Intelectuais no gabinete: a rede de sociabilidade no processo
de Nacionalização do Ensino em Santa Catarina(1935‐1945)

Resumo
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um problema e por meio dele estabelecer as relações de escala, de tempo, de autores e
de conceitos chaves para trilhar um caminho e uma representação do passado; é válido
que para o presente texto se esboce quais as escolhas e suas razões (HISSA, 2013). Deve‐
se, logo, explanar sobre o local de onde se emana esta voz, ponderando que “o
conhecimento histórico é perspectiva” (ALBUQUERQUE, 2007, p.61).
Conforme Ginzburg (1989, p.152), ao estabelecer relações imbricadas no formato
de investigação indiciária do historiador, médico, detetive e artista, o que caracteriza o
método de análise científica da história “são os dados aparentemente negligenciáveis,
remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente”. Então, a procura
de tecer e reconstituir a história, o historiador é forçado a procurar por seus rastros,
perscrutar “alguma coisa que foi, que passou, e deixou apenas o sinal de sua
passagem”(ROUSSO,1996, p.90) acompanhar de perto e seguir desemaranhando os fios
deixados de algo que não existe mais, algo perdido, algo de uma “terra estrangeira”.
O que constrange a utilização dos arquivos para seguir estas pistas, como bem
pondera Albuquerque (2007), “só podemos historicizar aquilo que deixou rastros de sua
produção pelo homem, em dado momento e espaço” (p.64). Para historiar há que ter a
existência de uma pista, de um indício, se o real não existe uno, não por isso cairá em um
niilismo descrente. Ou seja, o historiador não achará uma verdade intrínseca ao
documento, algo a ser extraído puro e cristalino “o dado não é dado, mas recriado pelo
especialista em História” (ALBUQUERQUE, 2007, p.63). Mas será a partir dos
questionamentos presentes na mente do historiador que a hipótese ganha ou perde
força nas documentações. O historiador vai a procura do que lhe chama a atenção e,
obviamente, isto tem a ver com o seu cotidiano, com o que lê em jornais, com o que fala
em conversas, o que estranha em sua sociedade, enfim, ele escreve a partir de seu tempo
e preso a suas curiosidade investigativas.
Para o presente texto optou‐se por esboçar um levantamento inicial através das
atas de reunião. Um modo de entrar em contato com o universo dos intelectuais a frente
do gabinete de educação. O vestígio em si faz parte do acervo do Professor Elpídio
Barbosa, encontradas no Instituto de Documentação e Investigação em Ciências
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documento oficial por se tratar de atas, e ao mesmo tempo único. As atas são anexadas
aos seus cadernos grosso, nomeado por Elpídio Barbosa de “tomo”, ganham sentido na
sua experiência ao redor de um grupo de intelectuais e a sua ânsia por guardar. Investiga‐
se, portanto, as relações contidas nas atas nas decisões para a educação em Santa
Catarina, um levantamento inicial de quem são as pessoas que decidiram as políticas
públicas na educação catarinense, quais símbolos e representações de mundo
compartilham numa perspectiva prosopográfica.
O “tomo” expressa o ato de guardar e o ato de adaptar; guardam‐se fotos antigas
das reuniões nos grupos escolares visitados, adaptam‐se as legislações antigas aos novos
critérios. O “tomo” são as linhas que se traçam para compor o cotidiano administrativo
de Elpídio Barbosa. É o meio singular de Barbosa, na condição de uma pessoa de uma
sociedade moderna e individualizada, arquivar papéis que lhe faziam sentido a vida
profissional (ARTIÈRES, 1998). O entrecruzar de temporalidades presentes nas páginas
dos “tomos” constrói uma forma caótica de alocar os recortes que entremeiam e
sobrepõem as páginas do caderno. Os recortes de leis, mapeamentos da educação,
decretos, fotografias, convites e jornais tomam parte das laudas: estas são fixadas junto
ao dorso do livro, de maneira que se forma como um caderno de leis dentro do “tomo”
de Elpídio.
Na procura por uma melhor organização, o personagem cria diversos “tomos”,
nomeando e enumerando‐os, o utilizado em questão é o número “5: Atas e Reuniões”
abrigando vestígios de 1936 a 1948 num total de 83 atas. Escolheu‐se tratar neste texto
apenas de duas atas de 1936, em um movimento de perscrutar o início das
transformações escolares baseadas no movimento escolanovista e na nacionalização do
ensino, posteriormente a Reforma Trindade de 1935. Portanto, o ano de 1936 se mostra
essencial para ver como ficou a reconfiguração dos intelectuais envolvidos na educação,
principalmente em uma década turbulenta e cheia de mudanças como a de 1930, e com as
criações da Revista de Educação e das Semanas Educacionais1.
1

A Revista de Educação fora um periódico do Estado de Santa Catarina proposto a divulgar ao colegiado de
professores os novos métodos educativos, teve uma duração curta entre 1936 e 1937.
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dar suporte oficial as suas decisões de inspetoria. Mas que o investigador “de maneira
consciente, deliberada e justificável, decide erigir em elementos comprobatórios da
informação a fim de reconstituir uma sequência particular do passado” (ROUSSO, 1996,
p.86). É o pedaço de madeira qualquer que o historiador transforma em fonte.
Ao formular os tomos, Elpídio Barbosa não estava construindo a priori uma fonte
(muito menos uma transparente e pura), era uma escrita individual, singular e usual para
o seu cotidiano, são as experiências e lembranças do seu serviço de inspetor que estão
guardados entre os tomos. Era algo para se lembrar e para instrumentalizar em mãos as
diretrizes educacionais do Estado.
Uma sensibilidade com as suas anotações e modo de significar o seu cotidiano de
ofício, e também, suas memórias que sem dúvida pertencem a uma perspectiva da
história cultural. Sobre este ponto deve‐se aferir a guinada cultural da história. De acordo
com Chartier (1991) é no ano de 1988 que a escola dos Annales fala sobre “crise geral das
ciências sociais”. O motivo para essa nova postura diante da historiografia emerge das
descrenças nos paradigmas estruturalistas ou marxistas dos quais a história vinha
utilizando para a sua escrita. Nesse momento de crise emergem novos objetos: “as
atitudes perante a vida e a morte, os rituais e as crenças, as estruturas de parentesco, as
formas de sociabilidade, os modos de funcionamento escolares etc.” (CHARTIER, 1991,
p.174). São novas formas de escrever e ler o passado que começam a ganhar força.
Percebe‐se que é a partir das práticas e representações em disputa que os
“indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é deles” (CHARTIER, 1991, p.177).
Dando sentido aos grupos, as classes, a suas identidades, aos seus modos, aos seus
hábitos e as suas condutas, ao invés do recorte social pressupor as “diferenciações e as
partilhas culturais” (CHARTIER, 1991, p.177). O autor indica então o “retorno a uma
filosofia do sujeito que recusa a força das determinações coletivas e dos
condicionamentos sociais” (CHARTIER, 1991, p.175).
Apesar de ser membro de uma elite intelectual, ter desempenhado altos cargos
burocráticos, ter participado da Revista de Educação não se procura explicar a
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que tentam por si só explicativos – ser membro de uma elite econômica e ser um
intelectual. Mas desvendar quem são esses intelectuais.
De acordo com Ivor Goodson (1997), estudos relacionados a história das disciplinas
escolares ou as formulações de seus programas oficiais de estudo não são lidos a contra
pelo pelos profissionais da educação. Conforme o mesmo autor “na maior parte das
análises educativas, o currículo escrito ‐ manifestação extrema de construções sociais ‐
tem sido tratado como um ‘dado neutro’”(GOODSON, 1997, p.17). Não a tomam como
uma construção social, como um jogo entre propostas políticas e educacionais. Assim os
professores não fariam uma reflexão mais aprofundada sobre as questões do
“conhecimento dos valores e objetivos dos parâmetros da disciplina” (GOODSON, 1997,
p.21). Uma discussão imprescindível quando se fala de gestão da população e a relação do
docente com o seu trabalho cotidiano.
Não é à toa, portanto, que se volta a 1930 para discutir as questões políticas do
ensino. De acordo com Angela de Castro Gomes (1988), o governo Vargas seria o primeiro
a olhar como ponto principal para a gestão da nação. É criada uma maneira diferente de
se relacionar e de representar o povo brasileiro, não mais pelo estigma do darwinismo
social e da antropologia evolucionista, que o via como o problema da nação. Nessa forma
de pensar da República da Espada, a viabilidade de nação estaria presa somente ao
processo de branqueamento do país, ou seja, trocando a sua população. No Estado Novo
a questão e o problema eram outros trazendo para a cultura política brasileira novas
formas de se pensar. Se antes a figura da população era estritamente de caráter negativo,
agora o problema era o desconhecimento do Estado sobre a sua população (GOMES,
1988). Assim, o governo Vargas passa a ser o primeiro a propor uma política de Estado
para a gerencia da população brasileira, isso ocorre por meio, principalmente, dos direitos
sociais. Essa é a importância social da pesquisa, estabelecer quem foram as pessoas que
estavam dentro do gabinete de inspeção, do Departamento de Educação, da Revista de
Educação e das Semanas Educacionais, pensar por onde elas circulavam e até que ponto
foram possibilitadas trocas de visões de mundo.
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indivíduos e intelectuais do gabinete de educação, é necessário um maior
aprofundamento nas metodologias dispostas por Albuquerque (2013) na narrativa
prosopográfica.
Diferentemente da narrativa individual que busca um sujeito contínuo, único e
dono de suas ações, o self‐made‐man, a prosopografia tem um caráter de comparar vidas.
A prosopografia foge de uma biografia psicológica do indivíduo, é uma forma para se
pensar a relação indivíduo‐sociedade. É a narrativa que ainda repleta de nomes busca não
a fuga, “desloca essa diferença do campo de uma particularidade individual para o campo
das possibilidades sociais”(ALBUQUERQUE, 2013, p.24). O interesse é dado nas
comparações de trajetórias decorridas pelos sujeitos. Para isso, obviamente é preciso
separar um grupo, no caso os inspetores de educação, e partir disso perscrutar as
regularidades sociais, as normas, valores, costumes, hábitos e representações de mundo
compartilhados.
A prosopografia não foge de ser um gênero da narrativa biografia, porém com
intuitos diferentes. A narrativa biográfica passa a ser revista na historiografia francesa da
década de 1960 como forma de contrapor a uma história estrutural sem nomes e rostos
(ALBUQUERQUE, 2013). As ações fazem parte do universo do humano, são eles que
experimentam e constroem o seus cosmos sociais, passam a ter agência própria e voz. A
biografia ganha destaque como forma de mostrar o desvio, a fuga, as grandes estruturas
não são mais possíveis para explicar os sujeitos. Porém, as estruturas que conformam os
sujeitos não devem ser deixadas de lado, o sujeito é livre, mas não livre por completo, ele
se vê constrangido pelos léxicos políticos e culturais de seu local. A prosopografia apenas
ressalta estas questões. Não se elege um homem em sua relação com o privado para
explicar de forma reta e única a sua vida, a prosopografia não cai na armadilha da ilusão
biográfica. Ela, pelo contrário, ao comparar as trajetórias pessoais apenas reitera as
condições dadas ao sujeito e as possibilidades de caminhos que ele poderia trilhar. “O
que importa no fundo não são esses nomes, mas as regras sociais, culturais,
institucionais, linguísticas a que obedecem”. (ALBUQUERQUE, 2013, p.29). A
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com o social, relação natural do humano.
Analisar nessa perspectiva, portanto, Elpídio Barbosa e os outros tantos
inspetores escolar, é fazer um levantamento sobre os discursos e representações sociais
que perpassam esses sujeitos. Aqui não se procura os sujeitos em suas intimidades para
explica‐los, o único motivo para o levantamento desses nomes não é provar que eles se
fizeram, mas, muito pelo contrário, provar que só tiveram a sua ascensão devido os
símbolos carregados por si. O que no caso passa pelas representações do político e das
políticas públicas para a educação. Investigá‐los é aprofundar no universo que os cerceou
ou possibilitou escolhas.
Trata‐se de uma história intelectual estabelecida no “cruzamento das histórias
políticas, social e cultural” (SIRINELLI, 2003, p.232), contribuindo aos preceitos de que, ao
contrário de uma história intelectual antiga relacionada as ideias, as criações e os sentidos
dados emergem do indivíduo (CHARTIER, 1991). Um tipo de estudo que foi durante muito
tempo mal visto, também por causa da perspectiva de hegemonia, pelo “entusiasmo
pelas ‘massas’, às quais os intelectuais não podiam pertencer devido a seu número
reduzido, mas também pelo fato de serem ‘às elites’” (SIRINELLI, 2003, p.235).
Tal proposta pretende conferir a Barbosa e a seu “tomo” uma maneira de se
portar a sua época, a personagem se vê constrangida pelo político dado, pelos símbolos e
conceitos autorizados, formando imagens persuasivas e únicas para o diálogo no
cotidiano. Já que olvidando tal proposta se construiria uma história sem dar valor a
experiência,
atividade dos atores políticos e a estrutura de interação entre os
mesmos, o que resultaria na essencialização das culturas(...), uma vez
que não poderiam perceber, interpretar e agir senão dentro de
parâmetros previamente articulados por uma rede de sentidos e
conceitos. (DUTRA, 2002, p.18)

A cultura política não pode ser entendida como uma mensagem unívoca, ela não
exerce a todos a mesma influência, mas, como já se disse, ela é o resultado de diferentes
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grupos sociais (DUTRA, 2002).
A cultura política e a cultura escolar manifestam‐se nos seus escritos em seu
cotidiano administrativo. Sendo um ator vinculado à administração e a escolhas políticas
para a educação catarinense, o cruzamento entre política e escola, demonstra‐se
instigante a pensar “as instituições chave, tais como escolas, partidos, sindicatos, etc.,
[como sendo] de grande importância na transmissão, difusão e recepção das culturas
políticas” (DUTRA, 2002, p.19). Ora, símbolos e sistema de representação da sociedade
que “podem entrar, dependendo do lugar ou do momento, os fatores religiosos, a
organização do ensino, as questões militares, as regras morais, a criação estética, etc...”
(BERSTEIN, 2009, p.36).
Entretanto, antes de nos aprofundar‐se no mundo das representações, vale notar‐
se quem são as pessoas que estão legislando sobre a educação em Santa Catarina na pós
Reforma Trindade de 1935. Estabelecer quais são os nomes e locais da onde emanam voz.
Perceber como esses sujeitos estão se esbarrando ao longo do tempo nos microcosmos
educacional catarinense.
Para facilitar a narrativa do texto foi criada uma tabela que dispõe de alguns
poucos dados garimpados em livros e em páginas virtuais. Na tabela é possível perceber:
o nome do inspetor escolar, a sua circunscrição e os cargos obtidos na educação antes de
serem promovidos a inspetores escolares.
Tabela 1. Inspetores Escolares no ano de 1936 em Santa Catarina. Levantamento feito
com base nas atas de 1936 anexas ao “tomo 5” de Elpídio Barbosa.
Nome do inspetor
Circunscrição Cargos na Educação
Antonio Lucio
1ª.
Diretor do Grupo Escolar Manoel Cruz – São
Joaquim 1931‐1932. Diretor da Revista de
Educação. Escreve na Revista de Educação nos
seguintes anos, volumes e nome do artigo: Ano I,
n.1 A Educação física na Escola; Ano I, n.2
Educação Física; Ano I, n.3 Educação Física; Ano I
n.4 e 5 Educação Física, Ano I n.6 Educação
Física.
Nome de escola em Balneário Camboriú‐SC.
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Celso Rilla

2ª.

Nome de escola em Irati‐SC.

Germano Wagenfuehr

3ª.

Adriano Mosimann

4ª.

Casemiro Leopoldo
Chociay
Marcilio Dias de S. Tiago

5ª.

José Joaquim da Livina
Xavier
João Romário Moreira

7ª.

Professor em Indaial durante os anos de 1920‐23.
Diretor no Grupo Escolar Orestes Guimarães em
São Bento do Sul, depois passa a ser Diretor no
Grupo Escolar Felipe Schmidt em São Francisco
do Sul. Em 1932 é promovido a Inspetor Escolar.
Nome de escola em Porto União‐SC.
Diretor no Grupo Escolar Hercílio Luz em
Tubarão durante os anos de 1926‐1930. Em 1931 é
o enviado pelo Estado para fazer relatório sobre
a Quarta Conferência Nacional de Educação.
Nome de escola em Braço do Trombudo‐SC.
Diretor do Grupo Escolar Manoel Cruz durante os
anos de 1933‐1934 em São Joaquim‐SC.
Diretor do Grupo Escolar Hercílio Luz durante os
anos de 1920‐1924 em Tubarão‐SC.
s/dados

Drausio Celestino da
Cunha
Pedro Paulo Philippi

9ª.

Humberto Hermes
Hoffmann
Alfredo Xavier Vieira
Adolfo da Silveira

11ª.
12ª.
13ª.

Hermínio Heusi da Silva

15ª.

6ª.

8ª.

10ª.
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Inspetor desde 1918 ficando com duas
circunscrições até 1930, 8ª. e 9ª. Nome de escola
em Romelândia‐SC.
Nome de escola em Major Vieira
Escreveu um artigo na Revista de Educação
sobre as Semanas de Educação: Frutos da
Semana de Educação (trechos de um relatório).
Na sexta revista. Nome de Escola em Itajaí‐SC.
Nome de escola em Nova Veneza.
Nome de rua em São José
Diretor do Grupo Escolar Professora Marta
Tavares em 1933, Rio Negrinho‐SC. Nome de
escola em Paraíso – SC.
Diretor do Grupo Escolar Hercílio Luz em
Tubarão em 1930. Nome de escola em Biguaçu‐
SC e Romelândia‐SC.

Os dados de ainda uma pesquisa inicial não nos mostram muitos dos seus traços
biográficos, porém a partir deles já se dá para fazer algumas análises. A primeira análise a
se fazer é quanto ao fator geracional. Com exceção do inspetor João Romário Moreira,
todos iniciam sua carreira de inspeção pós 1930, momento de transformações sociais no
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em 1936. Porém, dos 4 inspetores de 1918 resta apenas 1 deles fazendo o mesmo trabalho
em 1936. E não há indícios de ter havido uma mulher com o cargo de inspetor escolar,
parece que uns dos símbolos a compartilhar para ser inspetor era ser homem.
Com exceção de Celso Rilla, Joaquim da Lavina Xavier, Humberto Hermes
Hoffmann e Alfredo Xavier Vieira, que por falta de dados não é possível averiguar, todos
os inspetores escolares fazem a mesma trajetória, de professor a diretor, de diretor a
inspetor.
Antonio Lucio, Germano Wagenführ, Adriano Mosimann, Casemiro Leopoldo
Chaciay, Adolfo da Silveira e Hermínio Heusi da Silva são todos promovidos a seus cargos
de inspetores no pós 1930. O que demonstra que em um momento de divisor de águas no
qual se constituiu a revolução de 1930, foi possível a muito dos inspetores alçar um maior
voo pelas burocracias educacionais. Assim como Elpídio Barbosa que fora promovido em
1931 de Diretor de Grupo Escolar para Inspetor Escolar, a maioria segue o mesmo trajeto.
No ano de 1936 Barbosa se vê participando da Revista de Educação: revista
pedagógica, não apenas como um dos redatores da revista, mas também na edição n°. 2
do primeiro ano, ele escreve sobre um dos locais que ele teve mais contato durante a sua
fase de trabalhos de inspeção no interior de Santa Catarina, os Clubes Agrícolas. Elpídio
não é o único dos inspetores a participar dessa revista, Antonio Lucio, como é possível
observar na tabela 1, não só foi o diretor da revista, mas também foi o que mais
encaminhou texto a ela, num total de 6, nos números de um a seis, seus textos sempre
dano atenção as aulas de educação físicas, o autor ressalta a importância do corpo
(FAVARIN, 2013). Adriano Mosimann também deixa a sua contribuição no número 4‐5 da
revista, com um texto intitulado “A missão do Professorado Primário” (FAVARIN, 2013).
Pedro Paulo Philippi escreve o texto “Frutos da Semana de Educação” no sexto número
da Revista de Educação (FAVARIN, 2013). Humberto Hermes Hoffmann escreve o texto
“Brusque”, comentando sobre a geografia da cidade no sexto número da Revista de
Educação (FAVARIN, 2013).
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serem a eles reconhecidos “pela sociedade em que ele vive – especialização esta que
legitima e mesmo privilegia sua intervenção no debate da cidade ‐, que o intelectual põe a
serviço da causa que defende” (SIRINELLI, 2003, p.243). As suas representações ganham
espaço nos locus de sociabilidade que tem em conjunto com os intelectuais frente ao
gabinete do Departamento de Educação. Um desses espaços foi a Revista de Educação,
espaço onde se constituiu um pequeno ‘mundo estreito’ de um grupo de intelectuais da
educação, que de forma centrípeta reuniu “em torno de uma sensibilidade ideológica ou
cultural comum (...) que fundam uma vontade e um gosto de conviver” (SIRINELLI, 2003,
p.248).
Além da revista, as Semanas Educacionais foram espaços que se converteram
rapidamente em um local para circular os novos métodos educacionais, ensinando os
professores em palestras, com dicas e respondendo a questionamentos para uma aula
compatível com o que se via necessário para a sociedade, enfim, se tornava o local ideal
para a discussão da renovação da escola (BOMBASSARO, 2009). Mostra‐se, portanto, um
Elpídio engajado e mediador de representações políticas e de escola.
Elpídio representaria uma geração que chega aos gabinetes de educação com o
acontecimento inaugurador de profundas mudanças e reformas no Brasil, ‐ 1930 – e que
gera novas estruturas para a educação pelo menos até a década de 1960 – mas
precisamente 1963 quando Elpídio Barbosa abandona o cargo de Secretário da Educação.
Principalmente como aponta Neide Fiori (1975, p.124):
Pode‐se dizer que, no período de 1935 e 1950, em Santa Catarina, a
instrução pública esteve sob a liderança dos Inspetores Escolares Luiz
Trindade, João dos Santos Areão e Elpídio Barbosa. Os dois primeiros
fizeram parte da equipe de trabalho de Orestes Guimarães. O último era
o mais jovem do trio e tivera uma rápida ascensão na carreira do
magistério. O poder de mando ora concentrava‐se mais na mão de um
deles, ora oscilava para outro; mas é válido considerar que sempre
circulou entre esses três professores – Trindade, Areão e Elpídio – que
passaram a ser conhecidos como ‘a Santíssima Trindade da Educação’.

Como explana Berstein (2009, p.36) as representações do político podem se fazer
em diversos locais, entre eles a “organização do ensino”, postulando que a cultura
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política é a forma pela qual um indivíduo ou grupo dá a entender e representar os
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símbolos dos seu cotidiano e a projetar um ideal de futuro por meio destes símbolos. E de
acordo com Julia (2001, p.10) a “cultura escolar não pode ser estudada sem a análise
precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua
história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa,
cultura política ou cultura popular”. Deste modo, o presente trabalho se insere no
interstício de duas culturas: escolar e política, não sendo muito claro onde termina uma e
onde começa a outra, elas se encontram profundamente imbricadas.
Elpídio Barbosa esta vinculado a um grupo de intelectuais de renome e com
poderes para legislar sobre o modo como a educação deveria ser erigida pelo Estado,
acaba por estar dentro de teias que constituem o que de Certeau nos apresenta como
estratégias. A personagem em questão está envolto em um grupo que decide por meio
de reuniões e atas utilizar de manipulações ou cálculos políticos para fazer prevalecer a
sua tinta nas leis. Ele e os demais interlocutores traçam uma linha “do poder e querer
próprios”(CERTEAU, 2011, p.99)
Cria‐se assim um lugar próprio para gerir a educação. Um local de emissão de voz
que capitaliza vantagens em detrimento de outros espaços destituídos de criar
estratégias. Cria um espaço encrustado de prática panóptica e do poder saber. Um
espaço para medir, pesar, observar e controlar, finca‐se no lugar e não no tempo. Tem a
capacidade de prever, ver ao longo, e de se expandir. Ao mesmo tempo em que o saber
auxilia na construção e renovação do espaço criado (CERTEAU, 2011). Sem o saber não há
legitimidade para a instituição e para os burocratas educacionais, não há espaço para o
controle e não há espaço para a constituição de um discurso de nacionalização do ensino.
Ainda que nesse local habitem espaços para os desvios e leituras promissoras dos
discursos a mão, as reuniões e atas explanam também as táticas, ainda que de maneira
fugaz. Seu maior espaço é dado as decisões estabelecidas em consenso (ou não), mas
que tornam‐se as estratégias difundidas pelo Estado.
Entretanto, não foi possível lidar, nas atas feitas a mão por Barbosa, do espaço das
táticas. São convidados normalmente 18 funcionários de cargos e padrões altos da
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destaque dado a Elpídio Barbosa, Bezerra da Trindade e João dos Santos Areão) e os
inspetores. Quão espaço para as brechas do poder havia? Qual a astúcia empregada para
contornar situações desfavoráveis e torna‐las favoráveis, quanta prática de domar a s
questões linguísticas e dos discursos houve? Quantos inspetores disseram o que deveria
ser redigido nas leis ao seus modos? Quantos fazer com se perderam nas discussões de
inspetores do interior do Estado – de regiões obviamente mais visadas nesse processo de
nacionalização do ensino? É, óbvio, que não se tratam de pessoas fora de uma lógica do
poder e que já são legitimadas a falar, mas compreender que mesmo nas estratégias
racionais do Estado há espaços para as venturas (seja de relações pessoais ou jogos de
engodos políticos) que de certa forma se apaga apenas para realçar a beleza das
estratégias postas nas leis do Estado.
A pesquisa tem como objetivo focalizar o máximo possível esses indivíduos em seu
cotidiano burocrático no período de nacionalização do ensino. Fazer surgir esses debates
de discursos, táticas e estratégias. O impor, as brechas, o engodo, as relações sociais
banais, as arquiteturações e as astúcias. Um movimento do cotidiano empedrado em leis
oficiais, com os quais devemos lidar na nossa profissão de historiador/professor.
Em sua condição de intelectual pensante da educação em Santa Catarina,
saíram de seus atos, decretos, leis e circulares as posições políticas de uma geração de
inspetores escolares que angariam poderes para preencher os cargos de direção do
Departamento de Educação. Pensar entre as relações do macro e microcosmo a
nacionalização do ensino, por meio do aparente pequeno ponto que Elpídio Barbosa foi
para Santa Catarina. Uma pesquisa que toma como questão as articulações políticas que
levaram um grupo de intelectuais, representados aqui por Elpídio Barbosa, ao centro das
políticas educacionais e como, ao se tomar este lugar como centro, ele proferiu e redigiu
o que a uma geração de inspetores idealizavam para a educação. Como é possível
vislumbrar nas atas de 1936.
Atas nos mostram um mundo complexo de debates políticos de visões de mundo,
de futuros passados, de sociabilidades. Eles dão espaço a algo que ainda é caro a uma
história, o caráter do acaso, da fortuna, do momentâneo. O historiador ao eleger uma
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problemática, elege tempos, discursos e fontes. Porém, por mais que deixe nítido a sua
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intenção pessoal na escrita e da sua qualidade de efêmero na esteira das questões que
nos norteiam, existem os vícios do XIX de estabelecer uma lógica reta e objetiva, de dar
um sentido único a história que se narra (KOSELLECK, 2006). Ao minimizar a escala e
estabelecer contato com outros vestígios, entretanto, é possível tecer as experiências e
suas expectativas. No caso, o tomo e suas atas nos fazem vislumbrar novos momentos
que poderiam ser entendidos de maneira menos áspera, perene e intermitente. Uma
história que foca nas grandes estruturas perde o foco no humano, no caso, nas táticas, no
fazer‐se com a partir das linguagens e representações de mundo a mão dos personagens
da história. Sem os pequenos vestígios pessoais, sem o caso, sem as pequenitudes
imensas contidas nos documentos, como poderia se pensar em leis criadas em conjuntos
após 5 dias de reuniões dos inspetores escolares? A história das pequenitudes nos
mostram inúmeras perspectivas possíveis de uma realidade. (estruturas e táticas)
Mostram como na ata da reunião e, na parte intitulada, “memorial” ganha‐se
contorno das táticas e as representações de mundo,
De acôrdo com o convencionado na reunião dos Inspetores Escolares,
que se encerra nesta data, nos abaixo assinados, tomamos a liberdade de
pedir aos digneis submeter á alta apreciação do Exm. Sr. Dr. Governador
do Estado(...) (BARBOSA, p. 10; 18)

Em uma narrativa buscando um sentido único esses percalços não seriam visíveis,
tornar‐se‐iam algo plano, emanado de cima para baixo. Entrar em contato com as atas
revelam perspectivas a se criar da educação e da política.
Nas atas também é possível estabelecer não só o que planejavam, mas saber quem
eram esses pensadores no gabinete da Educação. Como a ata de 1936 nos sugere mostra,
estiveram presentes:
(...) sob a presidencia de Sr. Diretor, profº Luiz Sanches Bezerra da
Trindade, assistencia dos Srs. .profºs João dos Santos Areão, Inspetor
Federal das Escolas Subvencionadas, Elpídio Barbosa, Sub‐Diretor
Técnico do Departamento de Educação, os Inspetores Escolares Antonio
Lucio, 1ª., Celso Rilla, 2ª., Germano Wagenfuehr, da 3ª., Adriano
Mosimann, da 4ª., Casemiro Leopoldo Chociay, da 5ª., Marcilio Dias de S.
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Tiago, 6ª., José Joaquim da Livina Xavier, da 7ª., João Romário Moreira,
da 8ª., Drausio Celestino da Cunha, 9ª., Pedro Paulo Philippi, 10ª.,
Humberto Hermes Hoffmann, da 11ª., Alfredo Xavier Vieira, 12ª., Adolfo da
Silveira, 13ª., (14ª. ilegível), Hermínio Heusi da Silva, 15ª. (BARBOSA,
p.10,11; 18,19)
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Ainda nota‐se que ao final do relatório entregue ao Exm. Sr. Dr. Governador, não
se encontram as assinaturas dos inspetores escolares da 7ª. e da 14ª. circunscrição do
Estado de Santa Catarina. Não é possível saber ao certo o que na ata sobre a “creação das
escolas rurais” e a discussão, ainda que de maneira pouco alongada (esta ata ocupa 8
páginas), sobre a legislação vigente e as “necessarias condições pedagogicas”
(BARBOSA, p.9;18) fez com que os inspetores das circunscrições 7 e 14 deixassem de
assiná‐la. No entanto, se seus nomes não acompanham ao final, significa que em algum
momento houve discordâncias com o que fora proposto.
Em outra reunião ao longo do tomo de atas, é interessante notar a forma como o
grupo de inspetores, ainda durante o ano de 1936, de se portar com relação ao poder
exercido. (estrutura e táticas)
Dessa forma, se vê escrito na ata:
O Sr. Superindente Geral do Ensino(Sebastião Oliveira da Rocha) leu e
comentou o projeto de sua autoria, sobre substituições de professores,
e os srs. Inspetores estão em que o projeto consulta todos os interesses
do Ensino. Durante as sessões foram ventilados vários assuntos, tendo‐se
chegado ás seguintes conclusões: Sugestão (..)

A partir daí abre‐se espaço para as reivindicações dos inspetores que colocam na
forma de “Sugestão” de “a” a “d” suas pontuações: “fornecimento de material aos
estabelecimentos”, “nomeação de zeladores”, os “resultados dos exames não
representam a expressão da verdade, e afirmam que a falha principal dos exames reside
na banca examinadora. Os inspetores lembram a necessidade de organizar‐se o menor
número de bancas”, “os inspetores lembram a conveniência de tornar facultativo o
funcionamento das aulas nos dias santos de guarda, para evitar a baixa frequência geral”.
Pontos que não estão longe de ser uma exigência imperativa dos inspetores escolares.
Revelam‐se como táticas não só a linguagem empregada em alguns momentos, como
“sugestão” ou a própria introdução aos pontos exigidos pelos inspetores, como se referir
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a Sebastião Oliveira da Rocha pelo seu alto cargo, Superindente Geral do Ensino, e não se
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referir se concordam ou não com o colocado, mas exaltar que com esse projeto “foram
ventilados vários assuntos”.
Enfim, o texto trata‐se apenas de um levantamento inicial a ser melhor
desenvolvido ao longo da pesquisa e da escrita da dissertação. O que quis aqui se deter é
a formação de um grupo de intelectuais, suas trajetórias e representações da política
educacional catarinense. Há ainda muito a ser trilhado, porém, com maior conhecimento
dos outros “tomos” e dos relatórios do Departamento de Educação, será mais nítido os
futuros passados, estratégias e táticas.
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