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RESUMO SIMPLES 

 

Este trabalho teve como propósito inventariar e investigar novos temas para a 

compreensão da História da Educação no Brasil e especialmente em Piracicaba, no 

final das últimas duas décadas do período monárquico, por meio da organização 

documental das fontes jornalísticas do período estudado, entendidas aqui como 

construtora de representações e produtora de consensos em matéria educativa. A 

seleção, organização e sistematização dos documentos que compreende os anos 

iniciais do Colégio Piracicabano, posto em circulação pela Gazeta de Piracicaba, 

procurou compreender a relação da instrução com a sociedade piracicabana do 

período. Constituem-se como objetivos da presente pesquisa classificar, organizar e 

sistematizar os documentos sobre o Colégio Piracicabano disponíveis na Gazeta de 

Piracicaba, no período de 1882 a 1889, a fim de torná-los acessíveis ao término da 

pesquisa à comunidade científica, proporcionando novas perspectivas de 

investigação sobre a singularidade desta instituição escolar a partir de sua 

organização; analisar os documentos/fontes encontrados e interpretar as 

informações selecionadas a partir dos referenciais teóricos propostos num diálogo 

com as produções realizadas no âmbito da pesquisa maior. Esta pesquisa foi 

conduzida por meio de uma abordagem multidisciplinar que permitiu a construção de 

um processo histórico de identificação do Colégio Piracicabano, fugindo das 

abordagens meramente descritivas e dos registros oficiais proporcionadas pela 

acumulação e justaposição de informações, que tendem, muitas vezes, ao exagero 

das descrições apologéticas (Cf. MAGALHÃES, 1999). Pretendeu-se compreender a 

instituição escolar a partir do seu meio envolvente, levando-se em conta não 

somente os fatores macros, advindos do contexto sócio institucional, nem somente 

os micros, circunscritos basicamente na relação professor/aluno, mas em toda a sua 

complexidade pluridimensional, o que exigiu o cruzamento de informações muito 

diversificadas numa postura de caráter cada vez mais interdisciplinar. O cruzamento 

das fontes jornalísticas somadas a outras fontes inventariadas e analisadas a partir 

do conceito de cultura escolar permitem reconstruir e analisar um conjunto de 

práticas historicamente datadas de circulação de modelos, de dimensões espaço-

temporais, de conhecimentos e valores adquiridos e transmitidos, selecionados com 

base em distintos, mas, conexos recortes que podem, em futuras pesquisas, 

proporcionar diversas investigações a partir do mesmo objeto. As investigações 



desenvolvidas no âmbito do projeto maior, do qual este se origina, articulam-se de 

modo orgânico com a presente proposta de Iniciação Científica tendo como objeto 

de pesquisa o Colégio Piracicabano e como eixo norteador o mesmo escopo teórico-

metodológico fornecido pelo campo historiográfico da História Cultural, e na meso-

abordagem o seu ponto de referência para análise dos processos históricos no 

campo da História da Educação. 

  



INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa de Iniciação Científica priorizou-se o trabalho com documentos 

jornalísticos, uma vez que, durante a realização da pesquisa foi localizado no 

Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba – IHGP, um trabalho inédito de 

digitalização do Jornal Gazeta de Piracicaba, desde a sua fundação. Com acesso a 

este material documental, disponível em CDs, organizou-se um inventário das 

notícias que circularam sobre o Colégio Piracicabano e sobre a instrução escolar em 

Piracicaba, nas duas últimas décadas do século XIX, de modo a proporcionar tanto 

uma perspectiva mais ampla da sociedade da época, como propiciar um conjunto de 

novas fontes de pesquisa sobre a história da educação piracicabana que pudessem 

mais tarde ser utilizadas em novas pesquisas.  

O trabalho de organização das fontes jornalísticas contribuiu para uma 

percepção, mais abrangente, da identidade cultural e educacional do Colégio 

Piracicabano, no sentido atribuído por André Chervel (1990), não só no que tange a 

formação de indivíduos esclarecidos, mas também na contribuição da transformação 

de uma cultura cujos lastros ainda estavam arraigados a práticas tradicionais de 

organização da vida material, por meio da circulação de novos saberes e de novas 

práticas escolares e sociais.   

 

OBJETIVO DO TRABALHO 

 

A Gazeta de Piracicaba foi utilizada como documento de investigação. Jornal 

que deste sua fundação preocupou-se em registrar, de forma sistemática as 

atividades do Colégio Piracicabano e seu impacto cultural sobre a cidade. Além da 

circulação de atividades propriamente educacionais, também são reportadas em 

suas páginas práticas culturais, cívicas e religiosas, notícias sobre as sessões 

literárias realizadas pelas alunas, celebrações públicas com a participação de nomes 

renomados da sociedade piracicabana, além de outras atividades acadêmico-sociais 

que de certo modo envolviam parte da sociedade piracicabana. Diante das 

evidências oferecidas pelo jornal os objetivos que guiaram este projeto de Iniciação 

Científica podem ser resumidos nas seguintes atividades: selecionar, classificar e 

sistematizar os documentos sobre o Colégio Piracicabano disponíveis na Gazeta de 



Piracicaba, no período de 1882 a 1889, a fim de torná-los acessíveis ao término da 

pesquisa à comunidade científica proporcionando novas perspectivas de 

investigação sobre a singularidade desta instituição escolar a partir de sua 

organização; analisar os documentos/fontes encontrados e interpretar as 

informações selecionadas a partir dos referenciais teóricos propostos num diálogo 

com as produções realizadas no âmbito da pesquisa maior1.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Sendo esta uma pesquisa fundamentalmente de coleta e organização 

documental, foi adotado os seguintes procedimentos operacionais: i) coleta de 

dados: abrange desde a primeira edição, no ano de 1882 até 1889. Foram 

selecionadas todas as publicações referentes à instrução e instituições de ensino da 

cidade de Piracicaba e região; ii) organização: das 1.113 edições foram coletadas 

todas as notas que têm ligação direta com a instrução escolar, reunidas em um total 

de 748 citações, deste total 186 são notas sobre o Colégio Piracicabano2, sendo 25 

textos relacionados diretamente com a questão da instrução escolar e 11 textos 

produzidos por alunas, tais como poesias, contos, comentários literários etc. 

No gráfico abaixo é apresentada a oscilação das publicações sobre instrução 

escolar no período estudado. Esta oscilação trouxe algumas inquietações sobre qual 

o melhor modo de organizar as fontes a partir da periodicidade irregular do jornal. 

Assim, tivemos de compreender os fatores responsáveis por esta oscilação de modo 

que os resultados não comprometessem as futuras análises das fontes. Observou-

se que durante os anos de 1883 e 1884 a periodicidade do jornal era de três vezes 

por semana3, a partir de agosto de 1885 passou para duas vezes por semana, de 

1887 a 1888 inaugurou-se a publicação diária retornando para uma média de três 

vezes por semana no de 1889. Além dessa particularidade ainda destaca-se como 

                                                 
1
 Pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação e Protestantismo (GPEP), da 

Universidade Metodista de Piracicaba (projeto mãe). 

2
 Este número se refere às citações diretamente ligadas a escola e debates envolvendo a instrução 

no período que foram atualizados após a finalização da organização das fontes. Não foram incluídas 
nestes números as citações de caráter anunciativo (seções de “anúncio” e “memorando”) por sua 
natureza de repetição que poderia transmitir uma errônea impressão do número de publicações. 

3
 No ano de 1884 a Gazeta informa publicar “três vezes por semana”; nos anos anteriores informava 

que suas publicações eram nas terças, quintas e sábados, “não havendo dias santificados”.   



fatores que contribuíram para estas oscilações: a não publicação nos dias de 

feriados, a irregularidade dos recursos para fazer frente aos compromissos 

financeiros, referências a problemas de saúde, entre outros fatores que afetaram a 

regularidade das publicações por ano. Estes foram alguns dos motivos da queda da 

frequência percebida nos anos de 1885 e 1886 somados ao fechamento temporário 

do jornal entre 13 de março a 30 de agosto de 1885. 

 

 

Gráfico 02: número de publicações coletadas sobre a instrução escolar em Piracicaba 

(1882-1889). 

 

Sendo assim, qualquer análise que leve em conta somente o número de 

publicações sobre a instrução em Piracicaba, sem levar em conta estes outros 

fatores, pode gerar resultados equivocados para a pesquisa. É importante destacar, 

ainda, que por se tratar de um trabalho de História da Educação, os gráficos só 

fazem sentido se analisados qualitativamente, juntamente com as leituras auxiliares 

e os debates desenvolvidos no grupo de pesquisa, trazendo luz a questões para a 

compreensão do objeto pesquisado, como por exemplo, se as variações ocorrem 

devido a um recorte do próprio jornal (linha editorial), se é a representação de uma 

preocupação de um nicho da sociedade da época em matéria de instrução, ou se é 

a relevância dos acontecidos no período o fator de interesse, além dos prováveis 

questionamentos subsequentes ao aumento de noticias (e queda relativa) nos anos 
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seguintes. Somente a coleta detalhada e análise dos dados do período extenso nos 

permitirão formular com maior exatidão respostas às questões levantadas.  

Paralelamente à coleta de dados, as leituras realizadas e as discussões da 

produção historiográfica sobre a História da Educação, vão dando sentido a uma 

série de questões que nos ajudam a lidar provisoriamente com o objeto de pesquisa, 

localizando-o dentro da História da Educação Brasileira e situando-o no período em 

que está compreendido. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Por apresentar discussões sociais e políticas do período em que eram 

produzidos, os jornais possibilitam ao historiador uma visão de diferentes 

concepções e expectativas presentes no contexto em análise (VIEIRA, 2007). A 

imprensa destaca-se não apenas enquanto fonte importante para a discussão 

historiográfica, mas também como um instrumento significativo para as pesquisas 

específicas em História da Educação, por mostrar-se um campo fértil para a análise 

de diversos fatores e expectativas sociais, inclusive no que se refere às questões do 

âmbito educacional.  

Entretanto, por carregar as visões de mundo dos que produzem e escrevem 

para os jornais, essa fonte de pesquisa deve ser inquirida com atenção, pois por ser 

um veículo de informações e opiniões ligado a seus atores, vincula-se também aos 

engajamentos políticos, religiosos e morais de tais agentes sociais (VIEIRA, 2007). 

Nesse sentido, perguntas como a quem ou a que grupo pertencia o jornal e quem 

escrevia nele, são fundamentais para a inquirição dessa fonte.  

A primeira edição da Gazeta de Piracicaba foi em 11 de junho de 1882, 

quando iniciou suas publicações três vezes por semana. Tornou-se diária a partir de 

27 de março de 1887, após receber o material tipográfico do Diário de Piracicaba, 

que havia fechado, voltando a ser publicada três vezes por semana 17 meses 

depois. Com a frase “Liberdade de pensamento é responsabilidade do autor” 

encabeçando a folha, a Gazeta posicionava-se por sua orientação de órgão 

republicano, apesar de ser, segundo a observação de Guerrini (1988), politicamente 

nada combativo, preocupando-se mais com as atividades culturais da época sem 

deixar, entretanto, de abordar os problemas locais da municipalidade. Apesar de nos 

primeiros anos se declarar imparcial, a Gazeta de Piracicaba não negava sua 



afinidade com o movimento republicano. Essa afinidade pode ser verificada ao se 

relacionar os membros do Clube Republicano da cidade, criado em setembro de 

1889, com os redatores e proprietários do jornal.  

Mesmo não mantendo uma periodicidade diária, a Gazeta de Piracicaba é 

uma fonte importante para a compreensão do processo educacional na cidade, pois 

além de oferecer informações sobre acontecimentos considerados relevantes na 

localidade (como pessoas importantes que passaram pela região, problemas com 

iluminação e tratamento de água, a ocorrência de festas religiosas) e no país (como 

as disputas religiosas e políticas), a Gazeta também trazia informações sobre a 

ocorrência de exames escolares, artigos de colaboradores do jornal sobre a 

importância da instrução, anúncios e propagandas dos colégios, além de editoriais 

sobre a situação educacional na cidade e notícias em prol da instrução. 

Como órgão republicano, nota-se sua simpatia com o Colégio Piracicabano, 

que desde o início manteve uma importante ligação com as principais lideranças 

republicanas da cidade por meio da educação de seus filhos. O colégio era 

considerado um exemplo para a cidade e a Gazeta não poupava elogios às suas 

iniciativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise das fontes jornalísticas se tomados como objeto de investigação da 

história e memória das práticas educativas de Piracicaba, apresenta-se hoje como 

um rico dispositivo de informação para o estudo dos modelos e práticas escolares 

postas em circulação no final do século XIX. O cruzamento com outras fontes 

deixam entrever as características de sua cultura escolar, dos modelos pedagógicos 

selecionados, dos aspectos da cultura material que pouco a pouco vão se revelando 

e dando sentido a singularidade própria da instituição pesquisada. A análise dessas 

fontes podem revelar novas possibilidades de leitura da cultura escolar e conduzir 

uma nova compreensão dos processos que deram origem à sua formação e 

desenvolvimento num processo de interação com um contexto historicamente 

determinado. A História da Educação no Brasil ainda carece de um estudo 

aprofundado que parta das práticas educativas dessas instituições escolares 

protestantes, que aqui chegaram às últimas décadas do século XIX, como lugar 

privilegiado para a compreensão de sua importância no cenário educacional 



brasileiro. A organização e divulgação das fontes inventariadas podem constituir-se 

em um excelente material de pesquisa e proporcionar aos pesquisadores 

possibilidades de novas investigações sobre o Colégio Piracicabano e sobre o 

processo de escolarização na cidade de Piracicaba no final do século XIX. 
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