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RESUMO

Neste artigo apresentamos a atuação do intelectual Romão Puiggari (1865-1904) na Revista de
Ensino em 1902, levando em consideração que esse professor e autor de livros de leitura é
considerado um intelectual à luz da acepção de Sirinelli (2003). Na Revista de Ensino, analisamos os
números I, II e IV de 1902, pois nestes números foram localizados e analisados escritos de sua
autoria. Na nossa análise, apresentamos os ideais de Puiggari para o ensino primário público. Ao
final da investigação, percebemos que Puiggari foi um intelectual ativo, que se preocupava com os
professores, com os ensinamentos que deveriam ser levados aos alunos, com a formação da
nacionalidade, com o melhoramento dos métodos de ensino, e, por fim, observamos que o autor
compactuava com a ideologia ruralista.

ABSTRACT

In this article we present a performance of the intellectual Romão Puiggari (1865-1904) in the
Revista de Ensino in 1902, considering that the teacher and author of reading books is an intellectual
in the light of Sirinelli&39;s (2003) hearing. In the Revista de Ensino, the numbers I, II and IV of
1902 were presented, having been found in syntheses and written numbers of his own. In our
analysis, we present Puiggari&39;s ideals for public primary education. At the end of the
investigation, we realized that Puiggari was an active intellectual who concerned us with the
teachers, the teachings that led them to the teachings, the formation of nationality, the improvement
of teaching methods, and, finally, we note that the author was in agreement with a ruralist ideology.

RESUMEN

En este artículo presentamos una actuación del intelectual Romão Puiggari (1865-1904) en la Revista
de Ensino en 1902, considerando que el maestro y autor de la lectura de libros es un intelectual a la
luz de la audiencia de Sirinelli (2003). En la Revista de Ensino, se presentaron los números I, II y IV
de 1902, que se encontraron en síntesis y números escritos propios. En nuestro análisis, presentamos
los ideales de Puiggar para la educación primaria pública. Al final de la investigación, nos dimos
cuenta de que Puiggari era un intelectual activo que se preocupaba por los maestros, las enseñanzas
que los llevaron a las enseñanzas, la formación de la nacionalidad, la mejora de los métodos de
enseñanza y, finalmente, observamos que El autor estaba de acuerdo con una ideología ruralista.
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1. Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar os escritos de Romão Puiggari (1865-1904), o qual foi
professor do ensino primário (BLAKE, 1900, p. 152) e autor de manuais escolares, mais
especificamente livros de leitura, visando entender a concepção do autor sobre a educação primária
brasileira. Para tanto, utilizaremos o método da análise de conteúdo[i], de Bardin (2011), pois nos
trará uma maior precisão na seleção e análise do conteúdo presentes nos escritos de Puiggari na
Revista de Ensino (AHECC/CRM MARIO COVAS/ EFAPE/SEDUC-SP).

A Revista de Ensino como fonte neste estudo, segundo Karnal e Tatsch (2011), é uma possibilidade
que emerge na historiografia a partir do alargamento da noção de fontes que ocorreu com as ideias de
Bloch, no século XX. Neste âmbito, Prost (2008) indica que para Bloch o objeto da história é o
homem, contudo é o homem situado no espaço e no tempo, e por esse motivo o “campo de
investigação é praticamente ilimitado.” (PROST, 2008, p. 137). Portanto, trabalhar com esta fonte
nos possibilitará compreender as ideias sobre o ensino primário de Romão Puiggari, presentes em
três volumes da Revista de Ensino de 1902, partindo do princípio segundo o qual as ideias do
professor, autor e “redactor-secretario” foram amadurecidas e a Revista de Ensino foi um meio de
divulgação de suas concepções.

De acordo com as primeiras leituras – ou “leitura flutuante”[ii] para Bardin –, fomos levados a
pensar que Puiggari foi um intelectual preocupado com a educação primária do seu país, e, por meio
dos seus escritos na Revista de Ensino, percebemos que os seus apontamentos podem sinalizar as
suas principais ideias para o ensino primário público. Nas primeiras leituras da fonte foi possível
perceber os assuntos tratados por Puiggari, o que nos possibilitou a formulação da unidade de
registro que será analisada.

Portanto, ao aplicar o método de análise de conteúdo de Bardin (2011), foi possível elaborar um
quadro em que temos dispostas categorias de análise (apontamentos sobre o ensino primário
público), subcategorias de análise – ou unidades de registro (método de ensino, organização
sistematizada, professorado, programa de ensino, critério pedagógico, ensino moral, êxodo rural),
exemplos que representam a categoria e as subcategorias, e, por fim, a frequência com que aparecem.

A organização do quadro foi pensada com o objetivo de nos indicar os principais apontamentos de
Puiggari por meio da frequência de aparição das temáticas. A aparição nos indicará quais os temas
que eram tratados e, feito isso, analisaremos as temáticas, ou subcategorias, de acordo com os
escritos tratados, possibilitando uma melhor compreensão dos seus ideais para o ensino primário
público.

À luz da concepção intelectual de Sirinelli (2003), há duas acepções de intelectual, “uma ampla e
sociocultural, englobando os criadores e “mediadores” culturais, a outra mais estreita, baseada na
noção de engajamento [...] na vida da cidade como ator” (SIRINELLI, 2003, p. 242). É a partir da
primeira acepção, na qual estão inclusos escritores, jornalistas e professores, que entendemos Romão
Puiggari como um intelectual.

A partir da “leitura flutuante” também estabelecemos o corpus do documento[iii] que será utilizado.
Sendo, então, três números da Revista de Ensino de 1902, números I, II e IV, em cuja seção
Questões Geraes há a presença de escritos de Puiggari. Cada participação do autor tem por título: A
questão dos programmas, A festa das arvores em Barcelona, e Quinze dias em Pariz: Impressoes
pedagógicas.

Portanto, o nosso recorte temporal aplicado neste artigo compreende o período de publicação de
números da Revista selecionados de 1902. Este período corresponde à investigação de três números
da Revista que são de abril, junho e outubro, período em que Puiggari atuava como
Redactor-secretario. Mencionamos, previamente, que a Revista de Ensino de agosto de 1902, que
corresponde ao número 3, não será utilizada neste trabalho por não conter escritos da autoria de
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Puiggari na seção Questões Geraes, na qual estão presentes os comentários, críticas e propostas do
autor.

Partiremos do princípio segundo o qual a Revista é um meio de divulgação dos pensamentos
manifestados por Puiggari relativos ao ensino, os quais estavam presentes também em seus livros de
leitura. Por sua vez, as ideias estão dispostas a partir da experiência que o autor teve como professor
em seus longos anos atuando. Ainda é alertado por Galvão e Batista (2009) que “os textos e
impressos escolares parecem ser um dos elementos constitutivos do próprio discurso pedagógico
[...].” (GALVÃO; BATISTA, 2009, p. 19). Os autores estabelecem conclusões sobre como trabalhar
com os livros didáticos e defendem que as investigações devem ser feitas a partir de um quadro mais
amplo, e não somente na perspectiva de formação moral.

Assim sendo, como já foi mencionado, este artigo analisará as ideias de Puiggari presentes na
Revista de Ensino, e somente em estudos posteriores faremos uma análise mais detalhada do livro de
leitura. Portanto, o resultado deste artigo nos possibilitará fazer uma investigação mais detalhada no
livro de leitura “Cousas brasileiras”, de 1896[iv], que faz parte da pesquisa de mestrado que buscará
comparar os livros de leitura do Brasil e da Inglaterra no período entre 1891 e 1896.

Iremos, na pesquisa em andamento, analisar o livro de leitura como veículo para o ensino de história,
ou seja, coletaremos os conteúdos substantivos nos livros de leitura e a partir deles buscaremos
compreender como o ensino de história era pensado para as crianças do ensino primário, mais
especificamente, crianças do terceiro ano do ensino primário. Também investigaremos como o
ensino de história presente nos livros de leitura pode ter o papel de formar uma identidade nacional,
e, em específico, como esses livros abordam as temáticas racismo e preconceito.

1. Os apontamentos de Puiggari na Revista de Ensino
O alvorecer da República carregou consigo o ideal de mudanças em vários âmbitos, a exemplo da
estruturação física das cidades, instalação de fábricas, expansão das estradas de ferros, etc. Entre as
mudanças que ocorreram com o intuito de modernização[v], vemos o setor educacional passar por
modificações, a exemplo da busca de novos métodos de ensino, novos instrumentos didáticos para
formar os cidadãos brasileiros. É nesse contexto que a Revista de Ensino, órgão oficial da
Associação Beneficente do Professorado de São Paulo, foi pensada e criada.

A Revista de Ensino era um meio de comunicação subsidiado pelo governo desde sua primeira
edição, o que perdurou de 1902 até 1904, momento em que o governo, após inúmeras críticas dos
professores na própria Revista, passa a não mais auxiliar financeiramente a produção (CATANI,
2003, p. 72). Tal impresso tinha por intuito a divulgação de ideias que poderiam vir a colaborar com
“a regeneração do nosso ensino” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 5). Assim, todos que tivessem
ideias para o melhoramento do ensino primário deveriam divulgá-las para o bem do país, ou seja,
efetivando o seu papel patriótico. É assinalado por Regina (2017) que:

Segundo Catani (1989), a Revista tinha duas funções com relação ao
professorado: a função de orientar referia-se à melhoria da formação docente,
através de ‘sugestões pedagógicas e dos métodos de ensino adequados à
realidade das escolas públicas’ e a de defender através da divulgação ‘das
necessidades e direitos docentes’, como as reivindicações trabalhistas e
salariais (Ibidem, 1989). (REGINA, 2017, p. 46 - 47)

Portanto, os colaboradores da Revista estavam dispostos a divulgar os seus pensamentos sobre o
ensino e soluções para a melhoria do ensino. Isto nos guiou a analisar os comentários desenvolvidos
pelo intelectual Puiggari, pois entendemos que, nos seus escritos, presentes em algumas seções da
Revista, estão dispostas concretamente as suas ideias.

A Revista passou a ser distribuída para os seus assinantes, principalmente ao professorado das
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escolas primárias “dos grupos escolares, escolas reunidas e isoladas e das escolas complementadas”
(CATANI, 2003, p. 83), em primeiro de abril de 1902 – à época, o redactor-chefe era Arnaldo
Barreto, próximo de Romão Puiggari, e juntos, inclusive, publicaram a série de livros de leitura
Puiggari-Barreto. Nesse mesmo ano, o professor Puigari foi nomeado redactor-secretario da Revista
por Arnaldo Barreto (REGINA, 2017, p. 51), cargo no qual permanece até fevereiro de 1903. Em 5
de dezembro de 1904[vi] ele vem a falecer e não pode finalizar o quarto livro de leitura da série
Puiggari-Barreto.

No quarto livro de leitura da série Puiggari-Barreto, lançado em 1909, o próprio Arnaldo Barreto
homenageia Romão Puiggari com as seguintes palavras: “Como preito de imensa saudade pelo
inesquecível amigo e companheiro Romão PUIGGARI cujo formoso coração semeou ainda fecundas
virtudes nas paginas deste livro.” (QUARTO LIVRO DE LEITURA, 1909).

Consideramos que assim como Puiggari deixou sua marca nas páginas dos livros de leitura, segundo
Arnaldo Barreto, também vemos que ele as deixou na Revista de Ensino, e, principalmente, na seção
Questões Geraes. Tal seção era destinada ao “desenvolvimento de theses sobre assumptos
pedagógicos, que a Associação fornecer” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 4). Catani (2003)
entende a seção Questões Geraes como o lugar no qual:

[...] a maioria dos artigos faz a defesa dos direitos do professor e a discussão
dos problemas específicos como os já mencionados: programas, vagas e
escolas complementares, além do desenvolvimento de teses propostas pela
revista e que versam sobre temas variados. Aparecem discutidas questões
como o valor dos exames, a formação do caráter e o civismo. (CATANI,
2003, p. 99)

Portanto, foi por meio das “marcas” deixadas por Puiggari na seção Questões Geraes,
especificamente, que nos incumbimos de realizar a análise de acordo com o método de Bardin
(2011), análise de conteúdo, que nos encaminhou à elaboração do seguinte quadro:

Quadro: Temáticas dispostas nos apontamentos de Romão Puiggari

Categoria de
Análise

Subcategorias de
Análise Exemplos Frequências

Organização
Sistematizada

“Devemos, pois, entrar
francamente no periodo da
definitiva systematisação.”

6x

Método de

Ensino
“[...] encontra-se esperso, aqui e
alli, nas nossas escolas.” 6x

Programa de
Ensino

“Entre os problemas da
systematisação do ensino, um dos
capitaes é o do programma. Sem
um bom programma não ha boa
escola.”

12x

Professorado

“Unicamente o professorado pode
ter pleno conhecimento das
exigencias do ensino; é elle que
está apto para estabelecer a
dosagem nas disciplinas de cada
um dos annos em que se divide o
curso.”

7x

“O ensino de cada uma das
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Apontamentos
sobre o ensino

primário público

Critério
Pedagógico

materias tem um fim duplo –
educativo e instructivo. No
systema froebeliano para as
primeiras idades [...] Na escola
primaria deve dar-se a gradação
dos dois systemas.”

3x

Ensino Moral

“O ensino primario, não nos
cansamos de o repetir, deve ser
educativo, isto é, procurar o
desenvolvimento sob os tres
pontos de vista: physico,
intellectual e moral.”

“A moral ensinada na escola [...]
deve ser a moral applicada.”

5x

Êxodo Rural

“[...] fenômeno desanimador do
exodo do campo para a cidade, do
centro produtor para os centros
consumidores, dos pontos
oxygenados, saudaveis, para os
focos de tanto definhamento
humano!...”

“[...] a festa das arvores [...]
encarada pelo lado moral,
indiscutivelmente ella é de muito
alcance. Tudo o que sirva para
despertar o amor ao solo da patria,
deve ser estimulado [...]”

5x

No quadro exposto acima, coletamos exemplos dos escritos de Puiggari referentes às categorias e às
subcategorias identificadas, e por último apresentamos a frequência de aparição (técnica de
enumeração proposta por Bardin (2011)) em que as temáticas são expostas pelo professor do ensino
primário. A análise de conteúdo feita seguindo a noção de tema como unidade de registro, segundo
Bardin (2011), é utilizada para estudar “motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças,
de tendências etc.”. (BARDIN, 2011, p. 135).

Portanto, ao analisarmos as temáticas colhidas, primeiramente selecionadas pela leitura flutuante, e
posteriormente confirmadas pela frequência de aparição, foi possível perceber quais as problemáticas
no ensino primário para as quais Puiggari apresentava possíveis soluções. Seguiremos, agora, com a
análise dos apontamentos do professor e autor Romão Puiggari.

1. Análise dos apontamentos de Romão Puiggari
Conforme as primeiras palavras de Romão Puiggari presentes no número 1 da Revista de Ensino de
1902, havia, naquele momento, muitos alunos nas escolas, contudo essas instituições encontravam-se
desorganizadas para atender a essa demanda. Com a leitura realizada percebemos que ele remete-se à
viabilidade de systematisação do ensino como o meio para melhorar as escolas primárias. Isto nos
faz constatar a importância que a systematisação tinha para Puiggari.

Segundo Catani (2003), Puiggari entende que a “‘sistematização’ envolve a padronização de
programas e métodos de ensino” (CATANI, 2003, p. 100). Isto porque, pontua o professor, havia
pontos positivos propostos nas escolas, porém estavam dispostos de forma desorganizada, a exemplo
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da aplicação dos métodos de ensino.

Uma forma de systematisação, de acordo com Puiggari, seria o programa de ensino, pois “sem um
bom programma não há boa escola” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 14). É, inclusive, perceptível
na nossa coleta como ele sempre esteve atento em suas análises sobre o ensino com o programa de
ensino, o qual aparece em todos os número analisados - neste estudo, detectado doze vezes.

Ainda com Catani (2003), vemos que a ideia posta por Puiggari também era congruente com outros
professores que escreviam na Revista de Ensino:

O ideal de ‘sistematização’ parece ser um dos traços predominantes entre os
educadores paulistas nessa primeira década do século passado, o que, aliás,
foi feito simultaneamente à luta pela instauração do espaço privativo do
debate pedagógico a ser desenvolvido por professores. (CATANI, 2003, p.
101)

No entanto, Puiggari apresenta como o programa deveria ser obtido e com qual critério pedagógico.
No primeiro momento Puiggari nos informa que a obtenção do programa de ensino deveria ocorrer
por meio do professorado, e não por um gabinete. O professor, para o redator-secretário, é peça
fundamental no ensino, pois ele tem uma melhor noção das exigências do ensino, assim como a
quantidade de conteúdo para cada ano.

Por esse motivo, então, sugere que o programa deveria ser organizado por uma comissão composta
pelo professorado, e que fossem estabelecidas normas para que houvesse sucesso. As possíveis
normas seriam concursos abertos “aos professores, corpos docentes ou de grupos de professores,
concursos estes com premios ou mesmo sem eles, mas que estabeleça condições taes, que possam
garantir a completa imparcialidade do julgamento.” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 14).

Por meio da ideia que Puiggari desenvolve nesse primeiro momento sobre o professor, percebemos
que esse intelectual defende o lugar do professor como peça fundamental para o ensino. Inclusive, na
nossa análise da frequência de aparição do tema “professorado”, encontramos nos seus escritos sete
menções, em todos os números analisados. Desse modo, ele se refere aos professores e a seu papel
em sala de aula, ou seja, a valorização do professor era uma questão que Puiggari considerava
importante defender.

Quanto ao critério pedagógico, perceberemos melhor sua ideia para o ensino, até mesmo para
formularmos na pesquisa em desenvolvimento como que as ideias de Puiggari estão nas entrelinhas
do seu livro de leitura “Cousas brasileiras” de 1896. Em um primeiro momento, Puiggari pontua que
o ensino tem que ter um fim duplo, ou seja, uma relação entre o educativo e o instrutivo. A partir
desta primeira passagem sobre como deve ser o ensino, poderemos perceber que as convicções do
autor estão contidas no seu livro de leitura (a análise que será aprofundada em estudos posteriores).
Dizemos isto por conta da afirmação feita pelo professor de acordo com a qual o ensino de matérias
não deveria ser puramente educativo ou instrutivo, mas a relação de ambos.Como partimos do
pressuposto de acordo com o qual o que está proposto na Revista de Ensino é um reflexo do que o
autor já idealizava anteriormente e a partir de então passava a ser disponibilizando para outros
professores, poderemos perceber vinculações fortes entre o livro de leitura e sua ideia de ensino.

De acordo com o que é apontado por Batista e Galvão (2009), os livros de leitura podem ser
caracterizados em seis modelos, entre estes modelos estão o instrutivo e o formativo, que
correspondem ao educativo em sua finalidade bruta. O instrutivo, segundo os autores, tem por
característica uma apresentação de conteúdos, a exemplo de história, geografia, ciências. Já o modelo
formativo tem por característica o ensino de conteúdos morais, cívicos e ideológicos.

Na abordagem de Batista e Galvão (2009), há livros que se enquadram como instrutivo ou como
formativo, contudo, como os próprios autores alertam no início do tópico “Modelos de livros de

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_professor_e_autor_romao_puiggari_the_teacher_and_author_romao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



leitura”, não podemos reduzir os modelos dispostos às obras que são utilizadas para a
exemplificação. Consideramos que o mesmo se aplica à obra de Romão Puiggari, “Cousas
brasileiras”, pois intentamos compreender em qual das duas possibilidades ele se situa – instrutivo ou
educativo. Isto porque, como foi informado pelo autor, o ensino deve ocorrer a partir duma relação
entre o educativo e o instrutivo, porém o primeiro deve prevalecer sobre o segundo nos primeiros
anos de ensino, seguindo assim, nas palavras dele, o sistema froebeliano. O intelectual sobre o qual
nos detemos ainda menciona que, nos primeiros anos, deve ocorrer o desenvolvimento cerebral, nos
anos médios devem ser desenvolvidas as bases gerais dos futuros conhecimentos, e, por último,
defende que deve ser firmado o conhecimento dos elementos de cada disciplina.

O papel importante dos professores, mencionado por Puiggari, aparece novamente quando é
mencionada a dosagem de cada matéria. Assim, tal dosagem deve ser feita com maestria para que
não prejudique outras matérias, pois a desorganização pode ocasionar um material extenso, ou seja,
um programa longo com o qual o professor não consiga trabalhar com seus alunos. Souza (2009) nos
confirma esta problemática quanto ao programa de ensino, que também era denunciada por outros
educadores da época, e diz que:

Um programa assim tão auspicioso se enquadrava no contexto de um reforma
gerada sob a crença na legislação como instrumento de mudança
sociocultural, complementada pela orientação segura e competente da
inspeção técnica dos órgãos da administração de ensino. [...] Acreditava-se
que os professores bem formados na arte de ensinar seriam capazes de fazê-lo
seguindo as orientações e cumprindo as normas. Porém, esse programa de
ensino ambicioso logo se tornou impraticável. Já na virada do século XIX,
relatórios de inspetores e diretores de grupos escolares do estado de São
Paulo davam a conhecer as dificuldades do cumprimento integral do
programa de ensino. (SOUZA, 2009, p. 84)

O professor Puiggari, então, nos aponta a possível solução para esta problemática defendendo que,
para que o programa de ensino feito pelos professores não fosse dosado erroneamente, atrapalhando
o ensino de outras matérias, os professores deveriam fazê-lo por meio do cálculo do tempo de
trabalho com o horário racional, e, por fim, verificando a parte relativa a cada disciplina. Souza
(2009) também aborda a consequência da dificuldade do cumprimento do programa, informando-nos
que as disciplinas base, como leitura, escrita, caligrafia e aritmética, eram postas em primeiro lugar,
enquanto todas as outras matérias recebiam menos atenção, a exemplo de história do Brasil e
ginástica.

Ainda é afirmado por Puiggari que o ensino primário deve ser pautado em três pontos: o físico, o
intelectual e o moral, sendo o último considerado mais importante, isso somente quando a moral é
aplicada, e não abstrata. Podemos afirmar que esta constatação de Puiggari está baseada na teoria
pedagógica de Froebel, quando este último afirma que a educação da criança almeja “converter em
firmeza de caráter a vontade natural do garoto” (FROEBEL, 2001, p. 71). Desse modo, acrescenta
que não deve ser ensinada por meio nem somente da palavra, nem somente do exemplo, deve, pois,
ser ensinada através da combinação de ambos.

A moral se faz importante para Puiggari, porque aplicando-a por meio do professor na escola, era
entendida por ele como a modificadora dos defeitos da sociedade e poderia acabar com problemas, a
exemplo do êxodo rural. Sobre estes dois temas, ensino moral e êxodo rural, vemos, por meio da
técnica de frequência da análise de conteúdo, que estas temáticas são relevantes para o ensino que
Puiggari vislumbrava.

Ainda em seu primeiro escrito é perceptível o patriotismo, ou a formação da nacionalidade, o qual é
apontado como objetivo de ensino e papel da escola e dos professores. Souza (2009) nos informa que
formar o caráter do cidadão, a partir de valores morais e cívico-patrióticos, era uma concepção e
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idealização congruente entre os educadores do período.

Em Puiggari percebemos isto quando ele diz que: “O amor ao trabalho, a honestidade publica e
particular, a altivez politica, o respeito ás autoridades se tem como objetivo de ensino, emfim, todas
as virtudes que tornam um paiz forte e feliz, só pódem vir da escola.” (REVISTA DE ENSINO,
1902, p. 16-17)

Também na análise de Santos (2013), sobre a formação da nacionalidade, busca-se analisar o livro de
leitura, “Através do Brasil” de Bomfim e Bilac, em que pontua, principalmente, a preponderância de
Bonfim sobre Bilac. Então, no desenvolvimento de sua obra, o autor nos indica que a preocupação
com a formação da nacionalidade era comum entre os educadores da época, concordando então com
Souza (2009):

Parece necessário destacar a importância de intelectuais e educadores naquela
empreitada. Eles quiseram civilizar o povo brasileiro de forma a fazê-lo útil e
apto ao progresso. Contribuíram com governos e elaboraram projetos de
educação pública. Atuaram com afinco nos debates e nas preocupações sobre
a escola pública, que entram na pauta das discussões fundamentais
especialmente no que diz respeito à formação da nacionalidade. (SANTOS,
2013, p. 64)

No momento em que se discutia sobre o ensino, Puiggari estava entre os educadores que, de acordo
com a concepção de intelectual de Sirinelli, também eram intelectuais. Nesse contexto, esse grupo de
intelectuais estabelecia críticas e propunha formas de melhorar o ensino público, especificamente o
ensino primário, resultado disso é a grande quantidade de publicação sobre o ensino primário, o que
nos possibilita pensar que seu foco era a escola primária.

A partir do que foi indicado nesta primeira análise feita sobre a escrita de Romão Puiggari em 1902 e
com a assertiva de Santos (2013), o qual informa que os educadores apresentavam projetos de
ensino, já podemos constatar que o autor Puiggari ao ter em mente o método froebeliano, acreditava
que o professorado deveria se firmar em um ensino que valorizasse um programa educativo e
instrutivo, mais o primeiro que o segundo, porém com a presença dos dois. Ressalte-se que o
educativo está pautado no ensino da moral aplicada.

Estas primeiras constatações, feitas a partir da leitura da Revista de Ensino, serão importantes nas
constatações sobre a organização do seu livro de leitura “Cousa Brasileiras” (1896). Desse modo,
poderemos verificar se o seu livro atende ao seu pensamento anos depois, ou seja, um ensino pautado
mais no aspecto educativo do que no instrutivo.

Ainda na Revista número um de abril de 1902, vemos na seção de notícias que Romão Puiggari
tomou rumo, no dia 3 de Março, em sua licença, para Hespanha com seus próprios recursos[vii], pois
se encontrava doente e então foi se tratar. Contudo, em meio à sua viagem para tratar da saúde,
podemos perceber que ele não deixou de enviar cartas para serem publicadas na Revista de Ensino, e
que, segundo a notícia, uma de suas incumbências na Europa era visitar algumas escolas primárias,
para que assim observasse e trouxesse novidades para aplicar nas escolas primárias brasileiras. Isto
pode ser confirmado na seção Noticiario com subseção intitulada Romão Puiggari, cujo excerto
inserimos a seguir:

Em goso de licença, para tratar de sua saúde, partiu para a Hespanha, no dia 3
de Março, o nosso distincto consocio, Sr Romão Puiggari. O illustre
professor demorar-se-á algum tempo em Barcelona, sendo possivel que dalli
siga a percorrer algumas outras cidades da Europa, como Madrid, Pariz,
Lisboa, etc. Para Pariz elle leva uma carta de apresentação ao nosso ministro
ali residente, Sr. Dr. Gabriel Piza, na qual se pede seja-lhe facilitada a visita a
algumas escolas primarias da grande capital. Observador como é, e de uma

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_professor_e_autor_romao_puiggari_the_teacher_and_author_romao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



invejável intelligencia, Romão Puiggari certamente nos trará algum material
aproveitavel ás nossas escolas primarias, de que, como professor, é um dos
melhores ornamentos. Que muito lhe aproveite á saúde esta viagem, é o que
de todo o coração desejamos. (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 146-147)

Então, na Revista de Julho de 1902, número 2, Puigari envia uma carta à Revista de Ensino e faz
críticas à organização do ensino em Barcelona, afirmando que não há muito do que se tirar proveito.
Contudo, o professor observa e alerta que poderia ser utilizado como inspiração um evento anual, a
festa das árvores. Nesse evento reunia-se toda a população, independente das diferenças, inclusive os
alunos das escolas primárias, para que plantassem árvores. Para o redactor-secretario, esse ato
poderia ser utilizado no Brasil como forma de moralizar os alunos, e serviria para “despertar o amor
ao solo da patria” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 192). A sua justificativa para tal ação pontua
novamente sua preocupação com o êxodo rural:

Tudo o que sirva para despertar o amor ao solo da patria, deve ser
estimulado, principalmente nesta epoca em que em todo mundo se observa o
phenomeno desanimador do êxodo do campo para a cidade, do centro
produtor para os centros consumidores, dos pontos oxygenados, saudaveis,
para os focos de tanto definhamento humano!... (REVISTA DE ENSINO,
1902, p. 192)

Percebemos, a partir desta citação, uma tendência à ideologia do ruralismo pedagógico em Puiggari.
Segundo Nagle (2001), esta ideologia é característica da Primeira República no momento em que se
disseminam novos valores urbanos, e é justamente contra estes novos valores que se manifestam os
ruralistas.

A defesa do espaço rural por Puiggari, indicando a cidade como um lugar não apropriado, poluído,
pode ser vista como uma posição do escritor na defesa do ruralismo. A partir de Nagle (2001), vemos
que os ruralistas baseavam-se em discursos como este na defesa do campo, já que “em cujo cerne se
encontrava a ideia de que a vida campesina representa o ambiente ideal para a formação de homens
perfeitos, isto é, saudáveis, retos, solidários, respeitáveis.” (NAGLE, 2001, p. 40).

Com Ramal (2011) também confirmamos a predominância desta ideologia presente em intelectuais e
educadores na Primeira República, como podemos ver no seguinte trecho:

Intelectuais e educadores em geral da escola pública aderem ao movimento
ruralista com o intuito de determinar formas de ação pedagógicas no campo,
buscando sanar, por intermédio da educação, o êxodo rural (BEZERRA
NETO, 2003, p.11). Buscavam, assim, contribuir para a fixação do homem à
terra, uma vez que a urbanização articulava-se como processo cada vez mais
acelerado; e a adequação de uma pedagogia própria para essa realidade, com
o auxílio de uma formação específica do professor voltada para a vida no
campo que deveria ser intimamente ligada ao mundo do trabalho. (RAMAL,
2011, p. 8)

A partir da carta podemos perceber como o olhar de Puiggari estava voltado para o que, na
concepção dele, era considerado importante para o ensino. Assim, o que vemos nos seus escritos,
seja em forma de crítica ao ensino, em recomendações feitas a partir do que foi visto no exterior, são
ideias que compactuavam com a do professor Romão.

Ainda por meio desta carta podemos perceber, como forma de reafirmação das suas convicções
presentes no primeiro número da Revista aqui já tratado, que Puiggari se preocupava com a
moralidade que deveria ser ensinada às crianças, a valorização da pátria. Conclui-se que a
disseminação do patriotismo era crucial na visão do autor.
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Com base nisto, podemos posteriormente analisar como está presente em sua obra “Cousas
brasileiras” a exaltação por tudo aquilo que é brasileiro. Isso porque, exigia-se, para que os livros
fossem aprovados para circular nas escolas, uma fiscalização obrigatória de membros do Conselho
Superior de Instrução Pública, criado em 1892. Assim, os livros deveriam atender aos objetivos
escolares (e do governo), a exemplo do desenvolvimento do sentimento nacionalista e de civilidade.
(SANTOS, 2013, p. 55-56).

Na Revista de Ensino de Outubro de 1902, número 4, Puiggari apresenta suas conclusões sobre o que
foi visto em Paris – um dos objetivos de sua viagem. É na seção Questões Geraes que Puiggari relata
como ocorreu sua viagem, principalmente o que foi realizado em Pariz. Contudo, o que deve ser
pontuado neste artigo são os comentários estabelecidos pelo autor, a partir da análise que ele fez do
programa de ensino parisiense.

O primeiro comentário que consideramos marcante, presente no programa de ensino, é a ideia de que
o anseio da escola primária não deve ser o de se ater ao ensinar muito, mas ensinar bem. Essa frase,
para Puiggari, é a que deveria ser levada para todos os professores do ensino primário, e pela escrita
percebemos o seu entusiasmo, como podemos confirmar adiante: “Esta sentença devia ser gravada
em todos os programmas, em todas as escolas, em todas as salas. Devia ser repetida todos os dias,
todos os momentos.” (REVISTA DE ENSINO, 1904, p. 621).

Um segundo comentário marcante é o momento em que Puiggari reflete sobre o ensino moral, pois o
mesmo, como foi visto anteriormente, considera a moral como base para o ensino educativo. No
programa de ensino das escolas primárias francesas, quando trata sobre o ensino moral, Puiggari
indica que, na proposta francesa, o ensino deve ser para desenvolver no homem coração, inteligência
e consciência. O coração está em contraponto com o raciocínio, e a consciência em contraponto com
a memória. Dessa forma, o ensino deve ter comoção, instigar a sensibilidade em todos por meio da
reprodução do ato moral, que deve ser repetido para virar hábito.

Para tanto, o professor deve ser, de acordo com o programa traduzido por Puiggari, o encarregado
para cumprir esses objetivos, e este deve ser ensinar com entusiasmo, pois ele será o exemplo para os
alunos. Outro ponto mencionado no programa é o respeito, a tolerância entre todos, inclusive o
professor, pois ainda que eles sejam de crenças diferentes, irão se respeitar e se sensibilizar com as
mesmas questões já que a instrução foi igual. A partir deste ponto mencionado no programa, quando
Puiggari tece seus comentários, é perceptível na sua escrita o deleite ao pontuar a tolerância que deve
ser ensinada aos alunos: “O respeito a todas as crenças, o respeito a todas as opiniões, eis um dos
segredos da enorme prosperidade daquelle paiz.” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 639).

Puiggari finaliza sua análise ao programa de ensino parisiense informando que não pode prolongar
sua viagem por motivos financeiros, pois, como foi mencionado anteriormente, Puiggari fez sua
viagem com recursos próprios e então diz que:

Infelizmente, obrigado a limitar meu estudo, porque apenas contava com
meus recursos próprios, e não podia assim prolongar minha permanência em
Paris, não me foi possivel ainda pelo mesmo motivo extender minhas viagem
á Suissa, á Belgica e á Italia, paizes de onde tenho a convicção de que muitos
ensinamentos podemos tirar. (REVISTA DE ENSINO, 1902, p. 643).

Portanto, como foi possível analisar, Puiggari em sua participação na Revista de Ensino, apresentou
seus pensamentos sobre o ensino primário, tecendo críticas, comentários, inclusive possíveis formas
de organização para a melhoria do ensino no Brasil. Assim, além dos próprios colegas que também
divulgavam seus trabalhos na Revista, os assinantes tiveram acesso a tais concepções puiggarianas.
Podemos concluir que Romão Puiggari, como um intelectual do seu tempo, teve um papel importante
por conta de suas sugestões para o ensino, inclusive, em razão da busca de novidades em outros
países.
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1. Considerações Finais
O artigo aqui desenvolvido teve por objetivo analisar na Revista de Ensino os escritos do intelectual
Romão Puiggari (1865-1904), ou seja, seu pensamento sobre o ensino primário no Brasil. Utilizamos
como fonte a Revista de Ensino que, em seus primeiros anos, foi subsidiada pelo governo, e
extraímos entre os quatro primeiros números da Revista os comentários de Puiggari considerados
mais pertinentes para realizar a análise.

Partimos do princípio segundo o qual as concepções apresentadas por Puiggari na Revista são ideias
amadurecidas nos seus longos anos de experiência como professor. Tais ideias se fizeram presentes
também em seus livros de leitura. Consideramos ainda neste artigo que o redactor-secretario foi um
intelectual do seu tempo, de acordo com o conceito de Sirinelli (1996). O recorte temporal que
estabelecemos foi importante para nos auxiliar com a delimitação da fonte, que, por sua vez, ainda
tem muito a ser investigada. Então, analisamos os números I, II e IV da Revista de Ensino, que
correspondem às edições do mês de abril, junho e outubro de 1902 – ressalte-se que a Revista
número III não foi analisada por não conter escritos tecidos por Puiggari.

Ao utilizarmos o método de análise de conteúdo de Bardin (2011), a partir de suas técnicas aplicadas
à fonte citada acima, elegemos, por meio da “leitura flutuante”, os temas tratados por Puiggari. Em
relação a tais temas (organização sistematizada, método de ensino, professorado, programa de
ensino, critério pedagógico, ensino moral e êxodo rural) foi possível inferir que eram, na concepção
do professor, importantes para se alcançar um ensino primário público melhor, tanto no tocante à
educação do aluno, quanto em relação à atuação do professor.

Portanto, concluímos que o intelectual Romão Puiggari teve um papel importante na Revista, tanto
na apresentação de suas ideias para o ensino, quanto como divulgador de novidades para o ensino
apresentadas aos leitores a partir de conhecimentos adquiridos em suas viagens. Nas suas
preocupações com o ensino pudemos ver que o intelectual defendia sua classe, a dos professores,
como possuidores de um papel importante no ensino, desde a produção do programa de ensino à sua
atuação em sala de aula; pudemos ver também sua preocupação sobre como deveria ser elaborado o
programa de ensino e a partir de qual critério pedagógico, indicando sua admiração pelo método
froebeliano.

Também vimos a preocupação com a formação da nacionalidade, de acordo com o pregado pelo
estado brasileiro nos primórdios da República. Ainda mencionamos a sua vinculação com a ideologia
ruralista, cuja posição era contrária ao movimento do êxodo rural. Outro ponto relevante de Puiggari
em relação ao ensino primário foi a defesa do ensino da moralidade, o que não excluía o papel
instrutivo que as matérias deveriam conter. Aspecto ressaltado ao indicar a dosagem das disciplinas
que somente o professor é capaz de estabelecer. Por fim, mencionamos que, além de ter seu papel
importante no meio em que esteve inserido divulgando suas ideias, Puiggari foi um pesquisador de
novos modos de organizações escolares, para o país no qual escolheu permanecer.

Com o resultado deste artigo pretendemos continuar a pesquisa que se propõe a analisar o livro de
leitura como veículo para o ensino de história, ou seja, coletaremos os conteúdos substantivos nos
livros de leitura e, a partir deles, buscaremos compreender como o ensino de história era pensado
para as crianças do ensino primário, mais especificamente, crianças do terceiro ano do ensino
primário. Também investigaremos como o ensino de história presente nos livros de leitura propunha
a formação de uma identidade nacional, e se, nela, de que forma o racismo e o preconceito estavam
ou não presentes no livro de leitura.
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Paulo, 1898. (BLAKE, 1900, p. 152)

[v] Modernização no sentido exposto por Raymundo Faoro em “A questão nacional: a
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o sr. Romão Puiggary, estimado director do 1º grupo escolar do Braz. O finado professor em todos os
cargos que lhe foram confiados teve occasião de revelar-se um provector educador e grande
conhecedor da pedagogia escolar. Dedicando-se ás letras salientou-se como prosador e como poeta,
escrevendo tambem varios livros didacticos, em que revelou a sua competencia em matéria de
instrucção publica [...]. (CORREIRO PAULISTANO, 1904, p. 3)
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