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Eu estava sozinho. Conseguira finalmente que trouxessem uma caixa de 
papelão, que foi depositada sobre uma mesa. Abri-a. Que encontraria lá 
dentro? Retirei um primeiro maço de documentos. Desamarrei-o, enfiando 
a mão entre as peças de pergaminho. Tomando uma delas, desenrolei-a, e 
toda essa operação implicava um certo prazer: não raro essas peles são de 
contato extraordinariamente suave. Soma-se a impressão de estar 
entrando num local reservado, secreto. Desamassadas, estendidas, essas 
folhas parecem exalar no silêncio do perfume de vidas há muito extintas. 
É verdade que permanece das mais fortes a presença do homem que, 
oitocentos anos antes, tomou uma pena de ganso, mergulhou-a na tinta e 
começou a alinhar as letras, calmamente, como que gravando uma 
inscrição para a eternidade, e o texto lá está, diante de nós, em todo o seu 
frescor. Quem mais terá posto os olhos nessas palavras desde então? (...) 
Outro prazer, este excitante: o prazer de decifrar, que não passa na 
verdade de um jogo de paciência. Terminada a tarde, um punhado de 
dados, quase nada. Mas são exclusivamente nossos, de quem soube ir ao 
encontro, e a caçada foi muito mais importante que o animal capturado. 
 

 Georges Duby 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as notícias 

veiculadas na imprensa de Taubaté na passagem dos séculos XIX e XX, 

acerca do novo modelo de educação propagandeado pelos republicanos 

especialmente no aspecto referente à laicização do ensino. Circunscrito na 

perspectiva da História Cultural, apresenta primeiramente as discussões que se 

estabeleceram, a partir da instalação de um Colégio Americano de Confissão 

Protestante na cidade em 1890, que trouxe como conseqüência um intenso 

debate da possível perda da hegemonia católica num momento de laicização 

do ensino com a proclamação da República. Dois periódicos com posições 

antagônicas são alvos de análise: O Noticiarista e o Jornal do Povo. 

Posteriormente apresenta a continuação das discussões sobre a laicização do 

ensino, incorporando também outras questões relativas à implementação 

desse novo modelo educacional, como a utilização de novos métodos 

pedagógicos. Outros dois periódicos são analisados nessa fase: A Verdade e o 

Taubateano. A escolha da imprensa como fonte de pesquisa justifica-se por ser 

um espaço de excelência para se compreender a dinâmica da sociedade com 

relação ao seu modo de pensar e como veículo de formação cultural e moral do 

povo.  

 

 

Palavras-chave : imprensa, educação, república, ensino laico. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to examine the reports in Taubaté press in the 

passage of XIX to XX century, on the new model of education advertised by 

Republicans especially with regards to aspect of the teaching laicization.  Inside 

the perspective of Cultural History, this work presents firstly the discussions that 

were established from the installation of an American College of Protestant 

Confession in the city in 1890, which brought as a result of an intense debate 

possible loss of Catholic hegemony at a time of a teaching laicization  with the 

proclamation of the Republic. Two journals with antagonistic positions are 

targets of analysis: O Noticiarista and Jornal do Povo. Later shows the 

continuation of discussions on the teaching laicization, incorporating also other 

issues relating to the implementation of this new educational model, as the use 

of new teaching methods. Two other journals are reviewed at that stage: A 

Verdade and O Taubateano. The choice of media as a source of search is 

justified to be an area of excellence to understand the dynamics of society with 

respect to their way of thinking and as a vehicle for cultural upbringing and 

moral of the people. 

 

Keywords : Press, Education, Republic, teaching laity. 
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Introdução 

 

Na passagem do século XVI para o XVII, o povoamento 

paulista começou a se expandir pelos vales dos rios Tietê e Paraíba do Sul. 

Entre os primeiros povoadores e desbravadores do Vale do Paraíba paulista 

estava Jacques Félix que em 1628 recebeu as primeiras concessões oficiais de 

terras na região. Mais tarde, em 20 de janeiro de 1636 recebeu a provisão do 

Governador da Capitania de Itanhaém, Francisco da Rocha, que o autorizava a 

penetrar o sertão de Taubaté a fim de demarcar as terras da Condessa de 

Vimieiro (donatária da capitania), cujos limites até então eram desconhecidos. 

Entre 1639 e 1640 Jacques Félix formou o povoado que em 1645 tornou-se vila 

com o nome de São Francisco das Chagas de Taubaté. Em 5 de fevereiro de 

1842, pela Lei promulgada pelo barão de Monte Alegre, Taubaté alcança a 

categoria de cidade (Abreu, 1986). 

Morando no município desde 1981, a história da cidade de 

maneira geral sempre me encantou: terra de Lobato, primeiro núcleo de 

povoamento do Vale do Paraíba paulista, ponto de partida dos bandeirantes 

paulistas, sede do Convênio de Taubaté etc.  

Quando iniciei meus estudos no Programa de Pós Graduação 

em Educação: História, Política, Sociedade, de uma coisa já tinha certeza: 

contribuir para a preservação da história do município. Mas, como começar? 

Por onde iniciar a pesquisa? Qual seria meu tema?  

Na busca de documentação fui ao Centro de Documentação e 

Pesquisa Histórica da Universidade de Taubaté, na Divisão de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Taubaté, no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo e no Arquivo da Diretoria de Ensino – Região 

de Taubaté. No Arquivo do Estado encontrei ofícios, livros de matrícula, 

correspondências enviadas pelos inspetores escolares, relatórios e mapas 

escolares, que forneciam dados sobre as escolas (grupos escolares, escolas 

isoladas e reunidas). No arquivo da diretoria de ensino encontrei fichas de 

assentamento individual de professores – FAI (Fichas inativas que tem em seu 

conteúdo a vida funcional dos professores que já são falecidos ou aposentados 

– a mais antiga data de 1897), com indicações sobre os grupos escolares, data 
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de instalação e mudanças de nome. Entretanto, foi na hemeroteca do arquivo 

municipal que encontrei um vasto material, em bom estado de conservação, 

com os jornais encadernados, organizados por datas e títulos, o que facilitou o 

início da minha pesquisa.  

As fontes documentais encontradas nos arquivos e na 

hemeroteca indicavam como tema central, a discussão acerca de um novo 

modelo educacional implementado com o advento da República. Um modelo 

que apresentava uma nova organização administrativo-pedagógica para 

atender a um grande número de alunos e cumprir os desígnios do que os 

republicanos chamavam de ideal da educação popular que culminaria nos 

chamados grupos escolares (Souza, 1998). Fui percebendo que Taubaté não 

ficou à margem das discussões sobre a instalação desse novo modelo 

educacional conforme verificou Gonçalves e Mariotto (2003), e viveu um 

momento de intensa discussão e debate sobre esse assunto. Mais do que isso, 

encontrei também notícias sobre escolas reunidas, escolas isoladas, problemas 

de freqüência e localização das mesmas, ou seja, as notícias versavam sobre a 

instrução pública. 

Durante o tempo que me debrucei sobre os periódicos 

encontrei em 22 títulos1, considerando o período de 1888 a 1922, 444 notícias 

entre notas, artigos ou editoriais que tinham alguma ligação com a questão 

educacional em Taubaté, inclusive os artigos políticos relacionados com 

personagens que, de alguma forma, estavam ligados com a questão 

educacional na cidade.  Nesse recorte inicial, o período contemplado até 1922 

se justifica por ser um momento que se arrefece o debate em torno desse novo 

modelo educacional republicano. A partir da década de 20 os jornais não 

questionam mais o modelo, mas sim questões ligadas à qualidade do ensino e 

outras implicações.  

                                                 
1 A Federação – 14 números (1911 e 1912); A Infância - 5 números (1892); A Ordem – 7 números (1899 
– 1900 e 1916); A Razão – 3 números (1897); A Tribuna - 1 número (1892); A Verdade – 33 números 
(1903 – 1906 e 1908); A Vespa – 1 número (1905); A Voz do Povo – 4 números (1900 – 1901); Cidade 
de Taubaté – 4 números (1895); Commercio de Taubaté – 5 números (1898); Diário de Taubaté – 33 
números (1896-1898); Echo Taubateense – 1 número (1897); Jornal de Taubaté – 15 números (1900 – 
1901); Jornal do Povo – 102 números (1890 – 1895); O Astro – 1 número (1905); O Estudo – 1 número 
(1898); O Futuro – 1 número (1905); O Imparcial – 6 números (1893-1895); O Norte – 7 números (1904 
e 1922); O Noticiarista – 50 números (1888 – 1890 – 1894); O Taubateano – 54 números (1900 – 1903); 
Pátria Paulista – 1 número (1890). Total de 349 números pesquisados. 
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Em qual ambiente político foram feitos esses debates, 

discussões e posicionamentos e de que maneira repercutiram na instrução do 

município? É possível verificar isso nas páginas dos jornais? 

Para responder a essas perguntas comecei a análise das 

notícias publicadas nos jornais e verifiquei que os temas perpassavam 

especialmente por uma intensa discussão entre o ensino laico e religioso, 

monarquistas e republicanos e também sobre qual seria o melhor método de 

ensino a ser aplicado nas escolas.  Mais do que isso, foi se estabelecendo um 

campo de disputa entre grupos que buscavam, através dos jornais, determinar 

o que seria uma “fala autorizada” sobre educação.  

Fica claro, assim como coloca Chartier (1990), que existia uma 

luta de representações entre esses grupos que, através dos jornais, “tentam 

impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus e o seu 

domínio” (pág. 17), uma luta de representações entre aqueles que acreditavam 

ser esse o verdadeiro e moderno modelo de educação que seria o único 

caminho para o desenvolvimento da sociedade e aqueles que o questionavam. 

Para Chartier (1990),  

 

não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e 

práticas (sociais, escolares e políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outras, por elas menosprezadas, a legitimar um 

projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. (p.17)  

 

São representações como práticas culturais, isto é, estratégias 

de pensar a realidade e construí-la. Essa noção de representação remete ao 

problema da apropriação, isto é, a forma pela qual os indivíduos reinterpretam 

e utilizam-se de modelos culturais impostos e em circulação num determinado 

momento. Portanto, através dos discursos e notícias dos jornais, é possível 

verificar o que estava em disputa na implementação desse novo modelo de 

educação em Taubaté e o permanente debate entre o “velho e o novo” – o 

“tradicional e o moderno”. 
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1. O novo modelo republicano de educação 

 

Segundo Hilsdorf (2005), no Manifesto Republicano de 

dezembro de 18702, seus signatários mostraram sua opção pela forma 

evolutiva de conquista do poder político, ou seja, a sociedade brasileira seria 

transformada indireta, lenta e acumulativamente “pelo alto”, a ser ensinada 

“mediante a militância dos propagandistas republicanos na imprensa, no 

Parlamento, nos atos políticos republicanos e nas instituições escolares” (p. 

60). A escola era vista por eles como a grande arma de transformação da 

sociedade. A freqüência à escola formaria o homem progressista e adequado 

aos tempos modernos. Ao estudar o contexto histórico da implantação desse 

novo modelo que culminaria no chamado grupo escolar, Rosa Fátima de Souza 

em seu livro Templos de Civilização (1998), aponta que os republicanos 

mitificaram o poder da educação a tal ponto que “depositaram nela não apenas 

a esperança de consolidação do novo regime, mas a regeneração da Nação” 

(p. 15). Para ela, essa nova modalidade de escola primária criada no Estado de 

São Paulo no início da década de 1890, representou uma das mais importantes 

inovações no ensino. 

 

Tornou-se imperioso introduzir profundas mudanças na organização 

didático-pedagógica da escola primária; isto significou a imposição de 

determinadas concepções pedagógicas e de determinadas 

representações sobre o ensino. Portanto, nesse momento fértil de 

renovação da educação pública, vemos surgir a configuração de um 

saber pedagógico e a definição de um campo profissional nutrido 

pelas idéias educacionais mais modernas em circulação dentro e fora 

do país, das quais os reformadores da instrução pública vão se servir 

para instituir a escola primária modelar: (p. 158) 

 

                                                 
2 O primeiro Manifesto Republicano surgiu em 3 de dezembro de 1870, publicado no 1º número do jornal 
fluminense "A República", resultado de uma ruptura de um grupo de 57 integrantes do Partido Liberal 
(ditos luzias), liderados por Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha Marinho. Ambos haviam decidido 
formar um Clube Republicano no Rio de Janeiro. O Manifesto dizia: "Somos da América e queremos ser 
americanos". A partir daí fazia uma crítica contundente ao regime vigente.  
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Essas mudanças, segundo Rosa Fátima de Souza, estavam 

calcadas em dois pilares: a formação dos professores e a adoção do método 

intuitivo3 – símbolo dessa renovação e modernização do ensino. 

Com o início do período republicano a primeira reforma da 

instrução pública é feita em São Paulo introduzindo uma série de modificações 

e inovações no ensino primário. Analisando a produção do jornal O Estado de 

São Paulo sobre a instrução pública nas três primeiras republicanas, em 

trabalho intitulado A educação no jornal O Estado de São Paulo: 1890-1920 

(1996), Edna Mercado chama o novo regime de República Educadora, pois por 

meio de duas instituições essenciais – o trabalho e a instrução – buscava 

“conduzir o povo à luz” e promover sua incorporação na nova ordem social. O 

conceito de civilidade passava assim a ter correspondência com o de letrado, 

dividindo a sociedade entre esses o os outros denominados “incultos”. Ainda 

segundo a autora, a instrução nesse cenário fazia o “papel de aculturadora das 

classes inferiores e fonte de virtude e felicidade do povo” (p. 27). 

Em seu livro O Ideário Republicano e a Educação: uma 

contribuição à história das instituições (2006), ao falar sobre as “novas idéias” 

do século XIX defendidas pelos republicanos, Carmem Sylvia Vidigal Moraes 

afirma que já por volta de 1870 coincidindo com a proclamação da Terceira 

República na França, cria-se o Partido Republicano no Brasil. Internamente, a 

partir de 1868 com a queda do Gabinete Zacarias, o Partido Liberal divide-se 

em duas alas: a dos radicais e a dos moderados. A maioria dos elementos que 

compunha a ala radical cria o Partido Republicano no Rio de Janeiro e, logo em 

seguida, em São Paulo. Clubes e jornais republicanos espalham-se pelo país. 

Inaugura-se, segundo a autora, um novo período na Inteligência nacional 

“quando ganha corpo no país as idéias como positivismo, darwinismo, 

spencerismo, materialismo etc.” (p 78). Para ela, é quando surgem novas 

linhas de pensamento que irão disputar a hegemonia em todos os campos da 

atividade social e que se tornam bandeiras de luta entre os republicanos que 

“nutrem-se” de muitas dessas correntes.  

No campo educacional, essas idéias proliferam em nome de 

uma missão civilizadora que inauguraria uma nova fase promissora no país. Já 

                                                 
3 Assunto que será abordado no Capítulo II. 
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1879, o jornal Gazeta de Taubaté publicava um artigo apócrifo, numa seção 

denominada “Colaboração”, em que o autor disserta sobre a importância da 

ciência para acabar com “as trevas da ignorância”.  

Ainda segundo Carmem Sylvia Vidigal Moraes, batendo-se 

contra o analfabetismo e a ignorância, vistos como resultado de uma política 

imperial fracassada, os republicanos acreditavam que para construir a nação 

era preciso formar o cidadão e o único caminho passava pela educação escolar 

(p. 149). 

Com a implantação efetiva do novo regime republicano em 

novembro de 1889, era preciso reorganizar a legislação educacional vigente. 

Segundo Paulo (2002), na Província de São Paulo essas mudanças 

aconteceram sem grandes agitações e as primeiras tarefas de organização do 

novo regime circunscreveram-se em dar posse aos novos dirigentes e criar os 

primeiros mecanismos de exercício do poder. Até esse momento, a instrução 

pública na Província paulista era regida pela lei nº. 81 de 06 de abril de 1887 

que no decorrer dos primeiros anos da República foi sofrendo diversas 

modificações como o decreto nº. 27 de 12 de março de 1890, que reformou a 

escola normal, o de nº. 33 de 20 de março que suprimia o Conselho Superior 

de Instrução e o Decreto de nº. 35 de 25 de março do mesmo ano que suprimiu 

a educação religiosa do programa de ensino nas escolas públicas do Estado. A 

questão religiosa já constava da primeira Constituição Republicana do país no 

decreto 119 A, de janeiro de 1890, que proibia a intervenção da autoridade 

federal e dos Estados federados em matéria religiosa e extinguia o padroado, 

era portanto, a separação do Estado da Igreja.    

Janotti (1984), ao estudar o movimento monarquista no início 

da República, nos mostra que a questão da laicização do ensino foi alvo de 

intensos debates entre republicanos e monarquistas e que é importante 

considerar que esses grupos não eram homogêneos e nem mesmo mantinham 

posicionamentos específicos, pois é possível encontrar nesse momento 

monarquistas a favor do ensino laico e republicanos religiosos. Segundo ela, a 

própria igreja reage favoravelmente ao decreto que extinguia o padroado 

conforme visto na Carta Pastoral Coletiva de 19 de março de 1890, de autoria 

de D. Macedo Costa, em que se firma o compromisso tácito entre a igreja e o 

Estado: “Assim, pois, se a Igreja se mostra sempre extremamente zelosa de 
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sua independência nas coisas espirituais, nela encontra também o Estado o 

mais extremo propugnador de sua autoridade e de seus direitos nas coisas 

temporais” (p. 142).  

Entretanto, se por um lado a igreja se beneficiara da liberdade 

conseguida, por outro perdera os privilégios de religião oficial e esforçava-se 

em manter estreito relacionamento com o Estado, como forma de afirmar seu 

lugar de religião hegemônica. Esse “compromisso tácito”, firmado entre o 

Estado e a Igreja, foi contestado por uma pequena parcela dos monarquistas 

inconformados com o novo regime. Um pequeno grupo que, ainda segundo 

Janotti, ligou-se a grupos menos numerosos dentro do catolicismo. 

Considerando importante o estudo acerca do papel dos monarquistas quando 

da proclamação da República, a autora nos mostra que, ocorreu uma divisão 

entre os políticos da monarquia frente ao novo regime: um grupo que aderiu à 

situação, e outro que acreditava em sua reversão. Esses dois grupos foram 

duramente criticados pelos cronistas da época, aos restauradores atribuíam 

todas as ações que tendiam a desmoralizar a imagem do país no exterior, a 

confundir a opinião pública e a semear a discórdia entre os patriotas; aos 

chamados “neo-republicanos”, ou adesistas, atribuíam um comportamento 

caracterizado pelo oportunismo e pela ausência de princípios. Dentro desse 

debate, tanto um quanto outro utilizou a questão da laicização do ensino para 

se atacarem mutuamente.   

Em Taubaté o primeiro artigo encontrado que trata do assunto, 

no grupo de jornais pesquisados, foi publicado em 1891 em editorial no jornal O 

Noticiarista afirmando que “banindo Deus do seio do Estado” a República 

prejudicou as crianças por não mais se ensinar nas escolas a doutrina 

católica4.  

O ano de 1891 é marcado por intensas discussões acerca do 

assunto, especialmente depois da instalação de um Colégio Americano de 

Confissão Protestante na cidade. Apesar de ser um Colégio religioso, o 

protestantismo era visto, pelas lideranças políticas que se declaravam 

republicanas na época, como uma versão religiosa moderna dos ideais liberais 

e democráticos de que estavam imbuídas. Posição contestada pelo grupo 

                                                 
4 O Noticiarista, 29/01/1891, NUM 248, p. 1. 
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católico da cidade, liderado pelo vigário Nascimento Castro, que atribuía ao 

Colégio a possibilidade de formar alunos ateus e acusava o governo 

republicano de, ao “retirar Deus das escolas”, possibilitava a proliferação 

desses colégios que eram “verdadeiros antros de perversão”5. Os debates que 

se estabeleceram nas páginas dos jornais acerca da laicização do ensino com 

o novo modelo de educação republicana, é um dos fundamentos deste 

trabalho. Mas, primeiramente, é preciso esclarecer alguns pontos sobre o 

assunto.  

 

 

2. A Laicização do Ensino 

 

Catroga (2006), ao fazer um estudo sobre a etimologia das 

palavras secularização e laicidade, remete a um diálogo entre a herança greco-

romana e o cristianismo para denotar a separação entre o estado e o clero e 

entre o secular e o leigo. Seu estudo é interessante, pois para ele a 

terminologia dessas palavras está viciada, por ter sido fixada no interior da 

religião judaico-cristã e assim fica condicionada a um determinado contexto. 

Entretanto, para este trabalho, acredito ser importante trazer o texto de Catroga 

como esclarecedor de dois termos usados aqui, especialmente a referência ao 

título desta dissertação: Laicização do ensino. No decorrer da explicação ele 

afirma que, por diferentes que tenham sido as modalidades de aplicação desse 

termo, não se pode obscurecer os fundamentos e expectativas que norteavam 

a laicidade como um projeto que prometia criar condições para que o indivíduo 

pudesse ascender (em liberdade de consciência, de pensamento, religiosa) ao 

gozo dos seus direitos. São termos que apareceram para nomear o que pode 

ser chamado de mundo de idéias não religiosas, ou mesmo anticlericais e anti-

religiosas. Ainda segundo Catroga, “produtos do liberalismo e do naturalismo, 

do positivismo e do livre pensamento” (p. 35). Ao dizer que a intensificação da 

questão religiosa, nos finais do século XIX e início do século XX, nos países 

dominantemente católicos conduziu à crescente articulação com a questão 

social e com a questão do regime, podemos fazer uma analogia com o 

                                                 
5 O Noticiarista, 21/02/1892, nº. 355, p. 01 
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momento histórico pelo qual passava o Brasil na transição do período 

monárquico para o republicano. Como foi dito anteriormente, os republicanos 

usaram dessas “novas idéias” para sustentar um discurso baseado no novo em 

contraposição ao que era chamado de velho, neste caso, o regime monárquico. 

A questão da laicidade do Estado brasileiro e a laicização da educação pública, 

aparecem como um paradigma de mudança. Para Catroga, “a ascensão do uso 

da razão, na determinação de ideais e valores exigia que o indivíduo se 

libertasse de um pensamento tutelado”. Por isso, a conquista da separação do 

Estado e das Igrejas requeria a separação da escola e das Igrejas, pois só a 

criação de um sistema de educação nacional e a neutralização religiosa da 

escola  

 

seriam capazes de fazer dos indivíduos seres racionais, ética e 

socialmente preparados para a prática dos seus direitos e deveres 

como cidadãos. Ideal que o ensino religioso – por ser intolerante, anti-

racional, anti-nacional e anti-patriótico (...) nunca poderia alcançar. (p. 

37) 

 

Ainda sobre a laicização do ensino, o estudo feito por Joaquim 

Pintassilgo, em seu livro República e Formação dos Cidadãos (1998), em que 

ele compara esse processo de laicização na educação ocorrido em Portugal e 

na Espanha durante o processo de republicanização que cada país viveu 

respectivamente, levanta algumas questões interessantes de serem 

analisadas. Os republicanos portugueses estavam conscientes de que a 

afirmação do novo regime impunha a interiorização dos valores laicos 

alternativos à concepção de mundo da igreja católica. “Procurava-se, bem na 

linha do positivismo, conquistar a opinião pública e estabelecer um novo 

consenso social em substituição do estabelecido pelo catolicismo”, o que 

justifica atribuir tanta importância à escola. Era preciso encontrar um meio de 

tirar os jovens - os homens de amanhã – da influência da igreja e conduzir sua 

socialização com base nos novos valores laicos (p. 85).  Já ao analisar o 

processo de secularização do estado espanhol, Joaquim Pintassilgo nos 

mostra os “avanços e recuos” desse processo, de acordo com a instabilidade 

política vivida pelo país e a influência de uma instituição de ensino chamada 

Institución Libre de Enseñanza. Porém, guardadas as diferenças das duas 
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nações, um traço comum que ele aponta é a semelhança com o processo 

desencadeado pela Terceira República francesa que, no campo educacional 

sob direção de Jules Ferry e Ferdinand Buissom, publicam e implementam as 

chamadas grandes leis escolares implicando na gratuidade (1881), na 

obrigatoriedade (1882) e na laicização (1882 e 1886), da escola primária 

francesa.  

Moraes (2006) também entende que essas eram as “bandeiras” 

dos republicanos brasileiros quando falavam de um Estado liberal, educador e 

“sem credos ou doutrinas”.  

 

No campo educacional, essas teses colocam, ao lado da 

preocupação com a obrigatoriedade da instrução elementar, 

justificando-se a intervenção do Estado pela sua gratuidade, a 

reivindicação pela liberdade e pela laicidade do ensino.  

(...) É por essa lógica que se inscrevem a necessidade de separar a 

Igreja do Estado, expressa na bandeira da “Igreja livre no Estado 

livre” e, por extensão, a exigência de uma pedagogia laica, secular, 

isenta de idéias religiosas preconcebidas que atentassem contra os 

mais elementares preceitos “científicos”. (p. 154) 

 

O debate em torno na laicização do ensino intensificou-se no 

Brasil a partir dos anos setenta do século XIX e não se deu de maneira estável, 

o que era de se esperar num país de forte tradição católica. Um exemplo é o 

estudo feito por Omar Schneider, em sua tese intitulada A circulação de 

modelos pedagógicos e as reformas da instrução pública (2007). Ao estudar 

especialmente a reforma na instrução pública no Espírito Santo, realizada em 

1882, ele nos mostra como ocorreu o debate em torno da laicização, 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino público defendida pelo então presidente 

da Província, Herculano Marcos Inglês de Souza. Ainda em 1880, como 

deputado provincial por São Paulo, Inglês de Souza foi contra a aprovação de 

um subsídio que seria enviado ao Colégio Bom Conselho de Taubaté, por se 

tratar de um colégio de confissão católica, dirigido pelas irmãs de São José, 

pois contrariava os desígnios básicos de um Estado laico. Foi também 

duramente criticado por Rangel Pestana, educador e integrante do Partido 

Republicano, por apresentar uma estrutura curricular que não contemplava o 
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ensino da doutrina cristã no projeto de reabertura da Escola Normal de São 

Paulo. Segundo o autor, Rangel Pestana é o “político representante do Partido 

Republicano, adversário dos liberais, em sua maioria monarquistas e algumas 

vezes também católicos”, o que comprova ser equivocado afirmar que todos os 

republicanos eram a favor do ensino laico nas escolas públicas. 

A tese nos indica que muito do “moderno” pensamento 

republicano sobre educação já perpassava pelas discussões sobre qualidade 

da educação durante o período monárquico. 

Mas quais grupos republicanos eram a favor ou contra a 

laicidade do ensino? Ser monarquista era obrigatoriamente ser contra o ensino 

laico nas escolas públicas? A monarquia era retrógrada e a república 

moderna? Como definir essas posições?  

Segundo José Murilo de Carvalho, em seu livro A Formação 

das Almas: o imaginário da República no Brasil (1990), havia no Brasil pelo 

menos três correntes que disputavam a definição da natureza do novo regime: 

aqueles que defendiam o liberalismo à americana, os que defendiam o 

jacobinismo à francesa e por último e não menos importante os positivistas. 

Para ele, as três correntes combateram-se intensamente nos anos iniciais da 

República, até a vitória da primeira delas, por volta da virada do século. E havia 

ainda três grupos republicanos distintos que, em nome do liberalismo à 

americana, acreditavam em caminhos diferentes para poder substituir a 

monarquia e “construir uma nação”. Primeiro o grupo dos proprietários rurais, 

para quem a república ideal era, sem dúvida, o modelo americano, pois ao 

definir o público como a soma dos interesses individuais, lhes fornecia a 

justificativa para a defesa de seus interesses particulares, e mais, convinha-

lhes a ênfase americana na organização do poder, principalmente pela 

preocupação com a ordem social e política, própria de uma classe de ex-

senhores de escravos. Convinha-lhes também o federalismo, talvez o aspecto 

mais importante que buscavam no novo regime. Um segundo grupo era 

composto pelo setor da população urbana, formado por pequenos proprietários, 

profissionais liberais, jornalistas, professores e estudantes. Para essas 

pessoas, ainda segundo o autor, a solução liberal era abstrata e variava de 

acordo com o interesse da cada grupo em particular, mas a versão positivista 

oferecia uma saída para esses impasses pois “trazia armas importantes” como 
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a condenação da monarquia em nome do progresso, a separação da igreja do 

Estado e ainda o apelo à um executivo forte e intervencionista. Um terceiro 

grupo referia-se aos militares que também se alinhavam ao pensamento 

positivista, mas que segundo o autor, significava um fato irônico uma vez que 

no positivismo um governo militar seria uma “retrogração social”. Para ele, um 

fenômeno da adaptação das idéias que, de certa forma, esclarece os diferentes 

posicionamentos e a dificuldade de se definir com exatidão os grupos políticos 

que se formaram a partir da proclamação da República. 

Voltando a citar Janotti (1984), ela reproduz um artigo 

publicado no Comércio de São Paulo, em 1901, que de uma “forma bem 

humorada” mostrava a semelhança entre o discurso dos monarquistas e dos 

republicanos: 

 

A evolução das crenças republicanas, chegou, pois a um ponto em 

que ser monarquista é pensar exatamente como aqueles ilustres 

próceres da República. Acresce até que exprimem melhor, com maior 

experiência e mais conhecimento de causa, a opinião dos 

monarquistas sobre o atual regime. Em vista disso, não havendo a 

mínima diferença no modo de pensar.(...) (p. 341) 

 

Durante a pesquisa, a autora nos mostra que, muitas vezes, 

apenas pelo fato de fazer alguma crítica à República, o indivíduo era declarado 

simpatizante do regime monárquico.  

Foi o que aconteceu com um conhecido professor em Taubaté. 

Professor da cadeira de primeiras letras da cidade, Antonio José Garcia, que 

foi nomeado em 1891, pelo Conselho Municipal de Taubaté, para dar parecer a 

respeito dos livros que eram adotados na instrução pública e tomar 

providências para regularizar o método de ensino no município de acordo com 

a proposta nacional e com as funções que os métodos pedagógicos 

possuíam6. Muitas notícias mostravam sua atuação como professor e seus 

posicionamentos com relação à educação, mas o referido professor passa a 

ser criticado pela imprensa por seus posicionamentos favoráveis ao ensino 

laico nas escolas públicas. O jornal Cidade de Taubaté publica em 07 de março 

de 1895 artigo atacando a posição do professor Garcia e questionando sua 

                                                 
6 NEVES, Fátima Maria. 2003, p. 253. 
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religiosidade. O referido artigo se desdobrou em um debate que ocupou 4 

números do jornal7 com o título Instrução Popular, fazendo uma defesa 

veemente do ensino religioso nas escolas públicas. 

 

Como republicanos sinceros, desejamos patrioticamente o 

aproveitamento de todas as forças conservadoras para a grandiosa 

obra de nossa reconstituição governativa sob o regime 

essencialmente republicano. Ora, é um fato incontestável, que 

salienta-se no quadro de nossa história contemporânea, a 

imprescindibilidade do elemento religioso no plano educativo da 

instrução popular. Todos os governos nas diversas manifestações de 

seus sistemas políticos estavam de perfeito acordo nesta questão, 

desde o czarismo autocrata russo, até a democracia norte-americana. 

(...) A República, que é o governo da pátria brasileira, não pode 

prescindir do elemento religioso porque é faltar um dever de justiça 

para com a grande massa que formou-a e solidificou-a. É verdade 

que há uma lei constitucional que eliminou Deus das escolas; mas 

essa lei é sectária e não republicana, porque se republicana fosse o 

seu caráter genuíno, então se deveria apagar do mapa das nações 

livres todas as repúblicas, inclusive o modelo das repúblicas, os 

Estados Unidos do Norte.  

(...) Com certeza o Sr. Antonio Garcia leu atentamente a nossa 

apresentação editorial. (...) E se S.S. é republicano de nítida intuição 

e que tem longos anos de observação e experiência na vida árdua do 

professorado, no íntimo de sua consciência não pode deixar de estar 

em perfeito acordo com as asserções que acabamos de expender. 

(Cidade de Taubaté, 07/03/1895. p. 1) 

 

 

Com o titulo Primeira Cadeira de Instrução Primária que contou 

com nove artigos no Diário de Taubaté de 18968, Antonio José Garcia faz uma 

longa defesa de sua atuação como professor. Afirma diversas vezes ser 

católico e relata toda a sua vida profissional. Em um desses artigos aponta um 

ofício encaminhado pelo Inspetor Literário do 13º Distrito, Capitão José 

Benedicto da C. China, ao ministro do interior Dr. Antonio Dino da C. Bueno, 

em que afirma ter sido acusado de ser “um professor menos educado nas leis 

                                                 
7 Cidade de Taubaté - Respectivamente: 07-10-14-24/03/1895. 
8 Diário de Taubaté dias 11,12,13,16,17,18,19,21 e 28 de junho de 1896 
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da obediência, o que significa dizer – refractário e rebelde de seus deveres de 

magistério”.9  

O professor, reiteradas vezes é citado pelos jornais, ora 

perseguido por aqueles que o criticavam pos suas posições contrárias ao 

ensino religioso nas escolas públicas, ora aclamado por ser um defensor do 

regime republicano e consequentemente esclarecido quanto à defesa da 

laicidade do ensino. Em um artigo irônico publicado em julho de 1895 no Jornal 

do Povo, o professor aparece em uma lista com possíveis candidatos às 

eleições municipais como “membro do partido socialista”, junto com outras 

figuras da política taubateana que diversas vezes publicam artigos ou são 

citados nos jornais como defensores do regime republicano. 

Fica evidente que ao tentar estabelecer grupos republicanos e 

monarquistas no debate acerca da laicização do ensino corre-se o risco de 

engessar uma discussão que perpassa por interesses regionais e políticos que 

ultrapassam ideologias partidárias. Valendo-se desse argumento pretendo, por 

meio da imprensa, analisar como a expressão dos valores católicos, 

monárquicos e republicanos, influenciaram o debate acerca da laicização do 

ensino. 

 

 

3. A imprensa como fonte para a história da educaçã o 

 

Mas, como e porque trabalhar com a imprensa como fonte para 

uma pesquisa sobre a História da Educação?  

Para Tânia de Luca (2006), na década de 1970 ainda era 

relativamente pequeno o número de trabalhos que se valiam de jornais e 

revistas como fonte para o conhecimento da história do Brasil e que não era 

nova a preocupação de se escrever a História da imprensa, mas relutava-se 

em escrever a História por meio da  imprensa (grifos da autora). Ela faz um 

histórico de como foi se concretizando a pesquisa em história por meio da 

imprensa e sua ligação com a História Cultural que representa uma nova 

                                                 
9 Devido à ausência de fontes, não pude apurar exatamente o motivo que levou o Inspetor Literário a fazer 
o Ofício contra o Professor A. J. Garcia, mas o fato demonstra ter havido um conflito entre eles. A defesa 
do professor, publicada nos jornais, indica que a contenda envolvia a questão da laicidade do ensino. 
Diário de Taubaté, 12/06/1896, n. 248, p. 1 
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perspectiva de escrita da história vista “de baixo”, uma vez que há o 

deslocamento da análise dos efeitos dos grandes homens – “governantes, 

generais e eclesiásticos” – para os feitos e fatos dos homens e mulheres 

comuns, nas suas práticas cotidianas. 

Segundo a autora, isso só foi possível devido a profunda 

renovação do marxismo, particularmente marcante nos estudos de Raymond 

Williams, Perry Anderson, Christopher Hill, Eric Hobsbawm e, sobretudo, E. P. 

Thompson10, pois marcaram o abandono da ortodoxia economicista e 

trouxeram para o centro da cena a experiência de grupos e camadas sociais 

antes ignorados. Neste caminho o que ocorre é o fortalecimento da nova 

História Cultural ancorada nos estudos das práticas e representações que ao 

incorporar novos objetos de pesquisa levou o historiador a fazer novas 

“perguntas” às fontes e, conseqüentemente, alterou o modo de inquirir os 

textos11. 

Segundo Carvalho (2003), uma enorme capacidade de renovar 

temas e instigar o olhar do pesquisador, pondo em cena novas categorias de 

análise, marca a presença da História de Educação no campo da pesquisa 

educacional, reconfigurando os objetos de investigação. Para ela, salientar a 

questão dos usos diferenciados que são feitos de objetos ou de modelos 

culturais 

 

problematiza o modo como, na historiografia educacional, questões, 

temas e objetos de investigação vinham sendo anteriormente 

tratados. Isso porque tal problematização desloca o olhar do 

historiador da educação dos modelos pedagógicos (tenham eles o 

caráter de leis, regulamentos, preceitos ou doutrinas) para as práticas 

diferenciadas de apropriação desses modelos. (p. 260- 261) 

 

Daí a importância de se investigar, através dos discursos e 

notícias dos jornais, o que estava em disputa na implementação desse novo 

modelo de educação em Taubaté e, como já disse anteriormente, o 

                                                 
10 O famoso estudo de Thompson, A Formação da classe operária inglesa (1963), aparece como um 
marco na história cultural britânica. Por outro lado, quando foi publicado, o livro recebeu críticas de 
alguns colegas marxistas pelo que eles chamavam de “culturalismo”, ou seja, por colocar ênfase nas 
experiências e idéias, e não nas duras realidades econômicas, sociais e políticas. A reação do autor foi 
criticar seus críticos pelo “economicismo”. (Burke, 2005, p. 37) 
11 Sobre o assunto ver O que é história cultural, de Peter Burke. 
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permanente debate entre o que era considerado “velho e novo” – “tradicional e 

moderno”. 

Fica claro, portanto a importância do uso da imprensa como 

fonte de pesquisa para a História da Educação. Segundo Nóvoa (2002), é difícil 

imaginar um meio mais útil para compreender as relações entre a teoria e a 

prática, entre os projetos e as realidades, entre a tradição e a inovação. Para 

ele, a proximidade em relação ao acontecimento, o “caráter fugaz e polêmico”, 

a vontade de intervir na realidade, são características próprias da imprensa e 

que lhe conferem esse estatuto único e insubstituível como fonte para estudo 

histórico e sociológico da educação e da pedagogia.  

 

Todos os atores estão presentes nos jornais e nas revistas: os 

alunos, os professores, os pais, os políticos, as comunidades... As 

suas páginas revelam, quase sempre “a quente”, as questões 

essenciais que atravessaram o campo educativo numa determinada 

época. A escrita jornalística não foi ainda, muitas vezes, depurada 

das imperfeições do quotidiano e permite, por isso mesmo, leituras 

que outras fontes não autorizam. (p. 31) 

 

Outro aspecto destacado por ele é o fato de a imprensa ser um 

meio em que emergem “vozes” que têm dificuldade em se fazerem ouvir em 

outros espaços sociais, como a academia ou os livros impressos. 

Para Cruz (2000), na reflexão letrada do final do século XIX e 

início do século XX, a imprensa começa a ser entendida não só como 

instrumento de articulação e discussão das posições e interesses das elites, 

mas também, e principalmente, como veículo de formação cultural e moral do 

povo.   Shelbauer e Araújo (2007) afirmam que, se a educação é uma prática 

social que se estrutura pelo que é veiculado pela cultura, a imprensa tem seu 

lugar na educação dos homens e da sociedade. Tomar um dado jornal como 

fonte histórico-educacional implica em ampliar os horizontes para além da 

educação escolar.  

Esses autores mostram a importância da pesquisa nos jornais 

como fonte para uma nova escrita da história da educação. Considerando o 

acervo que encontrei, torna-se possível, dentro da perspectiva da História 

Cultural, contribuir para revelar novos aspectos da história da educação em 
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Taubaté e conseqüentemente analisar de que maneira se deu o debate em 

torno desse novo modelo educacional propagandeado pelos republicanos.  

 

 

4. Procedimentos Metodológicos e análise das fontes  

 

Segundo Capelato (1994), para uma abordagem adequada do 

jornal como fonte é preciso primeiramente formular perguntas a respeito do 

sujeito da enunciação, dos interlocutores diretos, dos leitores, das modalidades 

e recursos discursivos, mas também da representação da realidade e do 

“projeto” do jornal, dos caminhos que este apresenta para alcançá-los e a 

necessidade de fazer emergir a figura dos jornalistas como sujeitos dotados de 

consciência “que se determina da prática política”.  

 

Para estudar o caso de Taubaté, nesta perspectiva, foi possível 

trabalhar com algumas análises já empreendidas da imprensa local. Félix 

Guisard Filho que foi durante muito tempo diretor da Companhia Taubaté 

industrial – uma das mais importantes indústrias têxteis da América do Sul12 – 

foi responsável pela preservação da história do município com diversas 

publicações, entre elas, um extenso artigo sobre a imprensa da cidade, 

publicado em 14 de julho de 1929, no Correio de Taubaté13.  

Pedro Giolo também contribui para a história da imprensa da 

cidade escrevendo, em 1955 o livro “Imprensa de Taubaté”. Porém, o mais 

completo trabalho realizado sobre o assunto foi Imprensa Taubateana: 

contribuição à sua história - 1861-1981 (1993), de Antonio Melo Júnior. Nele, o 

autor expõe um resumo da história de todos os periódicos que existiram na 

cidade até o ano de 1981, além de enriquecer seu texto incorporando fatos que 

de alguma maneira repercutiram município.  

Segundo ele, Francisco de Xavier de Assis seria o responsável 

pela instalação da primeira tipografia em Taubaté em 1861, local em que seria 

                                                 
12 Sobre o assunto ver: ORTIZ, Marco Antonio Moreira. 2006. A trajetória da Companhia Taubaté 
Industrial. São Paulo: PUCSP-EDUC – FAPESP. 
13 In: MELLO Jr. Antonio. 1993. Imprensa Taubateana: contribuição à sua história (1861-1981). 
Taubaté: EGETAL (Empresa Gráfica Editora Taubaté Ltda). (p.19.) 
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produzido o primeiro jornal da cidade, O Taubateènse, tendo Antonio Gomes 

de Araújo como redator. Trazia no cabeçalho,  

 

entre os preços das assinaturas para a cidade e ´para fora`” o 

esclarecimento: O Taubateènse (lá com acento grave, aqui agudo) é 

propriedade do impressor Francisco Xavier de Assis; publica-se todas 

as quintas-feiras. (Mello Jr, 1983, p. 19) 

 

 O jornal, segundo Mello Jr., teve circulação regular até 19 de 

dezembro de 1863 ao estampar o número 97, o último da coleção da 

hemeroteca municipal e, possivelmente, também o derradeiro número 

publicado.   

Para Sodré (1966), na passagem do século XIX para o XX, 

aconteceu no Brasil uma transição entre pequena e grande imprensa. Os 

pequenos jornais de estruturas simples cedem lugar às empresas jornalísticas, 

com “estrutura específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao 

exercício da sua função”. O jornal será a partir desse momento, segundo ele, 

uma empresa capitalista de menor ou maior porte, porém o jornal como 

empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece nas grandes 

cidades e sobrevive apenas no interior. Uma das questões levantadas por 

Sodré refere-se ao fato desses jornais terem pouca duração e muitos deles 

receberem ajuda financeira do poder público o que explicaria o encerramento 

de alguns deles devido a rupturas políticas dos seus proprietários. Outra 

explicação reside no fato de serem financiados individualmente o que 

demandava certa condição financeira que, muitas vezes era insustentável para 

um só indivíduo.  

Esta parece ter sido a realidade dos jornais que circularam em 

Taubaté na passagem do século XIX para o XX, e segundo Soto (2001), uma 

época frutífera para debates jornalísticos. Segundo levantamento feito por ela, 

entre 1860 e 1935 foram registrados aos menos 222 jornais locais, alguns de 

curta vida e embora se pretendessem imparciais, à margem de paixões 

políticas, “todos estavam vinculados a uma determinada ideologia”. Ela afirma 

que, apesar de mencionarem notícias nacionais e internacionais, os 

acontecimentos locais é que monopolizavam o espaço jornalístico: em geral 



 28 

propaganda em defesa de interesses particulares e que “às vezes batiam numa 

ou outra tecla como a instrução pública, por exemplo” – uma afirmação que não 

é confirmada nesta pesquisa, considerando o elevado número de matérias 

encontradas. 

Tânia de Luca (2006), indica alguns procedimentos essenciais 

ao se trabalhar com a imprensa como fonte de pesquisa. Além da necessidade 

de se localizar as publicações na história da imprensa; é preciso atentar para 

as características como a periodicidade; inteirar-se da forma de organização 

interna do conteúdo; caracterizar o grupo responsável pela publicação; 

identificar os principais colaboradores; identificar o público a que se destinava o 

periódico e analisar o material de acordo com a problemática escolhida. 

Adotando esses procedimentos, iniciei a classificação das fontes, em um 

arquivo digitalizado, com os seguintes critérios: 

 

• Qualquer publicação no jornal que pudesse indicar dados sobre as 

escolas: informações sobre aulas, professores e número e/ou localização 

de escolas públicas e/ou particulares. 

• Artigos, notas ou editoriais que versassem sobre educação de maneira 

geral. 

• Artigos, notas ou editoriais que citassem indivíduos que tinham alguma 

ligação com a questão educacional da cidade. 

 

O próximo passo foi montar uma tabela dividindo as notícias 

em seis colunas respectivamente: ano/mês/dia da publicação da notícia; nome 

do jornal; número e página; seção (quando estava indicado) e título da notícia; 

assunto (tema); comentários (com pequenos resumos indicando inclusive os 

nomes citados). Ao organizar as fontes com essa estrutura e utilizando as 

ferramentas do Word, a busca e organização por ordem alfabética foram os 

facilitadores na organização e montagem da pesquisa. Já nesse momento 

pude perceber que, os principais assuntos ligados à educação partiam do 

debate entre aqueles que defendiam a República, seu novo modelo 

educacional e os que a criticavam. Um fator que justificou essa pesquisa, uma 

vez que o assunto é recorrente nos estudos sobre História da Educação 

brasileira, foi que a partir de 1891 um tema se destacou nos jornais 



 29 

pesquisados: o debate acerca da laicização do ensino da jovem república 

brasileira, especialmente após a instalação de um Colégio Americano de 

Confissão Protestante na cidade. 

Mas como estabelecer um recorte cronológico e definir quais 

periódicos poderiam nortear meu texto? 

Durante o levantamento, dois jornais particularmente se 

destacavam nesse período: O Jornal do Povo, criado em 08 de julho de 1888, 

de tendências declaradamente republicanas e seu opositor o Noticiarista 

instalado no mesmo ano, de claras tendências monarquistas. Em editorial de 

comemoração ao seu primeiro ano de existência, é publicado no Jornal do 

Povo em 07 de julho de 1889 um editorial contra o regime monárquico 

afirmando que, 

 
a nossa bandeira de combate tremulou impávida ante os redutos da 

monarquia, ante o malsinado trono dos Braganças e Orleans, fazendo 

guerra sem trégua à essa instituição parasita, cujo término felizmente 

não está longe. (...) Ontem como hoje, hoje como amanhã – fomos, 

somos e sempre seremos republicanos. (Mello Jr., 1983, p. 95) 

 

No início de suas atividades, o jornal tem Manuel de Souza 

Leite como gerente. Segundo Mello Jr. (1993), é a partir de julho de 1890, 

quando passa a ser de propriedade do Engº Fernando de Mattos, maçom e 

férreo defensor do regime republicano e tendo como gerente o professor João 

Pena14 que se notabilizou pela defesa do “modelo” republicano de educação, 

que o periódico se destacava pelas posições francamente republicanas. O 

Engº Fernando de Mattos deixa a propriedade do jornal e passa a fazer parte 

do grupo de colaboradores a partir de janeiro de 1891. Fazia parte desse grupo 

também o reverendo James L. Kennedy, fundador do Colégio Americano de 

Taubaté. Entre junho de 1893 e setembro de 1894 o jornal é suspenso e volta à 

circular diariamente em 15 de setembro do mesmo ano, tendo como 

proprietário João Batista Góes e como redator novamente o Engº Fernando de 

Mattos. No ano seguinte, em 1895, uma campanha contra o periódico é 

liderada por João Mime Tindal, escocês radicado em Taubaté e vereador da 
                                                 
14 Foi suspenso de suas atividades do grupo escolar em 11/10/1897. Considerando as fontes encontradas, 
não foi possível verificar o verdadeiro motivo que acarretou a suspensão do professor, mas há fortes 
indícios de que o fato tenha conotação política. (A Razão, 14/10/1897) 
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cidade e apoiador do vigário Nascimento Castro que, desde a criação do 

Colégio Americano se manteve opositor ao jornal. O periódico encerra suas 

atividades em 28 de dezembro de 1895. 

O Noticiarista, fundado no dia 23 de agosto de 1888, tinha 

entre seus articulistas o vigário Antonio Nascimento Castro, como proprietário 

Alfredo Monteiro e redator responsável Cândido A. Toledo.  

Em 29 de novembro de 1891, o periódico publica um 

comentário sobre uma entrevista de D. Pedro II dada ao jornal Fígaro em Paris, 

atestando seu posicionamento monarquista: 

 

O Nosso venerando ex-monarca teve em Paris uma entrevista com 

um dos redatores do Fígaro, a quem ele declarou ser completamente 

estranho aos últimos acontecimentos do nosso país, successos que 

deplora pelo horror que tem a guerra civil, à qual prefere o exílio, 

dando assim prova do seu amor à nossa pátria. 

Acrescentou que nada faz para o restabelecimento do trono; mas se 

os brasileiros o chamassem, esqueceria a sua idade e os seus 

achaques, e correria os riscos dessa longa viagem, para consagrar à 

felicidade do Brasil  o que lhe resta de forças e vida. 

Francamente – talvez só ele possa salvar a nossa pátria do abismo 

para que caminha. (O Noticiarista, 29/11/1891, n. 333, p. 2) 

 

Quando do falecimento de D. Pedro II, o jornal noticiou em 

editorial intitulado O Grande Morto: D. Pedro II: 

 

Cortesãos da desgraça e acompanhando o luto nacional que ora 

oprime a alma da Pátria, vimos por nossa vez tomar parte no cortejo 

da dor que circunda o cenotaphio do príncipe mais ilustre do século 

XIX. (...) Sim, a Pátria brasileira deve-lhe a reconstrução de sua 

nacionalidade ou, antes, a sua existência perante as nações 

civilizadas(...). Mas estes grandiosos resultados só os pode obter a 

regência de uma vasta inteligência, um gênio privilegiado, em suma – 

o reinado de um inclyto monarca (...). Efetivamente D. Pedro II era um 

astro de primeira grandeza, que resplandecia como o próprio sol 

sobre a esfera da ciência e da política e, por isso, em toda a Europa 

foi notado o seu eclipse.  
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Só os matemáticos do Brasil, por nossa infelicidade, não souberam 

conhecê-lo, nem compreendê-lo. (O Noticiarista, 10/12/1891, n.335, 

p.1) 

 

O jornal é suspenso em 1894 e não volta mais a circular.  

Como a questão da preservação das fontes é um problema 

enfrentado pelos pesquisadores em geral, não encontrei todos os números dos 

referidos periódicos, entretanto foi possível estabelecer essa relação 

conflituosa entre os dois jornais e assim estruturar uma linha mestra que 

conduziu esta dissertação.  

Os personagens que compõem as redações dos referidos 

jornais aparecem novamente no cenário jornalístico em outras folhas – no 

jornal O Taubateano e no jornal A Verdade, neste há uma intensa discussão 

acerca da laicidade do ensino. O Taubateano, que publica seu primeiro número 

em 01 de abril de 1900, tendo como proprietário Tavares Filho e na redação o 

Engº Fernando de Mattos, suspende suas atividades entre 12 de junho de 1902 

e 01 de janeiro de 1903, quando volta a ser publicado tendo o referido 

engenheiro como colaborador. Em 1905 encerra suas atividades. A Verdade 

inicia sua publicação em 1903 tendo Luís dos Santos como proprietário, 

indicando sua linha editorial no primeiro número: “seguir a trilha ensinada pela 

Igreja Católica Apostólica Romana”.15 O jornal é acusado pelo Taubateano de 

ocultar o nome do vigário Nascimento Castro da redação, o que é desmentido 

por Luis dos Santos.  

Em artigo publicado 1903, O Taubateano faz ironias ao 

proprietário do A Verdade fazendo uma alusão ao nome “Santos”: 

 

E o “Santos” santifica desta feita aos muitos leitores da “Verdade”, 

que tem como redator um ilustrado pároco, que por sinal é versado 

em astronomia.  

Resta agora saber se “A Verdade” não será agora uma mentira, pois, 

pelo jeito, já um conto do “vigário”. (Mello Jr., 1993, p. 147) 

 

A Verdade suspende suas atividades em 1909. 

 

                                                 
15 Mello Jr. (1993), p. 146 
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Há que se considerar que, apenas posicionar-se como católico 

não colocava qualquer periódico numa posição contrária aos ideais 

republicanos. Como já indicado no trabalho de Janotti (1984), a história nos 

mostra que a maioria do clero havia concordado com a separação da Igreja do 

estado, “considerando superada, dessa forma, a contenda com o regalismo” (p. 

142). Como já citado, se por um lado a igreja se beneficiava com a “liberdade” 

conseguida, por outro perdia os privilégios de religião oficial e que, na verdade, 

no início do período republicano, aqueles que se declaravam monarquistas e 

não aceitavam o novo regime, ligaram-se a grupos menos numerosos dentro 

do catolicismo.  

Em Taubaté, o grupo católico liderado pelo vigário Nascimento 

Castro possuía forte inserção no meio político e seus artigos renderam diversos 

debates nas páginas dos jornais. 

O período em que há uma intensificação das notícias 

publicadas sobre a laicização do ensino, o debate entre republicanos e 

monarquistas e as contendas acerca do novo momento político que vivia o 

país, considerando o tema educação, tem dois momentos específicos 

encontrados nos jornais: um que se inicia em 1891 quando aparecem os 

primeiros conflitos entre o vigário Nascimento Castro e o diretor/fundador do 

Colégio Americano de Taubaté e outro iniciado em 1903 quando dois outros 

jornais oposicionistas, que mantém praticamente o mesmo grupo de 

colaboradores dos periódicos anteriores, se destacam na cidade – O 

Taubateano e A Verdade.  

O ano de 1905 é escolhido como corte final da pesquisa uma 

vez que o número de edições do jornal A Verdade não é mais encontrado nos 

arquivos e é o periódico que mais possuía artigos acerca do assunto. Já o 

Jornal O Taubateano encerra sua publicação nesse mesmo ano. Uma segunda 

razão reside no fato de que, os jornais subseqüentes a esta data aparecem 

isoladamente, sendo impossível neste caso verificar quais representações 

estavam se apresentando nesse campo de disputa e como diferentes grupos 

fizeram prevalecer sua concepção de educação, o que impossibilitaria o debate 

desta pesquisa, conforme o referencial justificado em Chartier (1990). 

Para analisar esse debate acerca do novo modelo republicano 

de educação, o texto está dividido em dois capítulos. No primeiro apresento as 
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mudanças sociais e econômicas vividas por Taubaté no início do período 

republicano e a importância da imprensa dentro desse contexto. A partir disso, 

enfoco o primeiro momento em que as discussões em torno do modelo 

educacional proposto pelo novo regime aparecem nas páginas dos jornais 

especialmente em dois periódicos com posições antagônicas: O Noticiarista e o 

Jornal do Povo.  As discussões então giram em torno da instalação do Colégio 

Americano de confissão protestante na cidade. Estabelecer as relações entre a 

instalação do Colégio, o novo modelo republicano de educação e um ponto 

nevrálgico que foi a questão da laicidade do ensino através dos artigos 

publicados nos jornais pelos grupos políticos que estavam no poder em 

Taubaté é o objetivo desse capítulo.  

Ao estabelecer a relação entre os grupos que utilizavam da 

imprensa para legitimar um discurso sobre a questão da laicidade do ensino e 

a instalação do Colégio Americano, analiso no segundo capítulo os aspectos 

que levaram ao fechamento do Colégio, o período de arrefecimento dos 

debates e posteriormente sua intensificação com o aparecimento de dois novos 

periódicos, que apresentam em sua lista de colaboradores alguns indivíduos 

que atuavam no O Noticiarista e no Jornal do Povo. Os dois jornais mantêm 

uma mesma posição antagônica, como seus antecessores: O Taubateano que 

reiteradamente “defende” os ideais republicanos e A Verdade, jornal 

claramente contrário a laicização do ensino e crítico das chamadas “mazelas” 

trazidas com a República. Nesse capítulo a análise passa a enfocar a maneira 

como esses grupos retomam uma discussão sobre a laicidade e acrescentam 

outros temas relacionados ao modelo republicano de educação, como a 

discussão acerca do método de ensino.  
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Capítulo I 

 

 

1. Taubaté no cenário republicano 

 

O Estado de São Paulo vivia um momento importante no 

cenário nacional. A expansão da cultura do café trouxe, além do 

desenvolvimento econômico, o aumento da população e elevado fluxo 

migratório. Segundo Caio Prado Júnior (1977), a partir dos primeiros anos da 

república, o café entrou numa fase de crescimento vertiginoso e avassalador e 

o eixo da vida econômica nacional se transferiria definitivamente para São 

Paulo. Todos esses aspectos foram essenciais para que a região fosse o 

centro da implantação desse novo modelo de educação (Antunha, 1976). O 

Vale do Paraíba, maior produtor de café do país, viveu intensamente essa 

realidade e Taubaté não ficou à margem desse desenvolvimento.  

Segundo Soto (2000), analisando a história da formação da 

cidade entre 1860 e 1935, do ponto de vista econômico, o plantio do café 

determinava as atividades produtivas em última instância; mas outros setores 

se desenvolveram à margem e até independentemente da atividade cafeeira. 

No final do século XIX e início do século XX a “urbe” foi incrementando seu 

papel de refúgio dos egressos das fazendas de café, dos latifundiários que 

transferiram definitivamente suas residências e também dos pequenos 

proprietários que visavam manter sua renda por meio da venda de sua 

produção ou ocupando cargos públicos. Para ela, ao contrário do que 

aconteceu a outras cidades do Vale, Taubaté continuou seu crescimento até o 

final do século XIX. À medida que o século avançava, a reformulação do 

espaço urbano tornou-se uma prioridade e definitivamente a ênfase do 

desenvolvimento, segundo a autora, se descolou definitivamente do meio rural 

para o urbano. Afirma ainda que “essa consciência das urgências urbanas” fez 

com que um setor estruturado da população, como os fazendeiros que “foram 

morar na cidade”, os profissionais liberais e os pequenos proprietários, 

sugerissem reformas que consideravam importantes para o desenvolvimento e 

crescimento de Taubaté, especialmente por meio dos jornais. 
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Nesse período de transição de século e modificações sociais 

significativas, ainda segundo a autora, a composição populacional mudou 

significativamente, e dentro de uma rígida hierarquização social, abriram-se 

algumas oportunidades de ascensão social. Alguns setores, cuja fonte principal 

de ingressos não provinha da lavoura e em princípio não faziam parte da elite 

dominante, cresceram e consolidaram seu peso social e político, como os 

negociantes16 que “em seus jornais apregoavam incansavelmente a 

importância de seu poder econômico”, argumento de que se serviam para 

incrementar sua participação política e assim influir em temas de seu interesse; 

e os profissionais liberais que chegaram a constituir um contingente 

diferenciado, mas ainda “incrustados nos centros de poder e ligados à velhas 

famílias da elite por laços de sangue ou profissionais”. Outro grupo que cresceu 

em número e importância, segundo ela, foi aquele relacionado com a educação 

- professores que, não raro ocupavam outros cargos e também protagonizavam 

iniciativas culturais. O interesse pela educação e por essas iniciativas abriu 

espaço para que essas figuras que se destacassem como formadores de 

opinião no estrado da imprensa. Para ela, apesar do grande número de 

analfabetos, um maior segmento da população lia o jornal ou se interessava 

por questões da atualidade, principalmente locais, de modo que o poder da 

pressão da imprensa era inegável. Neste cenário é que se dá um intenso 

debate sobre a laicização do ensino, proposta pelo novo regime republicano e 

que repercute nas páginas dos jornais em Taubaté a partir da instalação de um 

Colégio Americano de confissão protestante.  

 

Hilsdorf Barbanti (1977), ao estudar a origem das escolas 

americanas de confissão protestante na Província de São Paulo, nos mostra 

que o protestantismo era olhado como estruturalmente diferente do catolicismo, 

com possibilidade de vir a “engrossar as vanguardas políticas e culturais que 

no século XIX lutavam para o rompimento do ´statu quo`” (p. 146). Em outras 

palavras, a sociedade brasileira aceitava ou combatia o “espírito moderno” 

subjacente ao protestantismo – antes que a doutrina religiosa – do que mesmo 

modo como combatia ou aceitava a “modernidade” do liberalismo, do 

                                                 
16 Essa denominação enquadrava comerciantes de diverso porte, mas, apesar das diferenças, tinham uma 
consciência de grupo adquirida na defesa de seus interesses comuns. (Soto, 2000. p. 220) 
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positivismo, do cientificismo ou do republicanismo. Segundo ela, os 

representantes dessas novas correntes de pensamento na Província de São 

Paulo, vão aproximar-se das Igrejas Reformadas, propagadas pelos pastores 

norte-americanos, a aliar-se a elas na defesa dos princípios de democracia, 

individualismo, igualdade de direitos, liberdade de consciência e de crença, que 

umas e outras acreditavam veicular, bem como fazer frente comum ao regime 

monárquico e sua religião oficial. (p. 146-147). Para ela, os colégios 

americanos de confissão protestantes se tornaram influentes por conta do “jogo 

das forças vivas do pensamento político-cultural da época e no entrechoque 

das diferentes posturas religiosas, políticas e pedagógicas de então” (p. 2), o 

que pode ser facilmente verificável nos jornais que circulavam em Taubaté no 

final do século XIX.  

Na verdade, ainda segundo a autora, além do fato de serem 

absolutamente diferentes da maioria dos estabelecimentos paulistas 

contemporâneos, quer públicos quer particulares, e de concorrerem para 

atender à necessidade de instrução de algumas minorias estrangeiras, é 

preciso considerar também a idéia das vinculações do catolicismo com um 

espírito aristocrático, conservador e com velhos métodos pedagógicos, e a 

visão do protestantismo como versão religiosa dos ideais liberais e 

democráticos de que estavam imbuídas as lideranças políticas e culturais da 

Província de São Paulo, na época também ansiosas por uma renovação 

educacional.  Os protestantes tiveram o apoio também dos anti-clericais e 

maçons, cujas Lojas funcionavam como tradicionais centros de fermentação e 

difusão dos ideais liberais e democráticos. 

 

Até o final do século, verifica-se nos meios evangélicos, grande 

entusiasmo pela causa maçônica. A aliança entre maçonaria e 

protestantismo era característica da Igreja Reformada americana. A 

maçonaria parece ter representado um papel de grande importância 

já no estabelecimento dos norte-americanos sulistas no Brasil. Muitos 

desses imigrantes eram maçons de longa data quando vieram para 

cá. (Hilsdorf Barbanti, 1977. p. 147) 

 

Esse caráter renovador atribuído ao protestantismo está 

evidente nas páginas do Jornal do Povo que tinha como principal articulista o 
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Engenheiro Fernando de Mattos.  Nascido em Taubaté, foi aluno do Colégio 

São João Evangelista e posteriormente formou-se engenheiro civil pela Escola 

Central de Paris entre 1870 e 1875. De família abastada, foi responsável por 

um projeto inovador de abastecimento de água potável para a cidade. Segundo 

Silva (2007), 

 

Filho de grande proprietário rural, quando ainda estudante, exigiu dos 

pais o adiantamento de sua herança para que pudesse viajar, 

conhecer novas culturas, novas técnicas (...). Além de engenheiro, 

construtor do sistema de abastecimento de água (e) supervisor das 

redes de esgoto de Taubaté (...). (p.62-63). 

 

Filiado à Loja Maçônica, Fernando de Mattos foi um firme 

defensor do novo regime republicano que se instalava no Brasil. Usou o espaço 

da imprensa para fazer valer suas idéias em defesa da República e também 

oferecer esse espaço para todos aqueles que usavam das páginas dos jornais 

em nome da causa republicana. Foi colaborador do Liberal Taubateense em 

1887, proprietário do Jornal do Povo em 189017, redator do jornal A Razão em 

1897. Após três anos assume a redação do O Taubateano, e em 1907 do 

Jornal de Taubaté18. Todos eles, periódicos dedicados à defesa do regime 

republicano. Delegado da cidade em 1891, foi segundo Ortiz (1996) “severo 

adversário político do cônego Valois de Castro e de seu irmão o monsenhor 

Antonio Nascimento Castro”.  

Antonio Nascimento Castro, natural de São Luis do 

Paraitinga/SP, 44 quilômetros de Taubaté, formou-se em 1876 no curso 

preparatório e teológico do Ginásio Episcopal de São Paulo. Em 04 de 

fevereiro de 1883, assume a cadeira da paróquia de Taubaté e em 1898 é 

eleito para uma vaga na Câmara Municipal da cidade, onde fica até 1901. 

Essas divergências entre Fernando de Mattos e Nascimento 

Castro aparecem nas páginas dos jornais quando se dá o debate acerca da 

laicização do ensino com a instalação do Colégio Americano de Taubaté.  

                                                 
17 Em 1891, Fernando de Mattos volta a ser apenas colaborador do Jornal. Considerando que se tornou 
delegado da cidade nesse ano, acredito ser esse o indício que o levou a se afastar da direção do mesmo.  
18 Segundo Mello Jr (1983), apareceu em 1º de janeiro de 1899 com as mesmas características e 
dimensões do substituto (publicado em 1883). No final de 1907 seu proprietário, Honório Jovino entrega-
o à Fernando de Mattos que imediatamente o converte em Órgão do Partido Republicano (grifo meu). 
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2. O Colégio Americano e os primeiros conflitos  

 

A instalação do Colégio Americano de confissão protestante 

metodista em Taubaté, em 05 de março de 1890, suscitou, meses depois de 

sua inauguração, uma série de discussões encontradas nas páginas dos 

jornais que tinham como alvo a questão da laicidade do ensino. Segundo 

Long19 (1968), com base em boas recomendações referentes ao Colégio 

Piracicabano, algumas famílias taubateanas convidaram os representantes 

desse Colégio a abrirem um nos mesmos moldes em Taubaté. 

 

Em fins de 1889, oito anos após a abertura do "Piracicabano", 

algumas das mais destacadas e influentes famílias de Taubaté, 

cidade que então parecia ter um futuro brilhante, convidaram Miss 

Watts a fundar ali um colégio nos moldes do "Piracicabano". As 

missionárias todas, reunidas em janeiro de 1890, apoiaram a idéia e 

enviaram à Junta Missionária nos Estados Unidos, um abaixo-

assinado, pedindo que fossem tomadas imediatamente algumas 

medidas financeiras para dar início a este colégio. Mas a Junta não 

estava então em condições de atender ao pedido. Achando que essa 

era uma oportunidade boa demais para se perder, que o colégio 

poderia ser porta aberta ao Evangelho em Taubaté, o Rev. Kennedy, 

que era presbítero residente do distrito de São Paulo, ofereceu fixar 

residência ali, abrir um colégio e, ao mesmo tempo pastorear a igreja, 

assistido pelo Rev. J. R. de Carvalho. Com sua senhora, Jennie 

Wallace, para auxiliar na direção de um internato para meninas, 

iniciou em março de 1890, com uma matrícula de 17 alunos, o 

"Colégio Americano de Taubaté". (p. 125) 

 
Instalado na cidade, com evidentes fins de proselitismo, o 

Colégio, segundo a autora, “andava tão bem que a matrícula dobrou e triplicou 

em pouco tempo. As finanças iam admiravelmente bem, sendo preciso muito 

pouco auxílio da Igreja”. Em Cincoenta Annos de Metodismo no Brasil (1928), 

James Lillbourne Kennedy, fundador do Colégio afirma que, 

 

Logo afluíram para o Colégio grande número de alunos vindos não só 

da capital como do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

                                                 
19 Eula Lee Kennedy Long, filha de James L. Kennedy, fundador do Colégio Americano de Taubaté 
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Grande do Sul. A matrícula ia-se dobrando e triplicando em ano em 

ano. (...) Quando se abriu em 1890, pagava aluguel de 600$000 

anuais apenas, e quando em agosto de 1894, mudou-se para São 

Paulo, estava pagando 8.400$000 ou seja 14 vezes tanto no 

princípio. (p. 375) 

 

O Colégio cobrava uma taxa mensal de 30$000 para a 

instrução em regime de externato e 320$000, com direito a todos os materiais, 

em regime de internato20, valores que só poderiam ser assumidos por famílias 

das camadas média-alta que reivindicavam uma educação nos moldes dos 

melhores sistemas de ensino norte-americanos. Para Camacho (2001), essa 

elite que apoiou a instalação do Colégio, conservava suas tradições religiosas 

por meio de estreitos relacionamentos com a Igreja Católica. Para ele, o que 

precisa ficar claro é que apoiar a instalação do Colégio, não significou aderir à 

causa protestante na cidade (p. 80-81). Entretanto, como veremos no 

desenvolvimento deste trabalho, apenas por se declararem favoráveis à 

instalação do Colégio Americano na cidade, os indivíduos eram cobrados nas 

páginas dos jornais, por estarem se desviando do catolicismo. 

 

Para Camacho (2001), as intenções de se estabelecer um 

trabalho missionário na região do Vale do Paraíba paulista já evidenciavam os 

planos da Igreja Metodista com a nomeação de J. J. Ransom como pastor a 

cargo de todo o circuito valeparaibano. Segundo o site oficial da Igreja 

Metodista21, o período entre 1876 e 1886 é geralmente denominado de “missão 

Ransom”, visto que ele organizou toda a estrutura de expansão da igreja 

metodista no Brasil. Ainda segundo o site, Ransom casou-se com Annie 

Newman, no Natal de 1879, que faleceu em meados do ano seguinte. Ele 

então regressou aos Estados Unidos em busca de mais pessoas dispostas a 

contribuir na tarefa missionária do Brasil. Voltou, dois anos depois, em 26 de 

março, com James L. Kennedy, Marta Watts (fundadora do Colégio 

Piracicabano) e o casal Koger.   

                                                 
20 RIBEIRO, M. A. M. 1982. Taubaté e a Alternativa Industrial: 1891-1933. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. p. 161. 
21 http://www.metodista.org.br/index.jsp?conteudo=14 (último acesso em 04/04/2008) 
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Em maio de 1888, aconteceu em Piracicaba a Conferência 

Distrital Paulista da Igreja Metodista e entre os diversos assuntos tratou-se do 

“estabelecimento de novos campos, escolas dominicais, sistema de finanças, 

contribuições para a igreja” e uma recomendação para que, na próxima 

Conferência Anual que se realizaria em São Paulo, em Julho de 1888, se 

tomasse em consideração a necessidade de se abrir um novo campo na linha 

da E. F. de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo Taubaté o centro principal. 

(Kennedy, 1928) 

Para Salvador (1982), a idéia de abrir “trabalho em Taubaté”, 

se devia ao fato de que nenhum ramo protestante se instalara no “extenso Vale 

do Paraíba e no qual existiam cidades com população de 1000 a 7000 

habitantes”.  

 

Taubaté gozava de bom clima, boas condições econômicas e estava 

situada a meio caminho entre São Paulo e Rio. Pensava-se, 

outrossim, em Santos, Campinas, Indaiatuba e Ouro Preto, capital da 

província mineira. Excetuando-se a primeira e a última, as demais 

tinham recebido diversas famílias metodistas por mudança, e cujos 

lares ofereciam excelentes oportunidades para a evangelização. (p. 

140) 

(...) a abertura de novos campos,dando-se a primazia a Taubaté, com 

vistas a tornar-se um foco de irradiação no vale paraibano e o elo 

entre os dois distritos, separados por grandes distâncias. (p. 153) 

 

O início do trabalho missionário na cidade aconteceu em 

novembro de 1889 com a chegada dos reverendos E. A. Tilly, pastor agora da 

igreja em São Paulo, como adjunto do reverendo Kennedy e Bernardo de 

Miranda. Ainda segundo Salvador (1982), “alugaram uma casa à rua do 

Príncipe e no mês seguinte organizaram a igreja”.   

Dois meses depois da chegada de E. A. Tilly, o vigário 

Nascimento Castro escreve um artigo alertando seus paroquianos para se 

manterem “fiéis às tradições religiosas”. 

 

Solicito pelo bem da salvação, aviso aos meus paroquianos, cuja boa 

fé pode ser ilaqueada pelas argúcias dos ministros protestantes, que 

evitem assistir suas falações evangélicas. Mas, se algum paroquiano, 
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assistindo-as, tiver se retirado com dúvidas sobre a sua fé católica, 

convido-o com toda a instância, a vir com franqueza e confiança em 

expô-las, porque dar-lhe-ei resposta tranqüilizadora (...).Deus jamais 

permitirá que paroquiano meu tenha a desgraça de abandonar a fé 

cristã para atirar-se ao abismo da seita protestante.(O Noticiarista, 

19/01/1890, n. 144, p. 3) 

 

Nascimento Castro e o fundador do Colégio Americano de 

Taubaté, Rev. James L. Kennedy, por diversas vezes se “enfrentaram” nas 

páginas dos jornais sobre questões religiosas. Evidentemente, o debate 

iniciado com a vinda dos primeiros missionários protestantes metodistas à 

Taubaté, é absolutamente normal visto que estamos falando de uma cidade do 

interior com fortes influências católicas e que rechaçava qualquer possibilidade 

de desestabilização de seu statu quo. Entretanto, a criação do Colégio 

Americano na cidade coloca em questão uma série de representações sobre o 

significado da escola no seio da sociedade e todas as mudanças referentes à 

educação que estavam sendo propostas pela República que se instalava no 

Brasil. 

 

 

3. O Protestantismo e a “República em Perigo” 

 

Contra essa imagem “progressista” do protestantismo, 

assinalado por Hilsdorf Barbanti, como versão religiosa dos ideais liberais e 

democráticos modernos de que tanto se orgulhavam as lideranças paulista da 

época, o Noticiarista publica um editorial intitulado A República em Perigo, 

mostrando que o momento de festividades com a chegada do novo regime 

acabou, e que a partir desse momento era preciso ter cuidado com os 

discursos progressistas que defendiam idéias positivistas e maçônicas.  

 

Emudeceram os clarins oficiais. Apagaram-se os turíbulos que 

lançavam espirais rescendentes em torno da ditadura. Cessaram os 

banquetes dos sibaritas políticos. As filarmônicas dos festins não 

mais entoam epinícios nos salões deslumbrantes da moderna 

democracia. (...) Não padece dúvida que a República está afetada de 

uma grave enfermidade – talvez por deficiência de tratamento. 
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(...) Tendo ainda bem frescos na memória os fatos e as cerimônias 

auspiciosas que se deram na cidade federal desde um parto 

felicíssimo até o ato solene do batismo, longe de nós o pensar em tão 

dolorosa contingência, tanto mais, sabendo que a criança estava 

entregue aos cuidados dos “physicos-mores” do positivismo. (...) 

participando das gratas emoções que sentira o povo maçônico, 

quando no seu grandioso templo, se celebrara o batismo dessa 

deidade, que vinha quebrar-nos os grilhões do despotismo e abrir-nos 

a aurora da liberdade?  (O Noticiarista, 29/01/1891, NUM 248, p. 1) 

 

O jornal atribui à separação do Estado da Igreja, aos 

problemas enfrentados pela jovem república e que ao fazer isso deixava um 

espaço aberto para os protestantes. 

Já em 17/12/1891, em artigo intitulado Anarquia ou Monarquia, 

publicado no Noticiarista, o autor, Dr. L. P. Barreto, faz críticas ao regime 

republicano afirmando que, em dois anos, o fracasso da República não se deve 

à ação dos monarquistas mas dos próprios republicanos e que “só resta uma 

tábua de salvação, e está na hombridade e patriotismo dos ex-partidos 

monárquicos”. 

Em defesa do Colégio Americano, é publicado um artigo de 

primeira página no Jornal do Povo, relatando uma festa escolar, enaltecendo o 

Colégio e convocando os pais para realizarem a matrícula de seus filhos. 

 

Perfeitamente convictos dos muitos méritos e habilitações do ilustrado 

corpo docente do Colégio Americano, referimos nesta folha a 

descrição das festas escolares, que efetuaram-se nos dias 18 e 19 do 

passado, naquele importante estabelecimento de instrução e 

educação.  

Para um colégio que há poucos meses iniciou seus trabalhos 

pedagógicos, forma muito além da expectativa popular, os resultados 

finais. Os alunos lucraram muito adiantamento, como cabalmente 

provaram os exames de encerramento.  

Além de tudo, ali adquirem um certo desenvolvimento social, o que é 

bem raro ver-se nos nossos colégios de ensino primário e secundário.  

A opinião pública não poderia deixar de ser favorável ao colégio. 

Aprecio-se o progresso dos alunos e, uma excelente disciplina nas 

classes. 
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Parabéns portanto ao Colégio Americano, pelo brilhantismo com que 

terminou seu primeiro ano de ensino. 

É de se esperar que os senhores pais de família, estimulados pelos 

brilhantes resultados obtidos pelo Colégio, para lá mandem seus 

filhos, certos de que os verão um dia bem colocados e instruídos. A 

prosperidade do importante estabelecimento são os nossos desejos. 

(Jornal do Povo, 11/01/1891, n. 125, p. 1) 

 

Ao utilizar expressões como “ilustrado corpo docente”, “grande 

progresso dos alunos” ou fazer comentários sobre a “excelente disciplina na 

classe” o jornal deixa claro sua campanha em qualificar o Colégio Americano 

como a vanguarda da educação em Taubaté comparando-o com os colégios 

de ensino primário e secundário da cidade que, segundo o trecho citado, não 

possuem o “desenvolvimento social” que pode ser visto no Colégio protestante.  

Publica ainda diversas propagandas do Colégio Americano 

discorrendo sobre suas “ótimas instalações” e informando se tratar de um 

Colégio com um internato para meninas e externato para meninos. 

A partir desse momento, fica evidente que esse “espírito 

moderno” subjacente ao protestantismo, conforme coloca Hilsdorf (1977), 

passou a ser combatido pelo vigário Nascimento Castro. O que se coloca são 

dois cenários distintos: de um lado um Colégio que representava, para homens 

como Fernando de Mattos, uma nova postura religiosa, política e pedagógica e 

para um outro segmento, liderado pelo vigário da cidade, uma ameaça às 

bases católicas do município. Para Nascimento Castro, como já dito 

anteriormente, ao “retirar Deus das escolas”, possibilitava a proliferação desses 

colégios que eram “verdadeiros antros de perversão”22. Abria-se então um 

espaço para a instalação de colégios de confissão não-católica que se 

apresentavam como renovadores e modernos.  

Esse caráter renovador e moderno atribuído ao Colégio 

Americano vai ao encontro do novo modelo de educação propagandeado pelos 

republicanos, baseado numa escola renovada nos seus métodos, nos 

processos de ensino, nos programas e na organização didático-pédagógica23. 

                                                 
22 O Noticiarista, 21/02/1892, nº. 355, p. 01 
23 Modelo esse que culminaria na instalação dos primeiros grupos escolares com o decreto 248, de 26 de 
julho de 1894, no governo Bernardino de Campos. (Antunha, 1976) 
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Esse era o estímulo que levava homens como Fernando de Mattos a apoiar o 

Colégio Americano. 

O ano de 1891 é marcado por diversos ataques feitos ao 

Colégio e ao protestantismo nas páginas do Noticiarista. O editorial do dia 

25/06/1891, acusa o Colégio de inculcar valores religiosos nas crianças, 

 

(...) A Consciência de serem (os protestantes), propagandistas de 

uma seita, pagos para fazerem propaganda de sua religião, que 

preferem, talvez, pela missão que desempenham, parece denunciar a 

preferência que deram, ao imigrar para cá, ao gênero de profissão 

que agregaram aquela tarefa, para o fim de captarem, pelo Colégio, o 

germem da sociedade, ou antes o coração da criança, para 

catequese do homem. (...) Esquecidos de que a educação não se 

transplanta de um ponto para o outro, sem ser levada por elementos 

sólidos, que se sucedam por série de gerações (...), instalam-se com 

casa aberta de culto religioso e propaganda, único intuito que os 

trouxe e colocam ao pórtico que promiscuamente fez penetrar nesse 

edifício a denominação de templo de educação. (O Noticiarista 

25/06/1891, n. 290, p. 1) 

 

Mais do que apenas revelar o caráter proselitista do Colégio, o 

editorial desqualifica o corpo docente e o acusa de usar as crianças, “germem 

da sociedade” como o caminho para a catequese protestante.  

O temor do setor católico da cidade era a perda de uma 

hegemonia que se estabelecia em diversos setores da sociedade inclusive na 

educação. Hegemonia abalada pela vinculação da idéia do catolicismo com o 

espírito aristocrático e conservador, contrapondo-se a uma versão religiosa dos 

ideais liberais e democráticos, representada pelos protestantes.  Em uma 

cidade interiorana de profunda tradição católica, era uma ameaça que 

precisava ser combatida.  

Continuando com o propósito de desqualificar o Colégio, o 

Noticiarista publica em primeira página um longo texto pretendendo analisar o 

Colégio Americano “no seu ponto de vista social, ou como se diz na época, à 

luz da Sociologia”, para depois, segundo o jornal, fazer uma análise do ponto 

de vista moral e econômico. Defendendo a educação como elemento básico da 

sociedade, o artigo tenta mostrar que cada povo possui sistemas e costumes 
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diferentes, mas com relação à educação é impossível utilizar um modelo 

“estrangeiro” a ser aplicado no Brasil, principalmente em Taubaté que 

 

dispensa a orientação estranha, porque tem em vista na educação as 

coisas de utilidade prática e real e não a espetaculosa aparência do 

poliglotismo, da biologia ou da heráldica de coisas, senão vãs, menos 

úteis que outras, na vida real. (O Noticiarista, 14/06/1891, NUM 286, 

p. 1) 

 

Afirma ser impossível a permanência dessa instituição de 

ensino na cidade por ser “bem pouco exeqüível” a identificação de duas raças 

tão diferentes e que, os professores do Colégio podem possuir uma ótima 

formação, mas não para ser aplicada numa cidade avessa ao “estrangeirismo”. 

 

Os americanos do Colégio em discussão, não podem se furtar à 

contingência em que estão colocados de serem, se o são, mestres do 

que aprenderam em sua terra, em seu lar.  

É, ou poderá ser, muito bom, tudo quanto aprenderam lá; é ou poderá 

ser muito boa a religião que adotaram lá; porém será para eles, os 

americanos do Norte e não para nós; será ainda para os que vivem 

influenciados pela mania do estrangeirismo, porém não para Taubaté.   

(...) Este povo que não precisa ser influenciado pelo estrangeirismo, 

herdou educação tradicional de uma nação valorosa nos seus fastos 

e gloriosa pela sua história, ainda que pequena no vulto do mapa nas 

nações. (...) Este povo não é mais selvagem para receber o influxo da 

monomania poliglota, pois tem de seus avoengos – exemplos de 

educação – e não quer aprender o inglês, sem se preparar na língua 

vernácula, que o norte americano não lhe poderá ensinar. (Id. Ibdi.) 

 

 

O autor do artigo ressalta a importância da língua pátria como 

identidade nacional e que está ameaçada por esse “estrangeirismo”. As críticas 

sobre a impossibilidade dos professores do Colégio Americano de dominarem 

a língua portuguesa, são exploradas diversas vezes, especialmente quando o 

jornal analisa os erros gramaticais do Rev. James L. Kennedy, em artigos 

publicados no Jornal do Povo, que serão analisados posteriormente.  
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O Jornal do Povo, em artigo assinado por José Antonio Lopes 

Ferreira, professor conhecido na cidade por seus posicionamentos políticos24 

responde às críticas feitas aos métodos25 usados no Colégio Americano. Ele 

argumenta que, para analisar o Colégio do ponto de vista moral e econômico 

seria preciso, antes de tudo ,“que o autor soubesse qual a educação que ali se 

dispensa, quais os métodos e meios de instrução, qual a moral que ali se 

ensina – pela palavra e pelo exemplo”, e acusa o autor do artigo publicado no 

O Noticiarista de não saber a diferença entre educação e instrução. 

 

(...) nem tampouco dá mostras de ter uma compreensão exata das 

leis sociológicas – à cuja luz tem a pretensão de fazer seu exame.  

Se o nobre articulista tivesse se aprofundado no estudo da sociologia, 

não taxaria de “mania de estrangeirismo” o proceder daqueles que, 

menos acanhados de idéias, mais tolerantes em seu modo de pensar, 

menos preocupados com a “posse do penacho” que com o progresso 

e futuro da pátria, vêm no emigrado culto e inteligente que aborda as 

nossas plagas, não um simples estrangeiro mas um obreiro do 

progresso , um colaborador ativo e aproveitável na reconstrução da 

pátria, reconstrução que deve começar pela educação da mocidade, 

dos homens do futuro. (...) escreve os seus artigos para escangalhar 

com o Colégio Americano, cujo plano de educação ele não conhece, 

cujo método de instrução ele não pode avaliar. Estes homens sabem 

tudo nessa terra de bacharéis! (Jornal do Povo, 28/06/1891, n. 155, p. 

1) 

 

Com os olhos voltados para os países europeus e 

principalmente os Estados Unidos, os republicanos paulistas assistiram 

                                                 
24 O professor foi o autor de um artigo publicado no Jornal do Povo, defendendo o Socialismo e dizendo 
que “existe um outro tipo de escravidão: a do operário”. (10/08/1895). Também apareceu em uma lista 
com possíveis candidatos às eleições municipais como “membro do partido socialista”, junto com outras 
figuras da política taubateana que diversas vezes publicavam artigos ou eram citados nos jornais como 
defensores do regime republicano. 
25 Em 1892 os alunos do Colégio Americano criam um jornal chamado A Infância. Nele, publicam 
notícias sobre o Colégio, alunos, professores e atividades lá desenvolvidas. Na segunda publicação, de 
14/03/1892, o jornal informa que para a primeira classe de português do colégio foi adotada a “excelente” 
gramática de Júlio Ribeiro. Segundo Silva (2006) Júlio Ribeiro publica em 1881 sua Grammatica 
Portuguesa, que, por ser de extração positivista, consolida no Brasil uma concepção da linguagem como 
um conjunto de regras científicas, positivas, que devem ser seguidas como normas prescritivas 
invariáveis. O fato de o Colégio Americano adotar a gramática Júlio Ribeiro, que foi professor do Colégio 
Americano de São Paulo, nos mostra uma tendência considerada moderna por aqueles que acreditavam 
nesse novo modelo de educação republicana. Um indício de qual modelo estava sendo adotado no 
Colégio. 
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impressionados à constituição dos sistemas nacionais de ensino nesses países 

e seus avanços educacionais (Souza, 1998). Para eles, seria preciso então (re) 

inventar a escola primária objetivando novas finalidades, concepção 

educacional e organização do ensino. Mudanças essas, defendidas por 

homens como o professor José Antonio Lopes Ferreira, que em nome dessas 

mudanças contesta no jornal o uso do termo “estrangeirismo”. 

Encontrei uma série de artigos publicados no Noticiarista 

tentando desmoralizar o Professor José Antonio Lopes Ferreira apontando 

seus erros gramaticais e o acusando de ser conhecido por “suas 

irregularidades comprometedoras da educação moralizadora e da instrução 

sólida26”. Uma estratégia para desqualificar o professor, chamado de 

“anormalista”27 pelo jornal. 

 

O erudito polemista, quando elaborou a sua contestação, parece que 

estava atacado do vírus rábico ou pelo menos de ligeiro acesso de 

alienação mental. (...) E continua o sr. Lopes, afirmando que o escritor 

destas linhas não foi feliz querendo substituir essa frase: “Ainda mais 

permaneceu na companhia etc”, por esta outra que é correta e a que 

ele chama de antiguada (sic) (observação do autor): - “Ainda há mais: 

- permaneceu em companhia  etc.” 

O tal homem em seu histerismo gramatical, ficou alucinado e não 

compreendeu que restituímos a oração do verbo há, oculto por elipse, 

não só para tornarmos mais claros o sentido, como também para 

mostrar-nos a razão da corrigenda que fizemos à pontuação do 

período, colocando dois pontos onde impropriamente existia vírgula .  

Já que prometemos dar gratuitas e divertidas lições de gramática ao 

Sr. Prof. Lopes Ferreira, refutando seus enormes dislates, 

continuaremos no número imediato. (O Noticiarista, 25/06/1891, NUM 

290, p. 1) 

 

 O Noticiarista continua a polêmica contra o professor José 

Antonio Lopes Ferreira e a campanha de desmoralização do Colégio inclusive 

relacionando o mal comportamento dos alunos à falta de moral cristã. 

 

                                                 
 
26 O Noticiarista, 25/06/1891, NUM 290, p. 1. 

27 O Noticiarista, 14/06/1891, NUM 286, p. 2. 
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Com ares de atleta, mais um denodado campeão atirou-se à liça da 

imprensa em defesa do célebre colégio americano, já muito 

conhecido pelas suas irregularidades comprometedoras da educação 

moralizadora e da instrução sólida. (grifo meu).  

(...) Não é com uma verbiagem sediça e gasta, com expressões 

grosseiras e ofensivas contra a classe clerical, à qual esta cidade 

deve inegáveis serviços em prol da educação da mocidade, que 

conseguirá elevar o tão decaído prestígio do Colégio Americano.  

(...) Não procura salvar os créditos abalados do colégio americano, 

conhecendo o mal grave que lavra em seu grêmio pela completa 

ausência de zelo e critério na educação, aconselhando aos seus 

diretores o exemplo do respeito às crenças do povo, mais vigilância 

sobre seus alunos que chegam a fazer das sacadas mictório público, 

mais prudência em eliminar o célebre quarto escuro para castigo de 

moças28, filhas de família e finalmente a dissolução da escola mista, 

cuja conseqüência inevitável será o desenvolvimento de um 

platonismo precoce na mocidade, que a freqüenta, desde que não 

haja uma rigorosa disciplina moral. (...) Não é, não pode ser uma casa 

de educação, digna da confiança de pais honestos e católicos: é um 

antro de perversão moral para a família cristã. (grifo meu) 

(28/06/1891, n. 291, p. 1) 

 

A desqualificação do Colégio, portanto passa pelo discurso da 

incapacidade do mesmo de moralizar e civilizar o indivíduo.  

O autor do artigo chega a dizer que não é contra o ensino nas 

escolas fundadas por estrangeiros e cita duas delas. Um colégio fundado pelo 

dinamarquês Edmundo Morewood, Colégio São João Evangelista, que possuía 

aulas de catecismo ministradas por um padre católico, e um internato fundado 

pela irlandesa Miss Annie Stafford, no ano de 1891. 

 

É de justiça que se lavre um protesto contra a estulta comparação 

entre o célebre Colégio Americano e o notável colégio aqui outrora 

dirigido pelo insigne educador Edmundo, de saudosa memória. 

Protestante mais pelo apego a uma tradição de pátria e de família, do 

que por uma convicção profunda, Edmundo nunca fez do seu colégio 

um meio especulador de propaganda protestante. Ao contrário, com 

uma admirável delicadeza de consciência, fazia timbre em modelar os 

                                                 
28 O autor está se referindo a um fato, que será analisado posteriormente nesta pesquisa, envolvendo um 
professor do Colégio Americano e uma aluna que, segundo o jornal, ficou presa num “quarto escuro”.  
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corações de seus alunos na prática sincera e esclarecida da religião 

de seus pais. 

(...) Neste estabelecimento de verdadeira educação, nunca se ouviu 

sair dos lábios deste provecto educador uma só palavra duvidosa que 

pudesse incutir em seus alunos o menor desprezo à fé católica.  

Quanto à ilustrada Mlle Stafford, fique certo o articulista que paira 

acima das suas recriminações odiosas, porque, (...) tem sabido captar 

a confiança das famílias, elevando o seu colégio à altura de um 

verdadeiro santuário de educação. (id. Ibdi.) 

  

O autor, ao elogiar a atuação de “outros” estrangeiros que 

atuavam na cidade, revela uma estratégia de atacar não os estrangeiros, mas 

aqueles que não querem se “adaptar” a uma estrutura estabelecida. Annie 

Stafford, antes da fundação do colégio já havia residido na cidade e foi 

preceptora de Etelvina, filha única do Comendador David Lopes da Silva 

Ramos – o Barão de Jambeiro. Etelvina casou-se posteriormente com o 

advogado Antonio Pereira da Silva Barros, de tradicional família taubateana 

(Passarelli, 1996). Com pode-se perceber, tanto Edmundo Morewood como 

Annie Stafford não representavam um perigo para a estrutura católica vigente. 

Enquanto ele inaugurou um colégio com aulas de catecismo católico, ela já 

havia se incorporado à elite taubateana da época. Percebe-se a intenção do 

articulista em justificar o apoio aos estrangeiros que se instalaram em Taubaté 

que, segundo o jornal, não representavam um perigo para a sociedade. Cita 

também o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, de confissão católica, 

fundado em 25 de maio de 1879, sob a direção da Congregação das irmãs de 

São José de Chambéry 29. 

 

(...) seu turno sempre florescente está com cento e setenta alunas, 

tendo já recusado maior número do que tem o decantado americano, 

para atestar a sua inabalável reputação e a elevada confiança dos 

escrupulosos pais de família. (O Noticiarista, 28/06/1891, n. 291, p. 1) 

 

Em meio a essa discussão, dois fatos envolvendo um professor 

do Colégio Americano, são usados como argumento tanto por apoiadores 

como opositores do Colégio. O primeiro deles ocorrido em 14/03/1891 durante 

                                                 
29 (Almanaque Ilustrado de Taubaté - 1905) 
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uma procissão do Senhor dos Passos, e o outro em abril do mesmo ano, após 

um castigo aplicado pelo mesmo professor à uma aluna. 

 

 

4. O Acirramento das críticas ao Colégio 

 

Segundo artigo publicado no Noticiarista, durante a procissão 

do Senhor do Passos, realizada em março de 1891, o professor J. L. Bruce30, 

Ministro da Igreja e professor do Colégio Americano, assistindo a passagem do 

cortejo em uma janela do próprio Colégio, foi solicitado pelo Bispo do Rio de 

Janeiro, que conduzia a procissão, a retirar o chapéu em sinal de respeito, o 

que não aconteceu. A partir disso, os devotos se revoltaram e começaram a 

apedrejar o Colégio.  

 

(...) O povo reunido em número excedente a seis mil pessoas, 

protestou contra o infame proceder do atrabiliario ministro.(...) Nulos 

na doutrina, os ministros protestantes, que não passam de 

verdadeiros especuladores (...). A população de Taubaté vivia 

tranqüila, havia paz no seio das famílias taubateanas, quando 

infelizmente dois indignos filhos desta cidade, procurando corrompê-

la e levados pelo malévolo intuito de perturbar o sentimento religioso 

desta católica população, tiveram a inglória incumbência de 

transportar para esta cidade ministros protestantes, não podendo 

encontrar melhores agentes do que estes para prejudicar nossa 

população com distúrbios e desacatos. (...) Começaram seu nefando 

proselitismo com a fundação de um colégio de exclusiva propaganda 

protestante, tendo infelizmente encontrado pais pouco escrupulosos 

que não trepidaram diante de Deus e de sua consciência em entregar 

às mãos mercenárias dessas aves de arribação da Norte-América a 

educação de seus pobres e desventurados filhinhos. (O Noticiarista, 

19/03/1891, NUM 262, ano III, p. 1) 

 

O artigo ainda condena Fernando de Mattos, que nesta ocasião 

era o delegado da cidade. Segundo o jornal, ele fez os soldados “sacarem as 

armas” e saiu em defesa do professor J. L. Bruce. Um ato que representava um 

                                                 
30 Professor formado pela Universidade de Vanderbilt, USA, chega ao Brasil em outubro de 1890 com o 
objetivo de abrir um colégio para meninos em Piracicaba. (Kennedy, 1928, p. 12) 
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“fazer fogo ao povo de Taubaté que protestava contra um insulto e defendia 

suas crenças cristãs” e ainda chama Fernando de Mattos de “um provocador 

armado que tentava derramar o sangue e tirar a vida de seus 

conterrâneos ! (grifo meu)” 

 

Relatando o fato em seu livro, Do meu velho baú metodista 

(1968), Eula Long descreve que ao ser solicitado que retirasse o chapéu, o 

professor J. L. Bruce que não entendia o pedido do Bispo, só percebeu a 

gravidade do seu gesto quando começaram a atirar-lhe pedras.  

 

Saiu e foi para outro lado da sacada onde a procissão também 

passava. Aí também o apedrejaram, sem ele saber que era por causa 

do chapéu. Foi o Sr. Camargo que lhe disse a causa. Como resultado 

foram estilhaçados todos os vidros das janelas do colégio. Mas não 

foi esse o fim do incidente. Aquela noite, na ausência do Rev. 

Kennedy, o Rev. Justiniano de Carvalho ia dirigir o culto. Quando os 

desordeiros viram o salão de culto aberto, queriam entrar de assalto 

para destruírem tudo. O que impediu o ato foi a energia da polícia e 

das pessoas grandes da cidade. O motim era composto de mais de 

500 pessoas. Uma força policial estacionou defronte à casa, armada 

de espingarda, para evitar a desordem. (...) Para dar termo ao motim, 

alguns amigos se lembraram de pedir ao bispo católico que se 

esforçasse por sua autoridade ou conselho a dar termo àquela 

desordem. Acompanhado de outros, o bispo dirigiu-se ao grupo e 

fazendo um discurso a favor da religião da qual era ministro, finalizou 

dizendo: "Como ministro de Cristo, vos peço - abandonai essa casa!” 

Eis aqui a estória de quanto barulho causou um chapéu!. (Long, p. 

127) 

 

É preciso, neste caso, verificar como o fato é apresentado nos 

jornais pelos indivíduos que tentam desqualificar o Colégio Americano e seu 

modelo, que representava para os republicanos o caminho para a esperada 

renovação educacional. 

Seus opositores acusam o Colégio de ser o responsável pelos 

problemas vividos na cidade que “vivia tranqüila” até que “dois indignos 
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filhos desta cidade 31, (...) levados pelo malévolo intuito de perturbar o 

sentimento religioso desta católica população ”, trouxeram os protestantes 

para Taubaté com o objetivo de criar aqui “esse Colégio”! Acusa os pais que 

matricularam seus filhos, de serem “pouco escrupulosos ” por entregar “às 

mãos mercenárias dessas aves de arribação” a educação dos seus filhos. Não 

aceitam a posição tomada por Fernando de Mattos – como dito anteriormente, 

defensor do Colégio e do regime Republicano – na ocasião delegado da cidade 

por, segundo o jornal, ficar ao lado dos protestantes. Mesmo não encontrando 

edições do Jornal do Povo contestando o fato, é possível verificar nas páginas 

do Noticiarista como isso aconteceu. Segundo artigo publicado no Noticiarista 

em 07/05/1891, o fato foi relatado ao Promotor Público que se posicionou 

favorável ao Delegado Fernando de Mattos justificando estar seguindo a lei 

Constitucional que garante a liberdade de culto a qualquer cidadão e que não 

houve ofensa ao culto católico em questão.   

Em maio do mesmo ano, uma nova procissão aconteceu na 

cidade – a Procissão da Ladainha –  e segundo artigo publicado no Noticiarista 

em 07/05/1891, o “mesmo ministro protestante que pela semana santa 

provocou com suas insolências um sério distúrbio, ficou em pé no pátio e mais 

uma vez não tirou o chapéu”, e que, graças ao bispo que conteve o povo, nada 

mais grave aconteceu. 

O segundo fato envolvendo o professor J. L. Bruce, refere-se à 

um castigo aplicado por ele à uma aluna do Colégio. A notícia é publicada no 

Noticiarista em 06/04/1891, afirmando que a aluna “ficou presa numa sala 

escura (...) ou por porque não tivesse dado boas lições nas aulas ou mesmo 

por prévia indisposição do sr. Bruce contra ela”. Ainda segundo o jornal, no 

outro dia foi obrigada a ficar de novo na sala escura com o professor e diante 

da resistência da menina “agarrou-a violentamente, brutalmente e forçou-a a 

entrar para o quarto destinado à sua prisão. (...) vendo que teria que ficar 

novamente presa e sozinha com aquele homem, o irmão viu e avisou em 

casa”32.  

                                                 
31 Não encontrei fontes que pudessem indicar quais os indivíduos que foram até Piracicaba, para trazer 
para Taubaté pessoas que instalassem aqui um Colégio, com as mesmas características do Piracicabano.  
32 O Noticiarista, 06/04/1891, NUM 283, p.2.  
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O fato repercutiu em diversos artigos publicados no Noticiarista.  

Não encontrei edições do Jornal do Povo que contestassem o ocorrido, mas é 

possível identificar como o mesmo se contrapôs analisando os artigos de seu 

opositor, o Noticiarista. Em 07/06/1891, é publicado um artigo que contesta a 

defesa feita pelo Rev. Kennedy do acontecido. Segundo o jornal, Kennedy 

esclarece que o castigo foi “bem aplicado” pois a aluna se recusou a terminar 

uma lição solicitada pelo professor e por isso foi obrigada a ficar em uma sala 

terminando a tarefa solicitada. Dentro da sala ficaram, segundo Kennedy, o 

professor J. L. Bruce e uma professora. Kennedy defende a posição do 

professor e reitera a importância do castigo dado. O Noticiarista coloca que 

“nunca afirmou” que a aluna tenha ficado sozinha com o professor. Pede que 

os leitores leiam o artigo anterior para verificarem como o jornal de posicionou. 

Além disso, aproveita para “corrigir” os erros gramaticais do Rev. Kennedy, 

estratégia para desqualificar o reverendo, que era professor do Colégio, e todo 

o corpo docente. Mais uma vez o jornal reforça a denúncia do estrangeirismo e 

a falta de conhecimento da língua pátria pelos educadores protestantes.  

 

Para provar a inépcia do corpo docente, é bastante analisar o 

espalhafatoso boletim, (...) que essa peça monumental, além de não 

ter estilo, é um imbróglio de monstruosidades gramaticais. 

Vejamos, pois, se é real o que afirmamos. 

Diz o boletinista: “Convém notar aqui (vírgula), que é como diz o 

mesmo articulista (vírgula ainda), ele não sabe o que diz (ponto). Pois 

ele diz, querendo explicar etc.” 

Sobre estar deploravelmente redigido este parágrafo, com repetições 

só desculpáveis a um colegial bisonho, que ainda ande a fazer seus 

primeiros exercícios de redação, acham-se incorretamente 

empregados diversos sinais ortográficos. Também merece reparo a 

conjunção subordinativa – pois – ligando dois períodos, quando é 

certo que essa conjunção de 2ª classe, exprimindo circunstância de 

causa, só pode ligar duas orações, subordinando a segunda à 

primeira. Assim é que deverá estar ortografado, o parágrafo 

transcrito, sem mudança de uma só palavra: 

“Convém notar aqui que é como diz o mesmo articulista: ele não sabe 

o que diz; pois ele diz, querendo explicar etc” 
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(...) Infeliz povo taubateano! Nós vos lastimamos. Como se abusa tão 

descaradamente da vossa credulidade! Como se vos impinge gato 

por lebre, contando com a vossa suposta ignorância!! 

Infeliz povo! Nos vos lastimamos. 

(...) que ensino sólido e substancial podem esses homens fornecer à 

infância de nosso país, se ignoram os preceitos mais comezinhos da 

gramática de nossa língua? E, no entanto, apregoam-se aos quatro 

ventos, como catequizadores de um povo civilizado, pretendendo 

reunir em si todas as aptidões necessárias para fornecer a este povo 

uma instrução edificante e moralizadora! (O Noticiarista, 07/06/1891, 

NUM 284, p. 1) 

  

O Noticiarista continua a publicação de diversos artigos 

desqualificando o Colégio. Em um deles mostra o “perigo” de se manter essa 

instituição na cidade. Diz que, tendo sido fundado logo após a proclamação da 

República, teve o apoio dos republicanos que achavam que esse “era o melhor 

regime político”, apenas por ter dado certo na América do Norte, mas “não 

parece estar resolvendo os problemas do país”.  

 

(...) afirmou muito republicano sincero que o advento da República – 

sob os moldes da soberba América, e sem o parlamentarismo dela – 

só nos trouxe males e não benefícios, e requintou aqui, agora, a 

liberdade soprada de lá o que havia de algum defeito nos saudosos 

tempos da forma monárquica. (O Noticiarista, 11/06/1891, NUM285, 

p. 1) 

 

Continua, afirmando que o Colégio tem um reduzido número de 

alunos enquanto o colégio de Miss Sttaford “conta com mais de 200 alunas!”, 

mesmo tendo apenas seis meses de fundação, “diferentemente do Colégio 

Americano que há um ano se instalou na cidade”33.  

Essa associação direta à América do Norte, conforme Hilsdorf 

(1977), era vista pelos republicanos como a modernidade que deveria ser 

incorporada à realidade brasileira e, para os republicanos da cidade, o Colégio 

Americano era a concretização desses anseios. Esses artigos, que contestam 

essa incorporação , usam do Colégio Americano e os fatos que o envolvem, 

para questionar os problemas do regime republicano e atribuí-los ao decreto 

                                                 
33 O Noticiarista, 11/06/1891, NUM 285, p. 1 
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que tornou laico o Estado brasileiro. Para esse grupo, “tirar” Deus das escolas 

foi o erro cometido pelos republicanos. Para eles, se declarar católico 

significava diretamente não apoiar um Colégio de confissão protestante. O 

professor José Lopes Ferreira, que se notabiliza por ser um defensor do 

Colégio Americano em Taubaté, á acusado pelo Noticiarista de ser incoerente 

por se “declarar católico” e ao mesmo tempo “defender o Colégio Americano”.34 

 

A publicação de uma notícia, no Noticiarista, sobre a abertura 

de um novo colégio de confissão católica na cidade – o Colégio São José – 

aprofunda as críticas ao regime republicano e ao Colégio Americano. No 

referido artigo, assinado pelo vigário Nascimento Castro, ele enaltece os 

benefícios da instalação do Colégio e que, “sendo amante da verdadeira 

civilização , e católico por convicção firme e profunda, o povo de Taubaté não 

pode e não deve se manter indiferente” (grifo meu). Que a instituição tem como 

objetivo, formar os corações nas “práticas do bem” e também para  

 

impedir que o ensino contrário às nossas crenças católicas venham 

perverter a educação da mocidade cristã. (...) Para os pais de família 

que sabem ter uma compreensão exata do imperioso dever da 

educação de seus filhos, não é somente pelo adiantamento de 

estudos que um colégio deva merecer a sua confiança; mas, 

principalmente, pelo lado moral da educação. Já Platão dizia, 

inspirado pelo bom senso: A muita ciência com uma educação má, é 

um dos maiores perigos da sociedade.. (...) A instrução sem 

educação é um mal gravíssimo, e a educação é impossível sem a 

moral cristã, da qual a igreja católica é a única e legítima depositária. 

(grifo meu) (O Noticiarista, 21/02/1892, NUM 355, p. 1)  

 

Segundo Janotti (1984), essa postura por parte daqueles que 

não aceitavam as mudanças advindas com a República, esses “saudosistas”, 

em geral católicos radicais, descontentes com as mudanças ocasionadas pela 

ordem republicana, com as reivindicações das camadas urbanas e com a 

secularização do Estado, apegavam-se exclusivamente à crítica moralista dos 

novos costumes políticos e sociais. 

                                                 
34 O Noticiarista, 18/06/1891, NUM 287, p. 1 
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Ao criticar o governo republicano, Nascimento Castro associa a 

laicidade do ensino ao “perigo” dos protestantes, que usam da educação para 

inculcar valores de um ateísmo disfarçado de religião. 

 

(...) principalmente nesta quadra desoladora, em que os empolga 

dores do governo de nossa (ilegível) pátria tiveram a sacrilégia 

ousadia de eliminar o Deus das escolas e por outro lado o 

protestantismo, que é o ateísmo disfarçado sob a capa de uma fé 

morta. 

(..) ocorre ainda que grande mal fazem esses colégios (protestantes), 

verdadeiros antros de perversão deixando-os num estado de dúvida, 

que as inteligências inexperientes leva quase sempre à descrença 

formal. Não se tornam bons católicos e nem são protestantes; 

tornam-se ateus em todas as suas desenvolturas. Este mal 

infelizmente já se vai fazendo sentir no meio deste nosso bom e 

católico povo. Uma piedosa e boa mãe de família vimo-la derramar 

sentidas lágrimas, porque sua filha, que nesta cidade freqüentava o 

colégio protestante, estava descrente, a ponto de negar até mesmo a 

existência de Deus. Razão tinha esta pobre mãe para lamentar, 

porque a descrença é um perigo e uma fealdade nessa idade e 

principalmente nesse sexo em que a vida deve ter as mais belas 

irradiações. É simplesmente desolador. (grifo meu) (Id. Ibid.) 

 

Em 07/04/1892, em editorial intitulado Os declamadores do 

Jornal do Povo, O Noticiarista critica aqueles que escrevem no Jornal do Povo 

condenando-os por se porem à serviço de “seitas perniciosas” só para 

satisfazerem “os desejos de um pequeno grupo de dissidentes em torno do 

qual gira uma turba anônima sem fé e sem crença alguma”.  E completam 

 

Por esse caminho erradio que tomaram, por essa vereda tortuosa 

onde só poderão encontrar a barreira invencível da crença popular, 

prevemos que só tem a colher frutos amargos e a execração da 

mentalidade católica. Os ilustres paladinos, a exemplo de todos 

quantos pelejam a favor de uma causa injusta e impiedosa, não 

podem esperar senão um resultado negativo e fatal. (O Noticiarista, 

07/04/1892, n. 368, p. 1) 
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O vigário Nascimento Castro e o Rev. James L. Kennedy foram 

protagonistas de uma extensa disputa nas páginas dos jornais. Em nome do 

ataque ou defesa do Colégio, notabilizaram um debate que se estendeu por 

onze artigos publicados no Noticiarista. Infelizmente, com já citei anteriormente, 

seguindo essa “tradição” na preservação e uso das fontes, não encontrei os 

números relativos ao assunto no Jornal do Povo o que não desqualifica a 

análise pois, as respostas dadas ao Rev. James L. Kennedy, pelo vigário 

Nascimento Castro, indicam como foi conduzido o debate. 

Os artigos intitulados de Polêmica Religiosa: O 

protestantismo e a infalibilidade da Igreja , marcados por críticas e ameaças 

mútuas, seguem nos dias 19/06, 26/06, 07/07, 14/07, 21/07, 24/07, 28/07, 

11/08 e 21/08 de 1892, centrados no ataque do vigário ao protestantismo: 

afirma que o poder doutrinário dos protestantes não pode contestar que Jesus 

Cristo deu a sua igreja na pessoa dos apóstolos e seus sucessores o poder de 

legislar; que quem não ouvir a igreja será considerado pagão e publicano; 

defende a infalibilidade da igreja católica; adverte o Rev. Kennedy para livrar-se 

do “horror do protestantismo”; se coloca contra a livre interpretação da Bíblia; 

em um dos artigos termina dizendo “peço ao sr. Kennedy, que responda aos 

meus argumentos e não venha com banalidades, julgando estar em terras de 

beocios” e em outro afirma “é um fato verificado que o protestantismo é o 

centro de gravitação para a lama”.  

Esse debate, que seria melhor analisado em um trabalho 

específico para o assunto, cabe nesta dissertação para mostrar de que maneira 

a imprensa foi utilizada para fazer valer os posicionamentos daqueles que, 

neste momento da história da cidade, se posicionavam contra ou a favor do 

Colégio Americano em um debate cuja temática baseava-se na questão da 

laicidade do ensino. 
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Capítulo II 

 

1. O Fechamento do Colégio Americano e o arrefecime nto dos debates 

 

COLLEGIO AMERICANO DE TAUBATÉ 

(1890 - 1895) 

Foi phenomenal a fundação e a vida, embora curta, deste 

estabelecimento de instrucção.  

(...) Logo affluiram para o collegio grande numero de alumnos vindos 

não só da capital como do interior de S. Paulo, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul. 

A matricula ia-se dobrando e triplicando de anno em anno. As 

finanças iam admiravelmente bem, pouco auxilio necessitando da 

Egreja-mãe. Quando se abriu em 1890, pagava o aluguel de 600$000 

annuaes apenas, quando em Agosto de 1894, mudou-se para São 

Paulo, estava pagando 8:400$000 ou seja 14 vezes tanto no 

principio. 

Tanto no externato como no internato, a Biblia era lida e explicada 

diariamente. Numerosos alumnos foram convertidos ao Evangelho e 

voluntariamente se uniram com a Egreja. Em fim, houve prosperidade 

real no trabalho do Collegio Americano de Taubaté. 

O director do collegio era tambem pastor em cargo da Egreja da 

Taubaté e o collegio lhe deu entrada em muitas e muitas familias, das 

quaes varias, em parte ou inteiramente, foram induzidas a acceitar o 

Evangelho e a fazer a sua publica profissão de fé na Egreja 

Methodista. A amizade sincera e reciproca, nutrida entre elle e as 

famílias do logar, ajudava muito a destruir ou preconceitos amargos 

que serviam de barreira ao progresso do Evangelho e a egreja 

ganhava prestigio de muito valor. 

Os inimigos do Evangelho, vendo este crescente prestigio, per-

seguiram de toda maneira possivel, tanto o collegio como a nossa 

egreja. Comtudo, tanto aquelle como esta prosperavam cada vez 

mais. Nos fins de Julho desse anno de 1894, na cidade do Rio de Ja-

neiro, reuniu-se a Conferencia Annual Brasileira. Esta Conferencia 

determinou que o collegio se mudasse para São Paulo. Em vista 

desta resolução da Conferencia, as aulas do collegio foram 

suspensas por 15 dias, para reencetarem-se na capital. 

O director alugou tres bons edificios sitos no fim da rua da Liberdade 

e no começo da rua de S. Joaquim, mui perto do nosso actual templo 

da Egreja Central e da Imprensa Methodista. Para lá foram 41 
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alumnos internos que já estavam matriçulados em Taubaté. Em S. 

Paulo o collegio tomou o nome de Instituto Wesleyano, e ahi teve 

muito bom começo. Findando esse primeiro anno lectivo em S. Paulo, 

o quinto anno na vida do estabelecimento, foi julgado necessario 

fechar de vez o collegio, embora tivesse um futuro muito promettedor. 

Parece que Deus estava guiando o director e sua familia a desligar-se 

daquelle trabalho educativo. Os fructos desse estabelecimento até 

hoje perduram, não somente pela instrucção solida e boa que 

ministrava, mas tampem pelas grandes amizades que por meio delle 

foram formadas, as quaes hoje auxiliam o seu fundador em seu 

trabalho que continua a fazer no ministerio da Palavra de Deus na 

zona do norte. Tambem o fechamento do collegio occasionou a ida 

immedia ta do rev. Kennedy para o oeste de S. Paulo, o que, não ha 

duvida, foi o facto culminante que determinou o estabelecimento do 

trabalho da Egreja Methodista naquella zona e tambem no noroeste e 

sudoeste de S. Paulo e outras regiões além, graças a Deus! 

(Kennedy, 1928, parte VIII) 

 

O texto, retirado do livro de James L. Kennedy, confirma o 

caráter proselitista do Colégio Americano mas não se pode cair na ilusão de 

que, gozando de imensa prosperidade, o Colégio simplesmente fecha suas 

portas em 1904 e é transferido para São Paulo, onde um ano depois encerra 

suas atividades. O motivo que levou ao fechamento do Colégio Americano não 

aparece de forma explícita nas páginas dos jornais ou nos livros publicados 

pela Igreja Metodista. Entretanto, fica clara a luta de representações entre 

aqueles que acreditavam ser o Colégio Americano o símbolo de uma nova 

postura religiosa, política e pedagógica dos valores modernos da jovem 

República brasileira, uma elite representada por indivíduos declaradamente 

republicanos como o professor João Penna, o Engenheiro Fernando de Mattos 

e o professor, José Antonio Lopes Ferreira, colaboradores do Jornal do Povo e 

os representantes da igreja católica, liderados pelo vigário Nascimento Castro, 

que viam no Colégio Americano uma ameaça às bases católicas da cidade, 

especialmente por ser usado como um símbolo de renovação e modernidade. 

Para Nascimento Castro, os artigos publicados nos jornais em defesa do 

Colégio fortaleciam o discurso do ensino laico republicano. Desta forma, 

enfraquecia a hegemonia católica que predominava na cidade. 



 60 

Segundo Hilsdorf Barbanti (1977), nas cidades onde se 

instalaram os colégios de confissão protestante, vários conflitos ocorreram 

envolvendo grupos católicos contrários à instalação dessas instituições de 

ensino, mas a intolerância não envolveu apenas os protestantes como também 

os republicanos positivistas e ateus. Ela cita que, na inspetoria de Instrução 

Pública ocorreu um processo contra um professor do município de Lagoinha 

em 1887 por “ter eliminado o ensino da doutrina cristã, plantando na terra nova 

dessas inteligências juvenis a planta exótica do republicanismo e socialismo”. 

Em outra ocasião, o Inspetor geral teria insistido junto ao presidente da 

Província para que multasse um professor de Areias, Manuel da Cunha Mattos, 

por ser ateu e ter aberto uma escola sem a devida licença que deveria ser 

concedida na época (p. 152). 

 No Colégio Piracicabano35, um outro fato, que segundo a 

autora, trouxe repercussões nacionais, exemplifica mais um caso de 

perseguição a um Colégio protestante. Em 27 de janeiro de 1887, um inspetor 

literário Abílio Viana, enviou à Miss Mary Washington Bruce (que substituía 

Marta H. Watts, diretora e fundadora da instituição) solicitando à direção do 

Colégio que colocasse um professor para lecionar a religião do Estado aos 

filhos matriculados de pais católicos. Apoiava-se ele no artigo 165, §4º  de 

18/04/1869, que dizia não poderem os colégios acatólicos educarem filhos de 

pais que professassem aquela doutrina. James L. Kennedy, publica em seu 

livro Cincoenta Annos de Metodismo no Brasil (1928), trechos do Ofício, 

publicada no jornal O Paiz  no dia 15 do mesmo mês.  

 

 

 

                                                 
35 Fundado em 13 de setembro de 1881, sob a direção de Marta Watts, contou com o apoio das elites 
republicanas da região de Piracicaba, especialmente da família Moraes Barros – Prudente de Moraes e 
Manoel de Moraes Barros, ambos advogados e maçons. Em ...Vieram e Ensinaram - Colégio 
Piracicabano, 120 anos (2001), Beatriz Vicentini Elias, mostra que o Colégio ficou afamado por 
apresentar uma proposta moderna e avançada da educação, e que houve desde o início convergência entre 
os ideais educacionais dos missionários estadunidenses e as balizas do movimento republicano. Segundo 
a autora, essa repercussão positiva do Colégio Piracicabano fez com que, após a proclamação da 
República, Prudente de Moraes, agora presidente da Província de São Paulo, convidasse Marta Watts para 
trabalhar junto com Rangel Pestana na elaboração da nova reforma reforma do ensino paulista e que a 
intenção de Prudente de Moraes era fazer com que Marta Watts atuasse ao lado de Caetano de Campos na 
direção da Escola Normal. Para Beatriz Elias, muitos dos elementos contidos na proposta educacional do 
Colégio Piracicabano vieram a ser incorporados nessa reforma. 
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Distrito Literário de Piracicaba, 27 de Janeiro de 1887.  

Illma. e Exma. Sra. Comunico-lhe, para os devidos fins, que em 

virtude do Art. 165 § 1.° do regulamento de 1851, n ão posso admitir 

que seja o colegio (do qual é V. Excia. muito digna diretora) seja 

freqüentado por meninos, uma vez que é estabelecimento de 

educação de meninas, principalmente meninos de idade superior a 10 

anos. Comunico-lhe mais que em vista do Art. 24 deste último 

regulamento, é o colégio obrigado a ter um professor da religião do 

Estado. Aproveito a ocasião para pedir-lhe que me remeta no prazo 

mais curto que lhe for possível, um relatório do corpo docente do 

mesmo colégio. Deus guarde a V. Excia. Sra. Miss Bruce, muito digna 

diretora do Colégio Piracicabano. 

O Inspetor Literário, 

Dr. Abilio E. Vienna" (Parte VII) 

 

O inspetor não encontrou respaldo junto às autoridades 

provinciais que foram consultadas a respeito. Diante do silêncio, o inspetor 

pede demissão do cargo que ocupava.  

Kennedy publica também a carta-resposta de Miss Bruce, 

segundo ele, escrita depois de consultar os melhores advogados da cidade. 

 

Agradeço a vossa intimação oficial. Espero que sejas bem zeloso no 

cumprimento do vosso dever, mas peço licença de informar-

vos que não deixo, simplesmente por causa da vossa opinião, 

de receber crianças católicas, pois enquanto as autoridades não me 

proíbem, enquanto há lugar,  eu tenciono receber todos os 

alunos católicos que queiram entrar em nosso colégio. (Parte VII) 

 

Ao contar o fato em seu livro, Kennedy reforça a idéia de 

liberdade buscada pelos representantes da elite brasileira a quem ele chama 

de “leaders”, contra a opressão católica e a relaciona com o apoio dado ao 

Colégio Piracicabano. 

 

(...) os fatos foram publicados aos quatro ventos e brasileiros que até 

então nunca tinham sequer ouvido falar do Colégio Piracicabano 

agiram para protestar contra a perseguição que se tinha 

escondido atrás da inspeção oficial! Muitos dos "leaders" do povo já 

estavam ficando impacientes sob a opressão católica romana e 
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pensando numa forma de governo mais liberal, de modo que este 

gesto do inspetor literário só serviu para indignar uma grande 

parte do povo e resultou em fim na sua retirada do lugar que 

ocupava. (Parte VII) 

 

Ele mostra também um artigo publicado no Paiz, em 04 de 

fevereiro de 1887, posicionando-se a favor do Colégio. 

 

Há em Piracicaba, província de S. Paulo, um colégio de 

instrução primaria e secundaria dirigido por diretores acatolicos, que 

pela excelência do seu ensino tem merecido a confiança dos pais de 

família (...)  Pelos serviços que presta e pelos bons resul-

tados da educação que dá, aquele estabelecimento de instrução tem 

progredido muito, de mais até, porque a concorrência dos colegas 

tonsurados que cuidam mais em estragar o espírito das crianças 

com abusões e crendices absurdas do que em instruí-las e educá-las, 

suscitou contra ele a má vontade e o arbítrio das autoridades 

provinciais. Somos informados de que os diretores do 

colégio acathol ico de Piracicaba, são quase diar iamente 

importunados com exigências e intimações, que tendem 

visivelmente a dificultar-lhes exercício de sua profissão, se não o 

encerramento do Colégio. Tal intolerância, tal perseguição, é 

condenável ante as nossas leis e os nossos costumes, que 

felizmente não ensinam o ódio aos compatriotas ou hospedes, 

que professem fé diferente da nossa. (...) O art. 5° da nossa 

constituição, este cepo a que se jungiu o desenvolvimento 

intelectual do povo brasileiro, ordena a tolerância condena 

por tan to a persegu ição,  por  mot ivos  de crenças 

religiosas e neste caso a perseguição é tanto mais odiosa 

quando surgiu para servir aos interesses industriais de outros 

educadores. (Parte VII) 

 

A publicação da notícia mostra mais uma vez o uso da 

imprensa como um campo de disputa entre aqueles que comungavam da idéia 

de defesa dos colégios de confissão protestantes pela “excelência do ensino” e 

aqueles, especialmente ligados à igreja católica, que os consideravam 

instituições que tinham como único interesse desvirtuar a sociedade da fé 

católica. 
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Hilsdorf Barbanti (1977) aponta que, em Piracicaba várias 

notícias publicadas nos jornais locais dos fins do século XIX mostram haver 

uma disputa entre o vigário da cidade, Pe. Francisco Galvão Paes de Barros e 

famílias intituladas pela monarquia contra os indivíduos liberais, republicanos, 

maçons e anti-clericais que apoiavam o Colégio Piracicabano. O referido 

vigário, que era Presidente do Conselho de Instrução de Piracicaba tentou 

impedir um professor público substituto de seu distrito, de continuar no cargo 

sob a alegação de que  “abjurando a religião católica, não podia dar aulas”. O 

professor procurou então apoio junto a outro membro do Conselho, o chefe 

republicano Manoel de Moraes Barros, que “não só o aconselhou a não fazer 

caso da intimação como se dispôs a fornecer-lhe os atestados de freqüência de 

que necessitava para receber seus ordenados” (p. 150). Os irmãos Moraes 

Barros, se notabilizaram por apoiar abertamente o Colégio Piracicabano, ora 

participando de bancas examinadoras nos fins de ano, ora prestando amparo 

de caráter legal aos fundadores do Colégio e da Igreja Metodista local.  As 

atividades da igreja metodista e do Colégio Piracicabano, ainda segundo a 

autora, tinham plena cobertura do jornal local A Gazeta de Piracicaba, de 

orientação anti-clerical, liberal e republicana, que publicou anúncios, avisos, 

reportagens e artigos dos pastores, professores e alunos do colégio.   

Em Taubaté, também existia um grupo progressista que 

colocava o Colégio Americano como um representante do modelo que poderia 

trazer uma renovação educacional para a cidade, como aconteceu em 

Piracicaba com a instalação do Colégio Piracicabano. Mas os periódicos 

demonstram que, o fechamento do Colégio Americano de Taubaté significou a 

vitória de uma hegemonia católica, representada na figura do vigário 

Nascimento Castro, diferentemente do que ocorreu com o Piracicabano, que se 

manteve atuante. Os motivos que levaram um e outro a tomarem rumos 

diferentes, demandam uma nova pesquisa sobre o assunto, mas em Taubaté, 

a análise dos jornais e o fechamento do Colégio, que significava para os 

metodistas um crescimento da igreja em uma cidade estratégica, mostram a 

solidez do grupo católico.  

 

Já em 1893, os debates sobre o Colégio Americano se 

arrefecem quando há uma tentativa de empastelamento do Jornal do Povo e 
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um atentado a seu gerente, Pedro d´Aguiar. Nesse mesmo ano o Rev. James 

L. Kennedy ganha licença para se ausentar do Brasil por um ano, sendo 

nomeado agente financeiro do Colégio Americano de Taubaté nos Estados 

Unidos. Em seu lugar assume o Rev. Justiniano R. de Carvalho.36 

O Jornal do Povo é suspenso em junho de 1893 voltando a 

circular em setembro de 1894, ano em que se envolve em uma disputa política 

contra o Intendente Municipal, João Affonso Vieira e seu irmão, o Eusébio 

Affonso Vieira, delegado de polícia. Nesse momento, vários artigos são 

publicados pelo Jornal do Povo se defendendo do que chama de “ataques da 

oposição”. Em 11/10/1894, Fernando de Mattos publica um artigo em forma de 

desabafo reiterando suas posições políticas. 

 

(...) Jornal do Povo, órgão republicano fundado no tempo da 

monarquia, em 1888, por mim e pelo intrépido republicano Manoel de 

Souza Leite, cumpro um dever e presto um serviço aos parasitas de 

todos os governos: não precisam procurar o autor das idéias e 

opiniões emitidas. De hoje em diante ficam sabendo que o “Jornal do 

Povo” tem um redator político, republicano histórico, que jamais 

militou nas fileiras monarquistas e intransigente em seus princípios. 

(...) Somos tolerantes: respeitamos todas as crenças políticas e 

religiosas, e admiramos todos aqueles que tem firmeza em seus 

princípios. 

Procuraremos atrair aqueles que pensam diferente de nós ao nosso 

credo, mas convencendo-os e não fazendo imposições que irritam e 

que não podem ser aceitas senão pelos imbecis e especuladores. 

Máscaras abaixo! (Jornal do Povo, 11/10/1894) 

 

Em 1895, uma campanha difamatória contra o jornal é liderada 

por João Mime Tindal, escocês radicado em Taubaté, vereador da cidade e 

aliado do vigário Nascimento Castro. Um fato em especial acirra as discussões 

entre o vigário e o Jornal do Povo. Em outubro do referido ano, três alunos 

saem sem licença, num fim de semana, do Colégio Coração de Jesus. Pegos 

                                                 
36 Neste ano Taubaté possuía, entre as instituições educacionais privadas: o Colégio Bom Conselho que 
contava com cerca de 300 alunas; o Colégio São João Evangelista, dirigido pelo Dr. Antonio Quirino de 
Souza e Castro, que possuía cerca de 100 alunos internos; O Colégio Americano – Internato e Externato – 
que contava com cerca de 100 alunos; o Colégio São Francisco das Chagas, dirigido pelo Dr. E. I. V. L da 
Câmara Leal que contava com 60 alunos; o Colégio de São José – Internato e Externato – que possuía 
cerca de 100 alunas e o Lyceu de Artes e Ofícios (nº ignorado de alunos). (Jornal do Povo, 12/03/1893). 
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em flagrante, os alunos são obrigados a ficar três dias a pão e água e 

obrigados a apanhar. Um deles se recusa e apanha de chicote. Segundo o 

Jornal do Povo, o aluno foi severamente castigado, pois sua roupa ficou toda 

“ensangüentada” e que “o fato é bastante grave (...), dando-se com um diretor 

de colégio que reúne em si a qualidade de sacerdote, devendo, portanto, ser o 

exemplo da moderação e qualidade”37. O fato, corriqueiro na sua origem, 

repercute em uma série de artigos, primeiramente contra o professor, autor dos 

castigos, Padre Antonio Firmino Vieira de Araújo, e posteriormente contra o 

vigário Nascimento Castro que sai em defesa do colega clérigo e ataca o jornal. 

A partir de 30/10/1895, o Jornal do Povo publica uma série de três editoriais38 

intitulados: O Senhor Vigário e o Jornal do Povo, iniciando um conflito direto 

com Nascimento Castro. 

No primeiro número da série, o jornal faz duras críticas ao 

vigário por dizer, em púlpito, para que as pessoas não lessem mais o Jornal do 

Povo porque era um “órgão que caluniava os padres”. O jornal se defende 

dizendo existir “bons” e “maus” padres e que houve um ataque “ao padre” e 

não “aos padres”39. No dia seguinte, o jornal acusa o vigário de fazer parte do 

episódio do empastelamento do jornal, ocorrido em 189340.  

 

O revd. Vigário dessa paróquia injuriou o Jornal do povo, chamando-o 

de caluniador. (...) Faltou a s.s. assunto mais grandioso para com ele 

ocupar-se do que com o nosso humilde jornal? (...) Acha s.s. que é 

lícito a um padre tomar parte numa malta de bandidos, a horas 

mortas da noite, e empastelar uma tipografia, ou assistir ao 

empastelamento, mas que não é lícito ao jornal que renasce, apontar 

os maus padres à irrisão pública?  

 

O fato envolvendo os alunos do Colégio Coração de Jesus 

ilustra a continuidade dos conflitos entre os articulistas do Jornal do Povo e do 

Noticiarista que se notabilizaram pelas discussões acerca do Colégio 

                                                 
37 Jornal do Povo, 18/10/1895, NUM 362, p.1. 
38 Respectivamente nos dias 30, 31/10/1895 e 06/11/1895.  
39 Jornal do Povo, 30/10/1895, p.1. 
40 Em 09/06/1895, o Jornal do Povo publica uma nota em que afirma fazer dois anos do segundo “assalto” 
ao jornal. “Faz ontem dois anos que fomos assaltados pela segunda vez por uma horda de bandidos entre 
os quais salientava-se um padre católico, alguns oficiais da guarda nacional, alguns súditos de sua 
majestade fidelíssima (...).”  
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Americano de Taubaté. Os articulista do Jornal do Povo, aproveitam o fato para 

criticar a posição centralizadora da igreja católica na figura do vigário 

Nascimento Castro e o acusar de liderar o empastelamento do referido 

periódico. Em 28/12/1895, o Jornal do Povo encerra suas atividades. Segundo 

Mello Jr (1983), “melancolicamente” seu proprietário João Batista Góes escreve 

no último número: 

 

Uma vez que é improfícuo meu heróico esforço para, pela imprensa, 

tirar Taubaté do abatimento moral que tinha caído, sofrendo para isso 

dois empastelamentos sem processar ninguém e arriscando de 

contínuo minha própria vida, resolvi cessar nesta data a publicação 

do Jornal do Povo. (Mello Jr, 1977, p. 97) 

 

Um ano antes, no dia 01/06/1894, o jornal Noticiarista também 

encerra suas atividades. Não pude, segundo as fontes pesquisadas, levantar a 

razão concreta do fechamento do Noticiarista, mas conforme dito 

anteriormente, identifiquei que parte dos seus colaboradores volta à cena 

jornalística no periódico A Verdade.   

 

 

2. A Verdade e o “liberalismo cientificista” 

 

As discussões acerca da interiorização dos valores laicos 

alternativos à concepção de mundo da igreja católica advindas com o modelo 

republicano de educação e disputas envolvendo os diferentes grupos que 

continuaram usando da imprensa para fazer valer seu discurso acerca da 

questão educacional, como visto no debate que tinha como referência a 

instalação de um colégio que, mesmo sendo confessional, trazia no seu bojo 

uma discussão sobre o que poderia ser considerado como o melhor modelo 

educacional, não se encerraram nas páginas dos periódicos. Com o 

fechamento do Colégio Americano em Taubaté e o arrefecimento das 

discussões acerca da laicidade do ensino que, entre 1891 e 1893 aparecem 

fortemente nos jornais da cidade, os periódicos pesquisados mostram a 

retomada da discussão a partir de 1900, tendo agora, como eixo norteador, não 

mais um Colégio de confissão protestante, mas as questões ligadas ao 
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“liberalismo cientificista”, usando um termo citado por Moraes (2006), que 

representava, segundo a autora, a confluência do pensamento liberal clássico 

com as diferentes correntes do pensamento científico dos séculos XVIII e XIX 

como o darwinismo, o spencerismo, o materialismo e o positivismo. Ainda 

segundo Moraes, o positivismo Comtiano foi a corrente sociológica que mais se 

ajustou às pretensões republicanas.  Importante destacar que a visão 

positivista da República no Brasil, possuía diversas variantes, que se 

adaptaram, como afirma Carvalho (1990), às necessidades de cada grupo que 

procurou em modelos republicanos uma saída para a Monarquia. O fato é que 

o positivismo passou a ser usado pelos homens que escreviam nos jornais em 

Taubaté como responsável pelas mazelas ou sucessos da educação 

republicana. Neste caso, a questão da laicidade do ensino, continuava sendo 

crucial no permanente debate entre o “velho e o novo” e o “tradicional e o 

moderno”. 

Edna A. Mercado, em sua dissertação intitulada A Educação no 

Jornal O Estado de São Paulo: 1890-1920 (1996), para explicar como o 

periódico foi usado como instrumento das classes esclarecidas para produzir e 

propagar o ideário republicano, mostra como o pensamento positivista foi 

apropriado pelos defensores da República como um novo modo de pensar e 

elaborar o social. Segundo ela, em 1881, a Sociedade Positivista, instalada no 

Rio de Janeiro, sob a direção de Miguel Lemos, transformava-se em Centro 

Positivista Brasileiro ou Igreja Positivista Brasileira, impulsionando o 

desenvolvimento dessa mentalidade. Expressou-se então, como uma 

alternativa política para a “emancipação da Pátria brasileira”, em relação a 

retrogradação católica e à aspiração revolucionária. O seu campo das idéias 

era constituído pelo positivismo de Émile Littré, que negava o aspecto religioso 

de Comte; o evolucionismo positivista de John Stuart Mill e Herbert Spencer e o 

Evolucionismo de Charles Darwin. Essas doutrinas, segundo Edna Mercado, 

foram difundidas pelos ideólogos do século XIX no Brasil com o objetivo de 

orientar a interpretação da realidade nacional. 

 

(...) as filosofias positivistas, possibilitaram aos ideólogos pensar o 

Brasil, produzindo um passado e projetando um futuro. O presente a 

partir de um progressivo messianismo político, seria capaz de 
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acelerar esse movimento rumo ao futuro, através do conhecimento 

das leis que governam a história. O poder espiritual era deslocado, 

aqui, para o âmbito das ciências positivistas. (p. 07) 

 

Para ela, essa filosofia passou a significar uma imagem da 

história que ensejava um presente que se contrapunha ao passado, 

apresentando o futuro como sinônimo de melhoramento e progresso. As 

aspirações e dificuldades da época, transformaram-se em temas de grandes 

discussões, sustentadas por soluções positivas. Com a proclamação da 

República, segundo seu estudo, o jornal O Estado de São Paulo, “exalou essas 

manifestações, ora cobrando sua realização, propondo reformas de efetivá-las, 

polemizando posições, ora apresentando sua concretude” (p. 8). A chegada da 

República passava a representar o oposto do regime monárquico, visto como 

“um período nebuloso”. A partir daí, na ânsia de conduzir o povo à luz, os 

“espíritos esclarecidos da República”, como coloca Edna Mercado, buscavam 

promover sua incorporação à ordem social, por meio de duas instituições 

essenciais: o trabalho e a instrução. Instituía-se assim, a República Educadora.  

Em 1903, o primeiro artigo que encontrei sobre o tema foi 

publicado no A Verdade em editorial do dia 23/07. Afirma que “os graves 

problemas do homem não podem encontrar solução no domínio exclusivo do 

determinismo científico de que tanto ufanam-se os cientistas contemporâneos” 

e que a Filosofia divorciada da fé, conduz o homem à um egoísmo sectário. A 

ciência então é vista como inepta para resolver os problemas de uma 

sociedade que suprimiu Deus das escolas. 

 

Eliminar o nome de Deus das escolas é afastar das vistas da 

mocidade, que se pretende educar, o princípio fundamental das 

verdade morais, a razão única da grandeza dos destinos humanos. 

Ora, negada a existência de Deus, (...) a alma humana é uma 

mentira, e tudo só se explica pela evolução progressiva da matéria. 

(...) Negada a existência de Deus, a alma humana é uma quimera, a 

liberdade uma triste ilusão, e o homem torna-se então o resultado de 

um mecanismo cego, dirigido pelas necessidades matemáticas!”. (A 

Verdade, 23/07/1903, NUM 17, ano I, p. 2.) 
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Em outro editorial intitulado A instrução sem Deus41, inicia 

afirmando ser incapaz de se formar a educação moral em um homem numa 

escola sem Deus e que os elementos das ciências, físicas ou naturais, podem 

ser úteis mas não ensinam alguns preceitos básicos como o “amor ao homem”, 

especialmente quando se fala em ensino primário. Cita Darwin e Spencer 

indicando que as teorias desenvolvidas por eles valorizam apenas “os fortes” e 

que, “a instrução sem educação moral e a educação moral sem a religião, 

desenvolvem o egoísmo, suprimem o respeito pela vida e destroem por um 

materialismo grosseiro, o caráter absoluto do dever!”. Posteriormente, culpa o 

positivismo por difundir as idéias atéias que se propagaram com a República. 

Volta a afirma que, a coroação desse ateísmo aconteceu com a laicização do 

ensino.   

Por maiores que sejam as fraquezas da razão especulativa, a alma 

humana sente sempre a repercussão viva de Deus penetrando-lhe os 

arcanos da consciência. 

(...) Ora, por mais esforços que façam os sectários do ateísmo 

positivista, apesar de suas negações e reticências, essa grande lei 

desaparece inteiramente na lógica de seus sistemas. (...) Na verdade, 

sem um Deus pessoal, criador e livre, nenhuma liberdade existe; sem 

liberdade, nenhuma obrigação, nem responsabilidade moral, sem 

liberdade e sem responsabilidade não pode haver lei moral. 

(...) Negada a existência de Deus e da alma espiritual, só restam as 

forças cegas e necessárias da natureza. Só ficará a inexorável 

fatalidade que subjuga ao seu domínio a substância impessoal dos 

panteístas, ou os átomos primitivos do positivismo.  Todas as 

conseqüências funestas das negações positivistas descobrem-se, a 

primeira vista, nos princípios fundamentais vulgarizados pelos 

principais chefes dessa escola sectária. (A Verdade, 08/10/1903) 

 

A linha editorial do jornal se mantém em 1904,  

 

A Ciência! Proclamam que bem mais facilmente sabe curar a miséria 

moral que a miséria material. Basta-lhe tocar a alma popular para 

nela fazer surgir, como por encanto, a súbita eflorescência de todas 

as virtudes! Bela visão! Tornou-se ela efêmera e negativa em face da 

escola sem Deus, onde impõe-se restrita e odiosa neutralidade na 

                                                 
41 A Verdade, 01/10/1903, NUM 27, p. 1. 
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formação dos cidadãos de amanhã sob o ponto de vista religioso. É 

assim que a moral será considerada leiga não fazendo parte de uma 

religião positiva. 

(...) Mas onde encontrar o ponto de apoio dessa moral materialista e 

independente, isto é, cuja condição essencial é ser anti-social e 

religiosa? É aqui que as dificuldades começam: “procura-se a alma da 

escola”! 

(...) A escola sem Deus é a preparação de um profundo mal social, 

que pouco a pouco irá propagando nas profundezas da vida os seus 

silenciosos estragos. As suas terríveis conseqüências já não se 

fazem esperar. (A Verdade, 21/04/1904, Num 56, p. 1) 

 

Seguindo as críticas, considera o positivismo não somente uma 

corrente ideológica que nega a verdade moral e religiosa, mas ainda da 

verdade científica, pois “destrói todas as condições do processo lógico na 

investigação dessas verdades pela razão humana, seguindo as leis do método 

experimental”42. Para o jornal a educação sem a religião, seria incapaz de 

formar o homem. 

Os editoriais do A Verdade continuam incisivos no objetivo de 

questionar as “novas idéias” que trazem no seu bojo o cientificismo e, 

conseqüentemente o desenvolvimento dessa “escola sem Deus”.  

O jornal volta a insistir que  

 

A educação não é uma ciência, é um apostolado. Mas para exercer 

esse apostolado, é preciso revelar firmeza de crença espiritual, um 

respeito religioso das almas, um culto sincero pelo ideal divino e o 

sentimento do dever que prima todos os interesses. (11/08/1904, 

NUM 72, p. 1) 

 

Em 24/11 do mesmo ano, o editorial enumera todas as 

consequências “funestas” de um Estado sem Deus. Argumenta que a toda a 

sociedade é formada por indivíduos que tem uma religião e ir contra isso é 

inaceitável. Considera uma “blasfêmia inconseqüente dos que procuram de fato 

e de direito, eliminar de uma nação todo o ato de fé”.  Para os editorialistas do 

periódico, é um “erro brutal” considerar que o Estado não tem o dever de apoiar 

                                                 
42 A Verdade, 14/07/1904, p. 2. 
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e respeitar uma religião. Questiona a diminuição das subvenções dadas às 

instituições católicas, que chama de “pias e caridosas”, e que essa é a 

conseqüência do “fetichismo do Estado ateu. (...) Sob o domínio sectário desta 

separação ímpia, as instituições religiosas não merecerão mais ser tratadas e 

honradas socialmente”. 

 

E defende 

 

A religião não reclama contra o liberalismo das constituições, não 

aspira a união do Estado, aceita com precisas reservas o regime 

moderno; mas tem ela o direito da afirmação de Deus pelo estado 

social e de repelir a oposição das minorias irreligiosas. (24/11/1904, 

NUM 87, p. 1.) 

 

Os artigos e editorias do periódico A Verdade passaram, no 

início do século XX, a questionar e contestar essa “modernidade” do 

liberalismo, do positivismo e do cientificismo defendido pelos republicanos, 

como um “mal” para a sociedade, pois tiravam Deus das escolas, devido à 

laicização do Estado.  

Em janeiro de 1905, A Verdade apresenta uma nova linha de 

pensamento indicando ser importante o apoio da igreja ao ensino moderno e 

cientificista.  Em editorial intitulado O ensino moderno e a religião católica, 

defende a ciência como tema que “está na ordem do dia” e que a religião 

católica aprova o ensino moderno.  O texto vai sendo construído de maneira a 

levar o leitor a entender que a Ciência não é incompatível com a religião.  

 

Não passam pois, de falsos declamadores os que afirmam ser a 

ciência incompatível com a religião. A Ciência moderna não tem 

abalado nem perturbado os dogmas religiosos; ao contrário tem 

confirmado e, até mesmo, cimentado as verdades católicas. 

Nada temendo, a igreja católica é a primeira a aprovar e a impulsionar 

com coragem e animação os estudos científicos. 

(...) O ensino moderno prepara as carreiras industriais, agrícolas e 

comerciais, profissões lucrativas, correspondendo a uma necessidade 

de ordem privada e de ordem social. 



 72 

(...) É preciso desconhecer a influência preponderante da igreja na 

formação científica e moral do homem, ou ter a cegueira do espírito 

obcecado pelo erro e pela impiedade para afirmar sistematicamente 

que é retardatária e rebelde ao progresso. (19/01/1905, NUM 96, p. 2) 

 

A imprensa, que atua como um espaço de construção e 

reelaboração de representações, é um rico campo de veiculação de discursos 

que nos possibilita verificar mudanças através do tempo, representando grupos 

que procuram mudar ou preservar o que se entende como ideal. No caso deste 

artigo, é o primeiro que encontrei nas páginas dos jornais pesquisados que 

desvincula a imagem da igreja como algo retrógrado e ultrapassado, o que 

demonstra o início de uma mudança de postura frente à um sociedade em 

transformação. 

Nos meses seguintes, o jornal volta a questionar a falta do 

ensino religioso nas escolas e aponta suas conseqüências. Em agosto, o 

editorial mostra que a religião deve prosseguir com a sua influência “salutar e 

regeneradora” nas escolas, pois só assim alargará, com o seu ensino, “os 

horizontes do pensamento” dos jovens.  

 

Há em nossos tempos, uma tendência nociva de cuidar mais da 

instrução que da educação das gerações novas. (...) Em todas as 

reformas programáticas de ensino nota-se que a solicitude legislativa 

pende inteiramente em alargar a esfera da instrução, cuidando-se 

pouquíssimo da educação, que forma a índole individual e social. 

(25/08/1905, NUM 155, p. 1) 

 

O jornal parece conduzir uma discussão no sentido de mostrar 

que, não se pode ter somente instrução, mas também educação e que isso só 

pode acontecer com o ensino da moral cristã nas escolas, e que caso contrário, 

“retirando o caráter da religiosidade” do homem, ele ficará reduzido à “pura 

animalidade”. 

Não encontrei no jornal O Taubateano, respostas diretas às 

afirmações do A Verdade, mas o periódico foi o canal de publicação de duas 

conferências pedagógicas, realizadas na cidade, que tiveram como assunto 
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principal a influência positiva da Ciência na educação e a defesa do método 

intuitivo. 

 

 

3. O Taubateano: As conferências Pedagógicas e os métodos de ensino 

 

As conferências pedagógicas do início do século XX 

constituíram um momento de organização do campo educacional e 

possibilitaram a divulgação de novos métodos, conteúdos de ensino e materiais 

pedagógicos. Segundo Bastos (2006), no século XIX as conferências 

disseminaram-se como uma estratégia de educação e de vulgarização do 

conhecimento. Caracterizavam-se pela reunião de pessoas interessadas em 

ouvir e/ou discutir temas da atualidade como professores ou outros intelectuais, 

figuras proeminentes nas cidades, autoridades públicas e políticas, entre 

outros. As idéias educacionais que circulavam no Brasil pelas conferências 

pedagógicas, preconizavam transformações nas estruturas sociais, na 

perspectiva de que a educação equivalia ao progresso. Para Schelbauer 

(2006), esses fóruns possibilitaram tanto a divulgação de novos métodos, 

conteúdos de ensino e materiais pedagógicos, quanto às articulações entre 

representantes de Estado, políticos, empresários, médicos, juristas, religiosos, 

militares, donos de escolas, professores, engenheiros que participavam desses 

eventos e garantiam a circulação dos novos saberes pedagógicos 

considerados necessários à modernização não só da educação como da 

própria nação. Um desses novos saberes difundidos nas conferências 

pedagógicas foi o chamado Método Intuitivo que se propagou num momento de 

intenso debate sobre a escolarização popular e representou o núcleo central 

das reformas que estavam servindo de base para as mudanças educacionais 

empreendidas pelos republicanos. Constituía-se como uma das importantes 

inovações pedagógicas em prol da criação e difusão da escola primária de 

ensino obrigatório, laica e gratuita para as classes populares.  

Surgido na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de 

Basedow, Campe e sobretudo Pestalozzi, foi tributário, por sua vez, das idéias 

de filósofos e pedagogos como Bacon, Locke, Hume, Rousseau, Rabelais, 

Comenius, Froebel, entre outros. Consistia na valorização da intuição como 
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fundamento de todo o conhecimento, isto é, a compreensão de que a aquisição 

dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação. Pestalozzi 

recomendava a necessidade de psicologizar o ensino adaptando-o ao 

funcionamento do espírito infantil. Isto significava partir de outros princípios 

diferentes da lógica predominante no “método tradicional” de ensino o qual se 

pautava na aprendizagem com base na memória e na repetição, consistindo 

em uma abordagem dedutiva do saber. O método intuitivo, ao contrário, 

pressupunha uma abordagem indutiva pela qual o ensino deveria partir do 

particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o 

abstrato. A prática de ensino concreto seria realizada pela lição de coisas, 

forma pela qual foi vulgarizado. (Souza, 1998) 

 

Para Schelbauer (2006),  

 

O debate em torno do método intuitivo ganhou expressão como parte 

do movimento de difusão da escolarização das classes populares, 

num momento em que encontrar os meios para uma escolarização 

inicial eficaz se constituía numa das maiores preocupações daqueles 

que estavam envolvidos na organização dos sistemas nacionais de 

ensino. Esse método representou, juntamente com a formação dos 

professores, o núcleo central das reformas que estavam servindo de 

base para a organização do ensino popular em toda a Europa, assim 

como nas Américas. Em maior ou menor proporção, os princípios do 

método estavam sendo introduzidos nos sistemas de ensino, 

abrangendo os jardins de infância, as escolas primárias e os cursos 

de formação de professores, o que levou a sua identificação como “o 

método do ensino popular”. (p. 02) 

 

Era um saber pedagógico que se contrapunha àqueles já 

estabilizados pela tradição e visto pelos republicanos como moderno e 

renovador. Segundo Hilsdorf (1977), um dos meios de propagação do novo 

método foram as escolas americanas de confissão protestante já no século XIX 

quando se instalaram na província paulista.  
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Em Taubaté a primeira conferência citada nos jornais 

pesquisados43, data de setembro de 1895, sendo proferida pelo professor 

Antonio José Garcia, tendo como tema a língua vernácula. Posteriormente, em 

outubro do mesmo ano, o jornal cita também uma nova conferência proferida 

pelo professor Antonio José Lopes Ferreira em comemoração à descoberta da 

América44. Vale observar que os dois professores citados foram alvos de 

críticas, por parte do grupo católico da cidade, por serem a favor do ensino 

laico, conforme já analisado neste trabalho. Em julho do ano seguinte é 

anunciada a próxima conferência tendo como orador o professor Orestes 

Guimarães, diretor do primeiro grupo escolar da cidade, elogiado pelo 

professor Garcia por ter implantado o método intuitivo no referido grupo 

escolar, sendo a Revolução Francesa o tema da Conferência45.   

 

Conforme noticiamos, realizou-se terça-feira, 14 de julho, a 6ª 

conferência escolar deste distrito, tendo ocupado a tribuna o talentoso 

professor Orestes Guimarães, que discorreu com proficiência sobre o 

grandioso fato da Revolução Francesa. (Diário de Taubaté, 

16/07/1896, NUM 274, p. 2).  

 

Duas conferências pedagógicas são publicadas na íntegra pelo 

jornal O Taubateano: a do professor Continentino Guimarães, em 1902 com 

quatorze edições e a do professor Antonio José Garcia em 1903, com dezoito 

edições46. 

A conferência do professor Continentino tem como tema 

principal a Ciência e a Educação. Para ele, a educação que nos conduz 

diretamente à cultura científica constitui a preparação necessária para a 

formação do homem e que assim também é possível inspirar nos alunos “o 

gosto pelo bom e pelo belo”, desenvolvendo o amor pelas coisas naturais e 

conseqüentemente inspira o sentimento científico e desenvolve a moral. Ele 

                                                 
43 Jornal do Povo, 01/09/1895, NUM 325, p. 2. 
44 Jornal do Povo, 09/10/1895, NUM 355. p. 2. 
45 A mesma notícia indica que a próxima conferência será realizada pelo Prof. João Penna que falará 
sobre a independência do Brasil. Não encontrei notícias referentes à ela 
46 Essas foram as únicas conferências publicadas integralmente nos jornais da cidade. 
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reafirma que essa moral, desejada pelo espírito científico, circunscreve-se na 

instrução47. Para ele Ciência e educação não são incompatíveis com a religião. 

 

Quando a máxima da igreja era: crede e não interrogueis, convinha 

que fosse esta também a máxima da escola. Em contraposição hoje, 

que o protestantismo conquistou para os homens conscientes de si, o 

direito de livre exame, e que ele fez prevalecer o hábito de apelo à 

razão, é lógico que a instrução ministrada à juventude toma forma de 

uma exposição apresentada à sua inteligência. (...) A Ciência, 

escudada na observação e na experiência, torna-se altamente moral 

e moralizadora. (O Taubateano, 08/02/1903, p. 1) 

 

As posições do professor Continentino parecem esclarecer 

para os leitores do jornal que a importância da Ciência e da liberdade do ensino 

são fundamentais para o desenvolvimento da educação e o faz estabelecendo 

uma ligação direta com o protestantismo, retomando uma questão amplamente 

discutida nas páginas dos jornais quando da instalação do Colégio Americano 

de Taubaté, analisado no primeiro capítulo deste trabalho. Esta análise vem 

corroborar com a afirmação que fiz anteriormente de, ser a imprensa um 

espaço de construção e reelaboração de representações, neste caso, as 

representações acerca do modelo republicano de educação que se inspirava 

no modelo americano da “escola para todos, científica e prática”48. Segundo 

Carvalho (2003), a propaganda republicana amplia e qualifica a difusão desse 

modelo para institucionalizar uma nova escola que, remodelada segundo os 

preceitos da “pedagogia moderna”, fosse “signo da excelência do novo regime 

e do progresso que dele deveria advir”. (p. 336) 

Citando Célestin Hippeau49, o professor Continentino enaltece 

a educação estadunidense, 

                                                 
47 O Taubateano,  01/02/1903, p. 1. 
48 Hilsdorf Barbanti, 1977, p. 2. 
49 Segundo, Maria Helena Câmara Bastos em estudo publicado nos Anais do Encontro Internacional da 
SBEC - Sociedade Brasileira de Educação Comparada - Construindo a Identidade Latino Americana -  
2003, intitulado A Educação comparada no século XIX: a obra de Célestin Hippeau (1803-1883), 
Durante o século XIX, ampliam-se os estudos sobre a instrução pública de países da Europa. A 
industrialização progressiva apela para uma mão de obra cada vez mais qualificada, gerando a 
necessidade de escolas diferenciadas – portanto, o ensino público necessita ser administrado e 
coordenado. Ao mesmo tempo, cada nação realiza experiências em educação, a fim de aperfeiçoar cada 
vez mais seu próprio sistema escolar.(Van Daelle, 1993, p.72) Esta situação estimula as chamadas 
viagens pedagógicas ou excursões universitárias, que na França já ocorriam há alguns anos. As 
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A idéia que nos Estados Unidos se faz da educação, diz Hippeau, é 

que lá a instrução pública está conforme os princípios democráticos, a 

que tudo está subordinado no pais o mais verdadeiramente livre da 

terra: ela tem por fim, formar o cidadão.(O Taubateano, 01/03/1903, 

p. 1) 

 

Completa o professor,  

 

Com princípios assentados sobre tão bom alicerce, compreende-se 

como o norte-americano caminha rápido para o progresso. (...) E 

hoje, mais do que nunca que todos os povos visam o predomínio 

sobre os outros, não esse predomínio que conserva alguma coisa de 

bárbaro, o predomínio de conquista, mas o predomínio moral e 

intelectual, impõe-se à todas as nações cultas, esse sistema de 

educação fundado sobre as bases as mais sólidas, caracterizado 

absoluto pelos sentimentos livres. (id.Ibd.) 

 

O professor Continentino segue convocando os professores 

para essa empreitada que, segundo ele, são os responsáveis da preparação 

moral das crianças, e que isso só é possível por meio da Ciência que “deve 

guiar os nosso passos sobre a terra, pela educação enfim”50 

                                                                                                                                               
Exposições Universais também motivaram a elaboração de relatórios da situação da instrução pública 
pelos países expositores e a análise do que foi exposto pelas comissões delegadas - por exemplo, os 
relatórios de F. Buisson sobre  L’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Vienne en 1873 e 
sobre L’instruction primaire à l’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876. Seguindo essa tendência, 
a partir de 1870, Célestin Hippeau edita uma série de livros sobre o ensino em diversos países, com o 
objetivo de  fazer conhecer na França a organização da instrução pública de outros países, e também de 
que os países “pudessem introduzir inovações no seu sistema de ensino público e implantar reformas que 
excelentes espíritos já pensaram”. Nessas obras, Hippeau procura analisar o que era considerado 
necessário e importante para integrar todo sistema de educação pública no século XIX. Ou seja, um 
sistema que evidenciasse progresso, numa visão de mundo ideal – otimista e triunfante, expressão de uma 
modernidade educacional e de um projeto liberal de educação. Estes relatórios tiveram ampla circulação 
na América Latina, influenciando o debate e as reformas implementadas neste período.  
Segundo a autora, os relatórios seguem um modelo de organização temática, conforme as palavras do 
autor “depois de dar a conhecer a administração central e as administrações provinciais, passarei 
sucessivamente em revista o ensino primário, o ensino secundário e o ensino superior”. Aborda temas 
relativos aos jardins de infância, à formação de professores – escola normal -, à administração, ao 
financiamento da instrução pública, ao ensino particular e de ordens religiosas, à classificação das 
escolas, ao currículo, às lições de coisas, à co-educação, à educação feminina; à educação de adultos; à 
obrigatoriedade escolar, à laicização do ensino, à posição social dos professores, à disciplina escolar, ao 
tempo escolar, ao material escolar, aos prédios escolares e mobília escolar, aos museus pedagógicos, às 
bibliotecas populares, às conferências pedagógicas, às disciplinas escolares; às publicações pedagógicas, 
à estatística da educação.  
50 O Taubateano, 01/03/1903, p. 1. 
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Encerra sua prelação dizendo que o país “precisa libertar-se 

das peias que lhe são trazidas pelo misticismo e dar lugar ao franco 

desenvolvimento da Ciência, da Arte e da Indústria”51. 

 

Encerra dizendo 

  

Procuremos a Ciência, eduquemo-nos e eduquemos: assim as 

nossas faculdades se aperfeiçoarão, e não nos será difícil 

antevermos a liberdade. E um dia, quando este grande país que 

somos for livre e feliz, as criancinhas de hoje, cidadãos amanhã, dirão 

de nós, para consolação nossa: Ensinaram-nos a praticar o Bem e a 

Virtude pela educação. Com eles aprendemos a amar a Pátria e a 

Família pela Ciência. (09/04/1903, p. 01) 

 

Em agosto do mesmo ano, o jornal publica também a 

Conferência proferida pelo professor Garcia. Neste caso, com o objetivo único 

de mostrar a importância do método intuitivo para o desenvolvimento da 

educação. 

O professor inicia destacando a importância das conferências 

de educação como “modelos em ordem a produzirem grandes resultados 

práticos”.  

 

A idéia das conferências entre nós pode-se dizer nova, posto que há 

anos ensaiada; mas por isso que obedece a um regime de ordem 

moral protegido pelos países que firmam sua influência nos melhores 

sistemas de civilização  - nos países cujos moldes são traçados por 

diretrizes blindadas pelo princípio regulador da instrução – é dever de 

todo cidadão, do bom republicano, empregar o cabedal de seus 

esforços no sentido de manter, fertilizar, os sistema que mais de 

adaptem ao nosso progresso, as nossas prerrogativas de brasileiros; 

de americanos. (...) (O Taubateano, 30/08/1903. p. 1) 

 

Segue, nos números subseqüentes, explicando como se 

organizaram as primeiras conferências de educação em países estrangeiros, 

especialmente as conferências realizadas na França e completa dizendo que  

 
                                                 
51 O Taubateano, 09/04/1903, p. 1. 
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(...) as conferências são objeto de reais interesses e o professorado 

se julgaria exautorado se dentre seus membros houvesse quem 

quisesse fugir a um dever que dilata e põe em relevo a energia da 

classe que age sempre na mais perfeita harmonia. (10/09/1903. p. 1) 

 

Afirmando que a conferência tem o objetivo de “debelar esse 

corrosivo declive que nos impõe o mais causticante castigo moral: o ensino 

rotineiro”, o professor Garcia inicia então o tema central fazendo primeiramente 

um “ligeiro esboço do método intuitivo – como parte integrante das modernas 

práticas na formação do espírito juvenil”52. Alerta os presentes de que “o meio 

de instruir, de educar, depende do método, isto é, depende antes de tudo de 

formar o coração”53. 

Convocando agora as professoras presentes para uma reflexão 

acerca do método intuitivo, Antonio José Garcia aponta que a adoção completa 

do novo método, 

 

Produzirá a mais importante reforma pedagógica num país nascido 

das ruínas da monarquia, porque as reformas agigantadas não 

podiam caber nas cavidades estreitas de um regime deslocado de 

todas as idéias generosas. (13/09/1903, p. 1) 

 

 

O professor Antonio José Garcia elogia o diretor do Grupo 

Escolar da cidade, prof. Arthur Glória, por incorporar o método intuitivo na 

escola, o que indica a incorporação do método nas escolas públicas. 

 

Tão profícua tem sido a medida de reforma, estabelecida pela digna 

direção do Grupo Escolar Dr. Lopes Chaves, de tanto alcance foi o 

alvitre que a determinou, que a lição de coisas, naquele 

estabelecimento de instrução, entra em todas as matérias do 

programa, sem prejuízo de um minuto. (...) Se tanto o compreendeu o 

ilustre diretor, dir-vos-ei senhores, que tal método é considerado 

naquele agrupamento de educadores como a alma de todo o ensino. 

(Id. Ibdi.) 

 

                                                 
52 O Taubateano, 17/09/1903, p. 1. 
53 O Taubateano, 01/10/1903, p. 1. 
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Termina dizendo que 

 

As crenças confessionais podem infelizmente variar, meus senhores; 

as opiniões políticas podem obedecer às leis das transições (...), o 

que não varia, o que não age por sugestões - é a intuição do infinito e 

do divino, da perfeição moral, da justiça, da dedicação – é a intuição 

desta outra grande coisa, que nunca se pôde definir, e que nem por 

isso se ama menos: é meus colegas, A Pátria! (O Taubateano, 

22/11/1903. p. 1) 

Quis recordar que é preciso depositar toda a nossa fé, crença e 

confiança nesta forma particular da natureza humana, que se chama 

Caráter, e que no caráter da criança se reflete a imagem do mestre 

quando, na vida prática, a família, a sociedade e a República exigem 

uma parcela da educação recebida na escola. Tenho concluído. (O 

Taubateano, 26/11/1903. p. 1) 

 

O professor incorpora no final da sua fala a questão da religião 

afirmando sua importância dentro da religiosidade de cada um. Para ele, o 

professor ensina também como exemplo de vida, e que deve investir em ser 

uma pessoa completa, também espiritualmente.  

Além de publicar as Conferências, o jornal O Taubateano 

diversas vezes mostrou sua posição anti-clerical, liberal e republicana. Em 

1901, por exemplo, publicou uma série de artigos criticando o vigário 

Nascimento Castro, que iam desde depoimentos de um leitor convertido ao 

protestantismo que acusava o vigário de agir de maneira autoritária frente à 

igreja, até alguns explicando o que é protestantismo e criticando a 

centralização católica em Taubaté. Em um deles, há uma longa defesa dos 

metodistas e uma citação ao Colégio Americano reafirmando a importância de 

ter existido na cidade tal instituição54.  

Em 1902 o jornal publica um artigo intitulado Colégio 

Americano?, que apresentava aos pais uma possibilidade de “ressuscitar” o 

Colégio Americano. Há indícios de que a publicação tinha um caráter de 

provocação para reanimar uma discussão sobre a qualidade de ensino dos 

colégios na cidade. 

 

                                                 
54 O Taubateano, 04/08/1901, NUM 71, ano I, p. 1 
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Tendo-se dirigido a mim diversos pais de família desejosos de educar 

seus filhos e propondo-me a instalação de um colégio nesta cidade: 

depois de bem considerar o assunto e concluir que de fato Taubaté 

necessita de um colégio que ensine de acordo com os métodos da 

pedagogia moderna para o bom proveito da mocidade estudiosa: 

considerando mais a grande dificuldade que reina no nosso querido 

Brasil para fornecer instrução sólida aos nossos filhos – venho por 

esse meio consultar aos srs. pais de família que desejarem educar 

seus filhos em Taubaté, se estão dispostos a patrocinarem o 

projetado colégio e se houver trinta alunos para começar será 

ressuscitado o Colégio Americano de Taubaté para ambos os sexos e 

desde já podemos garantir aos srs pais o maior escrúpulo no ensino e 

nos esforçaremos para oferecer todo o apoio dos que nos honrarem 

com a matrícula dos seus filhos. (O Taubateano, nº 93, ano III, p. 3) 

 

A publicação do artigo demonstra a importância do debate 

sobre o Colégio Americano e todas as contendas que se seguiram ao seu 

fechamento.  
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Considerações Finais 

 

Com a proclamação da República, a instrução foi concebida 

como meio de concretização de uma nova ordem estabelecida, inaugurando 

uma fase promissora no país. Os republicanos paulistas iniciam então a 

primeira reforma da instrução pública em 1892, com o objetivo de implementar 

um novo modelo educacional que apresentava uma nova organização 

administrativo-pedagógica, para atender a um grande número de alunos e 

cumprir os desígnios do que chamavam de ideal da educação popular. Um 

modelo que pressupunha profundas transformações no ensino primário, 

pautadas por um ensino graduado, com classes homogêneas, emprego do 

ensino simultâneo, vários professores, instituição do método intuitivo em uma 

escola laica. Um modelo que culminaria na instalação dos chamados grupos 

escolares. Mas, a questão da laicização do ensino tornou-se um ponto 

nevrálgico na reforma empreendida pelos republicanos paulistas, 

especialmente em uma cidade com forte tradição católica que utilizava da 

imprensa para fazer valer seu discurso sobre o que considerava o melhor 

caminho para uma educação renovadora. Pela análise de dois periódicos com 

posicionamentos antagônicos, pude avaliar como de seu esse debate na 

imprensa em Taubaté, especialmente com a instalação na cidade de um 

Colégio de Confissão protestante. As disputas aconteciam entre aqueles que 

acreditavam ser o Colégio Americano o símbolo de uma nova postura religiosa, 

política e pedagógica dos valores modernos da jovem República brasileira, 

liderados por indivíduos declaradamente republicanos como o professor João 

Penna, o Engenheiro Fernando de Mattos e o professor, José Antonio Lopes 

Ferreira, colaboradores do Jornal do Povo e os representantes da igreja 

católica, liderados pelo vigário Nascimento Castro, colaboradores do 

Noticiarista, que viam no Colégio Americano uma ameaça às bases católicas 

da cidade, especialmente por ser usado como um símbolo de renovação e 

modernidade.  

Nesta pesquisa constatei que, mediante uma campanha para 

desqualificar o Colégio Americano, a igreja católica, representada pela figura 

do vigário Nascimento Castro, utiliza o argumento da laicização do ensino 

como facilitador da “entrada” dos colégios de confissão protestante na 
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sociedade e ataca violentamente todos aqueles que atribuíam ao Colégio um 

caráter renovador e moderno que ia ao encontro do novo modelo de educação 

propagandeado pelos republicanos, baseado numa escola renovada nos seus 

métodos, nos processos de ensino, nos programas e na organização didático-

pedagógica. Uma luta de representações tendo como campo de disputa as 

páginas dos jornais, onde a resistência aos ataques do vigário e dos articulitas 

do jornal Noticiarista, não foi capaz de impedir o fechamento do Colégio em 

1894 e sua transferência para São Paulo, o que indica a vitória da hegemonia 

católica que utilizou como argumento principal a questão da laicização do 

ensino.  

Posteriormente o que constatei foi uma continuidade das 

críticas ao modelo republicano de educação tendo como eixo norteador não 

mais um colégio de confissão protestante, mas questões ligadas ao “liberalismo 

cientificista”, especialmente simbolizado pelo positivismo que passou a ser 

usado pelos homens que escreviam nos jornais como responsável pelas 

mazelas ou sucessos da educação republicana. Um debate ainda circunscrito 

na questão da laicização do ensino. Entretanto, a partir dos primeiros anos do 

século XX, por meio das conferências pedagógicas realizadas na cidade, essas 

questões passam a ser analisadas, tanto por aqueles contrários á laicização do 

ensino como por aqueles favoráveis, como questões consolidadas na realidade 

taubateana e que precisavam ser então melhor debatidas. Constatei então, 

usando a imprensa como fonte, um movimento inicial de resistência na 

institucionalização desse modelo educacional implementado nos primeiros 

anos da República e posteriormente uma leve moderação nos discursos o que 

demonstra uma assimilação, por parte dos grupos oponentes, desse novo 

modelo educacional.  

Este trabalho não encerra, de maneira alguma, todas as 

contendas acerca da institucionalização do modelo republicano de educação 

em Taubaté na passagem do século XIX para o XX, mas acrescenta aspectos 

importantes ao estudo da história da educação taubateana nesse período.  
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James L. Kennedy e sua esposa Jannie Wallace Kennedy (1922) 
Fonte: Kennedy, 1928. 

 
 

 
 

Collegio Americano de Taubaté, 1890 - 1895.  
A esquerda: Prof. Joaquim Camargo e sua erma. esposa, Miss. E. Huff, 

Miss Mary B. Kennedy, D. Laura Duarte, Mrs. Jennie W. Kennedy, diretora, e 
J. L. Kennedy, diretor 

Fonte: Kennedy, 1928 
 


