

meio de advertências, repreensões, suspensões e transferências compulsórias. Olha só o que 

dizem alguns alunos: 

[...]. A escola possui várias regras as quais, descumpridas, há punições. 
Também entrega prêmios e certificados aos alunos com melhores 
rendimentos e aos alunos revelação.785; [...] Castigo em si não há. A todo 
final de bimestre são premiados os melhores alunos de cada sala e a melhor 
sala de cada ano/série. Todos os alunos que obtêm apenas notas 9,0 e 10,0 no 
bimestre recebem um certificado. A melhor turma de cada ano nos quesitos 
rendimento, comportamento e limpeza ganham uma sessão de cinema ou um 
piquenique.786 

                                                 
784O Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que as crianças têm direito ao respeito dentro do ambiente 
escolar e estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos 
corporais ou de tratamento cruel ou degradante. (BRASIL, 1990). 
785 SELINGARDI, 2014. 
786 LOPES, 2014b. 
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Hoje em dia, nas escolas, para facilitar a manutenção da disciplina em sala de 

aula, cada professor, desde o início do ano letivo, estabelece com as suas turmas de alunos, 

um contrato didático-pedagógico, explicitando as regras que nortearão o processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, a disciplina não deixou de estar presente e ainda hoje as escolas 

continuam por meio do poder, moldando os corpos dos alunos. Todavia, o poder de moldar os 

corpos e os gestos das crianças também ocorre fora da escola, basta ver a padronização do 

modo de falar, de vestir, de andar... Mas, quem possui relevância sobre isso agora é a 

indústria cultural – meios de comunicação de massa – que produz e inculca padrões que vêm 

sendo cada vez mais decisivos na formação da cultura em que vivemos. A escola vem 

perdendo este poder, pois não tem mais este apelo como tinha antes.  

A avaliação, um dispositivo com presença constante na rotina da escola, 

embora imprescindível para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, no qual 

deveria ser utilizado somente com caráter pedagógico, em benefício do aluno, funcionou 

durante muito tempo como um intenso instrumento disciplinador. Alunos da década de 1950 

relatam que havia as provas mensais e o exame ao final do ano, como consta do boletim 

escolar apresentado na figura 113. As reprovações ocorriam em qualquer ano e independente 

do número de disciplinas escolares, inclusive por décimos de ponto. 

[...]. As provas eram mensais e havia lições de casa todos os dias.787; [...]. Os 
exames finais eram executados no último período de aulas (dezembro) e 
havia reprovações em todos os anos, da 1a à 4a série.788; [...] Lembro-me do 
acompanhamento feito pelos boletins que os pais assinavam. Quando as 
notas estavam na média, dificilmente um aluno reprovava pelo exame 
final.789; [...]. As médias escolares deveriam ser no mínimo 50,0 para poder 
passar de série. Na minha época o aluno era reprovado por meio ponto.790; 
[...] A chamada oral da tabuada era amedrontadora, pois quem não decorava 
repetia de ano.791 [...]. Lecionava para o primeiro ano, alfabetizava as 
crianças e não eram aprovadas se não estivessem alfabetizadas: o aluno 
reprovava.792 
 

Conforme o livro793 de resultados de exames finais, o Terceiro Grupo Escolar 

de Limeira, para o ano de 1944, início de seu funcionamento, apresentou dentre os 156 alunos 

concluintes, 74 promovidos e 82 conservados (reprovados), ou seja, o percentual de 

alfabetização ou promoção (47,4%) foi inferior ao de reprovação (52,6%). Importa destacar 

que os alunos de escola rural que não compareciam aos exames finais e os eliminados no mês 

                                                 
787 LUIZ, 2014b. 
788 GOMES, 2014; BARBOSA, 2014b. 
789 ALMEIDA, 2014. 
790 BARBOSA, 2014a. 
791 VAZ, 2014. 
792 QUITÉRIO, 2014. 
793 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944c. 
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de outubro devido à mudança, com justificativa, eram julgados, para fins de promoção, pelas 

provas mensais, desde que contasse, no mínimo, com 100 dias de comparecimentos à escola 

(num total de 211 para aquele ano). Já os alunos ausentes aos exames finais dos grupos 

escolares e das escolas urbanas eram julgados nas mesmas condições anteriores, desde que 

não tivessem sido eliminados. 

Esta situação revela o caráter intensamente excludente da educação naquele 

período. Não bastasse o exame ao final do curso primário, para a entrada no ginásio havia o 

exame de admissão. Somente a partir de 1971794, com a fusão da escola primária com a 

ginasial, esses dois dispositivos exclusivos e seletivos foram eliminados, cuja aferição do 

aproveitamento escolar adquiriu uma concepção mais qualitativa e flexível, com a introdução 

do conselho de classe e série e do sistema de recuperação de alunos. Mas apenas no final da 

década de 1990, com a implantação795 do regime de progressão continuada, o qual reconhece 

e defende o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, houve uma amenização 

significativa no número de reprovação. Para avaliação do desempenho do aluno estabeleceu-

se como prioridade os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 

do período sobre os de eventuais provas finais, de forma qualitativa e contínua. 

Embora atualmente o número de reprovações não ocorra com a mesma 

intensidade que anteriormente e a avaliação não possua mais o cunho punitivo e repressor (ao 

menos ainda não deveria ter), inevitavelmente as provas continuam vinculando a formação do 

saber com o exercício do poder, que é exercido sem ser percebido, cuja individualização, que 

é mensurada e comparada, encontra-se registrada em diários de classes, boletins e nos 

relatórios de conselhos de classe e série.  

Observe na situação apresentada na figura 123, a vigilância do professor sobre 

os alunos. A presença do professor, mesmo postado sentado num único local, garante que o 

aluno não olhe para o lado nem converse com o colega. Desde uma mera observação e 

acompanhamento dos alunos durante as atividades como na situação que aparece na figura 

111, as provas escritas, dissertativas ou de múltipla escolha, como se pode ver nas figuras 117 

e 123, a avalição constitui um ritual para controlar, qualificar, classificar e punir.  

Muitos alunos, devido à reprovação, abandonavam a escola, e outros, em razão 

de inúmeras reprovações sucessivas eram considerados pela escola, inaptos ao estudo. Assim 

como explica Souza (2008), a avaliação possuía uma dupla finalidade: pedagógica e 

                                                 
794 BRASIL, 1971b. 
795 BRASIL, 1996, 2008a. 
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disciplinar. Os exames aperfeiçoaram o sistema de classificação dos alunos em classes e 

séries, tornando-se, também, mecanismos de punição, controle e hierarquização.  

Portanto, o professor, utilizando a sua autoridade, impede que ocorram falhas e 

conduz o processo de ensino e aprendizagem. Já o corpo do aluno, considerado objeto, é alvo 

do poder e pode ser submetido a adestramento para obedecer e responder a exigências. O 

dispositivo que possibilita produzir uma individualidade obediente é a disciplina. Logo, a 

escola é uma instituição em que o poder disciplinador se faz presente. Isso evidencia que a 

educação contemporânea ainda tem sua base na dominação, já que ocorre por meio da 

normalização. 

 
Figura 123. Avaliação para a turma de alunos do 7o ano 5, 2014. 

Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

As relações de poder a que os alunos são submetidos nas instituições escolares 

os direcionam a uma educação para a obediência, construindo indivíduos submissos, não só 

no ambiente escolar, como também para os diversos âmbitos de sua vida, inibindo a formação 

de um sujeito crítico e autossuficiente. Os procedimentos disciplinares presentes no cotidiano 

escolar predeterminam a conduta do aluno, neutralizando sua vontade individual. Assim o 

professor, além de ensinar, molda o aluno conforme um padrão exigido pela instituição, sendo 

o aluno constantemente controlado, manipulado em função da ordem, da disciplina – atos 

esperados pelos próprios pais dos alunos. Os resquícios dessa relação tenderão a desaparecer 

quando o homem, definitivamente, deixar de ser adestrado para ser educado. 
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Ainda que o professor seja o detentor do poder na relação com o aluno, 

atualmente essa relação encontra-se cada vez mais fragilizada, pois com a diminuição dos 

castigos disciplinares, ao mesmo tempo em que houve uma redução no domínio dos pais 

sobre os corpos de seus filhos em casa, os professores na escola, muitas vezes, são sujeitados 

a conviver e a conter um universo muito maior de eventuais desvios disciplinares dos alunos, 

decorrentes da escassa educação recebida no âmbito familiar. Ora, este poder796 que permeava 

os campos da família e da escola foi enfraquecido e, em contrapartida, sobrepujou-se o poder 

exercido pelos meios de comunicação de massa. Porém, não são eles que têm que lidar com 

os jovens nem sentem a consequência da massificação desenfreada. 

Nos grupos escolares, a homogeneização das turmas não se restringia apenas 

ao grau de conhecimento, mas também por gêneros, incentivado e sustentado por preceitos 

morais. Como se pode ver, respectivamente, nas figuras 112, 124 e 138, todas da década de 

1950, havia turmas masculinas e femininas, evidenciando que a prática da separação dos 

sexos ainda resistia naquele período, reforçando-se a diferença e a desigualdade entre meninos 

e meninas.  

Na escola, os meninos e as meninas não mantinham contato. A separação dos 

sexos ocorria desde a entrada até a saída do grupo escolar, cujo acesso acontecia por portões 

distintos, geralmente um de cada lado da fachada principal ou por laterais distintas do prédio.  

Nos prédios de um único pavimento, a planta era simétrica, dividindo-se em duas alas, uma 

para cada sexo e quando assobradado, como no Terceiro Grupo Escolar de Limeira, cada 

andar destinava-se a um dos sexos. Em alguns grupos escolares, como também neste, durante 

certo tempo, a separação dos sexos também se fazia por períodos, quando o funcionamento 

era desdobrado. A diferenciação entre meninos e meninas não se restringia à formação das 

turmas, mas também se fazia presente no currículo durante o recreio e as brincadeiras. A 

partir de fragmentos de ex-alunos verificamos que cada sexo possuía espaços e tempos 

próprios no interior da escola: 

[...]. Não havia classe mista. Os meninos eram separados das meninas desde 
a entrada até a saída da escola.797; [...] Os meninos estudavam de manhã e as 
meninas à tarde e somente as meninas participavam do orfeão, cantando em 
comemorações e atividades cívicas.798; [...] Os meninos brincavam de pega-
pega, bolinha de gude, roda pião, jogo do bafo...; e as meninas de roda-roda, 
amarelinha, cinco-marias...799; [...] Havia também as brincadeiras no 

                                                 
796 O poder compreende uma rede de relações de forças entre os indivíduos que se faz presente em todas as 
partes, como na família, escola, Igreja, Estado, empresa...  Portanto, as relações de poder não estão situadas num 
lugar específico, mas articula e integra toda a sociedade, em todos os lugares. (FOUCAULT, 2007). 
797 AFONSO; QUITÉRIO, 2014. 
798 ALMEIDA; BONELLO, 2014. 
799 BOTENI; GEORGINI; GOMES; MACHADO; RAGONHA, 2014; LUIZ, 2014a; LUIZ, 2014b. 
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parquinho ao fundo da escola com balanço, gangorra, escorregador..., além 
de vôlei, futebol, bocha (na quadra de areia), corda, queimada e pingue-
pongue (no pátio).800 ; [...]. Em trabalhos manuais, as meninas realizavam 
bordado em panos, aprendiam a enfiar a agulha, a fazer o nozinho, a 
arrematar..., os meninos faziam trabalhos com madeira, papel, barbante e 
capim (barba de bode)...801 

 
Figura 124. Turma de alunos do 2o ano masculino B, 1952.802 

 
Fonte: Acervo Manoel Elzo Gonçalves Afonso. 
 

Conforme revelado nos relatos, determinadas atividades escolares como o 

orfeão, constituía exclusividade para as meninas e, em trabalhos manuais, a natureza das 

atividades era desenvolvida de acordo com cada sexo, que, geralmente, às meninas voltava-se 

às prendas domésticas e aos meninos, aos serviços em marcenaria e oficina mecânica. Para as 

brincadeiras, havia aquelas tipicamente masculinas e as femininas. A escola representava o 

reflexo dos valores paternalistas da sociedade naquele momento: enquanto preparava a 

menina para ser dona-de-casa, ao menino cabiam-lhe práticas de determinados ofícios, 

visando, enquanto chefe de família, à sua futura inserção no mercado de trabalho. 

                                                 
800 GEORGINI; GOMES; MACHADO; RAGONHA, 2014; BARBOSA; CAMPOS; LUIZ, 2014a; CAMPOS, 
2014b. 
801 AFONSO; ALMEIDA; BONELLO; COSTA; MACHADO; QUITÉRIO, GEORGINI; RAGONHA, 2014; 
LUIZ, 2014a; BARBOSA, 2014a; BARBOSA, 2014b;  
802 Professor Laerte Fontoura de Oliveira. 
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Além da diferenciação por sexo, os trabalhos manuais dispunham de interesses 

distintos conforme a classe social: desenvolvimento de algum ofício às crianças das camadas 

inferiores da sociedade e às crianças da classe média e da alta sociedade, o respeito ao 

trabalho, atividade responsável pelo progresso do país. 

Nas figuras 105, 112, 124, 125, 137 e 138 pode-se constatar também como 

ocorria a divisão sexual do trabalho docente no grupo escolar, em que as turmas, feminina e 

masculina, aparecem acompanhadas, respectivamente, de uma professora e de um professor. 

Os professores do sexo masculino poderiam lecionar apenas a turmas masculinas, enquanto os 

professores do sexo feminino para turmas de ambos os sexos, ou mista. Já o diretor, aquele 

situado no extremo superior da hierarquia escolar, assim como ocorria com todos os cargos de 

chefia na então sociedade paternalista, figurava-se, quase sempre, como do sexo masculino. 

A divisão sexual na formação das turmas predominou no ensino público até o 

início da década de 1970, quando em consequência da aprovação da lei803 que fixou as 

diretrizes e bases para o ensino de 1o e 2o graus, extinguiram-se os grupos escolares, alterando 

o currículo e transformando-os em escolas de primeiro grau (primário e ginasial), nas quais a 

formação das turmas começou a ser exclusivamente mistas. No Terceiro Grupo Escolar de 

Limeira, embora também existissem turmas mistas, como se observa nas fotografias de turma 

da década de 1950, apresentadas nas figuras 125 e 137, apenas a partir de 1972804 todas as 

turmas assumiram esse formato. Enquanto grupo escolar, quando as turmas eram mistas, na 

sala de aula os meninos eram separados das meninas por fileiras. 

No dia a dia, seja no ambiente escolar ou no convívio social, na relação entre 

gêneros, ainda deparamos com estereótipos que geram submissão, separação e poder, nos 

quais os meninos (homens) são vistos como fortes valentes e as meninas (mulheres) como 

frágeis, submissas. A escola, como esclarece Auad (2006), pode ser um instrumento de 

aprendizado da separação, ou importante mecanismo para a emancipação e a mudança, 

dependendo apenas de como os professores e professoras lidam com as diferenças. Para isso, 

as relações de gênero devem ser entendidas como socialmente construídas, rescindindo 

paradigmas quanto às posições historicamente definidas para homens e mulheres na 

sociedade, como natural.   

                                                 
803 BRASIL, 1971b. 
804TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1971-1972. 
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Figura 125. Turma de alunos do 4o ano misto, 1959.805  

 
Fonte: Acervo Maria José Duscov da Costa. 
 

Embora meninos e meninas convivam nos mesmos espaços físicos, não, 

necessariamente, as desigualdades serão suprimidas. Faz-se importante que a escola não 

imponha padrões, estabelecendo que os indivíduos sejam diferentes, e sim, que respeite a 

diversidade e valorize oportunidades iguais para ambos os sexos. Com esse intuito a escola 

poderá mitigar os flagrantes resquícios do paternalismo e a diferenciação entre gêneros, cujos 

aspectos ainda resistem à democratização da relação homem-mulher. Entretanto, apesar dos 

progressos sociais e legítimos, visando à igualdade de oportunidades e de tratamento entre os 

sexos, atualmente ainda, não raramente, deparamos com situações de discriminação.  

Assim como na sociedade, a heterogeneidade racial aparece presente nas 

turmas do grupo escolar. Desde a primeira década de seu funcionamento, a presença de 

crianças negras na formação das turmas, como se pode visualizar nas figuras 105, 112, 124, 

125, 137 e 138 da década de 1950 e conforme atestam os depoentes daquele período, 

inclusive alguns negros, caracterizava-se como uma prática comum, embora esse número 

fosse ínfimo, com cerca de duas, três ou quatro crianças. Isso evidencia que os negros naquele 

contexto, ao menos em Limeira, um dos municípios pioneiros na libertação dos escravos antes 

mesmo de instituída a Lei Áurea, tinham acesso ao ensino proporcionado pelos grupos 

                                                 
805 Professora Helena Luiza Sar. 
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escolares e, assim como as crianças brancas e filhas de imigrantes, ou não, todas estavam 

submetidas às mesmas regras e aos mesmos padrões morais. E também, a análise dos 

sobrenomes das crianças matriculadas no grupo escolar, a partir dos livros806 atas de exames 

finais daquela época, constatou-se que a maioria das crianças era constituída por imigrantes 

italianos ou descendentes destes, imediatamente seguidos pelas nacionalidades portuguesa, 

espanhola e alemã. Além disso, corroborando com o que se apresenta nas fotografias, não foi 

encontrado registro de nenhuma criança filha de imigrantes japoneses ou chineses. 

Para aquele período, a condição socioeconômica dos alunos que frequentavam 

o grupo escolar refletia a da sociedade, cuja elite e o pobre conviviam e dividiam os mesmos 

espaços escolares. Embora, diante da impossibilidade de consultarmos os livros de matrículas, 

devido à sua inexistência no arquivo escolar, cujos documentos forneceriam informações 

sobre as profissões dos pais dos alunos e, consequentemente, do aspecto socioeconômico de 

seus filhos, as fotografias escolares e os depoimentos foram suficientes para identificarmos o 

público que frequentou o grupo escolar. 

Mesmo diante da estratégia da uniformização das vestimentas, a presença de 

crianças das camadas populares pode ser revelada e percebida a partir de aspectos presentes 

ou ausentes no próprio uniforme. Observe as figuras 138 e 139 em que várias crianças 

aparecem com os pés descalços e, quando calçados, sem o uso de meia ou apresentavam-se 

trajadas sem asseio, com material de baixa qualidade ou em péssimo estado de conservação 

(amarrotado ou desbotado), como vemos nas figuras 105, 112, 124, 125, 137 e 138. 

Geralmente os alunos com poder aquisitivo superior usavam roupas confeccionadas com 

casimira, material de melhor qualidade e maior preço, cujas vestimentas aparecem nas 

fotografias na tonalidade mais escura, enquanto as roupas dos alunos de menor renda eram 

feitas de brim, material mais barato e menos sofisticado, representado nas fotografias na cor 

mais clara. Estes últimos estudantes, por não terem condições de renovarem regularmente as 

suas roupas, conforme iam crescendo, tinham as barras das saías, bermudas ou calças 

prolongadas e, por essa razão, a cor dessa região da roupa contrastava com o restante do 

conjunto. Agora veja os excertos a seguir: 

[...]. O tecido para o uniforme os pais que decidiam: alguns alunos faziam 
com saco de farinha de trigo. A medida da saia deveria ser do joelho para 
baixo, mas conforme as crianças cresciam a saia encurtava e depois de muito 
uso desbotava. Fazíamos lição à noite, no papel de pão, a luz de lamparina, 
pois não tínhamos energia elétrica.807; [...]. Eu e minha irmã íamos para a 
escola todos os dias a pé, por sermos de família pobre e nossos pais não 

                                                 
806 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE LIMEIRA, 1944c. 
807 RAGONHA, GEORGINI, 2014; LUIZ, 2014a. 
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terem condições de pagar um transporte escolar. A gente levava um lanche 
para dividir para as duas na hora do recreio.808; [...]. Mensalmente, os 
responsáveis dos alunos que tinham boas condições financeiras ajudavam a 
Caixa Escolar.809; [...]. Para os pobrezinhos era dado lanche.810; [...] A Caixa 
Escolar, mantida espontaneamente por doações de pais de alunos, de 
professores e de empresas, fornecia o material escolar, merenda, uniforme, 
calçados, remédios aos escolares necessitados.811; [...]. Os alunos, em sua 
maioria, eram bastante pobres. Para administrar este lado social, havia a 
Caixa Escolar que amparava os alunos, comprovadamente, pobres. A Caixa 
Escolar (Cooperativa Escolar) também cuidava da merenda escolar (na 
época era um lanche e refresco). Os alunos que possuíam recursos 
compravam os lanches e os demais eram assistidos pela Caixa Escolar.812 

 
 Os depoentes acima fornecem, além do aspecto vestuário, diversos indícios da 

presença de crianças de baixa classe social: não acesso à energia elétrica, caminhada de 

grande distância para irem à escola e dela voltarem, a existência da Caixa Escolar (de 

contribuição facultativa, feita pelos mais abastados) que fornecia alimento, uniforme e 

materiais e aos que não podiam comprá-los. Os auxílios àquelas crianças garantiam que essa 

parte da sociedade frequentasse o grupo escolar, evitando a evasão. Além disso, muitas 

crianças atendidas naquele período residiam no próprio bairro em que situa o grupo escolar e 

em seu entorno que, à época, caracterizava-se como um bairro residencial, região habitada por 

operários das fábricas localizadas entre o bairro e a região central da cidade. Assim, essa 

situação atesta o que dizem as fotografias e os depoimentos, pois grande parte dos estudantes 

pertencia à classe operária.   

Mesmo tratando-se de uma escola pública, no próprio boletim escolar, como se 

vê nas figuras 113 e 144, havia uma coluna destinada ao registro mensal das contribuições 

que os pais ou responsáveis dos alunos poderiam realizar à Caixa Escolar. Embora essa taxa 

fosse facultativa, em razão desta constar num documento tão importante como o boletim 

escolar, cujo registro ficava visível a todos, implicitamente a escola induzia a sua 

colaboração, quer fosse pelo constrangimento em não contribuir ou por ser considerado aluno 

da Caixa Escolar, pois conforme revela um ex-aluno:813 “[...]. Os alunos que pertenciam à 

Caixa Escolar eram conhecidos e discriminados em razão disso.”  

Independente disso, a mera existência dessa da Caixa Escolar evidenciava a 

diferença de classes sociais no grupo escolar e que este era incapaz em atender a todos com 

equidade, dependendo da benevolência da própria comunidade escolar, sendo, portanto, 

                                                 
808 BARBOSA, 2014a. 
809 BONELLO, 2014. 
810 QUITÉRIO, 2014. 
811 BARBOSA, 2014b. 
812 DUARTE, 2014. 
813 ALMEIDA, 2014. 
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excludente. Embora pública, somente a partir de 1983 foi promulgada uma lei814 proibindo os 

estabelecimentos oficiais de ensino estaduais a exigir qualquer forma de contribuição 

pecuniária, seja para a merenda escolar, taxa de matrícula, material destinado a provas e 

exames e de primeira via de quaisquer documentos relativos à vida escolar, como para fins de 

transferência, certificados ou diplomas de conclusão de cursos. 

Portanto, a determinação de padrões pela escola opõe-se à diversidade 

existente em seus espaços, já que os alunos são constituídos por diferenças culturais, 

econômicas e sociais.  A diversidade está presente na sociedade, por isso é indispensável que 

no ambiente escolar ela ocorra naturalmente, para que a criança tenha a oportunidade de se 

desenvolver interagindo com a realidade, de modo a aprender e a respeitar o diferente, o 

outro. Logo, na escola, não devemos homogeneizar os alunos, nem ocultar e coibir as 

diferenças. Uma turma deve refletir a realidade do contexto social, com as suas diversidades 

existentes.   

 
5.4. Educação e civismo – indivíduo e nação. 

 

A educação escolar815 possui papel essencial na formação do cidadão, na 

medida que o prepara para a vida em sociedade num âmbito mais complexo que o seio 

familiar. Ela o faz, introduzindo-o numa convivência mais ampla, formada por não familiares 

e que se conduz por regras de sociabilidade e organização abrangente. 

Se já na família a criança percebe a tensão entre individualidade e grupo, no 

ambiente escolar esta tensão não é só ampliada, mas construída e estimulada na educação para 

a vida em grupo. A escola816 passa a ser, assim, um estágio necessário para a vida em 

sociedade, mas não só isso: insere a criança dentro de uma ideia de sociedade, de valores, de 

comportamentos éticos e responsabilidades. Assim, a sociedade à qual se pertence, a Nação 

passa a ser a grande família e conhecer e respeitar os seus símbolos, uma dedicação e uma 

obrigação que cada cidadão deve ter.   

                                                 
814 SÃO PAULO, 1983a. 
815 Convém lembrar os limites da ideia de escola como mola do progresso social: A história da escola sempre foi 
contada como a história do progresso. Por aqui passariam os mais importantes esforços civilizacionais, a 
resolução de quase todos os problemas sociais. De pouco valeram os avisos de Ortega y Gasset – e de tantos 
outros – dizendo que esta análise parte de um erro fundamental, o de supor que as nações são grandes porque a 
sua escola é boa: certamente que não há grandes nações sem boas escolas, mas o mesmo deve dizer-se da sua 
política, da sua economia, da sua justiça, da sua saúde e de mil coisas mais. (NÓVOA, 1998, p.1). 
816A escola é uma instituição construída historicamente no contexto da modernidade, considerada como 
mediação privilegiada para desenvolver uma função social fundamental: transmitir cultura, oferecer às novas 
gerações o que de mais significativo culturalmente produziu a humanidade. (MOREIRA; CANDAU, 2003, 
p.160). 
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Embora haja inúmeras individualidades, os cidadãos possuem compromissos 

comuns diante da sociedade e uma só nação, que se faz presente em toda a sua vida pública e 

também em sua vida privada. O aluno se descobre cidadão de um Estado definido, uma Pátria, 

com uma língua, uma história, uma cultura e regras de sociabilidades próprias. O amor ao 

solo, à Nação, é visível nesta Oração à Pátria: 

Brasil! Nesta casa de educação e ensino, constantemente, pensamos em ti – 
em teu passado de glórias, em teu presente de grandes realizações, no 
grandioso porvir que tu já nos ofereces. Possas tu, pátria amada, te orgulhar 
sempre dos filhos teus que nesta hora te saúdam. 817 

 
 E o respeito ao interesse público, o patriotismo e a consciência de pertencer 

são assimilados em rituais escolares, que visam a educar o cidadão para a civilidade818. Estes 

rituais de civismo, que pode tomar, em alguns momentos, formas de devoção819, estão 

presentes na cultura escolar.  

Estes rituais se davam no espaço escolar e sua estrutura arquitetônica tinha a 

missão de passar a imagem de solidez e força da Nação. A educação para o civismo, para a 

vida pública, para o respeito ao convívio em grupo e para a obediência às regras sociais se 

construía já na relação do sujeito com o espaço físico820. A força da educação cívica estava 

presente, também, nos rituais, fosse em datas comemorativas, como a Independência do 

Brasil, fosse no cotidiano escolar durante o ano, conforme se verifica nos relatos de ex-

alunos: 

[...]. Todos os dias, no início da aula, um aluno era encarregado de buscar a 
bandeira nacional que era colocada no pedestal, diante da porta da sala de 
aula e cantávamos o hino nacional. Havia muitas comemorações cívicas, 
sendo a principal a da Semana da Pátria, na qual usava-se uma fita verde-
amarela na blusa.821; [...]. Na Semana da Pátria, alguns alunos velavam a 
bandeira na praça Luciano Esteves dos Santos. Era o dia todo revezando os 
alunos e as escolas.822; [...]. Cantávamos o hino nacional uma vez por 
semana e nas comemorações cívicas e quando não faltava nenhum aluno a 
classe recebia a bandeira que ficava hasteada à frente da sala, sendo que a 
cada vez um grupo de três alunos participavam auxiliando o hasteamento, de 

                                                 
817 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1974. 
818 Ao longo do século XIX, em paralelo com a emergência de novos modos de Governo e afirmação dos 
Estados-Nação, a escola transforma-se num elemento central do processo de homogeneização cultural e de 
invenção de uma cidadania nacional. Através da atribuição a um dado arbitrário cultural de todas as aparências 
do natural, a escola desempenha um papel central na concessão ao Estado do monopólio da violência simbólica 
(que se quer legítima). (NÓVOA, 1998, p. 3). 
819 O termo oração (Oração à Pátria ou à Bandeira) revela a relação de devoção presente nos ritos. 
820 O aspecto de poder de tais estabelecimentos de ensino materializava-se, por exemplo, por meio do projeto 
arquitetônico de que era alvo. Condicionando silenciosamente comportamentos e espacializando ações e 
disciplina, o projeto arquitetônico dos grupos emanava, simultaneamente, graciosidade e solidez. (AZEVEDO, 
2011, p. 94). 
821 GOMES; BOTENI; BONIN, 2014. 
822 PORRECA, 2014. 
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modo a se fazer um revezamento.823 [...]. Na contracapa dos cadernos e 
livros possuía impressa a letra do hino nacional.824 
 

O hino nacional estava presente na vida do aluno como a música comum a 

todos, como a canção de sua terra e de sua gente, da qual ele faz parte. Convém lembrarmos 

da letra do hino nacional825, composta por Joaquim Osório Duque Estrada, que exalta as 

imagens da pátria como mãe dos filhos desta terra: 

[...] Terra adorada 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil 
Ó pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada, Brasil. 
 

 Entoado todos os dias, a letra do hino colocava o aluno em contato com a ideia 

do Estado como terra singular ao qual pertencia e a que devia amor e respeito. A terra é pai 

(pátria) e mãe, e a referência à família apenas reforça o sentimento de pertencimento à família 

brasileira que o acolhe à qual ele deve respeito. A escola reportava a uma concepção de 

ensino em que:  

Educar pressupunha um compromisso com a formação integral da criança 
que ia muito além da simples transmissão de conhecimentos úteis dados pela 
instrução e implicava essencialmente a formação do caráter, mediante a 
aprendizagem da disciplina social – obediência, asseio, ordem, pontualidade, 
amor ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e 
valores cívico-patrióticos necessários à formação do espírito de 
nacionalidade. (SOUZA, 2006, p. 127). 
 

A letra do hino nacional continua a ser grafado na contracapa de livros e 

cadernos produzidos ou adquiridos com recursos do Estado e, a partir de 2009, a sua 

execução826 nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental de todo o Brasil 

tornou-se obrigatória uma vez por semana. No Estado de São Paulo, desde 1990, a 

execução827 vocal do hino nacional e o hasteamento da bandeira nacional em todos os 

estabelecimentos de ensino de primeiro grau público e particular já eram obrigatórios uma vez 

por semana, em dia e horário a serem determinados pelas respectivas diretorias escolares. 

Logo, percebe-se que o Estado continua a desenvolver o sentimento pela Nação nos cidadãos 

brasileiros. 

                                                 
823 RAGONHA; GEORGINA; 2014; LUIZ, 2014a. 
824 GEORGINI; RAGONHA, 2014; LUIZ, 2014a. 
825 BRASIL, 2015.  
826 BRASIL, 2009b.  
827 SÃO PAULO, 1990.  
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A bandeira, símbolo nacional, como se visualiza nas figuras 47, 48, 126, 127 e 

129, está sempre presente nas celebrações festivas e no dia a dia do aluno. A importância de 

seu culto se fazia presente antes mesmo da criação do grupo escolar. Basta ver o projeto do 

prédio, referentes as fachadas principal e lateral, apresentadas, respectivamente, nas figuras 90 

e 91, cujo mastro, situado ao lado direto da fachada principal, compunha um dos requisitos de 

sua arquitetura. As cores e o desenho da bandeira nacional apresentam a singularidade do país 

e a grandiosidade da Nação, como se constata na oração à bandeira: 

Brasil!  Prosternados ante tua imagem querida, aqui estamos para agradecer-
te a luz sempre eterna que recebemos hoje em nossa bendita escola. Bendita 
sejas tu, pátria adorada, e adorado seja teu símbolo sagrado – a bandeira de 
nossa terra.828 
 

 Na comemoração cívica que aparece retratada na figura 126, pode-se perceber 

o valor que a bandeira nacional representa. A bandeira nacional aparece confeccionada ao 

centro do campo de futebol sendo contemplada pela comunidade escolar situada em seu 

entorno. Como aparece aqui, assim como nos eventos cívicos, a bandeira nacional, 

representando a Pátria assume um local de visibilidade e de destaque.  

 
Figura 126. Comemoração cívica: Independência do Brasil, 1982. 

 
Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira. 
 

                                                 
828 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1974. 



301 

 

 

Ainda, repare nos alunos postados de forma organizada e uniformizada com as 

bandeiras nacional, estadual e municipal. Sem nenhum acaso, estas ordens no posicionamento 

das bandeiras indicam, respectivamente, o grau de importância e de hierarquia. Fosse no 

início das aulas ou nas comemorações cívicas, o hasteamento e o arriamento da bandeira 

constituía um ritual presente no cotidiano do aluno e na memória de todos que já passara 

pelos bancos escolares.  

[...]. Ao entrar na classe se não faltasse nenhum aluno, três crianças iam 
buscar a bandeira na diretoria, para ser hasteada na porta da classe e aí então 
se cantava o hino da bandeira nacional.829; [...]. Após irmos para a sala de 
aula, quando a classe estava completa, a professora escolhia dois ou três 
alunos para irem buscar a bandeira do Brasil (que ficava embaixo da escada 
com outras bandeiras) e ela era hasteada na porta da classe.830; [...]. Durante 
a Semana da Pátria eu prestava sentinela na porta da sala de aula, ao lado da 
bandeira nacional e usava uma fita verde e amarela.831 
 

 A figura 127, a seguir, exibe um ritual de arriamento da bandeira e canto do 

hino nacional. Pode-se notar, de imediato, a organização dos corpos, em duas filas, e a atitude 

de respeito presente na posição dos braços ao longo do corpo e cruzados nas costas. O sinal de 

respeito também passa pela posição do corpo que não pode ser desleixada diante do símbolo 

nacional. A posição da bandeira, ao alto, tem o propósito de mostrar a grandeza do símbolo e 

nossa pequenez diante de sua importância.  

A prática do canto do hino nacional sempre constituiu atividade regular da 

escola, porém, com menor frequência que anteriormente. Como visto na figura 127, 

atualmente, ao menos uma vez por semana (todas as quartas-feiras), em todos os períodos de 

funcionamento da escola ainda ocorre o hasteamento ou o arriamento da bandeira nacional. 

No período matutino e vespertino, mediante um cronograma, enquanto uma turma participa, 

respectivamente, do hasteamento e do arriamento, todas as demais, concomitantemente, cada 

uma em sua sala de aula correspondente, cantam o hino nacional. 

No fichário dos alunos, da década de 1970, constam normas de procedimento 

para estes rituais, que eram realizados às sextas-feiras, após a entrada da classe, em que se 

apresentam detalhes de como deve se comportar o corpo e a mente:  

As presentes saudações, nos dias acima marcados, deverão ser realizadas 
com o maior brilho possível, diante sempre da bandeira brasileira que cada 
classe mandará buscar no lugar de costume. Todos os alunos de pé, em 
posição absolutamente correta, voltados no pensamento e no coração à 
saudação que irão proferir, juntamente com seus professores, prestarão a sua 
homenagem à nossa Pátria e à nossa Bandeira. Esta homenagem de mais alto 

                                                 
829 AFONSO; CAMARGO; QUITÉRIO, 2014. 
830 MACHADO, 2014. 
831 OLIVEIRA, 2014b. 



302 

 

 

civismo que busca, através da nobre função do professor, alicerçar os mais 
caros e elevados sentimentos de brasilidade. É o que espera a direção desta 
casa.832 

 

Figura 127. Arriamento da bandeira e canto do hino nacional: turma de alunos do 6o ano 2, 
2014.833 

 
 Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

A posição corporal, absolutamente correta, é necessária para educar o aluno no 

sentimento de respeito à Pátria. Ela não é apenas um capricho, mas as normas para o corpo 

visam a educar o aluno para a vida em sociedade, vida pública que ele deve exercer com 

respeito e organização. A ideia é essa, de que a vida pública, a vida em sociedade, a vida na 

escola, deve ser feita com educação e de modo organizado. A Nação, aqui representada pela 

instituição escolar, espera do cidadão o respeito e a dedicação, presentes nas atitudes, no 

pensamento e no sentimento. Esses sentimentos em relação à escola, comumente são 

manifestados em seu hino. Veja a seguir, a partir do hino834 à Escola Estadual “Professor 

Leovegildo Chagas Santos”, a tessitura de exaltações e afetos a ela dedicados.  

                                                 
832 TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1974. 
833 Professor Eliseu Ricce. 
834 Letra do professor Jurandir Godoi Vitta. 
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Salve nossa escola querida  
“Professor Leovegildo Chagas Santos”,  
Que com trato e muito amor  
Acolhe em seus braços tantos  
Alunos, sem distinção,  
Com respeito maternal  
– do saber e da razão –  
É um eterno memorial!  
 
Ela é a grande conquista  
De uma história sem fronteira  
É a estrela da Boa Vista  
É o orgulho de Limeira  
 
É escola de tradição 
Que tem por nobre ideal  
O primor da educação  
Fazer do ensino o portal!  
 
Nossa escola é o universo 
De graça, talento e encanto,  
Exaltada em prosa e verso  
Bem além deste recanto!  
 
Ela é a grande conquista  
De uma história sem fronteira;  
É a estrela da Boa Vista,  
É o orgulho de Limeira!  
 
Que brotou do chão paulista  
E cresceu tão altaneira;  
Foi feita por mão de artista,  
É amiga e companheira!  
 
Ela é a grande conquista  
De uma história sem fronteira;  
É a estrela da Boa Vista,  
É o orgulho de Limeira!  
 

 Os desfiles cívicos, rituais cívico-patrióticos, legados dos grupos escolares, 

embora muito enfraquecidos, ainda continuam incorporados às práticas escolares, sendo 

enaltecidos e incentivados pelo poder público, pois constituem espetáculos de grande 

visibilidade social. Assim como as demais práticas cívicas, o desfile apresenta-se como um 

ritual dotado de muita ordem e disciplina. 

Na figura 128 observa-se um registro visual de um desfile cívico. Vê-se as 

bandeiras de algumas unidades federativas sendo levadas em situação de destaque. Os desfiles 

eram celebrações de toda a população, porém, em geral, protagonizados pelos estudantes da 

educação básica, evidenciando à sociedade os vínculos entre a escola e à Nação. Eram 

grandes festividades em que se celebrava o amor e o respeito à Pátria. Novamente, embora 
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num close, verifica-se a organização dos corpos presentes na disposição espacial 

(alinhamento) e na vestimenta (uniforme), simbolizando a ordem e respeito. O respeito é 

evidenciado na sua posição corporal e no uniforme, remetendo à sua posição no dia a dia na 

sociedade. A Nação espera que a pessoa tenha uma vida organizada e respeitosa, presente no 

sentimento, mas evidenciada na sua história pessoal e na disposição corporal e na vestimenta. 

 
Figura 128. Desfile cívico:  Independência do Brasil, 1977. 

 
Fonte: Acervo Julia Maria Meira Peruzza.  
 

Veja a figura 129, numa vista ampliada de um desfile cívico da década de 

1980, onde se tem uma extensão maior do evento. Abrindo o desfile tem-se o escudo com o 

nome da escola, seguido da bandeira nacional e, logo depois, da estadual. Novamente se pode 

notar a organização espacial dos corpos, cuja ordem na exibição da apresentação não é por 

acaso. A escola à frente indica que quem desfila é um grupo e que está subordinado 

respectivamente à Nação e ao Estado. A partir da uniformização das vestimentas a identidade 

fica evidente, o que reforça o imaginário de igualdade entre os cidadãos. A Pátria é mãe de 

todos e todos são iguais perante ela. Além disso, é possível ver, na imagem da plateia, pessoas 

com a bandeirinha do Brasil, reforçando ainda mais a ideia de brasilidade e celebração da 

Pátria a partir da reprodução do símbolo nacional. 
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Figura 129. Desfile cívico: Independência do Brasil, década de 1980. 

 
Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira.   
 

Em ambas as figuras, 128 e 129, observa-se a população ao longo das laterais 

por onde trafega os desfiles. Repare na quantidade de pessoas, algumas sentadas ao chão 

outras de pé, contemplando a celebração à Pátria. A força e o prestígio da Nação aparecem 

evidentes diante da presença da sociedade nos eventos. 

A ideia da organização presente na celebração aparece reforçada na figura 130. 

Os corpos organizados e uniformizados são sinais de respeito do cidadão e exemplo de como 

deve ser sua vida pública. Os uniformes usados nas escolas, as filas, o respeito ao professor, à 

bandeira, ao hino..., revelam a concepção de civilidade que a educação deve incutir no aluno, 

à qual seu corpo e sua mente devem se ater e se habituar. 

Conforme é possível ver na figura 130, tem-se uma apresentação de dança, 

parte dos rituais de celebração das festividades. Corpos organizados espacialmente e 

uniformizados, apresentam uma dança sincronizada. A imagem remete, novamente, ao 

imaginário da ordem e unidade da Nação que, embora formada por vários indivíduos, formam 

um só corpo. A coreografia, repetida de modo igual e organizada, é símbolo exato da vida em 

sociedade e do modo de vida que a Nação espera de cada um. Essa situação também nos 

mostra que as celebrações cívicas envolviam outras atividades além dos desfiles e que 

marcavam o cotidiano escolar. Conforme ex-alunos da década de 1950: 
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[...]. Nos feriados nacionais não havia aula, mas os alunos tinham que 
participar das comemorações. Cantavam-se os hinos e recitavam-se poesias 
relativas às datas comemorativas. Os oradores eram escolhidos pelas 
professoras e obrigados a decorar a poesia para recitar no dia da festa. Eu fui 
um destes alunos. Tinha aula particular de declamação para não fazer feio na 
apresentação.835; [...]. Sempre era comemorada as efemérides, onde os alunos 
cantavam o hino nacional e recitavam, com a participação do orfeão.836; [...]. 
Havia festas comemorativas em todos os feriados nacionais, com 
hasteamento da bandeira, discurso sobre a data, canto do hino nacional, da 
bandeira e outros, que eram cantados pelos participantes do orfeão.837; [...] 
Todas as datas cívicas eram comemoradas na escola e tínhamos que 
comparecer, cuja falta implicaria em castigo.  No dia 7 de setembro, além da 
comemoração na escola com o canto do hino nacional e da Independência e 
declamações de poesias, sempre era realizado o desfile cívico na cidade, com 
a participação dos alunos das escolas. Havia aula de educação moral e 
cívica.838  

 
Figura 130. Comemoração cívica no campo de bola, 1982. 

Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira. 
 

Verifica-se que as celebrações festivas se davam em datas e locais que não os 

escolares, mas que marcavam o cotidiano escolar, fossem por conta dos ensaios que 

aconteciam nas escolas, fossem por conta das atribuições que envolvia o aluno presente no 

                                                 
835 ALMEIDA, 2014. 
836 BONELLO; BONIN, 2014; BARBOSA, 2014b. 
837 AFONSO, 2014. 
838 MACHADO, 2014. 



307 

 

 

dever de participar e, por isso, contando como atividade escolar. As datas cívicas são os 

grandes momentos de celebração da Nação, da Pátria ou dos símbolos nacionais, as quais 

constituem parte da vida escolar e social do aluno e o faz relembrar sempre do valor e do 

respeito que deve guardar em relação aos ideais cívicos e pátrios, que deviam ser celebradas 

por todos os alunos.  

Algumas datas comemoradas naquele período, conforme registro no mapa de 

movimento do grupo escolar, eram: Dia dos Animais; Dia das Mães; Aniversário da 

Abolição; Dia de Anchieta; Dia de Conservação do Solo; Semana Panamericana; Semana do 

Trânsito; Dia de Tiradentes; Dia do Trabalho; Dia dos Pais; Semana de Caxias; Semana do 

Livro; Revolução Constitucionalista; Moléstia de Chagas; Semana Contra Incêndio; Dia do 

Pescador; Dia dos Patronos; Dia do Professor; Dia do Desarmamento Infantil; Dia da Raça; 

Campanha Antialcoólica; Dia do Urbanismo; Proclamação da República; Dia da Pátria; Dia 

da Árvore; Semana da Criança; Dia da Bandeira Nacional...839 

Na figura 131 observa-se um desses eventos de comemoração cívica: o Dia da 

Árvore. Repare na muda de árvore à direita, o professor840 e alguns alunos segurando o cabo 

de uma enxada à esquerda, enquanto outros seguram uma tira de papel nas mãos, contendo, 

provavelmente, textos para uma apresentação. Atividades como esta eram regadas por um 

conjunto de rituais: canto do hino nacional, plantio de árvores, jograis com declamações de 

poemas. Na escola, a árvore era reverenciada por alunos e professores como ser vivo essencial 

para a vida e não apenas como produtora de sombra e lenha, mas também de frutos e 

principalmente daquilo apenas inerente a elas e fundamental para a vida: o oxigênio. 

O orfeão841 aparece naquele período como um forte dispositivo para a 

formação moral e cívica da criança, presente em todas as festividades e datas cívicas do grupo 

escolar, com o propósito de desenvolver, por meio do canto, o interesse pelas poesias e 

músicas nacionais e cultivar o sentimento patriótico. Uma842 das alunas que participou desse 

aprendizado proporcionado pelo orfeão descreve que foi muito difícil decorar o canto de 

introdução para o hino nacional. Como estratégia para memorizar a sua letra afirma que 

sempre ia embora da escola cantando baixinho: 

 
                                                 
839TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1957. 
840 Professor Djalma José Coelho. 
841 O Orfeão Infantil Paulista foi instituído a partir de regulamento de 1925 e composto pelas alunas dos terceiros 
e quartos anos primários com a finalidade principal de desenvolver o gosto pelo canto e pela poesia nacional. 
Tanto as poesias como as músicas deveriam ser de autores brasileiros (SÃO PAULO, 1925d). Orfeão constitui 
num canto coletivo, sem acompanhamento instrumental. O orfeão do Terceiro Grupo Escolar de Limeira foi 
fundado em 01 de março de 1945. 
842 VAZ, 2014. 
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Espera o Brasil que todos cumprais com o vosso dever 
Eia avante, brasileiros, sempre avante! 
Gravai com Buril nos pátrios anais o vosso poder. 
Eia avante, brasileiros, sempre avante! 
Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz 
Cumpri o dever, na guerra e na paz 
À sombra da lei, à brisa gentil 
O lábaro erguei do belo Brasil. 
Eia sus, oh, sus!843 

 
Figura 131. Comemoração cívica: Dia da Árvore, 2007. 

 
Fonte: Acervo Escola “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Esta letra introdutória ao hino nacional, anteriormente cantada, foi suprimida 

da sua versão oficial e atualmente nem é mais ensinada, permanecendo apenas a sua parte 

instrumental. A educação musical impunha844 valores e práticas de cultuação à Pátria, cujos 

hinos oficiais deveriam ser objeto de carinhoso estudo em classe e no orfeão, de suas músicas, 

letras e autores. No curso primário, o canto caracterizava-se como prática diária, ensinado 

pelo próprio professor e associado às atividades escolares. Cada grupo escolar possuía o seu 

orfeão, constituído por sessenta crianças escolhidas, anualmente, dentre aquelas, 

musicalmente, melhor habilitadas. 

                                                 
843 Letra atribuída à Américo de Moura Marcondes de Andrade. 
844 SÃO PAULO, 1948a. 
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 A disciplina de educação moral e cívica visava a desenvolver nos alunos o 

amor pelo país, tornando-os patriotas, formar a sua conduta, o seu caráter, transformando-o 

em um homem honesto, de bem. Ensinavam-se regras de polidez e de convívio na sociedade e 

na família e era ministrada de acordo com os princípios contidos no lema da bandeira 

nacional: ordem e progresso.   

 A reforma curricular com a introdução de disciplinas como educação moral e 

cívica (EMC), organização social e política do Brasil (OSPB) e estudos de problemas 

brasileiros (EPB) visava à formatação ideológica do indivíduo que, conforme Tomazi (1997), 

compunha os currículos escolares nos dois grandes períodos ditatoriais mais recentes, o 

Estado Novo (1937-1945) e a partir de 1969, continuando até 1993, mesmo após o término da 

ditadura em 21 de abril de 1985. Essas disciplinas pretendiam inculcar determinados 

conteúdos, valores e normas que visavam a disciplinar e despolitizar o aluno, contribuindo 

para que fosse um indivíduo dócil e incapaz de uma visão crítica da realidade em que vivia. 

 Com a inclusão, a partir de 1971, de educação moral e cívica como disciplina e 

prática educacional obrigatória no currículo, foram criados, também, os Centros Cívicos, 

extintos em 1986, compostos por alunos e professores, cujas atividades eram coordenadas por 

um professor que assumia a função de orientador de educação moral e cívica845. O Centro 

Cívico846, destinado à centralização, no âmbito escolar, e à difusão, na comunidade local, das 

atividades de educação moral e cívica – criação de instituições extraclasses, para atender às 

finalidades de natureza cultural, jurídica, disciplinar, comunitária, manualista, artística, 

assistencial, de recreação e outras, assemelhando-se, tanto quanto possível, a escola a uma 

sociedade democrática em miniatura – além da cooperação na formação ou aperfeiçoamento 

do caráter do educando.  

Um exemplo da atual democracia vivida está apresentado na figura 132847: a 

eleição dos membros para composição do Grêmio Estudantil. Observe o espaço e os objetos 

na cena apresentada: quadro de giz, proteção de papelão para que o eleitor garantir o sigilo do 

voto e uma urna no formato de paralelepípedo também feita em papelão. O mesmo espaço 

que funciona como sala de aula, neste momento configura-se numa seção eleitoral.  

Como destacado, a jovem aparece finalizando todo o ritual do processo de 

votação. Perceba o Estado por meio da escola treinando os seus futuros eleitores para o maior 

ato que simboliza a democracia: o voto direto. Nesse procedimento a aluna não estava 

                                                 
845 SÃO PAULO, 1978.  
846 BRASIL, 1971a. 
847 Professora Dinorá Piras de Oliveira, sentada à mesa, atrás da aluna. 
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depositando na urna apenas um pedaço de papel, mas sim a confiança e a definição daqueles 

que iriam representar os anseios de seu grupo.  

 
Figura 132. Eleição do Grêmio Estudantil, 1990. 

 
Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira. 
 

Os alunos ao longo do tempo foram adquirindo cada e mais direito de 

participação em defesa de seus interesses. Na escola este órgão, com finalidades educativas, 

culturais, cívicas, sociais e desportivas constitui a maior representação dos estudantes. 

Portanto, essa agremiação caracteriza-se como um importante dispositivo que permite aos 

alunos atuar em defesa de seus direitos e criar possibilidades de ação no próprio ambiente 

escolar e na comunidade, além de espaço de aprendizagem de responsabilidade, convivência 

ética e cidadania na prática. Dentre algumas atividades realizadas pelo grêmio têm-se a 

organização de campeonatos, projetos, campanhas beneficentes, construção de regras e 

normas, palestras e a participação e colaboração em diversos eventos escolares. 

A seguir, na figura 133, aparece um grupo de alunos e, à sua frente, uma 

porção de alimentos arrecadados, resultado de uma campanha assistencial, cuja prática 

mostra-se constante na escola. A escola, a partir de atividades solidárias, visa a desenvolver a 

percepção do aluno em relação ao próximo e a favor de um bem geral: o bairro, a cidade, o 

estado e o país. 
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Figura 133. Campanha beneficente, 2003. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Mais que um aglomerado de alimentos, neste estão embutidos a alegria dos 

beneficiados, a doação do tempo, do trabalho e o exercício de cidadania dos alunos. Embora 

auxilie na formação do caráter do estudante e resolva o problema momentaneamente, ações de 

caridade não irão minimizar as diferenças sociais, aliás, estimula a permanência desse ciclo, 

cuja responsabilidade de desenvolver políticas públicas e garantir as necessidades básicas do 

cidadão pertence ao Estado.    

Por um longo tempo, a disciplina de educação física também esteve vinculada, 

intensamente, à prática do civismo. Essa disciplina, conforme Souza (2001), foi introduzida 

nos programas de ensino primário do estado de São Paulo na última década do século XIX, 

com a denominação de “ginástica e exercícios militares”. Voltada para o desenvolvimento e 

crescimento físico, baseada em exercícios metódicos e sistemáticos e com interesse 

moralizador, higiênico e patriótico, a disciplina preocupava-se em obter corpos robustos, 

ágeis, corajosos e vigorosos. O propósito era preparar, principalmente os meninos, deixando-

os aptos e à disposição para servir e defender a Pátria. 
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Durante a década de 1950, alunos daquela época destacam que uma vez por 

semana realizavam as aulas de ginástica no campo do grupo escolar. 848Naquele período o 

ensino primário compunha-se por um conjunto de disciplinas, abrangendo leitura, linguagem 

escrita, caligrafia, aritmética, geografia, ciências físicas e naturais e noções de higiene, 

instrução cívica e moral, ginástica, exercícios militares, música, desenho, geometria e 

trabalhos manuais (SOUZA, 2006), oferecendo um programa único para meninos e meninas, 

excluindo os trabalhos manuais e a ginástica, cuja organização respeitava a diferenciação por 

gênero. (SOUZA, 1998).  

Conforme exibido na figura 134, nas atuais aulas de educação física849, não 

apenas alunos de ambos os sexos praticam ao mesmo tempo num mesmo ambiente, como 

também, interagem e se tocam. Os exercícios militares exaustivos ficaram no passado. O que 

se vê são estudos e atividades de manutenção, aperfeiçoamento e de reabilitação da saúde do 

corpo e da mente, atividades não competitivas e esportes com fins recreativos, jogos grupais e 

cooperativos, como o jogo enfatizado na situação (entrelaços), o que faz a disciplina ser muito 

mais prazerosa. O propósito desta atividade baseia-se no conhecimento e saúde do corpo, suas 

limitações e possibilidades de ação, disciplinando-o e moralizando-o para a convivência com 

o outro, a partir de aulas teóricas ou de práticas físicas. 

Souza (2006) ressalta que o ensino de caligrafia também se prestava ao 

aprendizado da ordem e dos valores, em que a letra redonda e benfeita era praticada na escrita 

de ditos, máximas e provérbios, valorizando o trabalho, a perseverança e as virtudes morais. 

Almeida (2013) expõe que um desses instrumentos utilizados pela escola, em que a prática 

unia a caligrafia e o desenvolvimento do civismo, era a pasta cívica. Nela os alunos escreviam 

e guardavam a biografia de personalidades importantes no cenário político municipal, 

estadual e nacional. 

Diante do exposto verifica-se que as atividades cívicas, faziam e ainda fazem 

parte da cultura escolar, portanto estão presentes no cotidiano do aluno, sendo ainda mais 

realçadas em datas específicas, na qual sempre visou a uma educação para o respeito à Pátria 

e aos seus símbolos, bem como despertar o sentimento de brasilidade e de civilidade, 

necessários para a vida pública. 

                                                 
848 GOMES; GEORGINA; RAGONHA, 2014; LUIZ, 2014a; LUIZ, 2014b. 
849 Professora Lissandra De Luca D’Onofrio.  
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Figura 134. Aula de educação física com a turma de alunos do 7o ano 2, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 
 

Não se pode esquecer a educação corporal nem o seu imaginário de ordem e 

uniformidade, revelando ao aluno o seu compromisso de respeito ao Estado e à Nação que o 

acolhe como pai e mãe. As individualidades se diluem na unidade do cidadão com uma pátria 

comum, uma só família. É este solo que ele deve respeitar e defender. O civil, membro de 

uma cidade, estado e país específicos, deve desempenhar sua vida pública com respeito aos 

outros membros e à sua nação. Tais sentimentos são despertados na cultura escolar por meio 

dos rituais diários e nas celebrações públicas, bem como no seio da família. 

 
5.5. Uniforme escolar e uniformização dos corpos 

 

O uniforme é um dos elementos que dominam nosso imaginário escolar e é 

peça fundamental, ainda hoje, da referida cultura. Embora o uso e o sentido do uniforme 

escolar estejam atenuados e sejam diferentes atualmente, a sua presença ainda é sentida nas 

escolas e seu uso nos fornece vários elementos para pensarmos a cultura escolar. O uniforme 

não é apenas um mero material no espaço escolar, mas um elemento da cultura institucional 

que dá sentido e norteia certas relações no universo do ensino, bem como possui sentido 

histórico que sofre alterações com o passar do tempo.  

A cultura material participa decisivamente na produção e reprodução social 

(MENESES, 2005), sendo, portanto, ao mesmo tempo, resultado e transmissor de relações 
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sociais. Mais que características físicas, um objeto encontra-se carregado de sentidos 

historicamente conferidos pelos grupos sociais e, a partir da apreciação e da percepção de seus 

significados, podem fornecer dados para a compreensão dos fatos sociais. 

Deste modo, como apontado acima, devemos pensar o uniforme escolar não 

como uma vestimenta casual, um tecido obrigatório a cobrir os corpos dos alunos, mas como 

um aspecto essencial para se compreender o universo escolar e a cultura que o sustenta e o 

define. Assim, não podemos tomá-lo como um dado neutro, um simples capricho das 

autoridades escolares, mas como um conjunto de elementos repletos de significados e valores 

que nos auxiliam na compreensão cultural da escola, bem como daquilo que entendemos por 

educação. Tendo isto em mente, é preciso pensar que os objetos, assim como explicam 

Ribeiro e Silva (2012), não são autônomos e atemporais, mas sim produções culturais que 

falam de nossas tradições, de nossos modos de pensar e sentir e de nossa memória individual 

e coletiva e ao se considerar o material, deve-se examinar seus significados culturais. 

O uniforme escolar, dentro desta visão, é um artefato cultural que reproduz os 

padrões estéticos e morais de um determinado grupo, bem como inculca e reforça estes 

mesmos padrões naqueles que o usam cotidianamente. Além disso, a padronização da 

vestimenta torna todos iguais e participantes de uma mesma cultura, bem como sinalizam o 

lugar que cada um ocupa no espaço social. Ora, é imediata a identificação de jovens com 

uniforme, todos sabem que estão em idade escolar e que frequentam uma instituição de 

ensino. O mesmo acontece com outros uniformes, como o militar por exemplo. Veja, na 

figura 135, a seguir, o uniforme da Força Pública do Estado de São Paulo (atual Polícia 

Militar), na cidade Limeira, na década de 1940 – sabemos de imediato que a pessoa pertence a 

uma instituição militar, seja ela das forças armadas ou da polícia. Isto mostra que o uniforme 

faz parte de nosso imaginário social e seu uso nos é comum, bem como seu sentido. É preciso, 

assim, analisar os elementos materiais, tentando extrair o sentido do uso na realidade escolar 

bem como seus significados para a compreensão da cultura intrínseca.  

Em decreto850 estadual de 1964, aparece a recomendação de que os uniformes 

escolares atendam às condições de higiene, de estética e bom gosto. O que se entende por 

condições de higiene, estética e bom gosto deve ser buscado no pensamento da época, até 

porque o decreto não especifica o que seriam estas condições. Percebe-se uma preocupação 

moral com a vestimenta, evidente na expressão do bom gosto, mostrando uma preocupação de 

que os uniformes auxiliem na introdução de regras e disciplinas na vida dos alunos. 

                                                 
850 SÃO PAULO, 1964c.  
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Figura 135. Uniforme da Força Pública (Polícia Militar) em Limeira, década de 1940. 

 
Fonte: Acervo Nelson Petto. 
 

O uso do uniforme, assim como outros objetos escolares como o caderno, os 

livros, as carteiras, o quadro-negro, é dado conforme as proposições morais, pedagógicas, 

disciplinares e higiênicas de cada época. Portanto, no interior da instituição de ensino o 

uniforme funciona como um mecanismo condicionador do aluno no tempo e espaço escolares. 

Mas não apenas isso, a sua função, como cita Andrade (2011), surgiu da necessidade de 

proporcionar aos estudantes uma vestimenta mais adequada para o desenvolvimento de 

atividades no cotidiano escolar, diferenciando-se dos trajes utilizados pelos adultos, como 

vestidos longos e calças ajustadas.   

Assim, o uniforme busca construir uma cultura de pertinência ao local, e seu 

uso denota uma atividade específica: a atividade escolar. Portar o uniforme da instituição de 

ensino não se trata apenas em vestir uma roupa qualquer, mas assim como um uniforme de 

trabalho, apresenta-se embutido uma determinada ação, de uma rotina determinada que visa a 

certos fins. Por fim, é pertencer a alguma escola e fazer parte de sua rotina. 
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Na figura 136 observa-se uma rotina presente na vida escolar – uma aula de 

língua portuguesa851. Nota-se o uso do uniforme por todos os alunos, sem distinção de 

modelos para meninos e meninas. Pode-se apreciar que alguns alunos portam o uniforme 

completo, constituído por bermuda e camiseta, mas alguns alunos, como a última aluna da 

fileira central e o antepenúltimo aluno da primeira fileira, à esquerda, usam calça que não faz 

parte do conjunto do uniforme, revelando-nos que apenas a camiseta é de uso obrigatório. 

 
Figura 136. Aula de língua portuguesa com a turma de alunos do 6o ano 6, 2014. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Pode-se constatar, também, que as professoras, além de uma vestimenta casual, 

são revestidas por um jaleco que protege e mantém a roupa asseada, isenta do pó de giz. 

Apesar de o jaleco ofuscar uma casualidade e fornecer certa formalidade ao profissional e ao 

processo educacional, este acessório não compunha como vestimenta obrigatória, pois 

professores da mesma época, como os das figuras 111, 116, 118, 119, 122, 123, 127, 131 e 

                                                 
851 Professoras Claudenice Siqueira Saracino (professora da disciplina) e Regiane Akemi Kimura (professora-
auxiliar). No período de 2012 a 2114, as escolas estaduais de São Paulo contavam com o professor-auxiliar, que 
atuavam, simultaneamente, com docentes titulares, na assistência aos alunos dos ensinos fundamental e médio 
que necessitavam de atenção suplementar no processo aprendizagem, o qual compunha uma modalidade 
contínua de recuperação. 
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134, não fazem o seu uso. Inclusive, o professor retratado na figura 123, trajando camiseta, 

bermuda e sandálias, evidencia como a vestimenta desse profissional tem adquirido cada vez 

mais o caráter informal. Imagine estes alunos numa situação não escolar, como na rua. Assim 

mesmo, o uniforme, junto com as mochilas, os cadernos, os livros, nos indicariam que são um 

grupo de estudantes. O uso do uniforme cria uma identidade visual no aluno, assim como 

sinaliza em qual instituição ele estuda, bem como uniformiza os corpos, tornando-os 

padronizados, iguais. 

Dessa maneira, o uniforme caracteriza os agrupamentos de alunos, 

identificando-os com a escola. Mesmo que os alunos possuam suas individualidades, o 

uniforme os organiza e os tornam iguais, sobressaindo o grupo enquanto identidade coletiva. 

Além disso, a padronização na configuração vestuária simularia um ambiente de igualdade, o 

que ocultaria as diferenças sociais e reforçaria a ideia de escola para todos, sem distinção. No 

entanto, ainda que todas as crianças estivessem uniformizadas, o nível social de cada uma 

poderia facilmente ser identificado a partir de aspectos como limpeza e qualidade material. 

Paradoxalmente, um estudante bem trajado com o uniforme impecável pode camuflar uma 

condição social precária. Nem toda aparência revela um conteúdo (ou contexto) compatível.  

Embora sempre houvesse a exigência de que meninos e meninas 

comparecessem devidamente trajados à escola, apenas a partir da implantação dos grupos 

escolares, como forma de propagar um dos maiores símbolos dos ideários republicanos, o uso 

de uma vestimenta padronizada para os estudantes se intensificaria. Contudo, somente em 

1921 o uso de uniforme, determinado pelo diretor, tornou-se obrigatório852, e ainda assim, 

apenas para a seção feminina. Apesar do uso do uniforme não ser uma exigência aos meninos, 

estes também eram orientados a utilizá-lo.  

Mais tarde, em 1952, por meio de regulamento853 próprio, a escolha e a 

definição dos distintivos e uniformes constituíram encargo da direção dos estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas morais comuns em face do decoro didático e educacional. 

Naquela década, além da obrigatoriedade do uso de uniforme, o asseio deste era conferido 

todos os dias letivos durante a entrada à escola. “[...] O diretor postado no portão verificava se 

as crianças usavam uniformes e se estes estavam limpos. Não entravam no recinto sem o 

uniforme completo e adequado. ”854 

                                                 
852 SÃO PAULO, 1921b. 
853 SÃO PAULO, 1951c. 
854 MACHADO, 2014. 
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Em 1967, o estado de São Paulo determinou855 que estabeleceria, no prazo 

mínimo de um trimestre antes do início de cada ano letivo, um tipo único de uniforme cuja 

distinção entre as diversas escolas ou cursos poderia ser feita mediante a aplicação de sinais 

ou das iniciais de seu nome (logotipos) no bolso da blusa. Somente no final da década de 

1970, conforme esclarece Souza (2008), o uso obrigatório e impecável do uniforme seria cada 

vez mais flexibilizado, assim como as revistas de uniforme e asseio e as filas para a entrada 

em sala de aula. Entretanto, apenas partir de 1983 os estabelecimentos de ensino estaduais 

deixaram de instituir o uso obrigatório856 do uniforme escolar.  

Ao observar a fotografia de classe de 2014, apresentada na figura 136, e a 

fotografia da turma de 1955, exibida na figura 137, elas nos revelam algumas diferenças no 

uso do uniforme escolar. Pode-se notar, logo de início, na figura 137, o uso do uniforme 

completo, camisa, saia, sapato e meia, diferente do uso só da camiseta, como na figura 136. 

Além disso, o uso da saia marcaria a distinção dos sexos, diferenciando meninos e meninas no 

contexto escolar.  

 
Figura 137. Turma de alunos do 1o ano misto, 1955. 857 

 
Fonte: Acervo Udelson Armando Custódio. 

 

                                                 
855 SÃO PAULO, 1967. 
856 SÃO PAULO, 1983a. 
857 Professora Salvina Maduro Kube. 
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Enquanto na situação de 2014 o uniforme é compartilhado por ambos os sexos, 

na imagem de 1955 vê-se um uniforme distinto para meninos e meninas. Esta distinção nos 

revela uma preocupação com a separação dos gêneros presente em nossa cultura escolar por 

algum tempo. Logo, como se pode perceber, houve uma mudança nesta concepção, pois não é 

mais uma preocupação da escola de nosso tempo diferenciar os meninos das meninas por 

meio da vestimenta, o que comprovam as figuras 111, 116, 118, 119, 123, 127, 134 e 136. 

Portanto, a configuração física do uniforme escolar se modificou conforme os preceitos 

morais e higiênicos de cada época. A partir de fotografias e relatos, pode-se constatar e 

diferenciar as características marcantes do uniforme entre períodos específicos. 

Na década de 1950, conforme exibido nas figuras 105, 112, 124, 125, 137 e 

138, compunham o uniforme saia pregueada, para meninas, e short ou calça com 

suspensórios, para os meninos, todas essas peças, conforme os alunos858 daquela época, na cor 

azul; uma blusa para as meninas e camisa para os meninos, ambas na cor branca e com botões 

e o logotipo da escola (as iniciais do grupo escolar) bordado no bolso; sapatos pretos e meias 

brancas. Os alunos859 contam que a escola fornecia o bordado com o logotipo, mas a roupa 

(tecido e a costura) ficava a encargo da família, que deveria ser confeccionada segundo os 

critérios exigidos: de cor, medidas e modelo.    

Embora a utilização de sapatos integrasse a configuração do uniforme, o seu 

uso não era uma exigência, pois, conforme apresentado nas figuras 124, 138 e 139 e a partir 

do que relatam860 ex-professores e ex-alunos, por não possuírem este artigo, muitas crianças 

iam descalças para a aula. E ainda, como “[...] nem todos possuíam sapatos, nas ocasiões 

especiais, como a fotografia de turma, havia uma preparação: quem estava sem sapato ficava 

ao fundo para não aparecerem os seus pés descalços.”861  

Entretanto, mesmo em situações como essa, em que a maioria dos alunos 

tendiam a usar a sua melhor roupa, cujas crianças sem sapatos eram orientadas a posicionarem 

em segundo plano, numa disposição recôndita em relação ao grupo, conseguimos visualizar o 

reflexo da realidade cotidiana, em que vários meninos apresentam-se sem calçados. A 

ausência destes, na composição do uniforme de determinadas crianças, revela o que o resto do 

uniforme tenta ocultar: a diferença de classes. 

                                                 
858 ALMEIDA; BONIN; COSTA; GOMES; PIZANI, 2014; LOPES, 2014a; LUIZ, 2014b. 
859GOMES; ALMEIDA, 2014; LUIZ, 2014b. 
860 QUITÉRIO; BARBOSA, 2014. 
861 GEORGINI; RAGONHA, 2014; LUIZ, 2014. 
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Figura 138. Turma de alunos do 2o ano masculino B, 1959.862 

 
Fonte: Acervo José Carlos Gomes Felipe. 
  

Enquanto na década de 2010, como nas situações exibidas nas figuras 116, 

118, 119, 123, 127, 134 e 136, o uniforme863 era composto por uma camiseta branca com o 

nome e o logotipo da escola, em azul escuro, no canto superior direito como peça comum a 

todos; e calça ou short azul escuro com o mesmo símbolo, na cor branca como peça 

dispensável, podendo-se usar calça, short ou saia jeans.864 Aqui, a camiseta é única peça 

padronizada do uniforme, e as demais opcionais, embora com algumas restrições: o calçado 

deve ser sapato, visando, principalmente, às normas para a prática de educação física, e 

excetuando-se esta disciplina, o uso de calça, short e saia jeans seria permitido.  

Já na década de 1990, como na situação apresentada na figura 108, o único 

diferencial do atual padrão utilizado para a vestimenta dos alunos estava na a cor cinza para a 

camiseta. Mas, ao analisar a figura 107, verifica-se o uso de camiseta escolar de cores 

distintas, prevalecendo as cores branca e preta, inclusive esta última com dizeres e ilustrações. 

Embora a cor branca seja a adotada na composição do uniforme geral da escola, faz parte da 

atual cultura da escola as turmas de formandos do ensino fundamental confeccionarem a sua 

                                                 
862 Professora Shyrlei Francischetti. 
863 O uniforme só pode conter, como inscrição gravada no tecido, o nome do estabelecimento, limitando-se a 
alunos de turnos letivos diurnos, cujo modelo não poderá ser alterado antes de transcorridos cinco anos de sua 
adoção. (BRASIL, 1994). 
864 SELINGARDI, 2014; LOPES, 2014b. 
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própria camiseta como representação identitária do grupo, ou seja, da classe, com cores, 

desenhos e frases específicas, mediante prévia autorização da direção escolar, obedecendo a 

um repertório de requisitos morais e éticos. 

Uma das diferenças físicas marcantes no uniforme escolar entre as décadas de 

1950 e 2010 ocorreu na segunda metade da década de 1970, quando se estabeleceu865 o uso de 

avental de cor branca para alunos do ensino de primeiro e segundo graus dos estabelecimentos 

de ensino do Estado. Esse avental866, além de possuir a cor branca, deveria ser de qualquer 

tecido não transparente, tamanho 3/4, gola esporte, sem detalhes nas costas e de acordo com 

as condições econômicas do aluno e climáticas da região. 

Agora repare nas roupas dos professores. Ao contrário do período mais recente, 

como nas figuras 116, 127, 134 e 136, em que os profissionais se vestem casualmente, 

inclusive alguns usando jaleco como um uniforme de trabalho, pode-se observar nas figuras 

104, 105, 112, 124, 125, 137 e 138 a formalidade com que se apresentavam: as mulheres de 

vestidos e os homens a usarem terno e gravata. Naquele período, embora o Estado já fosse 

leigo, ainda era influenciado fortemente pela Igreja Católica que, por razões doutrinárias, 

exigia que homens e mulheres tivessem vestimentas distintas e que não evidenciassem as suas 

formas físicas, afastando-os do pecado. No caso do sexo feminino, o uso de vestido (ou saia) 

ocultaria uma das partes mais cobiçadas e apreciadas pelos homens, evitando o desejo e, por 

fim, condutas imorais. 

Somente a partir de 1971 os secretários de estado e dirigentes de autarquias 

foram autorizados a aceitar867 o uso de calças compridas para as servidoras do sexo feminino 

e camisas esporte para os funcionários do sexo masculino. Mesmo assim, a disciplinação para 

o uso dos trajes deveria atentar para a conveniência, o decoro, a austeridade e ao local do 

exercício da atividade.  

A situação da figura 139, de 1965, serve para ilustrar a ideia de uniformidade. 

Vemos meninas vestidas com camisa e saia, todas iguais, muitas com acessórios no cabelo, 

mas todas com o uniforme da escola. Independentemente de sua origem social, na escola as 

vestimentas as tornam iguais e pertencentes ao universo escolar que as acolhe e oferece uma 

rotina educacional. Os corpos, não importando a sua origem, são uniformizados, sem 

distinção de roupa, o que cria a ideia de que todos no ambiente escolar são iguais e têm 

acesso, de modo similar, ao conhecimento.  

                                                 
865 SÃO PAULO, 1976e. 
866 SÃO PAULO, 1976f. 
867 SÃO PAULO, 1971a. 
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Figura 139. Comemoração do 10o aniversário da merenda escolar, 1965. 

 
Fonte: Acervo Gilberto Gianotto. 
 

Nos espaços de poder, como a instituição de ensino, o uniforme, segundo o que 

observam Vilela e Junger (2013), apaga os referentes singulares do corpo em proveito de uma 

lógica que favoreça o ordenamento disciplinar. A visualidade proporcionada pelo uniforme, 

homogeneizando o cotidiano escolar, possibilita também o reconhecimento e a captura dos 

aspectos diferenciadores que apresentam e ensejam a sua singularidade. 

O uniforme teria, assim, uma função educacional, uma função disciplinar, 

muito além de uma simples identificação ou capricho visual. O que se observa nas situações 

em que os alunos aparecem uniformizados são crianças com histórias de vida desiguais, com 

capacidades e talentos diferentes, com condições sociais diversas, mas que se igualam pelo 

uso do uniforme868. O estudante, com o uniforme, sabe que está num ambiente educacional e 

que precisa seguir certas regras e se comportar como todos os seus colegas de sala que 

também trajam um uniforme.  

Na figura 140 tem-se a banda fanfarra da escola em desenvolvimento durante 

um evento cívico. Constituída por alunos, era responsável por dar ritmo à marcha dos 

                                                 
868 É preciso lembrar que nem todos possuíam, ou possuem, as condições de usar o uniforme de modo completo. 
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participantes dos desfiles cívico e fornecer a entoação aos cânticos e hinos cívico-patrióticos. 

Observe que, além da disposição organizada, a uniformidade está presente no uso da mesma 

vestimenta, que torna todos os envolvidos em um só corpo, membros de uma só instituição. 

Eles fazem parte de um mesmo processo, seguem as mesmas rotinas e obedecem às mesmas 

regras. Todos os estudantes, seja menino ou menina, trajam os mesmos elementos e nas 

mesmas cores, cuja música depende do arranjo dos desempenhos individuais. Assim, cada 

um, independente do instrumento, tem um só objetivo, que é coletivo. 

Repare também na padronização das roupas e na coreografia das meninas na 

atividade cívica apresentada na figura 130. Naquelas situações das figuras 130 e 140, exibem-

se publicamente a uniformidade e a organização que a disciplinação escolar lhes ensinou. A 

apresentação cívica, longe de ser apenas um show para entreter, é sinal evidente de que o 

ambiente escolar ensina, organiza e disciplina. Os alunos uniformizados, seja na roupa, na 

postura física com o mesmo posicionamento, o corpo deve representar o respeito, a solenidade 

do ato. Em sala de aula não é diferente, pois o estudante também deve mostrar uma postura 

digna do momento, de respeito e de seriedade.   

 
Figura 140. Banda fanfarra da E. E. “Professor Leovegildo Chagas Santos”, 1982. 

 
Fonte: Acervo Dinorá Piras de Oliveira. 

 

O uniforme escolar, ao encobrir a individualidade do estudante, o lança no 

universo do coletivo, do grupo. Seus gestos serão os do grupo, os ditados pelo professor, pela 
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escola. Essas estratégias que se materializam no interior da escola visam a tornar o indivíduo 

submisso à ordem vigente, conforme os padrões reconhecidos pela sociedade como corretos. 

O uniforme cria uma coletividade, seja para quem olha de fora, seja para quem 

o usa. A uniformização se destaca na padronização dos movimentos que os alunos devem 

utilizar, seja em sala, seja em atividades físicas, seja em apresentações culturais. O modo de 

se sentar, de correr, de andar, de se vestir, de carregar livros..., tudo isto será ensinado pela 

escola que disciplinará o corpo e seus movimentos para uma melhor organização das 

atividades escolares, considerando o ambiente escolar, como um lugar produtor de identidades 

e mecanismos imprescindíveis para a manutenção da disciplina entre seus participantes. 

A seguir, na figura 141, outro momento ímpar da educação, tão comum quanto 

às fotografias de classe: o retrato escolar. Nele, o aluno, que aparece sério e com o olhar 

direcionado à câmera, divide a cena com alguns objetos símbolos do conhecimento e que 

exaltam a escola, como a caneta, o caderno, o livro, o globo geográfico e o mapa, por 

exemplo, além de uma plaqueta indicando a sua série. Sentado diante da carteira e trajando o 

uniforme escolar, segura em sua mão direta uma caneta simulando como se estivesse a 

escrever.  

 
Figura 141. Retrato escolar, 4o ano masculino A, 1961. 

 
Fonte: Acervo José Carlos Gomes Felipe. 
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A camisa social, uniforme escolar, presentes nas fotografias das décadas 

anteriores a 1980, como nas figuras 105, 112, 124, 125, 137, 138, 141, 145 e 147, diferente 

das camisetas de hoje em dia, mostra a visão de vestimenta séria e adequada ao aluno e o 

modo como isso se refletia na seriedade da situação, a qual, para ficar na memória e como 

imagem-resumo da instituição, deve ser séria e representar grandiosidade. O corpo, a roupa, 

os objetos do espaço, tudo representa um ar de solenidade que a educação exige. 

Por conseguinte, o uniforme escolar, mais que um material que reveste, oculta 

e protege o corpo, configura-se como um símbolo de unidade, identifica um grupo e 

reconhece o aluno como integrante de um agrupamento. Apesar do uso do uniforme não ser 

obrigatório, já que a criança ou adolescente não pode ser impedida de frequentar o 

estabelecimento por não trajá-lo, o seu uso é incentivado pelas autoridades escolares e por 

meio de instituições auxiliares da escola como a Associação de Pais e Mestres (APM), que o 

fornece àqueles cuja família não possui condições financeiras de adquiri-lo e, atualmente, 

continua sendo um acessório fundamental que caracteriza o aluno e a escola, definindo e 

certificando-se, para a segurança de todos, principalmente nesse contexto de violência em que 

a sociedade está inserida, quem pode nela entrar e dela sair. 

 
5.6. Festas escolares 
 

Juntamente com a implantação dos grupos escolares instaurou-se um conjunto 

de rituais festivos compostos por celebrações e espetáculos como exposições, desfiles, 

comemorações cívicas, utilizados pelos republicanos para representar os seus ideais e divulgar 

as suas ações. Esses fundamentos republicanos são legados da influência do positivismo no 

Brasil, caracterizados pela ideia de que um poder centralizado e forte viabilizaria a promoção 

do progresso do país. Por meio desses ritos tinha-se o propósito de projeção da escola 

primária, validando o seu valor social e despertando o interesse da população por ela.   

Na política positivista não há o reconhecimento de direitos, apenas o 

cumprimento de deveres e, consequentemente, também não há lugar para o individualismo e 

para a liberdade de pensamento. O texto atual da bandeira nacional Ordem e Progresso é 

influência da política positivista oriunda no lema do sociólogo francês Auguste Comte (1798-

1857): “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta”. Esses ideais de 

moral, ordem e progresso foram incorporados, inicialmente, pelo exército, seus maiores 

adeptos, instaurando-se, também, posteriormente, nas instituições do Estado como uma 

educação política, para o adestramento, nos ideais da república.  
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Hoje em dia nota-se nas escolas que esses sentidos enfraqueceram e por isso 

não existem mais rituais educativos de cunho de um ideário político nacional, pois como 

destaca Souza (1998), em pouco tempo a propaganda da escola pública para atrair a 

população tornou-se desnecessária. Assim, os rituais adquiriram outros significados, 

caracterizados como momentos especiais na vida das escolas e da cidade. 

A festa de encerramento ou formatura, uma das festas mais tradicionais e que 

prevalece desde o tempo dos grupos escolares, marcando o fim das atividades do ano letivo e 

a finalização do conjunto de séries que compõem o curso, não constitui mais interesses 

propagandistas, mas um evento de confraternização entre a comunidade escolar. Representa 

um rito de mudança de fase para o próximo ano letivo ou para o curso posterior; de 

comemoração pela formação cognitiva do aluno; e de despedida, não do processo 

educacional, pois este terá continuidade no curso subsequente, mas da escola e de seus 

professores. 

As festas de encerramento do Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas 

Santos”, conforme os registros dos mapas de movimento869, divulgação na imprensa870 local e 

relatos871 de ex-alunos e professores, ocorriam em várias seções e geralmente em até três dias 

consecutivos durante a semana. Constituía o evento uma série de rituais: exposição dos 

trabalhos manuais executados pelos estudantes durante o ano letivo; celebração de missa872 

em ação de graças aos formandos; entrega dos boletins de promoção aos pais dos alunos de 

quaisquer séries; premiação dos melhores alunos de cada ano do curso; entrega da chave 

simbólica por um diplomando a um aluno do quarto ano; solenidade de diplomação aos 

alunos concluintes do curso primário.  

As sessões solenes sempre eram iniciadas e finalizadas com a execução do hino 

nacional, regadas por vários números atrativos apresentados pelo orfeão, cujo paraninfo 

procedia a entrega dos certificados a cada formando e logo após discursavam as autoridades 

presentes: o padre, o paraninfo, o diretor, o inspetor de ensino, prefeito, vereadores...  

Naquela época, como vários ex-alunos873 descrevem, este evento acontecia no 

Cine Boa Vista, pertencente ao Círculo Operário Limeirense e situado em um quarteirão ao 

lado do grupo escolar, cujo prédio, exibido a seguir na figura 142, era cedido gratuitamente 

para uso da escola. E, embora a formatura fosse muito bem organizada e esteticamente bem-

                                                 
869 SEGUNDO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA, 1944-1971. 
870 GAZETA DE LIMEIRA. 
871ALMEIDA; BOTENI; DUARTE; GEORGINI; GOMES; QUITÉRIO; RAGONHA, 2014; BARBOSA; LUIZ, 
2014a; BARBOSA, 2014b. 
872 Realizada, comumente, na igreja São Sebastião, situada no bairro, próxima ao grupo escolar. 
873 ALMEIDA; DUARTE, BONELLO, 2014. 
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feita, os alunos a frequentavam vestindo o uniforme do dia a dia e sem toda aquela pompa de 

antes. Assim, participavam todos os estudantes diplomandos e seus familiares, independente 

da sua classe social. 

 
Figura 142. Cine Boa Vista, década de 1950. 

 
Fonte: Acervo Centro Municipal de Memória Histórica de Limeira. 
 

Já a exposição dos trabalhos manuais distribuía-se por várias salas de aula do 

grupo escolar, aberta à visitação não apenas da comunidade escolar e alunos de outras 

instituições de ensino, mas também, de toda a sociedade, com livro de presença assinado 

pelos convidados. Na figura 143, a seguir, podemos visualizar um dos trabalhos manuais 

realizado por uma aluna do 4o ano primário de 1953, um porta-diploma (canudo) para o 

certificado que receberia ao findar do ano letivo e provavelmente o artesanato mais esperado 

para ser utilizado, pois significaria o término do curso primário, ou seja, a realização de uma 

conquista.   

Como se pode perceber, para a confecção deste trabalho manual, exposto na 

figura 143, exigiu-se da aluna o domínio de uma série de habilidades como medir, costurar, 

bordar, recortar e outras. Assim, a escola, a partir dos trabalhos manuais, visava não só a 

propiciar aos alunos descanso fisiológico da mente, o cultivo dos sentidos e a valorização do 

trabalho manual, como também, a prepará-los para a vida prática, despertar a inteligência e a 
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criatividade. Dentre a grande diversidade de trabalhos realizados pelos estudantes ao longo do 

ano letivo, alunos dessa época citam alguns: 

[...]. Fazíamos trabalhos artesanais. Era muito divertido esse tipo de aula.874; 
[...]. Os meninos produziam muitos trabalhos artesanais em madeira como 
brinquedos, bonecos, casas, animais..., e as meninas bordavam toalhas, 
centros de mesa, vestiam bonecas, panos de prato, colares, flores 
artificiais...875; [...]. Os trabalhos mais comuns eram: dados feitos de caroço, 
toalheiras (porta-toalhas), sacolas de barbante, bonecos de madeira, desenhos 
feitos na madeira com furinhos de prego e quadros de paisagem feitos pelos 
meninos e bordados feitos pelas meninas...876; [...]. A professora ensinava os 
alunos a trabalhar com gesso, pintar vasos...877; [...]. A exposição dos 
trabalhos ficava tão perfeita que permanecia por vários dias aberta para que 
todos fossem visitá-la.878 

 
Figura 143. Trabalho manual confeccionado por aluno, 1953. 

 
Fonte: Acervo Olga Aparecida Pejon Georgini. 

 

No boletim de promoção entregue durante a festa de encerramento, que 

também era enviado mensalmente aos pais para a ciência das notas de comportamento e 

aplicação, constava um espaço específico em seu anverso ou reverso, variando conforme os 

modelos apresentados nas figuras 113 e 144, dedicado ao registro da situação do aluno ao 

final do ano letivo (aprovado ou reprovado) e da média correspondente aos exames finais, 

                                                 
874 CAMARGO, 2014. 
875 BARBOSA, 2014b. 
876 ALMEIDA, 2014. 
877 MACHADO, 2014. 
878 BONIN, 2014. 
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com o reconhecimento (assinatura) do diretor de escola. O boletim também correspondia a 

uma das exigências do grupo escolar para a realização da matrícula do aluno no ano letivo 

seguinte. Este documento, conforme alunos879 daquela época, ao final do ano era entregue 

num envelope fechado o qual era aberto e somente naquele momento saberia se havia sido 

aprovado ou reprovado.  

 
Figura 144. Boletim escolar (reverso), 1956. 

 
Fonte: Acervo Maria Inez Hansen Afonso. 

 

Agora observe a situação destacada na figura 145, da década de 1950, o jovem 

durante a sua formatura, recebendo das mãos de sua professora880 o diploma do curso 

primário. O aluno881 apresenta-se trajado com o seu uniforme, como o fez desde o primeiro 

dia de aula, evidenciando a importância daquele momento para o processo educacional. Os 

formandos recebiam o diploma um a um, o que enaltecia e caracterizava a singularidade 

daquele momento em suas vidas. Perceba a satisfação do diplomando ao receber o certificado 

e o olhar do aluno para a professora. Diversos sentimentos são arrolados naquela situação: a 

expectativa e a alegria do aluno pelo sonho e desafio vencidos; e a saudade e a satisfação da 

professora pela concretização de seu trabalho. 

                                                 
879 GOMES, 2014; LUIZ, 2014b. 
880 Professora Yolanda Pecinini Farani Magaldi. 
881 Nicomedes José de Almeida. 
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O que a professora entregou ao aluno e este segurou em suas mãos não se 

tratava de um mero papel que indicava a conclusão do curso primário, mas sim de um 

documento que denotava, além de conquista do aluno e de sua família, o sucesso da escola. 

Representava, sobretudo, a sua vida escolar: os quatro anos de ida, vinda e de interação com 

os espaços escolares, o currículo, as brincadeiras e a convivência com os colegas e com os 

professores. Certamente aquele momento não seria necessário ser fotografado, pois a sua 

importância o torna inesquecível para o aluno e sua família, cujo registro possui um espaço 

permanente em sua memória. 

 
Figura 145. Formatura do 4o ano primário, 1955. 

 
Fonte: Acervo Nicomedes José de Almeida. 

 

O diploma do curso primário, cuja maioria dos alunos egressos dos grupos 

escolares ainda o guarda com muito cuidado e carinho, assim como um troféu simboliza uma 

conquista, e está, portanto, carregado de significados. Na figura 146 observa-se a elegância e 

os detalhes desse documento: composto por uma borda em toda a sua margem retangular; a 

denominação do país no formato de arco centralizado em sua parte superior e logo abaixo, na 

horizontal, a denominação da unidade federativa e seu respectivo brasão em simetria 

verticalmente. Todos esses elementos presentes no documento conferiam à educação e à 
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escola, naquele período, o seu prestígio e o seu valor para a sociedade, pois para muitos a sua 

vida escolar encerrava-se ali.  

Comparando a data de nascimento com a de conclusão dos estudos do curso 

primário, constantes no anverso do certificado, verifica-se que naquele momento o aluno 

possuía 13 anos. Embora houvesse quem concluísse o curso primário com 11 anos, 

consultando certificados de conclusão de curso e boletins de outros alunos, constata-se que 

naquele período muitos alunos completavam o curso com uma idade mais avançada, variando 

de 11 a 15 anos, com a idade média de 13 anos, quando que, atualmente, para o mesmo 

estágio educacional as crianças finalizam-no entre 10 e 11 anos.   

 
Figura 146.  Certificado de conclusão do curso primário, 1950. 

 
Fonte: Acervo Ruy Camargo. 
 

As causas da defasagem na idade-série dos alunos naquele período, 

evidenciadas a partir dos livros atas de exames finais, são devidas ao grande número de 

reprovações e à entrada tardia no grupo escolar, pois muitas crianças deixavam de ser 

matriculadas por falta de vagas. Apesar da existência de crianças dispostas a frequentar o 

grupo escolar e com muito interesse em estudar, a falta de vagas, como expõe uma aluna do 

início da década de 1950, era uma das dificuldades enfrentadas: 
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No início do ano, já com sete anos, não consegui vaga e somente consegui 
começar a estudar alguns meses depois. Mesmo entrando atrasada em 
relação ao restante da turma, consegui ser aprovada, pois a vontade de 
estudar era tanta que dei conta de todas as cartilhas.882 
 

No reverso do diploma constam o carimbo do grupo escolar e a respectiva 

média final do aluno, cuja nota para aprovação deveria ser no mínimo 50 num total de 100 

pontos. Atualmente, desde o fim dos grupos escolares, este documento deixou de ser entregue 

aos alunos concluintes de quaisquer cursos da educação básica, entretanto, durante a 

formatura, a simbologia desse rito ainda permanece. A certificação dos cursos ensino 

fundamental e médio pode ser feita por meio de um documento similar: o histórico escolar. 

Em geral, durante a existência dos grupos escolares, as festas de encerramento 

do ano letivo, como apresentado na figura 147, aconteciam no próprio prédio escolar, 

aproveitando-se o requinte, a imponência e o seu amplo espaço para um momento de união, 

com a participação de todos os diplomandos e da comunidade escolar.  

 
Figura 147. Festa de formatura do ensino fundamental II (8a série A), 1975. 

 
Fonte: Acervo Fátima Fernandes Porreca. 
 

                                                 
882 LUIZ, 2014a. 
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Embora esta fotografia da festa de formatura exibida na figura 147 retrate 

apenas uma parte do evento, podemos dimensionar a grande quantidade de formandos à 

frente, inclusive todos portando o mesmo padrão de vestimenta, terminando o curso assim 

como iniciaram: uniformizados. Observe, ao fundo, os familiares dos alunos participando 

desse momento, que representa uma conquista de todos. 

Contudo, agora, com a simplicidade e pequenez das escolas, muitas realizam 

esse tipo de evento em salões de festas particulares, e tal realização envolve custos, resultando 

aos formandos a sua participação mediante a uma taxa. Para tanto, muitos alunos desprovidos 

financeiramente se fazem ausentes neste último e significativo momento do processo 

educacional. Assim, um evento que deveria visar à reunião e a confraternização de alunos, 

professores, funcionários e comunidade escolar se encerra excluindo e deixando evidente 

aquilo que a escola sempre quis ocultar: as diferenças sociais. 

Outro evento constante do currículo, na qual, comumente, aparece como 

atividade prevista no calendário escolar, refere-se à festa junina883. Esta, como o próprio nome 

infere, possui um período específico para acontecer: mês de junho. Essas festas, 

caracterizadas por serem muito divertidas, como destacada na figura 148, são realizadas nos 

espaços mais amplos da escola como o pátio, a quadra, o campo de futebol e conforme nota-

se pelo estilo caipira das vestimentas, ao mesmo tempo que retratam, também apresentam 

àqueles que convivem   no espaço urbano, o modo vida do campo: brincadeiras, danças, 

músicas e comidas típicas.  

Os propósitos incorporados pelas instituições escolares e que envolvem a 

realização desse tipo de festa são: ludicidade; confraternização (interação e aproximação entre 

a comunidade e a escola); angariação de fundos à Associação de Pais e Mestres; arrecadação 

alimentos e outros materiais para instituições beneficentes. 

Em época de festa junina, toda a escola fica decorada com bandeirinhas e 

balões e para o dia de sua realização são preparadas diversas barracas e os professores e 

alunos vestem-se supostamente como caipiras. Embora, não intencionalmente, a escola acaba 

por difundir uma imagem preconceituosa do caipira. Veja os trajes das crianças na figura 148, 

principalmente do garoto à frente, que se apresenta com a calça remendada. Quem disse que 

para ser caipira tem que ser tem que ser maltrapilho? O diferencial da roupa do caipira é o 

estilo e não a qualidade, pois assim como outros grupos, existem caipiras de diversas classes 

                                                 
883 Introduzida nas escolas paulistas a partir de meados da década de 1970. Em face da tendência educacional 
denominada Currículo Como Tecnologia, que ficou mais conhecida como Tecnicismo, e que foi introduzida no 
Brasil pela Lei no: 5.692 de 1971, estas festividades passaram a fazer parte do planejamento da escola. 
(CAMPOS, 2007). 
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sociais.  A escola, enquanto promotora dessas festas e como produtora e reprodutora de 

cultura deve corrigir este estereótipo ultrapassado e injusto. 

 
Figura 148. Festa junina na quadra da escola, 1996. 

 
Fonte: Acervo Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”. 

 

Na cena revelada, as crianças realizam uma das evoluções da dança junina: o 

túnel, em que os casais de mãos dadas, caminham em fila; o casal da frente para, e de braços 

levantados e voltados para dentro formam um arco por onde passa o segundo casal, e este 

também forma o arco e assim sucessivamente. Repare que algumas mães, pelo menos uma à 

esquerda e outra à direita, de posse de câmeras fotográficas, registram a participação de seus 

filhos no evento. Isso evidencia o acesso da população a essa tecnologia, cujo artefato 

tornava-se cada vez mais comum e que hoje possibilita, para fins de recordação ou pesquisa, o 

acesso a situações e fatos passados. Diferentemente da memória das pessoas que desaparecem 

juntamente com elas, o documento quando bem acondicionado perdura ao longo do tempo.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PERSPECTIVAS DA PESQUISA. 

 
Conhecimento científico é o que busca fundamentar-se de todos os modos 
possíveis e imagináveis, mas mantém consciência crítica de que alcança este 
objetivo apenas parcialmente, não por defeito, mas por tessitura própria do 
discurso científico; todo argumento contém componentes não argumentados, 
assim como toda estruturação lógica encobre passos menos lógicos, alguns 
até mesmo ilógicos; essa aparente precariedade é, no fundo, sua grande 
virtude, porque retira daí sua formidável capacidade de aprender e de inovar-
se; as fundamentações precisam ser tão bem feitas que permitam ser 
desmontadas e superadas. (DEMO, 2000, p. 29). 

 

 Agora, após essa nova experiência de pesquisa, tecemos e compartilhamos 

algumas considerações referentes ao itinerário percorrido e ao processo de desenvolvimento 

do ensino no município de Limeira e, consequentemente, no estado de São Paulo, pertinentes 

à dinâmica do tempo e espaço escolar. 

 Ao enfrentarmos esse desafio, embora com tudo planejado, sabíamos que o 

itinerário a transitar poder-nos-ia surpreender com eventuais imprevisões, mas enquanto 

pesquisadores, assim como um pedestre ou um motorista quando não se conhece o caminho, 

guiamo-nos com um olhar atento e cuidadoso. De posse de nossa bagagem e cientes de onde 

pretendíamos chegar, iniciamos a travessia. Apesar das dificuldades emergidas durante o 

percurso, cada passo adiante não significava apenas a proximidade de alcançarmos os 

objetivos propostos, mas funcionava como combustível para continuar.  

Nessa estrada (pesquisa) não estivemos sozinhos, não fossem as placas de 

trânsito (fotografias) e os transeuntes (depoentes) a orientar-nos, nada teríamos avançado. 

Mais importante do que ter chegado ao destino foi apoderarmos, em cada parte do trajeto, de 

lembranças (conhecimentos), e estas, incorporadas aos nossos pertences, avolumaram as 

nossas bagagens, transformando-nos de tal forma que evoluímos e não somos mais os 

mesmos, pois carregamos conosco o legado dessa experiência.   

De forma análoga, conduzimos a nossa pesquisa como alguém que viaja por 

uma estrada. Para analisarmos as semelhanças, contrastes, permanências e transformações 

ocorridas na dinâmica do tempo-espaço escolar recorremos às fotografias e, assim como para 

as placas de trânsito, utilizamos a nossa capacidade para lê-las e interpretá-las, obtendo o 

máximo de informações nelas explícitas para conduzirmo-nos por seu contexto. Nos 

momentos em que a existência da fotografia se fez restrita ou quando o seu conteúdo 

apresentou-se oculto, (ex-) alunos, (ex-) professores e (ex-) funcionários, tal como os 
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transeuntes ao longo da estrada, puderam complementar as informações das práticas escolares 

cotidianas. 

Os depoimentos não foram úteis apenas quando as fotografias se fizeram 

ausentes ou insuficientes, pois além da identificação de pessoas, data e local da situação 

apresentada na fotografia, puderam fornecer informações nela implícitas. Assim, as 

fotografias, em comunhão com os depoimentos, ao serem questionadas pelo pesquisador 

puderam fornecer um conjunto de dados e a confiabilidade muito maior que uma única fonte 

proporcionaria. 

Na medida que os depoimentos, isoladamente, forneceram somente as 

lembranças dos períodos que as pessoas – (ex-) alunos, (ex-) professores e (ex-) funcionários 

– interagiram com o cotidiano escolar e as situações registradas nas fotografias, por estarem 

em constante movimento, retratavam apenas contextos específicos, para elaborar uma 

radiografia da escola pública tornou-se necessário fazer com que as fontes situadas na 

amplitude temporal e no recorte espacial da pesquisa integrassem e dialogassem entre si. 

Esse processo de junção das fotografias com os depoimentos constituiu um 

jogo de quebra-cabeça em que as peças representaram as fontes, carregadas de cultura da 

escola e que se encontravam desarranjadas. Coube ao jogador (pesquisador) combinar um 

grande número de peças, articulando-as, a fim de fornecer um panorama da história 

institucional. Assim, neste jogo (nesta pesquisa), fez-se importante e imprescindível a relação 

entre o jogador (pesquisador) e as peças (fontes): as peças não se juntaram (responderam), a 

menos que o jogador (pesquisador) as manipulasse (questionasse) adequadamente. 

O estudo da racionalização da instrução pública paulista e as informações 

relativas a alterações de divisão territorial e administrativa do Estado não apenas 

proporcionaram a compreensão do processo de descentralização do ensino no estado, a 

identificação da superfície delimitada pelo município e a área jurisdicional de uma instituição 

governamental (como a Diretoria Regional de Ensino) a que uma escola pertenceu (ou 

pertence) e esteve subordinada em um período específico, mas, também, contribuiu 

significativamente para sabermos onde pesquisar, pois grande parte do acervo das instituições 

escolares, além de seu próprio arquivo, encontra-se armazenado em arquivos de suas 

respectivas diretorias regionais de ensino que, devido à criação de novos distritos ou cidades e 

à evolução educacional com o aumento no número de escolas, houve constantes alterações em 

suas áreas jurisdicionais. 

Embora o recorte espacial delimitou-se apenas a uma instituição escolar, esta, 

por compor um mesmo sistema estadual de ensino, regulado pelas mesmas diretrizes, políticas 



337 

 

 

públicas, preceitos pedagógicos e administrativos, apesar de possuir suas especificidades 

próprias, principalmente devido à sua localização e, consequentemente, sobre a clientela 

atendida, também esboça o retrato da escola pública paulista e, reciprocamente, para obter-se 

um panorama da educação no âmbito de seu conjunto, faz-se necessário conhecer as suas 

partes. Assim, a educação na instituição escolar confunde-se com a educação de seu sistema 

de ensino. À vista disso, a educação no município de Limeira, desde o seu surgimento 

enquanto povoado, na década de 1820, além de imprimir peculiaridades locais, também 

refletiu as características do ensino no estado de São Paulo.  

A compreensão do processo de introdução de imigrantes no país, no estado de 

São Paulo, e sobretudo na cidade de Limeira, em substituição do trabalho cativo pelo livre, 

inicialmente nas atividades agrícolas e, posteriormente, também nos centros urbanos, em 

atividades comerciais e industriais, mostrou-se imprescindível para o entendimento da sua 

inclusão na vida econômica, política, social e cultural local, principalmente em relação ao 

foco do estudo: a educação. 

O fato de ambas as primeiras cadeiras de instrução primária no município de 

Limeira, masculina e feminina, criadas, respectivamente, em 1836 e 1846, permanecerem 

vagas por vários anos desde a sua criação e da cadeira feminina ter sido criada com um atraso 

de uma década em relação à cadeira masculina, revela a falta de professores habilitados 

naquele período devido à ausência de escola de formação e à baixa remuneração. Embora não 

houvesse a obrigatoriedade de frequência escolar, a prioridade ao ensino centrava-se na 

criança livre e do sexo masculino, sobretudo aquelas dos centros urbanos, cujas escolas 

femininas eram criadas apenas mediante a sua necessidade, conforme o julgamento do 

presidente da Província e, mesmo assim, possuía o currículo diferenciado em relação ao 

gênero, com restrições e voltado para a aprendizagem de atividades domésticas para as 

meninas. 

A preferência do ensino de primeiras letras ao sexo masculino evidenciava a 

presença intensa do paternalismo e, consequentemente, da prática de uma educação 

excludente. A função da mulher na sociedade voltava-se ao zelo da casa e à procriação, não 

tendo necessidade de instrução. Para manter a submissão da mulher em relação ao homem, a 

aquisição cognitiva pela mulher não era conveniente devido ao vínculo entre conhecimento e 

poder. Apesar de menor intensidade, os valores e preceitos paternalistas ainda estiveram 

presentes no século XX, principalmente em sua primeira metade.   

Devido ao vínculo entre Estado e Igreja Católica, presente no Brasil desde o 

século XVI, com a chegada dos jesuítas, cuja profissão docente caracterizava-se como uma 
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atividade masculina, havia, durante o século XIX, muito mais professores homens do que 

mulheres. O professor deveria lecionar aos meninos e a professora às meninas. Todavia, como 

a Igreja Católica não aceitava o ensino misto e diante da necessidade de professoras para a 

regência de classes femininas ora criadas, houve, timidamente, a imersão profissional das 

mulheres no ensino. Obviamente, se o número de professores habilitados do sexo masculino 

era insuficiente para prover as cadeiras de primeiras letras correspondentes, a situação para o 

sexo feminino era ainda mais agravante. 

As hierarquias presentes na sociedade não diferenciavam apenas o cidadão 

livre do escravo, mas também no interior da própria população livre, os abastados 

financeiramente sobrepujavam em oportunidades em relação aos pobres. A criança pobre 

estava em segundo plano. O seu acesso à instrução primária sujeitava-se a concessões, isto é, 

dependia das vagas remanescentes da elite. Na ausência de escola pública, deveria agrupar um 

mínimo de alunos pobres para serem subvencionados em escolas particulares, quando esta 

existisse. E, mesmo havendo uma escola pública, e esta com vaga, a qual situava, comumente, 

em centros urbanos, longas distâncias ou falta de transporte eram empecilhos. Portanto, 

algumas crianças foram quadruplicadamente excluídas: por situar na zona rural, pela sua 

condição econômica, gênero e etnia. Logo, a criança camponesa, pobre, feminina e negra era 

a última na relação de hierarquia e prioridade. 

Em virtude de o ensino secundário ser pago e não obrigatório, reservou-se a ele 

a matrícula e frequência de uma parcela ainda menor da população livre. Assim, a maioria da 

população, formada pelos livres e também pobres, limitou-se apenas ao acesso à instrução 

primária, representando o operariado, enquanto uma minoria, constituída pela classe 

senhorial, possuía a hegemonia do ensino secundário e superior, estabelecendo-se na elite 

política e cultural da sociedade.  

O caráter obrigatório e gratuito adquirido pela instrução primária legitimou a 

necessidade do Governo Imperial em instruir a população livre, visando à difusão desse nível 

de ensino. Todavia, mesmo diante da inclusão da população livre e pobre ao ensino primário, 

o caráter de educação popular a esse nível de ensino constituiu um anseio longínquo devido à 

exclusão da população escrava. 

Contudo, paralelamente ao processo de imigração e de abolição da escravidão, 

na província de São Paulo, o aumento gradativo no número de crianças em idade escolar 

levou o Governo a priorizar o ensino de primeiras letras, de tal forma que os estabelecimentos 

de instrução pública secundária foram sendo suprimidos, restando em todo o território 

paulista, na última década do Império, apenas uma escola. 
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A educação pública, com a ampliação da instrução primária entre a população 

nacional e estrangeira, livre e liberta, priorizando os livres e posteriormente os ex-escravos, 

constituíram projetos de reforma debatidos e reivindicados por governantes e pela sociedade 

durante o Império, principalmente nos centros urbanos. Embora o esforço para a difusão do 

ensino público, a instrução caracterizava-se como precária, constituída pela insuficiência de 

professores, excesso de cadeiras vagas, baixos salários, escola unidocente formada por turma 

de alunos de diversos níveis de escolaridade, escolas providas superlotadas e instalações 

inadequadas, como nas casas dos professores ou por eles alugadas. A falta de valorização pelo 

poder público e as péssimas condições de trabalho direcionaram muitos professores a abrirem 

as suas próprias escolas. Além disso, ela estava acessível a poucos, já que fatores como as 

longas distâncias, falta de meios de transporte e a sobrecarga de trabalho a que algumas 

crianças eram submetidas, representavam empecilhos ao seu acesso. 

O descaso do Governo pela educação rural fez com que a população do campo, 

como as colônias e as comunidades de imigrantes se organizassem e encontrassem soluções 

próprias para o ensino de suas crianças, como a criação de escolas privadas mantidas pelo 

fazendeiro ou pelos próprios imigrantes. Mesmo quando havia alguma escola pública na 

localidade, esta era insuficiente para atender a demanda de crianças em idade escolar.  

A chegada dos imigrantes às fazendas de café trouxe não apenas uma 

alternativa em substituição à mão de obra escrava, mas também, imprimiu o desenvolvimento 

de uma nova cultura à sociedade local. Dentre alguns fatores destacam-se a cultuação pela 

religião e a preocupação pela educação das crianças, já que a religião e o ensino se faziam 

fatores imprescindíveis na vida comunitária desses imigrantes, cuja escola apresentava-se 

vinculada à Igreja, em que ambas eram, comumente, as primeiras providências a serem 

realizadas a nível de estruturação social. Essas escolas particulares com vinculações étnicas, 

além da alfabetização das crianças primava pela preservação de seus elementos culturais. Este 

atrelamento do ensino à Igreja não caracterizou como um evento restrito apenas ao meio rural, 

como nas fazenda e núcleos coloniais, pois na cidade de Limeira, a partir das primeiras 

décadas do século XX, igrejas (católicas) também mantinham classes de instrução primária. O 

histórico de luta dos imigrantes em relação ao interesse de educar as suas crianças contribuiu 

como fator preponderante pela inculcação na sociedade dos constantes processos de 

reivindicações, durante o século XX, pela criação de escolas. 

Com o despontar da República, a instrução pública, a partir da educação 

popular, com a difusão do ensino, compunha uma das medidas dentre um conjunto de 

reivindicações requisitadas pelos governantes para a vida da população. Criaram-se os grupos 
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escolares, conferindo ao ensino e à escola novos sentidos: o ensino foi contemplado com 

casas específicas e de uso exclusivo para o serviço escolar, com várias salas de aulas e suas 

respectivas classes, cada qual com um professor e alunos com o mesmo nível de aprendizado. 

Em virtude da interação entre os sujeitos participantes e mediante uma nova organização do 

trabalho e do espaço, assim como da racionalização pedagógica e do tempo, com a 

implantação dos grupos escolares produziu-se uma nova cultura escolar. No entanto, o grupo 

escolar não representava apenas um novo modelo de escola criado para satisfazer a 

população, sobretudo, estava a serviço dos próprios governantes, funcionando como um 

dispositivo propagandista do Estado, disseminando os ideais republicanos.  

O crescente processo de imigração transformou a escola num dispositivo de 

manutenção de uma unidade nacional, onde todas as atividades escolares possuíam um caráter 

nacionalizador. Desde as brincadeiras, festas, comemorações, uniforme, até o ensino da língua 

pátria e a história do país, tudo contribuía para estreitar e fortalecer o vínculo com a Nação, 

cuja necessidade dos cidadãos por escola tornou-a o centro da política nacionalista do Estado. 

Em Limeira, os primeiros grupos escolares criados foram instalados e 

funcionaram, nos primeiros anos de sua existência, em edifícios alugados, cedidos por 

munícipes ou em salas de outra instituição escolar até que um prédio próprio fosse construído 

pelo poder público. Para acelerar a construção de escolas pelo Estado, o Governo Municipal 

realizava doações de terrenos e professores desenvolviam campanhas para o recenseamento 

de determinada região do município, a fim de reunir o número suficiente de crianças sem 

escolas para a formação de um estabelecimento de ensino. Na zona rural, fazendeiros da 

localidade ofereciam ao professor moradia e condução, além da cessão ou construção de 

prédio escolar. Uma vez criada a escola, geralmente era nomeado para o cargo o professor 

responsável pela formação do núcleo escolar, a seu próprio pedido ou por solicitação do 

fazendeiro. Essas práticas caracterizavam-se comuns em todo o Estado. 

Há que se destacar que em algumas situações, mesmo após o empenho do (a) 

professor (a) em realizar a matrícula das crianças em número suficiente para o ano letivo, o 

fato de não encontrar na localidade quem lhe fornecesse pensão nem casa para moradia, 

impedia a sua frequência legal, já que o acesso às escolas rurais era dificultoso, fosse pela 

distância ou pela ausência de meio de transporte, ocasionando o não funcionamento da escola. 

Em consequência disso, as crianças ficavam sem estudo, pois na impossibilidade da regência 

de sua escola, tanto o professor quanto a escola eram transferidos para outro local. Ainda, 

devido ao grande número de professores acometidos por doenças naquele período, muitas 
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escolas isoladas interrompiam o funcionamento por tempo indeterminado ou permaneciam 

fechadas pelo resto do ano. 

A criação do Terceiro Grupo Escolar de Limeira, assim como os demais grupos 

escolares do município foram resultantes de constantes reivindicações da sociedade junto ao 

poder público a fim de satisfazer a necessidade pela demanda por educação, pois em todos os 

casos existia um grande número de crianças em idade escolar sem ensino. Tendo sido criado 

em 1944 e sem possuir o seu respectivo prédio para as aulas, funcionou até o início do 

segundo semestre de 1948, quando foi transferido para o edifício próprio, em salas 

emprestadas do segundo grupo escolar da cidade.  

Para tanto, a criação do terceiro grupo escolar, por quatro anos e meio não 

modificou a situação da educação no município, já que as salas de aulas por ele ocupadas, 

naquele período, no prédio do grupo escolar antecessor, já existiam e apenas passaram a 

funcionar sob a sua responsabilidade. Deste modo, apenas com o findar das obras do edifício 

e a instalação em sua respectiva casa é que o grupo escolar de fato proporcionou uma 

significativa inserção de mais crianças à escola. 

Os processos de criação e fundação de um grupo escolar constituía um grande 

imbróglio. Da sua necessidade até a sua concretização perfazia-se uma intensa amplitude 

temporal. Ainda que o empenho da população tentasse abreviar essa conquista, embates 

político-partidários distanciavam a execução dessa realidade. 

A compilação da evolução da escola durante a sua existência revela-se 

extremamente fundamental não apenas para o conhecimento da história da instituição, mas 

também para a compreensão da sociedade, já que esta, mediante as suas forças conflitantes, 

molda a escola e ainda influencia na construção e modificação de sua cultura escolar. A 

escola se desenvolveu juntamente com a sociedade, conforme os seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, e assim, de algum modo, a escola resume-se em um espelho 

da sociedade. Portanto, a cultura de uma instituição escolar remodela-se em conformidade 

com os interesses e o modo de vida da sociedade. Por isso, o processo de desenvolvimento da 

escola torna-se importante para aluno, professor e funcionário entender a sociedade e o 

estabelecimento de ensino em âmbito global, já que quando interagiram com a instituição 

estiveram restritos apenas aos fatos e informações daquela realidade. 

O fato de ninguém na escola conhecer a história de seu patrono intrigou-nos 

muito, haja vista que não há sentido em trabalhar ou estudar numa instituição de ensino e esta 

possuir o nome de uma pessoa desconhecida pela comunidade escolar, pois, não fosse para 

homenagear alguém  que tivera um vínculo com  a  sociedade e tê-lo como um exemplo de 
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humano  e  profissional a ser a ser seguido,  não se justificaria a atribuição de uma 

denominação correspondente a uma pessoa verídica quando um  pseudônimo qualquer 

poderia ser atribuído. 

Embora a atual denominação do Terceiro Grupo Escolar de Limeira tenha se 

caracterizado como um ato político, pois o Governo Estadual não solicitou ao município a 

sugestão de um nome que representasse a sociedade local, em específico, o magistério 

limeirense, cuja preocupação maior foi apenas identificar a instituição de ensino, diante da 

exposição da história de vida profissional e social do patrono tem-se um repertório de razões 

que justificam e legitimam a sua escolha como patrono, o que o faz digno e merecedor de tal 

homenagem.  

Portanto, apesar de não existir nenhum laço entre o patrono Leovegildo Chagas 

Santos, a sociedade e o magistério de Limeira, já que não era limeirense e nunca residiu nem 

trabalhou no município, conhecendo-se a sua história, a comunidade escolar, além de dispor 

de um nome para identificar e diferenciar a instituição de ensino à qual pertence de suas 

congêneres, contará com a denominação de alguém que agora apresenta significado para que 

possa ser respeitado e representá-la, assim viabilizando a construção e a intensificação de uma 

identidade e do vínculo com a escola. 

Contrariando os grupos escolares que o antecederam no município, o Terceiro 

Grupo Escolar de Limeira não foi edificado na região central da cidade, mas nem por isso 

perdeu a imponência e a beleza, pois foi erguido em seu bairro mais antigo e populoso, 

ocupando uma quadra inteira que margeia a linha férrea e o ribeirão Tatu que atravessa a 

cidade, cuja fachada posta-se a sua vista em direção ao núcleo urbano.  

Considerando-se os três primeiros grupos escolares edificados no município de 

Limeira na primeira metade do século XX, verificamos que as construções escolares 

apresentam características arquitetônicas e funcionais específicas de acordo com o contexto 

sociopolítico, econômico e cultural da sociedade. Apesar da configuração física requintada, 

bela e imponente do edifício original do terceiro grupo escolar da cidade permaneça, o 

aumento na demanda por alunos devido à urbanização e novos preceitos administrativos e 

pedagógicos instituídos não só o acresceram de vários outros espaços, como também, 

estabeleceu uma nova forma de pensar e agir em seu interior. Não há mais a separação por 

gêneros que resistiu até o início da década de 1970; o rigor na disciplina, embora ela ainda 

exista, não é exercida com a mesma intensidade que anteriormente; a preocupação com a 

acessibilidade de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida já é uma realidade 

nos novos ambientes criados... 
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Embora os edifícios dos grupos escolares não se mostrem muito funcionais 

para as novas necessidades e exigências da sociedade e da educação, para a sua construção se 

utilizava os melhores materiais disponíveis no momento. Atualmente, ainda que se prime pela 

funcionalidade, a crescente demanda por educação resultou na necessidade quantitativa por 

escolas implicando na perda de qualidade dos prédios, com uma arquitetura mais simples, 

sendo construídos com estruturas e materiais básicos, baratos e num curto intervalo de tempo, 

realidade muito diferente de todo o imbróglio político e econômico que envolveu a construção 

dos três primeiros grupos escolares de Limeira.  

Prédios escolares deixaram de ser imponentes, perdendo a qualidade material e 

a beleza estética, geralmente, construídos em um único pavimento e em regiões periféricas da 

cidade. Ao contrário da depreciação da verticalidade do prédio escolar, os muros das escolas 

encontram-se cada vez mais elevados, muitas vezes impossibilitando a visualização de suas 

fachadas. O muro que anteriormente possuía uma baixa estatura, funcionava muito mais 

simbolicamente, delimitando a área interna da externa. Contudo, perante a situação instalada 

de violência e a necessidade de preservação da segurança de alunos e profissionais da 

educação e conservação do patrimônio escolar, tornou-se cada vez mais valorizado 

materialmente, isolando o espaço escolar do exterior.    

As novas concepções educacionais não estão preocupadas com construções 

suntuosas, com finalidades publicitárias e estéticas, e sim com o aprimoramento pedagógico 

direcionado à universalização do acesso à educação. Concomitante à popularização da escola, 

permitindo o acesso à educação a todas as classes sociais, iniciou-se o processo de 

vulgarização e desvalorização da escola, perdendo prestígio e deixando de ser referência à 

sociedade. 

Ao longo da existência da escola pública os princípios pedagógicos e 

administrativos adotados incorporaram à organização do trabalho escolar novos profissionais.   

A instauração de novas funções ou cargos de trabalho resulta das atividades específicas e 

pertinentes aos novos ambientes escolares criados ou decorrentes da descentralização de 

serviços, devido ao aumento de trabalho proporcionado por uma demanda maior de alunos. 

Todavia, para a sociedade, mesmo com a introdução de profissionais nas instituições 

escolares provendo atividades que lhes são específicas e importantes para o processo 

educacional, haja vista que a necessidade os criou, excluindo os professores e o diretor, os 

demais (agente de organização escolar, gerente de organização escolar, bibliotecário, 

merendeira, agente de serviços escolares, entre outros) não raramente são ocultados no 

ambiente escolar. 
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Não podemos continuar ignorando esses profissionais que, apesar de 

recônditos, existem, e a escola do presente sem as suas funções certamente acarretaria 

prejuízo ao desenvolvimento do processo educacional, visto que o seu sucesso depende do 

suporte fornecido por toda equipe escolar. Assim, independentemente do nível hierárquico 

que cada um ocupa no interior da escola, as conquistas ou fracassos contemplados pela 

unidade escolar são consequências de um trabalho coletivo, ou seja, ninguém faz nada 

sozinho, cada um tem a sua importância e seu mérito (ou demérito).  

Em vista disso, ao processo educacional incluem-se todos aqueles enredados 

no dia a dia da escola, dos múltiplos espaços, tempos e funções, pois a interação entre o 

conjunto de profissionais e suas respectivas atividades convergem para um foco único: a 

construção do conhecimento. Na escola, a aprendizagem não ocorre mais apenas no interior 

da sala de aula e na presença do professor, pois todos a partir da prática de suas atividades 

participam e contribuem para o processo educacional. Além disso, aprender não é 

exclusividade do aluno, pois nem o professor é tão completo que não possa aprender.  

Numa época em que o acesso às tecnologias de comunicação e informação 

inexistia ou era ínfimo, a escola configurava-se como a responsável pela transmissão de 

cultura e à família cabia a sua mediação. A relação entre o professor e o aluno transcorria sem 

diálogo, o aluno era desprovido de iniciativa própria, pois considerava-se o professor como o 

proprietário do saber e, consequentemente, detentor do poder na sala de aula, já que o aluno 

apenas aprendia a partir dele, submetido a uma rigorosa disciplina. Ali, sem dúvida, as 

crianças eram muito mais comportadas, entretanto, não podemos afirmar que eram mais 

respeitosas e educadas, afinal, seus corpos viviam sob intensa contenção. Apesar disso, o 

professor conseguia efetuar o seu trabalho e era valorizado. Todavia, a escola não era melhor, 

pois não era para todos. 

Apesar de referir-se a uma escola pública, os pais ou responsáveis dos alunos 

realizavam contribuições destinadas à Caixa Escolar. Embora essa taxa fosse facultativa, em 

razão desta constar num documento tão importante como o boletim escolar, cujo registro 

ficava visível a todos, implicitamente a escola induzia a sua colaboração, quer fosse pelo 

constrangimento em não contribuir ou por ser considerado aluno da Caixa Escolar. 

Independente disso, a mera existência da Caixa Escolar revelava a diferença de 

classes sociais no grupo escolar e que este era incapaz em atender a todos com equidade, 

dependendo da benevolência da própria comunidade escolar, sendo, portanto, excludente. 
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Somente a partir de 1983 foi promulgada uma lei884 proibindo os estabelecimentos oficiais de 

ensino estaduais a exigir qualquer forma de contribuição pecuniária, seja para a merenda 

escolar, taxa de matrícula, material destinado a provas e exames e de primeira via de 

quaisquer documentos relativos à vida escolar, como para fins de transferência, certificados 

ou diplomas de conclusão de cursos.  

Com o desenvolvimento da tecnologia e a sua presença cada vez maior no 

nosso cotidiano, a escola percebeu a necessidade de incorporá-la ao processo educacional, 

ajustando-se à realidade e às novas necessidades dos estudantes. As tecnologias de 

informação e comunicação como a televisão, o computador, a internet e o aparelho de 

telefonia celular são responsáveis não apenas pela ampliação e globalização da informação, 

elemento essencial para a produção do conhecimento, mas, sobretudo implicam em sua 

propagação imediata. Em função dessas tecnologias novos espaços foram integrados à escola 

contemporânea, como a sala de vídeo, a sala de informática, que proporcionaram a inovação 

da prática pedagógica do professor e constituíram como importantes recursos para o processo 

de ensino e aprendizagem.   

Assim, a partir da inserção das tecnologias de informação e comunicação em 

seu cotidiano, a escola não só agregou ao processo educacional métodos prazerosos aos 

estudantes e que estão presentes no seu dia a dia, o que contribuiu para a simplificação do 

processo de ensino e aprendizagem, tornando-o muito mais significativo, mas também, 

reconheceu, especialmente por meio do professor, que não possui a exclusividade do saber. 

No entanto, não necessariamente o surgimento de novas tecnologias inutilizou ou tornou 

ineficientes aquelas já existentes, pois mesmo com a adição dos computadores ao processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos e habilidades das disciplinas, os professores não 

deixaram de utilizar o velho aparato do quadro de escrever. Isso demonstra que as tecnologias 

de informação e comunicação podem ser, sem dúvida, ferramentas, ao mesmo tempo, eficazes 

e estimuladoras para o processo de ensino e aprendizagem, contudo não são as únicas nem 

mesmo mais importantes do que outras. 

Atualmente, o aluno adquiriu o direito de participar do processo de ensino e 

aprendizagem como protagonista na construção de seu próprio conhecimento, e o professor 

apresenta-se como um mediador, orientando e proporcionando as condições adequadas para 

que o aluno aprenda. No entanto, em decorrência da formação repressiva e da intolerância à 

diversidade praticada, principalmente, até o findar do regime militar, ainda há dificuldade das 

                                                 
884 SÂO PAULO, 1983a. 
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escolas em proporcionar um ambiente de ensino e aprendizagem democrático.   

Paradoxalmente, com o desenvolvimento e a acessibilidade às tecnologias de informação e 

comunicação as crianças adentram a escola carregadas de informações, cabendo a esta, agora, 

a função de mediação. 

Apesar da universalização do atendimento escolar e desta suposta 

democratização do ensino, a escola ainda não satisfaz ao aluno, visto os constantes atos de 

indisciplina que não raramente são noticiados pela mídia. O excesso de desrespeito dos alunos 

revela que a escola não está no caminho certo. Não basta que todos tenham acesso à escola, é 

preciso que a especificidade de sua função seja cumprida, ou seja, mais que frequentar a 

escola, o estudante deve sentir-se e reconhecer-se como integrante do processo educacional de 

modo que o processo de ensino e aprendizagem seja possível. 

Ao longo do tempo, simultaneamente à transferência da responsabilidade dos 

pais sobre a educação de seus filhos à escola, esta perde o seu poder disciplinar. Ainda que o 

professor seja o detentor do poder na relação com o aluno, atualmente essa relação encontra-

se cada vez mais enfraquecida. Este poder que permeava o campo da família e da escola 

diminuiu e, em contrapartida, sobrepujou-se o poder exercido pelos meios de comunicação de 

massa. Porém, não são eles que têm que lidar com os jovens nem sentem a consequência da 

massificação desenfreada. 

Nessas condições, a escola sozinha, sem o apoio da família, depara-se cada vez 

mais com situações de indisciplina em seu cotidiano, sujeita constantemente à necessidade de 

mediação de conflitos que poderiam ser evitados ou minimizados se os pais ou responsáveis 

fossem mais presentes, pois, geralmente, a maioria dos casos de alunos indisciplinados e com 

mau rendimento são aqueles cuja família se faz ausente na vida cotidiana e escolar de seus 

filhos.  

A escola de hoje difere daquela do passado, assim como os alunos também são 

distintos. Ao passo que a escola de antes moldava os alunos, a de agora, além disso, também 

se deve moldar a eles. Lembrando que o ser humano enquanto cidadão e pessoa livre, 

constitui o resultado de uma moldagem, já que nasce sem esses atributos e que os aprende 

socialmente.  Mais que transformar-se, a escola, sobretudo, deve-se ajustar-se às necessidades 

e expectativas dos estudantes. Se a escola de antigamente excluía porque ao seu interior 

muitos não tinham acesso, a escola contemporânea deve esforçar-se para que não exclua 

dentro de si mesma. Portanto, agora o maior desafio da escola é propor uma educação de 

qualidade adequando-se ao novo estereótipo de aluno.  
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A educação para o civismo, como forma de controle político e ideológico dos 

corpos e mentes, embora ainda esteja presente nos espaços escolares, os seus rituais 

enfraqueceram paralelamente à desvalorização material do prédio escolar, o qual deixou de 

ser referência à sociedade, pois a escola enquanto Nação, representava a partir de sua 

arquitetura força e solidez. A escola na medida que reproduz regras de sociabilidade, valores e 

responsabilidades caracteriza-se como um estágio necessário para a formação do cidadão e 

para a vida em sociedade. 

Enquanto um recorte da sociedade a escola estimula a criança para uma 

educação de vida em grupo. Embora existam diversas individualidades, os cidadãos possuem 

compromissos comuns perante a sociedade: uma só pátria, uma língua, uma história, cultura e 

regras de sociabilidades próprias. Assim, a escola, por meio dos rituais, visa a educar o 

cidadão para a civilidade, desenvolvendo a consciência de pertencimento, o respeito ao 

interesse público e o patriotismo. 

O uniforme não constitui apenas um mero material no espaço escolar, pois, 

enquanto elemento cultural, reproduz naqueles que o usam cotidianamente os padrões 

estéticos e morais de um determinado grupo. O uso do uniforme torna todos iguais e 

participantes de uma mesma cultura, assim como sinaliza o lugar que cada um ocupa no 

espaço social. Logo, quando uma criança ou adolescente apresenta-se trajado com o uniforme 

de uma escola, imediatamente sabe-se que ele se encontra em idade escolar e frequenta uma 

instituição de ensino, isto é, trata-se de um estudante.  

À vista disso, trajar um uniforme não se trata apenas em vestir uma roupa 

qualquer, pois nele embute-se a relação de pertinência a um local e a realização de uma 

atividade e rotina específica. Assim, a padronização da vestimenta caracteriza os 

agrupamentos de alunos identificando-os com a escola, cujo uniforme representa o símbolo da 

identidade coletiva. Além disso, na escola, o uso do uniforme simula um ambiente de 

igualdade, ocultando as diferenças sociais e intensificando a ideia de escola para todos, sem 

distinção. 

Embora nos dias de hoje o uniforme não seja mais obrigatório, pois não se 

pode impedir que a crianças ou adolescentes frequente as aulas por não trajá-lo, o seu uso é 

incentivado pelas autoridades escolares e instituições auxiliares da escola como a Associação 

de Pais e Mestres (APM), que o fornece àqueles cuja família não possui condições financeiras 

de adquiri-lo, pois continua representando um acessório fundamental para caracterizar o aluno 

e identificar a  escola, definindo e  certificando-se, para a segurança  de todos, principalmente 
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nesse contexto de violência em que a sociedade está  inserida, quem pode  nela  entrar e dela 

sair. 

Ainda que o conjunto de ritos festivos que permeiam a escola tenha a sua 

origem juntamente com a criação do grupo escolar, a intencionalidade daquele período, 

voltada para a divulgação das ações e representação dos ideais republicanos não existem mais, 

pois logo depois a propaganda para atrair a população tornou-se desnecessária. Assim, hoje 

em dia as festas escolares adquiriram outros significados e passaram a corresponder a 

situações específicas na vida da comunidade escolar como a festa de formatura e a festa 

junina. 

Atualmente, a festa de formatura, que marca a finalização das atividades do 

ano letivo e do conjunto de séries que compõem o curso, caracteriza-se como um evento de 

confraternização entre a comunidade escolar; e a festa junina que, além do caráter lúdico e de 

permitir a interação entre a comunidade escolar, também tem finalidade beneficente, na qual 

visa à angariação de fundos para a Associação de Pais e Mestres e promove a arrecadação de 

alimentos e outros materiais para instituições assistenciais. 

Durante esta investigação, causou preocupação o mau estado do arquivo de 

algumas instituições escolares e órgãos públicos visitados, em que a documentação 

encontrava-se privada de zelo adequado, estando disposta em salas impróprias e deteriorando-

se devido ao excesso de umidade decorrente de infiltrações nas paredes ou no teto e à 

exposição excessiva da luz solar ocasionada pela ausência de cortinas nas janelas. Esses são 

alguns indicativos de que há necessidade de se desenvolver um trabalho de conscientização 

dos profissionais das instituições quanto à importância da preservação dos arquivos para a 

manutenção da memória institucional e coletiva. 

Em vista de tudo o que foi aqui apresentado, as fotografias e os depoimentos 

analisados trouxeram não somente as memórias de uma experiência individual, mas ainda 

evidenciaram como sujeitos diferentes vivenciaram o cotidiano escolar num mesmo e, 

também, em distintos contextos ao longo da dinâmica do tempo e espaço escolar, o que 

revelou a cultura e a história da instituição de ensino. 

Na medida que esta investigação apontou semelhanças, contrastes, 

permanências e mudanças ocorridas na dinâmica do tempo e espaço escolar, além de 

possibilitar a compreensão de aspectos históricos, filosóficos, socioeconômicos, políticos e 

culturais presentes na educação da atualidade, contribuiu para o conhecimento da história da 

educação no município e no estado. A percepção do passado importa-nos para que possamos 
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refletir e questionar os problemas do presente e propormos soluções e projetarmos 

prospectivas para ao futuro. 

Ainda importa ressaltar que, ao abordarmos a dinâmica do tempo e espaço 

escolar, retemos em apresentar as semelhanças, contrastes, permanências e transformações 

desse universo cujas fontes aqui utilizadas foram capazes de revelar e, mesmo assim, sem a 

pretensão de esgotar cada um desses aspectos.  Além das análises que permearam o nosso 

objeto de estudo, este, por se encontrar em constante movimento, sempre poderá ser 

complementado por observações posteriores. 

Portanto, esta pesquisa encontra-se aberta, como um jogo de quebra-cabeça 

sem fim, em que para cada momento que se passa formam-se novas peças que representam os 

eventos que ainda estão por vir. Assim, outros pesquisadores, percorrendo diferentes ou os 

mesmos caminhos, conforme a sua cultura, história de vida e sensibilidade, podem trazer à 

tona novas contribuições. 
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8. APÊNDICES. 

 
8.1. Apêndice A. Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Modelo. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

TCLE –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução 466/2012 do CNS) 

 

Eu, WILSON RICARDO ANTONIASSI DE ALMEIDA, estudante do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 

convido-lhe a participar da pesquisa “TERCEIRO GRUPO ESCOLAR DE LIMEIRA (1940-

2010): A DINÂMICA TEMPO-ESPAÇO ESCOLAR” sob a orientação da Prof.a Dr.a ESTER 

BUFFA. 

Esta pesquisa propõe abordar a dinâmica tempo-espaço escolar de uma 

instituição de ensino pública a partir do estudo de sua cultura escolar e, reciprocamente, de 

sua história institucional, identificando e analisando eventuais semelhanças, contrastes, 

permanências e transformações ao longo de seu processo educacional, visando compreender a 

importância e a implicação dos aspectos (históricos, filosóficos, socioeconômicos, políticos e 

cultural) da cultura escolar na sustentação de seu processo educacional, ou seja, o quanto a 

educação escolar está vinculada e é organizada a partir da própria cultura da escola. 

A instituição onde a investigação realizar-se-á é o Terceiro Grupo Escolar de 

Limeira, atual Escola Estadual “Professor Leovegildo Chagas Santos”, situado no município 

de Limeira, estado de São Paulo, cujo período delimitado para o estudo compreenderá desde o 

de sua criação, na década de 1940, aos dias atuais. 

A investigação utilizará o potencial das fotografias escolares, por meio de sua 

leitura e interpretação, aliadas a depoimentos semiestruturados, além de outras fontes 

documentais diretas como acervos do arquivo da instituição de ensino (livros de matrícula, 

atas de exames finais e de ponto, relatórios, cadernos, livros, legislação, plantas, artigo de 

periódico, objetos escolares, anuários...) e acervo do participante da pesquisa (boletim, 

caderno, diploma, caderneta escolar...) como fonte histórica e de memória para a educação. 
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As fotografias, em comunhão com relatos e documentos, funcionarão como um dispositivo de 

elucidação das relações entre a escola e o tempo, além de uma pesquisa bibliográfica, 

proporcionando um diálogo entre as fontes empíricas e a literatura científica, com o objetivo 

de um embasamento teórico e crítico.  

Nessa pesquisa serão utilizadas fotografias produzidas por outras pessoas, ou 

seja, aquelas encontradas nos arquivos da instituição e também em álbuns fotográficos de 

pessoas que tiveram alguma relação com a escola (alunos, funcionários, professores). 

Realizar-se-á um trabalho de campo na busca por fotografias e outros documentos relevantes 

ao estudo, constituindo um trabalho arqueológico, por meio de visitas a arquivos: museu da 

cidade, arquivo municipal, imprensa do município e privilegiando o próprio arquivo da 

instituição e, também, álbuns de retrato de pessoas que passaram pela escola. Assim que 

encontrados, as fotografias e outros documentos serão fotocopiados e digitalizados, para uma 

eventual seleção e utilização na pesquisa, tendo seus originais devolvidas a seus proprietários. 

As fotografias e outros documentos escolares selecionados se restringirão àqueles que 

retratam fatos relacionados à educação (à cultura escolar e à história da instituição), 

contemplando os diversos espaços, tempos e situações do cotidiano escolar. 

Durante o processo de coleta de depoimentos semiestruturados, a busca por 

depoentes acontecerá por meio de garimpagem no arquivo da escola, a partir da consulta aos 

livros de movimento (antigo livro ponto), livros de matrículas de alunos e agendas de 

telefone. As pessoas serão selecionadas priorizando-se aquelas reconhecíveis em alguma 

fotografia do cotidiano escolar, podendo ser alunos, professores ou funcionários distribuídos 

entre os diversos períodos ao longo da existência da instituição de ensino. Os depoimentos 

serão colhidos no dia, horário e local de escolha do participante, seja na instituição de ensino, 

em sua residência ou outro local sugerido por ele. O depoente será convidado a falar de suas 

vivências e experiências sobre os tempos de escola, cujo relato será gravado em áudio e 

posteriormente transcrito, principalmente das pessoas mais idosas, ou poderá ser escrito 

(manuscrito ou digitado) por ele próprio, caso prefira. Em alguns momentos a própria 

fotografia e outros documentos escolares poderão ser utilizados como dispositivos para 

mobilizar as lembranças das pessoas. Depois de transcrito, o pesquisador apresentará o relato 

ao depoente, garantindo-lhe a possibilidade de efetivar correções de informações ou 

acréscimos de detalhes não ditos e validação das informações. 

Excluir-se-á da pesquisa os depoentes que apresentarem dificuldades em 

suscitar recordações ou cujo conteúdo do relato não atender aos questionamentos e propósitos 

da pesquisa. 
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Além dos eventuais depoentes e proprietários de fotografias e outros 

documentos escolares, cada um dos sujeitos reconhecíveis em fotografia ou documento, como 

também, de familiares daqueles que se encontram em óbito, serão orientados quanto ao 

propósito e a importância da investigação, sendo solicitada, para fins de utilização e 

publicação, a devida permissão do uso de seu relato, de sua imagem e documentos escolares. 

Os relatos obtidos serão confidenciais e as pessoas presentes nas fotografias ou 

cujo nome constam em documentos escolares, permanecerão no anonimato, sendo assegurado 

o sigilo sobre a sua participação em todas as etapas da investigação, cujos dados serão usados 

para fins unicamente acadêmico-científicos, apresentados em eventos, revistas ou na forma de 

tese ou artigo científico. Caso haja menção a nomes, a eles serão atribuídas letras e havendo 

nos documentos escolares caracteres que possam identificar o sujeito, sobre eles inserir-se-ão 

uma tarja, com a garantia de anonimato nos resultados e publicações, evitando a sua 

identificação. 

Os benefícios esperados decorrentes de sua participação nessa pesquisa 

envolvem a obtenção de dados que possibilitarão elaborar uma espécie de radiografia da 

escola, caracterizando, revelando e analisando elementos da cultura escolar e da história 

institucional, proporcionando reconstituir e compreender os fatos de diferentes contextos, as 

relações e as dinâmicas travadas em situações envolvendo os indivíduos, a educação e o 

ambiente escolar. 

Esclareço que o processo de coleta dos depoimentos poderá suscitar no 

participante alguns sentimentos de emoção ao remeter-se a situações passadas do cotidiano 

escolar, além de gerar algum eventual cansaço devido ao tempo de exposição e às tentativas 

de evocação de suas recordações. Caso algumas dessas possibilidades ocorram, o participante 

poderá optar por pausas ou pela suspensão imediata do processo. Em relação às fotografias, é 

importante destacar que, mesmo não identificando as pessoas nelas presentes, existe o risco de 

seu reconhecimento.  

A sua participação é voluntaria, permitindo recusar-se a participar, desistir ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase de desenvolvimento da pesquisa, sem nenhum 

tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo, seja em sua relação ao pesquisador, à 

Instituição em que trabalha ou à Universidade Federal de São Carlos.  

Solicito a sua autorização para a gravação de seu relato em áudio, uso de 

fotografias e outros documentos escolares (boletim, diploma, caderneta escolar etc.) de seu 

acervo e o uso de sua imagem (ou da imagem de familiares que se encontram em óbito) para a 

utilização na pesquisa.   



400 

 

 

Essa pesquisa não prevê qualquer gasto aos participantes, no entanto se isso 

ocorrer, ele será ressarcido pelo pesquisador. 

Você receberá uma cópia deste termo constando o telefone, o endereço pessoal 

e o e-mail do pesquisador principal, podendo solicitar informações, esclarecer suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 
 
 

_______________________________________________ 
WILSON RICARDO ANTONIASSI DE ALMEIDA 

(Pesquisador Responsável) 
Rua Asme Abdalla Salibe, 408, Limeira-SP. 

Fone: (19) 99720-0818 
E-mail: ricantoniassi@hotmail.com 

 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar que funciona na Pró-

reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, localizada 

na Rodovia Washington Luiz, Km. 235 - Caixa Postal 676 - CEP 13.565-905 - São Carlos 

- SP – Brasil. Fone (16) 3351-8110. Endereço eletrônico: cephumanos@ufscar.br 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Local e data: 

 

___________________________________________________________________________
Nome do participante da pesquisa (ou representante legal) 

 

___________________________________________________________________________
Tipo de documento de identificação e número 

 

___________________________________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa (ou representante legal) 
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8.2. Apêndice b. Roteiro para entrevistas semiestruturadas. 
 

8.2.1. Aluno (ex-aluno) 
  

Roteiro para depoimento 
 
 
Caro Aluno (ex-aluno), 
 
Esta pesquisa intitulada “Terceiro Grupo Escolar de Limeira (1940-2010): a dinâmica tempo-
espaço escolar” está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (nível 
doutorado) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus de São Carlos, São 
Paulo. A instituição escolhida para o desenvolvimento desta investigação é a Escola Estadual 
“Professor Leovegildo Chagas Santos”, tendo por finalidade estudar a cultura escolar e, 
concomitantemente, a sua história institucional. A sua participação a partir de seu relato 
contribuirá para a obtenção de dados que possibilitarão elaborar uma espécie de radiografia da 
escola, caracterizando, revelando e analisando elementos da cultura escolar e da história 
institucional, proporcionando reconstituir e compreender os fatos de diferentes contextos, as 
relações e as dinâmicas travadas em situações envolvendo os indivíduos, a educação e o 
ambiente escolar. 
 
Pesquisador: Wilson Ricardo Antoniassi de Almeida 
E-mail: ricantoniassi@hotmail.com 
Telefone: (19) 997200818 
 
1. Nome; 

2. E-mail;  

3. Telefone;                                                            

4. Curso estudado e período – ano de início e fim; 

5. Profissão do pai; 

6. Profissão da mãe;  

7. Escolarização do pai;  

8. Escolarização da mãe;  

9. Nome do bairro que morava quando estudou nessa escola; 

10. Como era a escola quando estudou? 

11. Quais as suas informações (considerando apenas o que sabe) sobre o patrono da escola, 

professor Leovegildo Chagas Santos. Conhece-o por fotografia? 

12. Conhece a história da escola? O que sabe sobre o contexto de sua criação, fundação e 

instalação da escola? 
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13. Considerando o período que estudou (ou estuda) na escola, fale o que recordar sobre os 

seguintes temas:  

13.1. Ida e retorno da escola/entrada e saída; 

13.2. Cozinha/merenda/bebedouro; 

13.3. Reunião de pais/frequência/rendimento/boletim e caderneta escolar; 

13.4. Castigos/prêmios; 

13.5. Trabalhos manuais; 

13.6. Brincadeiras; 

13.7. Aula de Educação Física/quadra/campo; 

13.8. Uniforme; 

13.9. Caixa escolar/ APM; 

13.10. Relação professor-aluno; 

13.11. Festas/eventos/formatura; 

13.12. Desfiles e comemorações cívicas; 

13.13. Orfeão; 

13.14. Exposições/excursões; 

13.15. Exames finais/avaliações; 

13.16. Arquitetura do prédio e mobiliário escolar; 

13.17. Regras/ normas (disciplina); 

13.18. Aulas/conteúdos de ensino/disciplinas; 

13.19. Biblioteca/sala de leitura; 

13.20. Sala de informática; 

13.21. Jornal/Rádio escolar; 

13.22. Dentista; 

13.23. Histórias/causos; 

13.24. Estratégias e recursos didáticos utilizados pelo professor; 

13.25. Outros. 
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8.2.2. Professores (ex-professores) 

 

 Roteiro para depoimento 
 
 
Caro Professor (ex-professor), 
 
Esta pesquisa intitulada “Terceiro Grupo Escolar de Limeira (1940-2010): a dinâmica tempo-
espaço escolar” está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (nível 
doutorado) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus de São Carlos, São 
Paulo. A instituição escolhida para o desenvolvimento desta investigação é a Escola Estadual 
“Professor Leovegildo Chagas Santos”, tendo por finalidade estudar a cultura escolar e, 
concomitantemente, a sua história institucional. A sua participação a partir de seu relato 
contribuirá para a obtenção de dados que possibilitarão elaborar uma espécie de radiografia da 
escola, caracterizando, revelando e analisando elementos da cultura escolar e da história 
institucional, proporcionando reconstituir e compreender os fatos de diferentes contextos, as 
relações e as dinâmicas travadas em situações envolvendo os indivíduos, a educação e o 
ambiente escolar. 
 
Pesquisador: Wilson Ricardo Antoniassi de Almeida 
E-mail: ricantoniassi@hotmail.com 
Telefone: (19) 997200818 
 
1. Nome; 

2. E-mail;  

3. Telefone; 

4. Qual a sua categoria docente? PEB II, com aulas/classes; Professor auxiliar (PA); 

Professor auxiliar de aprendizagem (PAA). 

5. Período que lecionou na escola; 

6. Por que optou em trabalhar nesta unidade escolar? 

7. Quais as suas informações (considerando apenas o que sabe) sobre o patrono da escola, 

professor Leovegildo Chagas Santos. Conhece-o por fotografia? 

8. Conhece a história da escola? O que sabe sobre o contexto de sua criação, fundação e 

instalação da escola? 

9.  Se atua como PA ou PAA, fale sobre o cotidiano de seu cargo ou função. (O que faz na 

escola?). Qual a importância dessa função para a educação (para o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos)?  

10. Considerando o período em que lecionou, comente os seguintes elementos constituintes 

do universo escolar. 
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10.1. Ida e retorno da escola/entrada e saída; 

10.2. Cozinha/merenda/bebedouro; 

10.3. Reunião de pais/Conselho de Classe e Série/ Planejamento/Replanejamento; 

10.4. Castigos/prêmios; 

10.5. Trabalhos manuais; 

10.6. Frequência/rendimento dos alunos; 

10.7. Brincadeiras; 

10.8. Aula de Educação Física/quadra/campo; 

10.9. Uniforme; 

10.10. Caixa escolar/ APM; 

10.11. Relação professor-aluno; 

10.12. Festas/eventos/formatura; 

10.13. Desfiles e comemorações cívicas; 

10.14. Orfeão; 

10.15. Exposições/excursões; 

10.16. Exames finais/avaliações; 

10.17. Arquitetura do prédio e mobiliário escolar; 

10.18. Regras/ normas (disciplina); 

10.19. Aulas/conteúdos de ensino/disciplinas; 

10.20. Biblioteca/sala de leitura; 

10.21. Sala de informática; 

10.22. Jornal/Rádio escolar; 

10.23. Dentista; 

10.24. Histórias/causos; 

10.25. Estratégias, recursos didáticos e tecnologia utilizados pelo professor; 

10.26. Outros. 
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8.2.3. Funcionário (ex-funcionário) 

 

Roteiro para depoimento 
 
 
Caro Funcionário (ex-funcionário), 
 
Esta pesquisa intitulada “Terceiro Grupo Escolar de Limeira (1940-2010): a dinâmica tempo-
espaço escolar” está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (nível 
doutorado) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus de São Carlos, São 
Paulo. A instituição escolhida para o desenvolvimento desta investigação é a Escola Estadual 
“Professor Leovegildo Chagas Santos”, tendo por finalidade estudar a cultura escolar e, 
concomitantemente, a sua história institucional. A sua participação a partir de seu relato 
contribuirá para a obtenção de dados que possibilitarão elaborar uma espécie de radiografia da 
escola, caracterizando, revelando e analisando elementos da cultura escolar e da história 
institucional, proporcionando reconstituir e compreender os fatos de diferentes contextos, as 
relações e as dinâmicas travadas em situações envolvendo os indivíduos, a educação e o 
ambiente escolar. 
 
Pesquisador: Wilson Ricardo Antoniassi de Almeida 
E-mail: ricantoniassi@hotmail.com 
Telefone: (19) 997200818 
 
1. Nome; 

2. E-mail; 

3. Telefone; 

4. Cargo ou função que exerce (ou exerceu)? 

5. Período trabalhou na escola;  

6. Por que optou em trabalhar nesta unidade escolar? 

7. Quais as suas informações (considerando apenas o que sabe) sobre o patrono da escola, 

professor Leovegildo Chagas Santos. Conhece-o por fotografia? 

8. Conhece a história da escola? O que sabe sobre o contexto de sua criação, fundação e 

instalação da escola? 

9. Fale sobre o cotidiano de seu cargo ou função. (O que faz na escola?).  

10. O seu cargo ou função é importante para a educação? Qual a sua importância (de seu 

cargo ou função) para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 

11. Considerando o período que trabalhou (ou trabalha), fale o que recordar sobre temas do 

cotidiano escolar. 
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9. ANEXOS 

 
9.1. Anexo A. Autorização da instituição para acesso ao arquivo. 
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9.2. Anexo B. Depoimentos. 
 

9.2.1. Ana Maria Bueno Barbosa: aluna de 1953 a 1958. 
 

Eu com 7 anos, e minha irmã, Maria de Jesus Soares Bueno, com 9 anos, íamos 
para a escola todos os dias a pé, por sermos de família pobre e nossos pais não terem 
condições de pagar uma condução escolar. Não tínhamos sapatos bons para irmos à escola 
naquela época; a gente usava um chinelo chamado alpargata, rosa. Tínhamos um só uniforme 
cada uma. Trago bons momentos daquele tempo em que estudei. Saudades das minhas amigas 
de classe e professores, das brincadeiras no parque que tinha nos fundos da escola. Na escola, 
os professores eram rígidos com os alunos. Os alunos tinham que ser disciplinados de acordo 
com os ensinamentos deles. A gente levava um lanche para dividir para as duas na hora do 
recreio. Era bem puxado as médias escolares, que deveriam ser no mínimo 50,0 para poder 
passar de ano. Na minha época até fui reprovada por meio ponto e tive que fazer a segunda 
série por duas vezes. Os anos se passaram e cheguei ao quarto ano escolar e tirei meu 
diploma. 

 

9.2.2. Ana Paula De Michielli Rodrigues: funcionária desde 2009. 

 
Não sei nada sobre o patrono e quando perguntei ninguém soube responder. 

Também não sei nada sobre a história da escola e não há registro histórico de fácil acesso. 
Apesar da profissão Gerente de Organização Escolar não ser valorizada, acredito que é 
importante para a educação. Oriento os professores sobre seus direitos e verifico a parte legal 
dos processos, tais como retenção, reclassificação e abandono. Minha função é gerenciar a 
parte burocrática da escola e funcionários. Sou responsável por toda escrituração de alunos e 
recursos humanos. 

 
 

9.2.3. Angela Maria Archiuzi Lopes: aluna de 1968 a 1969 e de 1971 a 1976. 
 
 
Em 1967 o uniforme era saia pregueada azul marinho, blusa branca com o 

logotipo da escola bordado no bolso, sapato preto e meias brancas e, em 1973, era blusa 
branca com o logotipo carimbado no bolso, saia cinza lisa com uma prega na frente, cinto 
vermelho, sapato preto e meias brancas. Em 1967 a gente entrava por um portão que ficava à 
direita. Não havia aquelas salas do lado do corredor. O pátio era menor e não havia o 
refeitório. Em 1973 foi feito algumas reformas: foi refeito as salas, o portão não era mais 
utilizado, não tinha a quadra de esportes e assim permaneceu até 1977, quando eu saí. Em 
1967 nos sentávamos em uma carteira para dois alunos, no centro tinha uma porta tinteiro que 
a gente usava. Usávamos canetas tinteiro, eu não sei se era uma regra da escola ou se não 
tinha as esferográficas. 
 
 
9.2.4.  Anizia Lazara Pimentel Ramos: funcionária de 1970 a 1976. 
 

Cada sala do prédio possuía um patrono, com a sua foto e uma breve biografia. 
Havia aulas aos sábados. Eu limpava a parte de cima da escola. Fazia a limpeza das salas de 
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aula, corredor, vitrôs... usando ainda uma vassoura feita de vegetal. Escola era limpa 
diariamente, cedo e no final da tarde. Quando os professores e alunos começavam o período 
encontravam as salas limpas e, quando iam embora, no final do período, limpávamos 
novamente. Os professores e alunos encontravam tudo limpo, em ordem e organizado. E 
quando a escola foi ampliada, acrescentando a sala, o salão nobre, mais salas de aula, passei a 
limpar essas. A parte nova do prédio (onde hoje é a sala de vídeo, a sala de informática, 
biblioteca secretaria) foi construída por volta de 1973, 1974... A secretaria atual era a sala de 
reunião (salão nobre). 

 
 

9.2.5. Antonio Alvaro Zenebom: aluno de 1944 a 1945. 
 
 
Comecei a estudar no Grupo Escolar “Brasil” e, mesmo após a criação do 

terceiro grupo escolar, continuei estudando em salas anexas ao no mesmo prédio, localizadas 
no porão, mas pertencendo ao terceiro grupo escolar. Morava na zona rural e ia a pé para a 
escola, percorrendo cerca de 5 quilômetros para ir e mais 5 para retornar, em companhia de 
outros colegas. Eu caminhava calçado, mas alguns colegas iam descalços e, chegando à 
escola, havia um lavatório de forma retângulo no chão onde eles podiam lavar os pés. Para o 
lançamento da pedra fundamental do Terceiro Grupo Escolar, por se destacar como aluno, 
com nota máxima, fui escolhido pelo diretor e pelas professoras para representar os demais 
alunos, proferindo um texto em agradecimento às autoridades, evento que simbolizava o 
início das obras de construção do Terceiro Grupo Escolar. Minha família compareceu ao 
evento para me prestigiar. No final de 1945, momento em que minha família mudou para a 
cidade, fui remanejado para o Grupo Escolar “Cel. Flamínio Ferreira de Camargo”, por residir 
mais próximo a essa escola, no entanto as obras de construção do Terceiro Grupo Escolar 
ainda não haviam iniciado. O terreno onde seria construído o prédio era um terreno baldio, 
existindo apenas uma capela ao fundo do terreno onde atualmente encontra-se o campo de 
futebol. 

 
 

9.2.6. Ariadne Francisca Carrera Miguel: professora substituta efetiva de 1956 a 1960. 
 
 
Quando alterou a denominação do grupo escolar para “Leovegildo Chagas 

Santos”, o diretor solicitou à Secretaria de Educação do Estado informações referentes ao 
patrono, pois não se sabia nada sobre ele.  Como não permaneci na escola não sei dizer se 
obteve respostas. 
 

9.2.34. Celso Lordello Duarte: aluno de 1953 a 1955.  

 
O grupo escolar (denominação utilizada à época) era o prédio e o terreno, sem 

muros, aberto totalmente. Meu pai conseguiu com amigos mourões de madeira para cercar 
todo o terreno da escola. Muito orgulhoso, ele se sentia satisfeito pois a madeira era guarantã: 
“- Vai durar a vida toda”. Hoje é muito difícil encontrá-la, ainda mais para fazer cerca. 
Entremeando o guarantã, plantou cipreste que após crescido e, devidamente podado, era de 
beleza inigualável, além da proteção que oferecia. Por todo o terreno plantou árvores e 
arbustos, onde hoje é a casa do zelador. O diretor e os serventes construíram um playground 
em madeira (toras de eucalipto), com gangorras, balanços, escorregadores... Era a diversão da 
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molecada! O diretor da escola, juntamente com os serventes, desbastou um barranco, onde 
fizeram uma quadra de saibro onde treinavam e jogavam basquetebol. Naquele tempo o 
futebol de salão ainda não estava difundido e muito menos o vôlei. Onde hoje tem um galpão 
(ao longo da rua São Paulo), com a ajuda da Prefeitura, foi feito um campo de futebol e a 
escola possuía um time próprio que aos domingos disputava rachas com times visitantes. Ao 
redor do campo ficavam as famílias e os alunos torcendo por seus atletas. Tendo sobrado um 
lote de terreno, ele arrumou madeira e construiu um campo de bocha e outro de malha, estes 
frequentados pelos pais em disputas homéricas. Os alunos, em sua maioria, eram bastante 
pobres. Para administrar este lado social, havia a Caixa Escolar que abrigava os alunos, 
comprovadamente, pobres. Mas, havia também a Cooperativa. A Caixa Escolar era dirigida 
por um grupo de professoras que se dedicavam à saúde, alimentação das famílias, etc. A 
Cooperativa foi inserida para desenvolver o aspecto pedagógico e social. Era dirigida (sob 
orientação) por uma diretoria composta por alunos eleitos em pleito organizado onde 
formavam-se chapas, faziam-se propagandas sala por sala e finalmente, a eleição (com urna, 
cédulas (impressas em mimeógrafos a álcool). Era uma festa cívica. A escola apresentava um 
rol de material escolar a ser providenciado. A Cooperativa adquiria o material em São Paulo 
(aproveitando o menor custo em relação à quantidade). Os preços eram fixados abaixo do 
comércio local, porém, com uma margem que permitia a doação aos alunos carentes. O 
material era distribuído ao mesmo tempo para todos, sem distinção de quem podia ou não. A 
Cooperativa também cuidava da merenda escolar (na época era um lanche e refresco) os 
alunos que tinham recursos compravam os lanches e os demais eram assistidos pela 
Cooperativa. Havia no bairro da Boa Vista um frigorífico da família Hergert (onde hoje é a 
agência do Bradesco), cujos filhos eram alunos. O proprietário doava peças de mortadela que 
eram usadas nos lanches. Em datas especiais o Sr. Hergert enviava peças de mortadela de 
lombo de porco, a criançada aguardava estes dias pois os frios eram deliciosos. Os pães eram 
doados e entregues por padarias da região. E o refresco era doado pela fábrica de groselha dos 
Irmãos Francisco, sendo que nos dias festivos eles doavam a Sodinha Eclipse em garrafinhas 
de 250 ml. As formaturas eram feitas em sessão solene no antigo Cine Boa Vista. Nada de 
luxo, mas, com os uniformes do dia a dia. As autoridades, prefeito, vereadores..., 
compareciam todos. Os alunos tinham orgulho de pertencerem à escola. Não havia bebedouro 
e as crianças tomavam água da torneira, sem filtragem. Através da Cooperativa adquiriram e 
instalaram uma caixa de água no forro do banheiro. Esta tinha filtros e sua saída dividia-se em 
várias torneiras numa pia apropriada. A inauguração foi festiva, aproveitando a posse do 
primeiro cirurgião dentista Dr. Celso Mendes Souto, cuja esposa Dona. Flora era professora. 
Para festejar a família Francisco doou um volume de groselha que permitiu fazer refresco na 
própria caixa d’agua e os alunos de posse de suas canecas (trazidas de casa) divertiram-se 
com a groselha. As crianças moravam também na Vila Queiroz e adjacências, que não era 
asfaltada. Nos dias de chuva os alunos lavavam os pés para entrar nas salas que recebiam uma 
camada de óleo diesel para a sua conservação. 
 
 
9.2.7. Carla de Cássia Ferreira Lopes: aluna de 2013 a 2016. 
 

Castigo em si não há. A todo final de bimestre são premiados os melhores 
alunos de cada sala e a melhor sala de cada ano/série. Todos os alunos que obtém apenas 
notas 9 e 10 no bimestre recebem um certificado. A melhor turma de cada ano nos quesitos 
rendimento, comportamento e limpeza ganham uma cessão de cinema com direito a pipoca e 
refrigerante ou suco. A APM é algo importante, pois se podem realizar melhorias na escola. 
Deveria ter mais excursões sobre os conteúdos curriculares, pois os alunos aprendem mais. 
Não conheço a história da escola. Meus pais me levam e buscam na escola. Há um grande 
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trânsito de carro próximo à escola sendo necessário, às vezes, parar o carro um ou dois 
quarteirões distante da escola. A alimentação é bem balanceada, saudável e muito nutritiva. 
Eu gosto da merenda, mas há quem não goste. Não conheço a história do patrono, mas tenho 
vontade em aprender, e também nunca vi a sua fotografia. As reuniões são excelentes para 
que os pais tomem ciência da situação dos alunos. Deveria haver mais reuniões de pais, pois a 
melhoria no comportamento e rendimento dos alunos é significativa. O uniforme é uma 
camiseta branca, com o logotipo da escola. Pode-se usar calça jeans ou a calça ou shorts da 
escola, que é azul com o logotipo da escola. 
 
 
9.2.8. Creusa Esteves Barbosa: professora de 1951 a 1956 (substituta efetiva) e de 1962 a 
1964 (efetiva). 
 

A arquitetura, naquela época, obedecia aos padrões comuns da maioria das 
escolas estaduais: compunha-se de dois andares, um no térreo e outro no superior cujo acesso 
era por escadas internas. Na parte térrea havia o saguão de entrada, a sala dos professores, a 
sala da diretoria e do auxiliar do diretor, gabinete dentário e várias salas de aula, mais 
banheiros. Na parte superior, salas de aula e banheiros. Na área livre (recreio), banheiros para 
uso dos alunos, separadamente, por sexo; sala de material de limpeza, local para distribuição 
de merenda escolar. Essa parte era coberta, sendo que o restante da área era ao ar livre para 
aulas de educação física, atividades esportivas e cívicas. O professor era preparado para 
ensinar todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciências, educação 
moral e cívica, educação cívica, educação artística (trabalhos manuais), orfeão e orientações 
sobre acontecimentos inesperados. A Caixa Escolar era mantida por doação de pais de alunos, 
espontâneos, de professores e firmas. A Caixa Escolar fornecia o material escolar, merenda, 
uniforme e até calçados, remédios, de acordo com a necessidade, caso por caso. Tudo era 
contabilizado e comprovado aos doadores e contribuintes e, também, aos pais que ajudavam 
espontaneamente. O gabinete dentário funcionava diariamente, variando os períodos de 
manhã ou à tarde. Sempre houve dentista atendendo os alunos. O castigo ao aluno era 
aplicado sempre baseado no ensino. Lição de casa não feita, uniforme sujo ou incompleto, 
piolho, falta de material escolar, indisciplina, brigas, faltas à aula, etc., tudo era discutido com 
a direção (os mais graves) se o aluno insistisse na falta. O professor resolvia com o aluno com 
comunicações aos pais e, se não atendido, levava-se a questão até a direção para uma atitude 
mais enérgica. Vale salientar que essa situação era raríssima porque a disciplina era aplicada e 
exercida com rigor e a responsabilidade dos pais era de acordo com as normas da escola. 
Nunca foi permitido castigo físico a qualquer aluno dentro da escola, seja pelo professor, pela 
direção ou por qualquer funcionário da escola. Nas salas de aula os alunos eram distribuídos 
pela professora, cabendo a ela julgar o que melhor seria para o bom comportamento do aluno 
e acompanhamento do processo educativo com disciplina e rendimento. A festa de formatura 
na 4a série era feita na escola, com entrega de certificado e na presença de inspetor escolar, 
diretor, professores, substitutas efetivas e serventes, pais e parentes dos formandos; sessão 
solene com pompas e glória. Os pais eram convidados para todas as festividades da escola. A 
merenda escolar era distribuída aos alunos carentes e feita na própria escola. Algumas 
substitutas efetivas ajudavam no preparo dessa merenda que era feita com material do dia: 
sanduíches, geleias, frutas, frios, pão, bolachas. Cada dia era servido um produto, de acordo 
com o que conseguia com donativos, com a ajuda da Caixa Escolar e com a contribuição de 
pais de alunos, de professores, de firmas. O mobiliário escolar era de madeira, carteiras duplas 
com pés de ferro, armários, mesas do professor, do diretor, cadeiras, bancos, estantes, móveis 
da sala dos professores. Nas salas de aula havia, além das carteiras, a mesa e a cadeira do 
professor, um armário para guarda de material didático e escolar, cadernos de avaliações do 
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aluno, livros, e algum objeto particular do professor. Cada corpo do armário pertencia a um 
professor e fechado com chave pelo próprio professor. O orfeão se apresentava nas festas da 
escola e no encerramento do ano letivo. Exames finais eram executados no último período de 
aulas (dezembro) e havia reprovações em todo os anos, da 1a a 4a série. Os trabalhos manuais 
eram confeccionados pelos alunos durante o ano letivo. Os meninos produziam trabalhos 
artesanais (brinquedos, bonecos, casas, animais, muitos trabalhos em madeira) e as meninas 
bordavam toalhas, centros de mesa, vestiam bonecas, panos de prato, colares, flores 
artificiais... A exposição era realizada no final do ano letivo e ocupava várias classes que eram 
visitadas pelos pais, convidados, professores, alunos de outras escolas, autoridades de ensino, 
com livro de presença assinado pelos convidados. Reunião de Pais e Mestres era de acordo 
com a necessidade da escola, quer seja para assuntos internos referentes ao ensino, ou para 
festividades ou acontecimentos que envolvessem os pais junto à escola. A gente tinha que 
fazer bordados durante o ano e ao final havia uma exposição dos trabalhos com a visita dos 
pais, parentes e amigos. 
 
 
9.2.9. Darci Aparecida Cardoso Gomes: aluna de 1952 a 1956. 
 
 

As brincadeiras eram: jogar saquinho de areia, pular amarelinha e pingue-
pongue. No encerramento do ano letivo o aluno recebia o boletim fechado e abria para ver se 
havia sido aprovado ou reprovado. O orfeão se apresentava cantando em todas as 
comemorações. Todos os dias um aluno colocava a bandeira nacional na porta da sala de aula 
e cantávamos o hino nacional.... Havia muitas comemorações cívicas, sendo a principal a da 
Semana da Pátria. Na Semana da Pátria usava-se uma fita verde-amarela na blusa. Havia 
chamada oral de tabuada. As matérias eram aritmética, caligrafia, linguagem e desenho. Havia 
dentista, vacinas de tétano e varíola. O professor não olhava na sua cara, qualquer coisa que o 
aluno queria levantava o braço. Quando era aplicado castigo, o aluno ficava atrás da porta, no 
corredor embaixo das escadas. Quando o diretor entrava na sala de aula todos os alunos 
ficavam em pé; ele usava terno. Havia Caixa Escolar e biblioteca, e uma vez por semana, 
aulas de ginástica no campo. A foto da turma era tirada somente no final do ano. Os meninos 
entravam ao meio dia e meia e saiam às 16h30min e tinham aulas aos sábados. A ida era a pé 
com as colegas e o retorno também. O uniforme era uma blusa branca com as iniciais da 
escola no bolso e saia azul marinho pregueada. No fim do ano havia os exames finais e 
exposições dos trabalhos manuais. O sinal era um sino de mão. Arquitetura escolar pouco 
mudou: mesa, armário, carteira de dois lugares e o tinteiro no meio. Escrevia-se com caneta-
pena (bico de pato). Havia relógio de parede. No quadro-negro o professor colocava? Os 
cadernos eram encapados cada série com uma cor. Cartilha era a Caminho Suave. O orfeão se 
apresentava cantando em todas as comemorações. O bebedouro no galpão era uma caixa de 
azulejo com duas torneiras e no banheiro era colocado creolina, ficando um cheiro 
insuportável. Cada aluno levava o seu lanche de casa, às vezes o aluno trocava com o colega. 
Festas, só no Dia da Criança, com um lanche e uma sodinha. 

 

9.2.10. Edna Maria Pizzirani Bonello: aluna de 1956 a 1959. 

 

Sou nascida no bairro Boa Vista, na mesma casa onde moro. Estudei no Grupo 
Escolar Leovegildo Chagas Santos no ano de 1956 a 1959. Minha primeira professora foi 
dona Cidinha (Maria Aparecida), segunda e terceira dona Maria Flavia e quarto ano dona 
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Antonia Aparecida. Meu primeiro diretor foi o professor Lazaro Duarte do Pateo, muito sério 
e competente, depois foi o professor Ari Leite, um pouco mais calmo, muito competente 
também. Lembro-me muito de dona Olga e dona Leontina, que trabalhavam como faxineiras e 
merendeiras. Estudava no horário da tarde e eram só meninas. Formávamos filas, entrávamos 
em ordem e cantávamos o hino nacional. Sempre era comemorada as efemérides, com a 
participação do orfeão, onde os alunos cantavam o hino nacional, recitavam e plantavam 
árvores (esses ipês roxos que ainda existem ao lado). No recreio era servida a merenda (muito 
simples), mais o leite com chocolate e sabor morango. Mensalmente, os responsáveis dos 
alunos que tinham boas condições financeiras ajudavam a Caixa Escolar. Lembro-me que 
nossas formaturas eram feitas no Cine Boa Vista. Eu participava do orfeão e, também, 
recitava em muitas comemorações. As professoras davam aula de Educação Artística com 
bordados, bonecas de lã (pluma), caixas de fósforos que viravam sofá encapadas e muito 
mais. No final do ano cada sala tinha sua exposição para visita dos pais. Tínhamos o boletim 
mensal com notas das matérias, presenças e a pior... nota de comportamento escolar. Dona 
Áurea era a secretária, muito severa e de pouca conversa. De vez em quando ou por ano nos 
davam uma pílula transparente e pequena que era para vermes. Senhores Zé, Dito e Otávio 
Krambek trabalhavam na escola também como faxineiros. Dona Olga Forster sempre fazia 
palestras sobre saúde para os alunos. Era a única escola então foi frequentada por alunos da 
Boa Vista, Vila Queiroz, Vila Camargo e outros. Depois, em 1958, mais ou menos, o SESI 
número 5 foi inaugurado ali perto. Muitas crianças foram para lá. Eu me formei aqui na 
Escola Leovegildo com medalha de honra e nossa paraninfa foi a dona Olga Forster. Depois 
de formada professora trabalhei com o professor Antonio, diretor muito severo, mas só ia para 
as reuniões, pois dava aula na zona rural. Lá se reuniam todas as professoras da cidade no 
início do ano para a escolha das classes e escolas que iriam trabalhar durante o ano. Professor 
Antonio Fernandes Gonçalves Filho era quem organizava tudo. Todos os meses tínhamos que 
levar o resumo mensal que ele corrigia pessoalmente um por um. Administrador de muita 
autoridade e muita competência. Lá aprendi muito com ele e meu desempenho como 
professora no qual trabalhei 32 anos. Devo muito a ele. 

 
9.2.11. Eudóxia Silva Castro Quitério: professora de 1951 a 1956. 
 

No início do período, tocava o sino e as crianças formavam as filas de suas 
respectivas turmas, era tocado e cantado o hino nacional e logo depois seguiam em filas para 
as suas salas correspondentes. Algumas professoras encaminhavam o aluno para a diretoria 
quando aprontavam, ou colocava de castigo. Nunca presenciei pai ou mãe de aluno que 
ficasse contra os professores. Mas sempre valorizei o aluno enquanto pessoa, nunca gritei e 
sempre aconselhei e orientei os alunos a fazerem as coisas certas, como não enforcar aula. 
Aproveitava a oportunidade da situação como exemplo para mostrar o que era certo ou errado. 
Havia a nota para o comportamento. Os meninos estudavam no período da manhã e as 
meninas no período da tarde. Os meninos eram separados das meninas. O sino era tocado no 
início do período e ao seu término. Havia a realização de trabalhos manuais com exposição no 
final do ano. Os meninos se ocupavam de trabalhos voltados e as meninas com trabalhos 
relacionados à vida doméstica, bordado em panos, aprendiam a enfiar a agulha, a fazer o 
nozinho e a arrematar. A maioria dos alunos ia descalça para a aula, pois muitos não tinham 
sapatos. Antes da inauguração do bebedouro, a água era armazenada em talhas de barro e as 
crianças tomavam a água na caneca. Para os pobrezinhos era dado lanche. Não havia recreio. 
As carteiras eram de madeira maciça, constituída de uma mesa, onde em sua superfície havia 
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algumas cavidades para colocar o lápis e a caneta-pena, além de um orifício onde ficava o 
recipiente de tinta. Tinha o caderno de ocupação, que o aluno usava durante as aulas, onde 
fazia lições de aritmética, linguagem, história e o caderno de apontamentos, onde eram 
registrados textos. Esses cadernos os alunos levavam para casa. Ficavam na escola apenas o 
caderno de execução, que eram realizadas atividades avaliativas, como também as provas 
mensais. Quando os alunos tinham dificuldades eu ia mais cedo à escola ou eles iam à minha 
casa para ter aulas complementares sobre linguagem ou aritmética. Constatava que os pais e 
as mães cobravam as lições em casa dos filhos e mesmo assim nas reuniões de pais que eram 
mensais orientava da importância de seu acompanhamento: como foi de aula hoje? O que 
aprendeu de novo? Eles tinham um papel muito importante no estudo de seus filhos. 
Lecionava para o primeiro ano, alfabetizava as crianças e não eram aprovadas se não 
estivessem alfabetizadas: o aluno reprovava. Havia aulas aos sábados. Cantavam o hino 
nacional. Havia o registro do dinheiro que iria para a Caixa Escolar no boletim do aluno.  

 

9.2.12. Fátima Fernandes Porreca: aluna de 1972 a 1975. 

 

As aulas de educação física eram feitas no mesmo lugar onde é a quadra 
coberta, só que não tinha cobertura e era de chão batido com alguns lugares com grama na 
lateral. Por esse motivo, das 2 aulas por semana, uma era feita no Tiro de Guerra às 6h30min. 
da manhã. Onde hoje é a quadra, na lateral tinha uma extensão grande de bancos de madeira 
que quando entrava não podia correr, somente brincar sentado com jogos de dominó, mico, 
amarelinha, adoletá. Nesses bancos também costumávamos lanchar. As formaturas eram de 
uniforme e feitas no galpão da escola, somente com a presença dos pais. Aos sábados havia 
aula e podia ir sem uniforme. Formava fila na entrada da aula. Na quinta-feira se cantava o 
hino nacional dentro da sala de aula, em pé e com os braços estendidos ao longo do corpo. O 
diretor passava conferindo se estávamos em postura correta. O diretor gostava que os alunos 
da escola participassem de todas as datas comemorativas, como: jogos escolares, concurso de 
7 de Setembro, onde os cartazes escolhidos ficavam expostos nas lojas Riachuelo e 
Pernambucanas. Na Semana da Pátria, alguns alunos guardavam a bandeira nacional na Praça 
Luciano Esteves dos Santos, o dia todo trocando os alunos e as escolas. 

 
 

9.2.13. Helena Lamarca Meira: funcionária de 1981 a 1986. 
 
 

Havia o leite da manhã. Era servido leite com chocolate. As 11h servia sopa 
nos três períodos. Sopa de macarrão, sagu, refresco, groselha. Sopa de arroz, macarrão, feijão.  
Quando começava o barulho, era só o diretor aparecer que ficavam em silêncio. Os alunos 
tinham que ficar em fila e se ficassem tortos, era chamado a atenção. Quando os alunos 
chegavam à escola sujos as serventes davam banhos neles, com água do tambor. Tanto os 
alunos quanto as professoras também comiam a merenda. Os pratos eram de louça e a colher 
de metal. O cardápio variava durante os dias da semana. Utilizava o fogão à lenha, pois não 
havia ainda fogão a gás para preparar a merenda. E mesmo quando chegou o fogão a gás, 
ainda utilizávamos o fogão a lenha, pois o fogão era de duas bocas e não era suficiente. 

 
 

9.2.14. Ivanilda Maria Giusti Porfirio: professora desde 2009. 
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Atualmente estou readaptada para trabalhar na biblioteca (faz um ano), pois 
sou professora efetiva de artes dessa unidade. Como tive um problema de saúde fiquei 
afastada por mais de três anos mais ou menos. Estou muito bem na biblioteca e estive fazendo 
um treinamento em São Paulo, no CRE-Mario Covas, para trabalhar na sala de leitura. 
Qualquer pessoa que trabalha em uma escola tem a sua importância. Atuando na Sala de 
Leitura, constitui um grupo de jovens protagonistas, propiciando num ambiente aconchegante 
a mediação dos alunos com as fontes de informações, incentivando-os à leitura e lhes 
possibilitando a construção de seus próprios conhecimentos. A leitura é a base do 
conhecimento em todas as áreas, por isso temos como finalidade propagar a leitura por toda a 
escola e comunidade – não apenas alunos, mas também entre todos aqueles que interagem 
com eles, como os professores, funcionários e familiares dos alunos, contribuindo, assim, para 
o processo de ensino e aprendizagem. Ingressei nessa escola, pois já tinha conhecimento de 
que era uma boa em todos os aspectos. Não sei nada.  Desconheço a história da escola. Não 
sei nada sobre o patrono e nunca o vi por fotografia.  

 
 

9.2.15. João Boteni: aluno de 1947 a 1948. 
 
 
Comecei estudando no porão do Grupo Escolar “Brasil”, transferido para o 

prédio do Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima” assim que ele foi inaugurado. No 
quarteirão acima da Escola Leovegildo era um cemitério. Ia e voltava da escola a pé e 
descalço, percorrendo uma grande distância, pois não havia ônibus nem van para levar-nos, e 
também, permanecendo sem calçado durante o período todo no grupo escolar. As brincadeiras 
eram sadias, de roda-roda, pega-pega, bolinha de gude, pião, bater bafo... Todo o início da 
aula cantávamos o hino nacional. Um aluno era encarregado de buscar a bandeira que era 
colocada no pedestal. A disciplina era muito rígida, não se ouvindo nenhum pio durante as 
aulas. Havia castigos quando algum aluno desobedecia. Algumas professoras colocava o 
aluno postado de pé atrás da porta, ajoelhado no milho, batia com a varinha, régua.... Não 
havia merenda. Se levava lanche comia, senão ficava sem. Tomávamos água fresca de caneca, 
no pote de barro. Sentávamos de dois por carteira, que era de madeira maciça, e em sua 
superfície havia uma cavidade para colocar o lápis e outra para o tinteiro, para abastecer a 
caneta pena. 
 
 
9.2.16. Jurandir Godoi Vitta: aluno em 1959 e professor de 2006 a 2008.  
 

A história da escola eu a conheço pouco, por apenas havê-la frequentado em 
1959, quando estava no 4o ano primário. O uniforme contribui para a beleza do contexto e 
para a identificação do indivíduo, inclusive para a identificação da escola. Jamais consegui 
informações, nem com os mais antigos professores e diretores, sobre o patrono, apesar de 
minha grande curiosidade. Em relação ao intervalo (recreio), os alunos e professores precisam 
de uma pausa para descansarem, relaxarem, se integrarem e se alimentarem. A Biblioteca é o 
coração da escola. Um educandário que se preze não pode ficar sem sala de leitura. É o 
restaurante intelectual. A frequência dos pais às reuniões raramente fora unânime. Além do 
mais, os que frequentavam reunião eram responsáveis por alunos pouco ou nada 
problemáticos. 
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9.2.17. Margarida Maria Vaz: aluna de 1956 a 1958. 
 
 

Nesta escola iniciei o meu aprendizado das letras e dos números que prevalece 
até os dias de hoje. Nessa foto, com a professora Maria Flavia, eu já estava no 2o ano do 
primário. Recordo-me dos ditados, das filas certinhas para entrar na sala de aula, todos 
uniformizados, limpos, por que a higiene nessa escola era lei, tinha uma senhora que passava 
revista nas unhas, tinha que ser limpas e se o cabelo tinha piolho. Referente a dessa higiene 
lembro-me de umas bolinhas de óleo que os alunos bebiam para vermes. Era horrível, mas 
todos engoliam. Não podia reclamar. As chamadas orais era um terror para todos. Tinha o dia 
de chamada da tabuada e quem não decorava repetia o ano. Eu não tive muitos problemas 
com essas chamadas, pois estudava em casa. Minha mãe guardava um papel onde vinha 
embrulhado o pão e nele eu ficava copiando as tabuadas, assim aprendi. Tinha o aprendizado 
sobre os cantos orfeônicos. Que luta foi decorar a introdução do hino nacional. Ia embora da 
escola cantando baixinho: “Espera o Brasil que todos cumprais com vosso dever...” essa lição 
deixou de ser ensinada. Essa professora, Maria Flavia, foi quem me introduziu nos estudos da 
História da arte, foi minha primeira professora nessa área. O tempo passou e me tornei 
professora de Arte, meus estudos sobre sua história continua ainda nos dias de hoje. Hoje fico 
a pensar na ordem e Progresso que aprendi na escola. 
 

9.2.18. Maria Claudia Nunes Stefanel: professora desde 2008. 

 

Iniciei nesta escola em fevereiro de 2008. Quando cheguei fui recebida pelo 
vice-diretor Sr. Carile. Como vim por ex-ofício teria a possibilidade de retornar para a escola 
em que tinha o cargo. As palavras ditas pelo Sr. Carile nunca vou esquecer: “Quem vem para 
cá não retorna para a escola de origem.” E realmente foi o que aconteceu. O professor 
aprimora a educação materna acrescentando o que não lhe é oferecido em casa. Todo cidadão 
depende de um professor para orientá-lo em sua trajetória escolar, até mesmo na escolha de 
uma profissão, mas, para que isso aconteça, é indispensável a boa atuação dos professores em 
todas as etapas da educação formal. O professor deve usar as tecnologias que lhe são 
oferecidas, não ficando obsoleto às novas tendências. A presença dos pais nas reuniões e de 
extrema importância pois estreita os laços entre a escola e família. Uma boa relação entre 
professor e aluno vai além de transmissão de conteúdo, o professor precisa estar próximo ao 
conquistando sua atenção para que fique mais fácil manter a disciplina em sala de aula, 
sempre que necessário o professor deve fazer um contrato didático com seus alunos, deixando 
claro suas regras. Atualmente podemos constatar que muitos alunos chagam com dificuldades 
no 6o ano, é necessário verificar as possíveis causas podendo ser falta de pré-requisitos ou até 
problemas cognitivos. Em relação à merenda, eu não me alimento na escola, mas vejo vários 
colegas fazendo sua refeição e elogiarem a merenda. Todas as quartas-feiras uma classe do 
período matutino faz o hasteamento da bandeira e as demais classes cantam o hino nacional 
em sala; no período vespertino uma classe faz o arriamento no final do período. A escola tem 
uniforme que é utilizado por todos os alunos. Não tínhamos o costume de fazer festas, agora 
com a nova gestão estamos realizando algumas festas. Não conheço a história da escola e nem 
do patrono.  
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9.2.19. Maria Inez Hansen Afonso: aluna de 1952 a 1956. 
 
 

Havia festas comemorativas e em todos os feriados nacionais, com 
hasteamento da bandeira, discurso sobre a data, canto do hino nacional, da bandeira e outros. 
Que eram cantados pelos participantes do orfeão. Ao entrar na classe se não faltasse nenhum 
aluno, três crianças iam buscar a bandeira na diretoria, para ser hasteada na porta da classe e 
então cantava-se o hino da bandeira. Primeira coisa que se fazia na classe era, escrever no 
caderno; Limeira, dia, mês, ano. Depois, a classe inteira falava em voz alta as tabuadas do 2 
ao 10. Isso era todos os dias. Todas as matérias de conhecimentos gerais e tabuada eram 
decoradas. Os mapas do Brasil e São Paulo eram feitos a mão livre. Para entrar nas classes, 
formava-se fila no galpão. Eram filas duplas por tamanho de criança; os menores na frente. 
Entravam os 1o e 2o anos, que eram nas salas embaixo, depois os 3o e 4o anos, que eram nas 
salas de cima. Os castigos eram ficar em pé atrás da porta ou no corredor, beliscões, reguada 
na cabeça. Existia muito respeito pelo professor, e também, pelo diretor da escola. Podia estar 
o maior barulho no galpão, mas bastava o diretor chegar à porta que o silêncio era absoluto. 
Dou muito valor por essa rigidez, pois havia respeito e o aprendizado era muito melhor do que 
hoje. Havia venda de lanche para quem podia comprar. Era um pãozinho com mortadela ou 
doce de goiaba e um suco de groselha. Quem não comprava, levava de casa. Eu levava um 
pãozinho com banha e açúcar. Ficávamos felizes quando era o Dia das Crianças, pois 
ganhava-se um lanche e uma sodinha. Era uma festa. No dia do exame, tinha que saber tudo, 
desde quem descobriu o Brasil até os ossos do corpo humano e as continhas. Havia aula de 
religião e trabalhos manuais uma vez por semana. As meninas faziam bordados, trabalhos e 
outros. Os meninos faziam trabalhos em madeira, papel, barbante e capim (barba de bode). As 
carteiras eram de duplas. Detalhe, 1o e 2o anos só escreviam com lápis e 3o e 4o anos usava 
uma caneta de pena, que era molhada no tinteiro que havia no meio de cada carteira. Em 
seguida, usava-se um mata borrão para secar a tinta. Os cadernos ficavam guardados no 
armário da classe e só eram distribuídos de acordo coma matéria. Os mesmos eram encapados 
e com etiqueta como nome do aluno. Eram chamados de caderno de classe.  
 
 
9.2.20. Maria José Duscov da Costa: aluna de 1956 a 1959. 

 
 
Era uma ótima escola. Ia e voltava a pé. Não havia cozinha, merenda, 

brincadeiras, vacina, excursões, bebedouro (água da torneira), prêmios. Tinha castigo, campo, 
galpão, quadra, dentista, biblioteca, formatura, recreio, orfeão (coral festas comemorativas), 
Caixa Escolar (APM), exposições, exames finais. Fazia trabalhos manuais e o uniforme 
era saia azul marinho e blusa branca. 
 
 
9.2.21. Maria José Facioni Pizani: aluna de 1957 a 1960. 

 
 
Nosso uniforme era saia azul marinho e blusa branca. No bolso da blusa era 

carimbado as iniciais da escola, o qual deveria ser bordado. Tínhamos aula de religião uma 
vez por semana, aula de bordado e participei do orfeão. A merenda era um copo de leite na 
entrada da aula; leite com morango ou leite com chocolate. Jogávamos amarelinha e pega-
pega no intervalo. Quando não faltava nenhum aluno, cantávamos o hino nacional e hasteava 
a bandeira na porta da sala de aula. Uma professora, quando o aluno não ia bem e tinha 
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alguma dificuldade, ela pedia para ir mais cedo à escola e o ajudava com um reforço. Para 
aprender a tabuada, a professora fazia uma competição na lousa: quem fizesse a tabuada mais 
rápido e sem erro ganhava um brinde como lápis, borracha, régua, caderno. A gente se 
esforçava muito para ganhar o prêmio. Nossa primeira cartilha foi a Caminho Suave. Quando 
um aluno não obedecia, ficava de castigo do lado de fora da sala, no corredor. Assim, todos 
sabiam que ele fez algo errado. Quando cometíamos alguma falta, o castigo era escrever cem 
vezes: devo ser mais educado. Quando se errava a tabuada tínhamos que fazer em casa 50 
vezes aquela que errou. A gente tratava bem os professores: levávamos flores, fruta, ajudava a 
levar os materiais até a sua casa. Escrevíamos com a caneta-pena, em que na carteira continha 
um depósito de tinta. Fazíamos em casa um limpa-pena de flanela. Usamos o mata borrão 
para secar a tinta do caderno. Os materiais escolares ficavam na escola no armário da classe. 
Quando alguma autoridade entrava na classe, todos se levantavam da carteira, e permanecia 
de pé até que a professora mandasse sentar. Havia classe de menina e de menino. Se quisesse 
falar com o professor devia levantar a mão para falar. 
 
 
9.2.22. Merchides Leonel Lima: funcionário de 2014 a 2016. 

 
 
O Agente de Organização Escolar atua em todas as áreas da escola, desde 

cuidar dos alunos, atender pais e auxiliar os professores. Na escola, é fazer de tudo um pouco, 
exemplos: atendimento aos professores, cuidar dos alunos e manter, arrumação e manutenção 
da escola em geral. No recesso escolar fazemos rematrícula de alunos, recebemos livros para 
os alunos, na volta às aulas distribuímos livros e apostilas. Nos intervalos, manhã e tarde, 
cuidamos dos alunos e se houver acidentes, cuidamos deles. Escolhi a escola por ser próxima 
a minha casa. Não conheço a história da escola e também não conheço o patrono. 
 
 
9.2.23. Murilo Antonio Kühl Pereira: aluno de 2012 a 2015. 
 

Não conheço absolutamente nada sobre a história da escola. Eu ia para a escola 
com meu pai, de carro, mas é esquisito se considerar o fato que eu moro a praticamente uns 
200 passos da escola ou 2 quarteirões... O retorno era bem prático, voltava com meu amigo 
Pedro de carro com a mãe dele, muitos alunos eram gentis em oferecerem carona. Nunca ouvi 
falar nada sobre o patrono Leovegildo Chagas Santos e nunca vi nenhuma fotografia. A sala 
de informática só foi funcionar no final do ano de 2014. Havia uma mulher que ficava lá... 
não me lembro do nome, mas você marcava um horário com a secretaria, daí você chegava à 
escola no horário marcado e usava o PC com a instrutora na sala te vigiando. 
 
 
9.2.24. Nelito Moreira de Oliveira: aluno de 1970 a 1971 e de 1990 a 1991. 
 
 

Chegando a Limeira em 1970, fui matriculado na escola mais próxima, a 15 
minutos de casa, o Grupo Escolar “Professor Leovegildo Chagas Santos”, situada no bairro 
Boa Vista e atendia alunos de vários bairros como Teixeira Marques, Jardim Planalto, Vila 
Queiroz, Boa Vista, Vila Camargo e outros mais. Sendo uma escola de educação profunda, 
tinha como diretor o Sr. Antonio, homem rígido e respeitado como os seus educadores, que 
foram: Dona Inês, Dona Marlene, Dona Fani, Dona Elza e Dona Vera e várias substitutas e o 
zelador, Sr. Zé. Havia disponível um telefone preto de discar (número 417919) para 
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comunicação das famílias dos alunos sobre reclamação sobre disciplina na escola, reuniões e 
outros objetivos. Como tradição, todos os finais de semana, era cantado o hino nacional na 
entrada da aula e também o hino de Limeira que foi oficializado pela lei número 1.221, de 26 
de outubro de 1970, pela música Dyrcea Ricci Ciarrochi. No mês de setembro prestava 
sentinela na porta da classe e usava uma fita verde e amarela como símbolo à Pátria. A escola 
realizava passeios com os alunos (ao SENAI, zoológico, na FACIL-Feira Agrocientífica e 
Industrial, que era realizado de 4 em 4 anos, como eu fui a de 29 de maio a 13 de junho de 
1971). A educação era rígida e com punição (como castigo). O uniforme era obrigatório para 
todos e como disciplina todos em filas e calados, sem murmurar, e para falar com a professora 
na classe, pedia-se licença e na chegada da professora todos se levantavam até a permissão 
para se sentar. No recreio ou você trazia lanche de casa ou comia uma espécie de mingau, 
outras vezes, sopa. Em 1990 voltei novamente a estudar na escola, à noite. Convivi uma 
mudança total sobre matérias e maneira de ensinamentos, mas tenho orgulho da minha 
educação e tristeza do meu convívio, pois com a tecnologia melhorou alguns aspectos, mas, 
também, piorou outros! 

 
 

9.2.25. Nicomedes José de Almeida: aluno de 1952 a 1955. 
 
 

Só os pequeninos do jardim de infância eram levados até a escola; os outros 
(quase todos) iam e vinham a pé e em grupinhos. A biblioteca ficava na entrada da escola, 
perto da porta principal, mas não era muito frequentada pelos alunos (pelo menos os da minha 
classe).  Classe era sinônimo de sala de aula. Os meninos brincavam de “paz”, que era um 
ficar com o rosto escondido na parede e depois saia correndo até pegar algum descuidado. 
Havia o “bate-bafo” que era jogado com as figurinhas de jogadores de futebol.  Cada um batia 
no monte de figurinhas com a mão em concha e aquelas que virassem para cima pertenciam 
ao batedor. A Caixa Escolar era uma espécie de loja que foi feita para ajudar os alunos mais 
pobres. Os alunos que pertenciam à Caixa Escolar eram conhecidos e discriminados em razão 
disso. Havia uma eleição entre dois alunos para escolher o presidente da Caixa. Quem 
ganhasse a eleição ficaria de vendedor na caixa.  Eu participei de uma eleição e perdi.  Os 
alunos da Caixa recebiam material escolar grátis. O campo de futebol era usado mais na parte 
da tarde, pois os meninos estudavam de manhã e as meninas à tarde. O campo de futebol tinha 
grama só na metade e terra batida na outra metade. Havia traves, mas não tinha redes. A cerca 
em torno do campo era formada por arame farpado e plantas. Havia apenas o campo de 
futebol. Depois de mim vieram as quadras de vôlei, basquete.... Nos feriados nacionais não 
havia aula, mas os alunos tinham que participar nas comemorações. Cantavam-se os hinos e 
recitavam-se poesias relativas às datas comemorativas. Os oradores eram escolhidos pelas 
professoras e obrigados a decorar a poesia para recitar no dia da festa. Eu fui um destes 
alunos. Às vezes tinha aula particular de declamação para não fazer feio no dia da festa. O 
prédio do grupo escolar tinha as mesmas dimensões do atual. O prédio era muito limpo, bem 
conservado. O galpão era onde ficávamos na hora do recreio e onde se formavam as filas 
duplas antes dos alunos irem para as classes. As janelas eram com cortinas claras. No galpão 
havia dois banheiros: o das meninas e dos meninos. Havia concursos de linguagem 
(português) e outros temas e como prêmio recebíamos viagens para outra cidade, mas isso não 
era comum. Os professores eram respeitados e alguns temidos. Não havia muita conversa nas 
classes. Os melhores alunos podiam até levar a bolsa da professora na fila da saída da classe. 
Isso era motivo de orgulho para o felizardo.  Lembro ainda o nome de algumas professoras. A 
professora podia puxar a orelha, dar reguada na cabeça. Isso não era comum, mas quando o 
aluno era muito levado apanhava até de varinha de marmelo. O interessante é que os pais, em 
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vez de ficarem indignados, aprovavam e até autorizavam o castigo. O castigo mais leve era 
ficar atrás da porta, não participar do recreio. As regras eram conhecidas por todos, como: se 
levantar quando entrasse outro professor, o diretor ou alguma visita na classe. Usar sempre o 
uniforme. Não correr após o sinal da saída. Ficar sempre no seu lugar na fila de entrada e 
saída. Para ir ao banheiro, levantar a mão com um sinal. A desobediência de uma dessas 
regras poderia levar a uma advertência e na reincidência até o castigo maior que era ode ir 
para a diretoria...A formatura era realizada no Cine da Boa Vista, que pertencia ao Círculo 
Operário Limeirense. Compareciam os pais e eram entregues os “canudos” nesse evento. Os 
lanches nós levávamos de casa. O meu era quase sempre pão com banha. Era muito difícil 
encontrar quem trouxesse pão com mortadela. O bebedouro era uma torneira e apanhávamos a 
água com a mão em concha. As carteiras eram duplas (para dois alunos). Havia lugar para 
guardar a bolsa e cadernos e também dois buracos na mesa onde podiam ficar os vidros de 
tinta quando chegasse ao terceiro ano quando seria necessário e escrever à tinta (bico de pena, 
no caso).  Havia também sobre a mesa o borrador, que era uma peça em forma de meia lua 
que era colocado sobre a escrita fresca para não borrar. Os cadernos não tinham arames 
espirais como os de hoje.  Havia caderno de caligrafia com pautas para melhorar a letra. Só 
depois, no terceiro ano se usava caneta bico de pena. No mais, era somente lápis grafite e 
lápis de uma cor para desenho. Só as meninas participavam do orfeão. Havia uma matéria 
chamada Trabalhos Manuais. Os alunos faziam os trabalhos durante o ano e no final os 
trabalhos eram mostrados na exposição da escola.  Os trabalhos mais comuns eram: dados 
feitos de caroço, toalheiras (porta-toalhas), sacolas de barbante, bordados feitos pelas 
meninas, bonecos de madeira, desenhos feitos na madeira com furinhos de prego, quadros de 
paisagem. Camisa branca como logotipo da escola, calça escura (azul). Sapatos não eram 
muito comuns. Meninas: saia azul e blusa branca com o logotipo. Lembro-me do 
acompanhamento feito pelos boletins que os pais assinavam. Quando as notas estavam na 
média, dificilmente um aluno era reprovado pelo exame final. Na sala do andar térreo ficava o 
jardim da infância que era frequentado pelas crianças menores de sete anos e onde havia 
mesinhas e cadeirinhas todas azuis. 

 
 

9.2.26. Nilza Aparecida Luiz: aluna de 1954 a 1958. 
 
 

Quando vim morar no bairro já existia a escola. Íamos e voltávamos a pé da 
escola, todos juntos: o grupo de alunos que moravam na rua. Às vezes ia descalço e 
permanecia o período todo, pois nem sempre possuía sandália. Tinha a sandália de sair, mas 
não usava para ir à escola. Entravamos pelo mesmo portão que atualmente. Brincávamos no 
balcão, de roda, cantava amarelinha...O boletim era impresso, de cor amarelada, dentro de um 
envelope. O pai tinha que assinar todo o mês. Todo o dia era carimbada a presença e era 
obrigado.  Quando o aluno faltava, o pai, a mãe, tinha que mandar um bilhete justificando a 
ausência do filho. O campo era gramado. Eu fazia parte do orfeão. Cantávamos em todas as 
datas cívicas. O meu pavor era ir ao dentista. Havia muita disciplina, quando aplicava castigo, 
punha atrás da porta ou no corredor. Quando o diretor ou outra autoridade chegava à sala, 
todos os alunos se levantavam. Havia biblioteca. Fazíamos ginástica. Não sei nada sobre a 
escola, apenas do período quando estudei. O uniforme era: saia azul marinho com pregas e 
blusa branca, com botões e bolso bordado com as iniciais do grupo escolar: GCS. 
Comprávamos o pano e mandávamos fazer a camisa e a saia e o bordado com o nome a escola 
fornecia. Em Trabalhos Manuais fazíamos bordado. Merenda era café com leite e pão com 
manteiga. Quem tinha condições levava lanche. Às vezes levávamos de casa alguma coisa: 
pão com pão banha e açúcar, pão com banana, bolo. Entrávamos para a sala em fila. A caneta 
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era com tinteiro, as carteiras eram de dupla, como banco conjugado com a carteira do aluno 
de trás e eram fixas ao chão. Nunca mudávamos de posição. Os cadernos eram de brochuras, 
não podia ter orelhas, pequenos. Comprávamos e encapávamos. Usávamos bolsas de pano 
(picuá, embornal) para levar os materiais. A caneta era com tinteiro. Eu fazia parte do orfeão. 
Cantávamos em todas as datas cívicas. Sobre o patrono, não sei nada sobre ele. Ninguém 
nunca apresentou quem foi e o que fez. Não o conheço nem por foto. Sei apenas que dá nome 
à escola. Não o conheço nem por fotografia. As provas eram mensais e lições de casa todos os 
dias: aritmética, história, geografia.... Tinha prova no final do ano. Era durante o recesso. 
Quem precisava continuava após as aulas. Aulas de religião só frequentava quem era católico. 

 
 

9.2.27. Olga Aparecida Pejon Georgini: aluna de 1949 a 1953; Maria Shirley Aldrighi 
Ragonha: aluna de 1949 a 1952; Maria Beatriz Spinelli Luiz: aluna de 1950 a 1953. 

 
 
No início do ano, já com sete anos, não consegui vaga e comecei a estudar 

somente alguns meses depois. Mesmo entrando atrasada em relação ao restante da turma, 
consegue ser aprovada, pois a vontade de estudar era tanta que dei conta de todas as cartilhas. 
Não havia merenda na escola. Cada um levava o seu lanche. O lanche era pão com açúcar, 
pão com banha de porco, torresmo. Não havia margarina, pois nem geladeira, nem energia 
elétrica. A maioria das crianças ia descalça para a escola, com os pés no chão, caminhando 
pelos pastos e pelas estradas e ruas de terra. Chegávamos à escola com os pés sujos. O 
uniforme mandávamos fazer. Era determinado a cor, as medidas (abaixo do joelho) e o 
modelo, mas o tecido era os pais que decidiam. Alguns alunos faziam com saco de farinha de 
trigo e o bolso com o bordado com as iniciais do grupo escolar recebíamos e pregávamos na 
camiseta. Nem todos possuíam sapatos, mas nas ocasiões especiais, como nas fotografias de 
turma, colocávamos calçado ou ficávamos atrás dos outros alunos calçados. A medida da saia 
deveria ser do joelho para baixo, mas à medida que as crianças cresciam, elas iam encurtando 
e desbotando depois de muito uso. Havia toda uma preparação para a fotografia, as meninas 
sem sapato ficavam ao fundo, para não aparecerem os seus pés descalços. Alguns alunos, 
cujos pais declaravam ter baixa renda financeira, pertenciam à Caixa Escolar, que fornecia os 
materiais escolares, os demais compravam. Fazíamos lição à noite, a luz de lamparina, pois 
não tínhamos energia elétrica. A carteira e a cadeira (banco) eram para duas alunas, uma peça 
só, conjugada: na parte da frente o banco e atrás a carteira. Quando um dos alunos mexia na 
carteira ou no banco, atrapalhava um ao outro. No meio das duas alunas havia um tinteiro: um 
buraco onde se colocava um vidrinho com a tinta. Ainda no pátio cantávamos o hino nacional, 
uma vez por semana e nas comemorações cívicas e quando não faltava nenhum aluno a classe 
recebia a bandeira que ficava hasteada à frente da sala, sendo que a cada vez um grupo de três 
alunos participavam auxiliando o hasteamento, de modo a se fazer um revezamento. Nossas 
turmas sempre foram femininas. De manhã estudavam os meninos e à tarde, as meninas. Não 
misturávamos. Nem mesmo na troca de período os meninos tinham contato com a s meninas. 
E durante as manhãs as meninas auxiliavam as mães nos trabalhos domésticos. Tínhamos o 
dia da historinha, a escola punha no microfone historinhas infantis em disco: Chapeuzinho 
vermelho, branca de neve.... As meninas brincavam de esconde-esconde, amarelinha, 
pedrinha, isso durante o recreio. Havia também o parquinho infantil, com balanço, gangorra.... 
Tínhamos aula de educação física, onde fazíamos ginastica. Aula de trabalhos manuais; 
fazíamos principalmente bordado, e ao final do ano havia a exposição dos trabalhos manuais. 
Os cadernos eram comprados por cada aluno. Os cadernos eram de brochura, pequeno e fino, 
com o hino nacional na contracapa. Havia o caderno de caligrafia, de ponto, das disciplinas de 
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geografia, história, ciências, o caderno de linguagens, aritmética. Fazíamos lição no papel de 
pão. Escrevíamos utilizando a caneta-pena, feita de madeira e o lápis. 

 
 

9.2.28. Paula Eduarda da Silva Selingardi: aluna de 2012 a 2015. 
 
 

Não conheço a história da escola e não sei nada sobre o patrono. O uniforme é 
composto por uma camiseta branca com o símbolo “L” e o nome da escola em azul escuro no 
canto superior direito. A calça é azul escura como mesmo símbolo, na cor branca. A escola 
possui várias regras as quais descumpridas há punições. A escola pune os alunos que 
desrespeitam as normas com ocorrências e suspensão.  Também entrega prêmios, certificados 
de aluno nota 10 ou aluno revelação. Fazem vários eventos, como o Show de Talentos, onde 
os alunos se apresentam com danças, músicas... Vou e volto de carro, num trajeto que levo 
cerca de 10 minutos. A comida é variada e, às vezes, tem frutas. 

 
 

9.2.29. Regina Cristina Rebelato Forti: diretora desde 2011. 
 
 

O cargo de diretor é importante pois ele é o motivador da escola. Você pode ter 
uma equipe dinâmica, mas, se o gestor não impulsionar, não acreditar e não querer fazer, as 
coisas não caminham. Por outro lado, o diretor não faz nada sozinho, pois, não adianta ele 
querer projetos, inovações se a equipe não colaborar e fazer. Portanto a escola é uma equipe, 
onde todos têm que dar a sua parcela de contribuição. A escola não é minha, não é sua, é 
nossa. Todos nós somos corresponsáveis para o seu sucesso. Como diretora da escola, tenho 
uma grande responsabilidade que é dirigir essa escola conceituada e com bons profissionais e 
alunos. Dentro da legislação, o diretor de escola tem muitas funções tais como: manter 
horários, ser o elo de ligação da Diretoria de Ensino e a escola, atender convocações, estar 
atento aos comunicados oriundo de todo departamento estadual, municipal e privado. Receber 
pais, alunos, orientar professores, estar atento ao pedagógico da escola, formação de 
professor, controlar departamentos tais como: merenda, secretaria, limpeza, administrar APM 
da escola e não esquecer que constantemente tenho que estar fazendo cursos de 
aperfeiçoamento. Atualmente, na escola, tem uma equipe gestora (diretor, vice-diretor, 
coordenador) e juntos se organizam, partilham e decidem o melhor para escola, mas, sempre o 
alvo final é o aluno e sua aprendizagem. Alguns diziam: depois de tantos anos afastada, você 
vai adaptar novamente em escola? Fiquei pensando algum tempo e resolvi vir para a escola. 
Estou muito feliz em estar ocupando o meu cargo nessa escola. Temos uma grande equipe de 
professores, funcionários, pais e alunos. A equipe gestora: coordenação e vice-diretor são 
pessoas dedicadas, responsáveis e comprometidas com a escola. Recebemos professores 
novos e eles também estão satisfeitos. Já tenho tempo para aposentadoria, mas, penso que 
ainda tenho muitos desafios a realizar junto com essa equipe maravilhosa. Cada dia que passa 
mais eu me apaixono pela escola. Gosto do que eu faço, da educação e de novos desafios. A 
escola é dinâmica, acolhedora e a cada dia que passa mais tenho vontade de realizar ”coisas” 
para os alunos, professores e pais. Não é nada fácil, mas a equipe torna tudo mais tranquilo 
porque ela possui regras claras, objetivos comuns que é a aprendizagem do aluno e todo dia é 
um novo dia. Sobre a história da escola sei o que consta nos planos escolares, datas de criação 
da escola e que o bairro antes da escola era um cemitério. Quanto ao patrono, é uma pena que 
não consegui nada, mesmo buscando fotos antigas na escola. 
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9.2.30. Rosmary de Souza Bonin: aluna de 1959 a 1962. 

 
 

Meu primeiro livro foi a “Caminho Suave”; diretor: Ari Pereira, depois foi 
Benedito Zaine; inspetor: Dr. Lazaro Duarte do Pateo; dentista: Celso Perilo Souto; Serventes: 
Otávio Krambek, era ele que apontava nossos lápis (era com canivete); Sr. Zé Moreninho 
cuidava no recreio, e os alunos eram super obedientes. Sr. Benedito da Silva também era 
nosso zelador, cuidava de nós o tempo todo no recreio. O lanche eu levava da minha casa, só 
que lá na escola existia a Sra. Dona Olga de Oliveira, ela servia aquele leite suculento, forte, 
gostoso, feito por ela mesmo; sabores: morango, chocolate, com aveia e também o leite puro 
sem corante, eu adorava repetia até 3 vezes, era fartura. No final, a dona Olga raspava as 
bordas do caldeirão; ali ela repartia com as crianças; era uma delícia, parecia um creme. Sala 
de aula: As carteiras eram simples mais muito forte, no quarto ano passamos a escrever com 
caneta de pena, molhava a caneta no tinteiro para escrever. Quando errava, a gente passava 
mata-borrão (era um tipo de papel grosso). Eu era tão prestimosa que a minha caneta era 
difícil abrir, porque a pena abria fácil, então todo cuidado era pouco. O mais bonito era que o 
aluno não provocava seu amigo ou amiga da frente, havia muito respeito com todos; que 
saudade desse tempo! Eu vestia saia plissada de casimira azul marinho, blusa branca com 
bolso bordado ponto cheio. Meu sapato era lindo, era preto de verniz e meias brancas. A 
minha bolsa era de três partes, de couro legítimo. A minha mãe comprou a bolsa na Casa das 
Bolsas. Essa loja ainda existe, inclusive com 16 anos fui trabalhar nela. Hoje sou aposentada 
dessa loja, na rua Boa Vista, número 51. Educação física não existia. Uma vez por mês as 
professoras se reuniam e nos levava até a quadra de esporte que sempre teve até hoje. Por 
incrível que pareça, lá os alunos brincavam de amarelinha, de corre-corre, cantar, queimada, 
pula corda, a brincadeira do saco (tinha que sair dentro do saco e uma colher na mão e um ovo 
e não podia derrubá-lo). APM não existia. Cada aluno levava uma rifa para vender. Os meus 
pais compravam todas, agora, certas crianças vendiam com muito sacrifício, sacrifício de 
verdade, aí quando conseguia apurar todo o dinheiro, eles entregavam para a professora. O 
mais triste era que o dinheiro formava aquele maço muito grande de grande volume, porque 
era muito miúdo, então aquilo crescia. De 6 em 6 meses era o dia que a escola dava remédio 
para verme. Era horrível, não era em líquido como se toma hoje. Era uma bolinha de óleo. 
Todos faziam a fila e cada aluno tinha que abrir a boca, aí um enfermeiro dizia: - Abra a boca. 
Aí ele jogava dentro da boca. Era só alunos chorando e eu também. O enfermeiro dizia: - Ao 
chegar nas suas casas vocês chupam a tampinha de uma laranja e uma hora vocês vão ao 
banheiro, daí as lombrigas saem naturalmente. E o medo! Nos trabalhos manuais fazíamos 
bordados. Eu fazia o risco com papel carbono e desenhava flores dentro de um vaso. Depois 
bordada em ponto cheio, ficava lindo. Depois a minha mãe engomava com água e maisena e 
ficava maravilhoso. Com muito cuidado eu levava para a escola. A exposição dos trabalhos 
no fim do ano ficava tão perfeita que permanecia aberta por vários dias para que todos fossem 
visitá-la. Naquele tempo havia música, que se chamava Orfeão. Todos reuníamos na quadra e 
ali cada aluno usava a fitinha verde amarelo com um alfinete colocava na blusa. Era o maior 
respeito para cantar o hino nacional. Que saudade! Professores em geral: Eram educados, 
pacientes, tinham suas conquistas com os alunos. Os alunos também eram tranquilos. Aquele 
tempo não era como hoje. Graças a Deus sempre recebia elogios. Meus pais sempre me deram 
educação, me ensinaram a ter respeito e diziam todos os dias: Filha, quando você chegar na 
escola fale boa tarde a sua professora e aos seus colegas. Então carrego isso comigo até hoje e 
transmito ao meu neto que, atualmente, estuda na escola.  
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9.2.31. Rute Dionello Machado: aluna de 1954 a 1957. 
 
 

Ia e voltava a pé da escola. No recreio, os alunos jogavam pingue-pongue, 
vôlei, futebol, bocha (na quadra de areia). Também brincavam de roda (meninas) e jogavam 
pedrinhas, mas, com o tempo, passou a ser com saquinhos de arroz ou milho ou feijão. 
Quando terminava a comemoração da escola com o hino nacional e poesias, no Dia da 
Independência, saíamos logo da escola para assistirmos o desfile. Na época havia aula de 
educação moral e cívica. Estudávamos e tínhamos que decorar as tabuadas. Uma amiga de 
classe e eu sabíamos muito bem as tabuadas e um dia o diretor nos levou a outras classes para 
falarmos as tabuadas e respondíamos aleatoriamente tanto x tanto, isso para incentivar os 
outros alunos a fazerem o mesmo. A disciplina era rígida, mas era muito boa. Quando o 
diretor ou outra pessoa chegava à porta da classe, todos os alunos ficavam em pé e só se 
sentavam quando autorizados. Na escola havia castigos para os alunos e ainda havia o que 
levavam para a casa. Chegavam a dar de castigo quatro mil vezes para escrever em casa “Não 
devo ser mal-educado”.  Esse castigo era feito em papel que embrulhavam o pão. O papel de 
pão onde era feito o castigo de casa era meio acinzentado, parecendo um papel reciclável que 
era mais barato do que usar o caderno. Na escola, o castigo era ir ficar em pé atrás da porta da 
sala de aula e, outras vezes, em pé embaixo da escada onde ficavam as bandeiras. Certa vez, 
tinha um aluno de castigo embaixo da escada e o diretor apareceu, perguntou o que ele estava 
fazendo, ao que o aluno respondeu: vim buscar a bandeira para colocar na porta da classe e, 
foi subindo bem devagar a escada, olhando para cima para ver se não vinha ninguém e 
também, para ver se o diretor ia para a sala dele. Quando o diretor entrava na sala dele, o 
aluno descia rápido a escada, guardava a bandeira e esperava até a professora mandar outro 
aluno chamar. Muitas vezes a professora batia nos alunos com régua, vara de bambu e 
chegava até a jogar o sapato dela para pegar em algum aluno no fundo da sala. Todos os dias, 
quando tocava o sino ou a campainha para iniciar as aulas, os alunos formavam as filas (todos 
já sabiam o lugar), as professoras vinham para diante dos alunos e cantavam o hino nacional. 
Após irem para a sala de aula, quando a classe estava completa, a professora escolhia dois ou 
três alunos para irem buscar a bandeira do Brasil (que ficava embaixo da escada com outras 
bandeiras), que ficava hasteada na porta da classe. Todas as datas cívicas eram comemoradas 
na escola e todos tínhamos que comparecer (senão vinha castigo para escrever no tal papel). 
Na classe, muitos alunos comiam o lanche escondido da professora e quando dava o sinal para 
o recreio, iam logo para a mesa de pingue-pongue, mas só deixavam jogar quem desse um 
pedaço do lanche. Os alunos levavam a lancheira com lanche e quase sempre trocavam um 
pedaço do seu lanche com outro colega. Havia uma cantina, mas para vender lanches e outras 
guloseimas. O filho de Aldo Torres, dono da fábrica de geleia de mocotó, situada no bairro 
Boa Vista, levava raspas da geleia para vender no recreio. Em nossa carteira havia um 
buraquinho redondo onde era colocado como que um cálice com tinta (usávamos tinta e mata-
borrão). Molhávamos nossa caneta com pena nessa tinta para escrevermos. Os alunos tinham 
dois cadernos: um de casa e outro de classe. Quando a professora levava os cadernos de classe 
para corrigir em casa, sempre escalava alguns alunos para leva-los para ela, e no dia seguinte 
pegar na casa dela e levar novamente para a escola. Houve uma época que não tinham 
borracha, então, pegavam um pedaço de miolo do lanche para apagar os erros, pois só usavam 
lápis. Havia também aula de religião (católica) e os alunos que não eram católicos podiam sair 
da classe até terminar essa aula. A professora Maria Flavia ensinava os alunos a trabalhar com 
gesso e pintar vasos etc. Nossos pais compravam todo o material escolar e o uniforme. Não 
entrava na escola sem o uniforme completo, porque no portão ficava um inspetor para já 
verificar. O diretor ficava na porta olhando se estavam de uniforme e se os mesmos estavam 
limpos... 



424 

 

 

9.2.32. Ruy Camargo: aluno de 1947 a 1950. 
 
 

Em 1950 recebi o meu diploma: 4 anos de escola. Na época, o diretor era muito 
competente e disciplinador. Estudávamos no Grupo Escolar “Brasil”, depois fomos 
transferidos para o Grupo Escolar “Dr. Sebastião Nogueira de Lima”. Era uma delícia as 
sopas de macarrão e de arroz com feijão. As professoras eram enérgicas e tinham toda a 
liberdade de chamar a atenção dos alunos e eram respeitadas, inclusive pelos pais, que as 
autorizavam a darem castigos aos seus filhos. Um dos castigos era fazer lições de casa 
(dobradas). Um fato ocorrido foi que faltei numa aula sem motivo e tive que fazer 100 cópias 
com a frase “Jamais devo faltar à aula sem motivo”. Caso algum aluno pedisse ajuda a outra 
pessoa para escrever, teria que fazer tudo novamente e dobrava a punição. Tínhamos trabalhos 
artesanais; era muito divertido esse tipo de aula. Para entrar na sala de aula, formava-se fila e 
entrávamos todos em silêncio. Antes cantávamos o hino nacional. Quando o diretor visitava 
as salas de aulas, os alunos com muito respeito se levantavam para recebê-lo. 

 
 

9.2.33. Vera Lucia de Campos: aluna de 1958 a 1962 e professora   de 1987 a 1995; Dinorá 
Piras de Oliveira: professora de 1980 a 1993; Iracy  Nepomoceno dos  Santos: professora de 
1979 a 1995; José Archangelo Carile: professor, vice-diretor  e  diretor de escola de 1980 a 
2016; Maria Célia Zaros Marchesin:  professora de 1980 a 1995;  Maria Luiza de Campos: 
aluna  de 1952 a 1956 e  professora em 1964 e de 1980 a 1994; Sonia Gabrielina Pascholati 
Carile: professora de 1993 a 2004;  Vanda  Aparecida Francisco Sorg: professora de 1976 a 
1980 e de 1982 a 1995.  

 
 
Durante o período que trabalhamos na escola, nada soubemos sobre a sua 

biografia, exceto que foi professor. Sempre quisemos conhecer a sua história, mas pela 
ausência de fontes na escola nunca fomos informados (todos). As salas do prédio possuíam 
um patrono, acompanhada da respectiva fotografia e de uma breve biografia (José Archangelo 
Carile e Maria Luiza de Campos). Enquanto aluna do grupo escolar, participei do evento de 
inauguração dos retratos dos patronos e conta que durante a solenidade os quadros 
encontravam-se todos expostos no palco. Sobre a história da escola pouco conhecemos (Maria 
Luiza de Campos). 
 


