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Resumo 

Este estudo tem como objeto de investigação a avaliação na escola primária da primeira metade do século 

XX, tendo por base registros de Grupos Escolares (Sergipe e Santa Catarina) e Escolas Isoladas (Rio 

Grande do Sul). Ainda que situados em regiões quase opostas (nordeste e sul) esses estados dispõem de um 

conjunto documental que evidencia discursos e práticas avaliativas que ultrapassam barreiras locais, 

regionais ou nacionais. É nesse "jogo de escalas" (Revel, 1998) que escolhemos nos situar, articulando, 

dentro dos limites possíveis, dimensões macro e micro da avaliação escolar. Metodologicamente, optamos 

por realizar uma análise a partir da leitura de relatórios, atas de exames, mensagens presidenciais, no 

entrecruzamento com documentos normativos (regimentos, decretos, circulares) e outros registros como 

termos de inspeção e notícias publicadas na imprensa. Acredita-se que estas fontes são portadoras de 

informações que permitem identificar e compreender diferentes aspectos da cultura escolar em relação aos 

processos e procedimentos avaliativos. Intentamos aqui apreender elementos das políticas educacionais que 

instituíram regras e práticas; elaboraram discursos; incentivaram modos e condutas e demarcaram processos 

de classificação, homogeneização, distinção e exclusão; mas que também geraram resistências. 

Palavras-Chave : Avaliação escolar. Escola primária. Políticas Educacionais.  

 

Abstract 

This study has as investigation object the evaluation in the elementary school of the first half of the century 

XX, tends for base registrations of School Groups (Sergipe e Santa Catarina) and Isolated Schools (Rio 

Grande do Sul). Although located in areas almost opposed (northeast and south) those states dispose of a 

documental group that evidences speeches and evaluation practices that cross barriers local, regional or 

national. It is in that "game of scales" (Revel, 1998) that we chose to locate, articulating, inside of the 

possible limits, dimensions macro and micro of the school evaluation. Methodologically, we opted to 

accomplish an analysis of reports, minutes of exams, presidential messages, in the crossing with normative 

documents (regiments, ordinances, circular) and other registrations as inspection terms and news published 

in the press. It is believed that these sources are bearers of information that allow to identify and to 

understand different aspects of the school culture in relation to the processes and evaluative procedures. We 

attempted here to apprehend elements of the education politics that instituted rules and practices; they 

elaborated speeches; they motivated manners and conducts and they demarcated classification processes, 

homogenization, distinction and exclusion; but that also generated resistances. 

Keywords: School Evaluation. Elementary School. Education Politics. 
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A avaliação escolar é um dos pilares de estruturação da forma escolar
1
 consolidada ao 

longo do século XIX e atravessa o século XX como um dos eixos estruturantes do processo 

de escolarização. Ela compõe políticas públicas, está prevista na legislação, em propostas 

pedagógicas, regimentos, planejamentos das escolas e registros de práticas que atestam o 

grau de adiantamento do alunado no percurso escolar. Neste estudo ajustamos as lentes 

focando-as em dispositivos documentais organizadores da avaliação no ensino primário, 

com estreitamento para os Grupos Escolares (GE´s), em Sergipe e Santa Catarina, e para as 

Escolas Isoladas (EI´s), no caso do Rio Grande do Sul. Ainda que situados em regiões 

quase opostas (nordeste e sul) esses estados brasileiros dispõem de um conjunto 

documental que evidencia discursos e práticas avaliativas que ultrapassam barreiras locais, 

regionais ou nacionais. É nesse "jogo de escalas" (Revel, 1998) que escolhemos nos situar, 

articulando, dentro dos limites possíveis, dimensões macro e micro da avaliação.  

Metodologicamente, optamos por realizar uma análise a partir de registros escolares 

(relatórios, atas de exames e quadros de matrícula/promoção/reprovação), produzidos na 

primeira metade do século XX, no entrecruzamento com documentos normativos 

(regimentos, decretos, circulares) e outros registros como termos de inspeção e notícias 

publicadas na imprensa. A escolha por considerar tanto documentos de grupos escolares 

quanto de escolas isoladas se dá pela possibilidade de identificar aspectos comuns e/ou 

distoantes entre estes dois formatos de escola, ampliando o leque de análise sobre a 

temática, ainda que não possamos nos descuidar acerca dos diferentes modos como esses 

projetos foram operacionalizados e os formatos apropriados. 

No que diz respeito à delimitação temporal, o estudo se concentra nas primeiras 

décadas do século XX, período marcado pela consolidação de práticas educativas 

instituídas no final do século XIX, referentes à ampliação do acesso ao ensino primário e, 

particularmente, à reorganização escolar, efetivada por meio de regimentos e normas 

baseados em princípios da racionalização e modernização pedagógicas.  

Tais princípios não ficavam restritos às escolas primárias de Sergipe, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, mas estavam presentes em modelos de escolarização difundidos 

mundialmente. É por esse motivo que, mesmo tomando esses três estados como referência, 

temos em mente que as prescrições e práticas identificadas no corpus documental aqui 

analisado não estão circunscritas a eles. Nossa compreensão coaduna com a afirmativa feita 

por Jacques Revel, ao considerar que "não existe portanto hiato, menos ainda oposição, 

entre história local e história global. O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de 

um espaço permite perceber é uma modulação particular da história global" (1998, p.28).  

A realização de exames para verificação do conhecimento sobre determinados 

conteúdos é um exemplo disso. Trata-se de uma prática utilizada em espaços de 

escolarização antes mesmo da criação dos primeiros grupos escolares no Brasil, no final do 

século XIX. No entanto, neste modelo de organização, a avaliação ganha nova roupagem e 

se estabelece com práticas mais uniformes. Essa pretensa uniformidade estava atrelada a 

documentos prescritivos e normativos, utilizados como estratégia de modelação da prática 

docente e da organização escolar. Para além disso, os documentos intentavam normatizavar 

a conduta dos alunos, motivo pelo qual o ato de avaliar (no sentido de atribuir valor) não se 
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resumia à verificação do aproveitamento, mas se estendia à aferição do tripé 

“frequência/comportamento/aplicação”. 

No que se refere às avaliações, especialmente aos exames, há de se considerar que 

foram estruturados ao longo dos séculos XVI e XVII, conforme elementos encontrados em 

publicações de católicos – Companhia de Jesus – e de protestantes – Jan Amos Comenius. 

O Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesus trazia a proposta de organização 

pedagógica deste segmento, tendo por finalidade normatizar o funcionamento dos colégios 

jesuítas mediante regras comuns para todos os estabelecimentos da ordem, e em qualquer 

lugar (Saviani, 2007, p. 53-54). O Ratio Studiorum foi publicado em Roma, no ano de 

1599, constituído por um conjunto de regras que cobriam atividades dos agentes 

diretamente ligados ao ensino: reitores, assistentes, professores e alunos. Do conjunto de 

467 regras, 11 foram destinadas a normatizar a realização dos exames escritos, prevendo, 

inclusive, a distribuição de prêmios (Saviani, p. 54-55).  

Comenius, por sua vez, apresenta em sua obra Didactica Magna, de 1657, uma 

concepção pedagógica fundamentada num ideal religioso “que concebe o homem e a 

natureza como manifestações de um preciso desígnio divino” (Cambi, 1999, p. 286), em 

que a educação é um modelo universal do homem virtuoso, proposta para reformar a 

sociedade e os costumes (Cambi, p. 286). Quanto aos exames, o Tratado da arte universal 

de ensinar tudo a todos, subtítulo da obra Didactica Magna, sugere que autoridades civis 

deveriam assistir às provas públicas (exercícios, exames e sabatinas), distribuindo louvores 

e prêmios para os alunos com melhor desempenho, a fim de recompensar os "estudiosos" e 

estimular os demais ao esforço pessoal para obter semelhantes resultados. A partir dessas 

recomendações pedagógicas iniciais, os modelos dos exames a serem adotados durante os 

séculos seguintes foram sofrendo alterações mas há elementos que perduram.  

O corpus documental que serve de referência a este estudo apresenta prescrições 

pautadas em políticas educativas e indicativos de práticas presentes em registros escolares 

que permitem identificar algumas dessas alterações acerca dos exames e da avaliação 

escolar de forma mais ampla. Ainda que estes registros escriturários evidenciem mais os 

resultados de práticas avaliativas do que os rituais que as configuraram, eles oferecem 

valiosos indícios de como eram desenvolvidas. Por isso, consideramos pertinente trazer à 

tona a reflexão cunhada por Antonio Viñao Frago, que considera que o estudo das práticas 

escolares, compreendidas como cultura escolar, abarca toda a vida da escola: atos e ideias, 

mentes e corpos, objetos e condutas, modos de pensar, dizer e fazer.  

Desse conjunto, Viñao Frago destaca dois elementos que organizam a cultura escolar, 

pois a conformam e a definem: o espaço e o tempo. Segundo o autor, o tempo escolar é 

uma construção social que vai se modificando historicamente, “um produto cultural que 

implica uma determinada vivência ou experiência temporal” (Viñao Frago, 1995, p.72). 

Assim, o tempo é organizado e construído social e culturalmente como um tempo 

específico, vivido por professores, alunos, família e a comunidade em que estão inseridos. 

Trata-se, portanto, de falar sobre tempos escolares, e não de tempo escolar, no singular.  

No caso das escolas isoladas, por exemplo, Luciano Mendes de Faria Filho e Diana 

Vidal consideraram que o cotidiano desse modelo de escola era muitas vezes organizado de 
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forma bastante específica, uma vez que tinham "espaços e horários próprios organizados de 

acordo com a conveniência da professora, dos(as) alunos(as) e levando em conta os 

costumes locais” (2000, p. 25). Assim, é possível supor que as EI´s poderiam organizar o 

período de realização dos exames finais de acordo com a disponibilidade dos examinadores 

e docentes das respectivas aulas públicas, e não a partir de prescrições fixas. Já no modelo 

de “escola moderna/graduada” materializado nos grupos escolares, a avaliação do 

desempenho serviu, entre outras coisas, como estratégia de homogeneização, associada à 

crença de que o agrupamento homogêneo possibilitaria maior produtividade e eficácia. Para 

tanto, a escola passa a instituir os exames de aferição do conhecimento de maneira regular e 

sistemática ao longo de todo o ano letivo e não apenas no fim de um ciclo, instalando-se a 

lógica de aprovação dos que obtêm boas notas quando examinados, e de reprovação dos 

que não alcançam a nota mínima para fins de promoção. 

 
 
1. Dos cenários do ensino primário nos estados de SE, SC e RS  
 

A criação de GE's estava vinculada à tentativa de renovação da escola primária, tendo 

em vista os ideais republicanos de democratização do acesso à leitura e à escrita e 

racionalização do aparato pedagógico, aspectos necessários e cada vez mais valorizados nas 

sociedades urbanas (Souza, 1998). São Paulo representava a vanguarda do pensamento 

pedagógico brasileiro, como indicam os estudos de Souza (1998, p.19-62), não só porque 

havia começado a criação dos GE's ainda no final do século XIX, mas porque conseguiu 

implantar com sucesso iniciativas de educação popular de repercussão social e política. 

Mas, já temos elementos suficientes para advogar que a cultura escolar adensada pela forma 

graduada que consagra os GE's se expraia para outras formas de organização do ensino 

primário, entre elas as EI´s, em geral mais representativas do que os GE´s no que diz 

respeito ao número de estabelecimentos e de matrículas.  

Em Sergipe, o primeiro GE implantado foi o Modelo, anexo à Escola Normal, que 

começou a funcionar em 1911. Até o final da década de 1920, catorze GE's compunham o 

conjunto, cinco na capital e os demais nas principais cidades do interior (Nascimento, 2006, 

p.154). A modernização pedagógica sergipana, concretizada pela implantação dos Grupos, 

também foi estabelecida pela compra de carteiras norte-americanas para as instituições 

recém criadas, pela importação de material didático da Europa, pela arquitetura 

monumental dos novos prédios. Alia-se aqui um intenso calendário festivo com 

apresentações cívicas e desfiles dos estudantes pelas principais avenidas, em diversas 

ocasiões. No encerramento do ano letivo, cuja programação, geralmente, era divulgada na 

imprensa, o ritual era composto por: premiação dos aprovados nos exames; exposição de 

trabalhos manuais e a apresentação musical e teatral dos alunos. 

No estado de Santa Catarina, os grupos escolares foram criados durante o governo do 

coronel Vidal José de Oliveira Ramos (1910-1914), e instalados como desdobramento da 

reforma do ensino de 1911
2
. O projeto de escolarização da infância neste período colocava 

a modernização das instalações e das práticas como carro chefe, ainda que, visto com 
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atenção, as marcas de exclusão fiquem claras. A tão propalada escola moderna atenderia 

um contingente bastante reduzido da população em idade escolar; a maioria ainda ficaria 

confinada às escolas unidocentes, situadas nas periferias urbanas e na zona rural. 

No Rio Grande do Sul, o período proposto para este estudo foi marcado por mudanças 

no plano político do estado, juntamente com uma intensa movimentação na legislação 

destinada aos interesses da instrução pública. Em 1914, foram criados os grupos escolares, 

que correspondiam à reunião de escolas isoladas sob a direção de um dos professores, 

funcionavam no modelo seriado, mas não apresentavam frequência e condições de 

infraestrutura suficientes para se equipararem aos Colégios Elementares
3
 (Gil, 2016). As 

EI´s eram instituições onde um único professor atendia em um mesmo espaço físico 

crianças com idades variadas e com diferentes graus de adiantamento escolar. As escolas 

isoladas públicas, denominadas também de aulas públicas, localizavam-se tanto em áreas 

urbanas quanto rurais (Peres, 2000). E, mesmo com a instalação dos grupos escolares, a 

escola isolada continuou concentrando um número expressivo de alunos no RS, assim 

como já fora destacado por Gil (2016), situação que se observa também em outros estados 

como já indicado para o caso de SC. No entanto, para além do significativo número de EI´s 

e da concentração de matrículas, a ênfase deve ser dada ao papel social desempenhado 

pelas mesmas. As escolas “de apenas uma sala” foram defendidas em documentos oficiais 

como aquelas “capazes de levar educação à população dispersa pelo território gaúcho” (Gil, 

2016, p. 274). 

Ainda que guardem grandes diferenças quanto às formas de organização, entre as 

escolas isoladas e os grupos escolares há semelhanças no tocante à idelização de 

normativas que buscam a formação do alunado. Como instituições criadas e organizadas de 

modo diferenciado, elogiadas por uns e criticadas por outros, os grupos escolares se 

constituíram em uma ação da política educacional que se encarnou na cultura destas 

instituições revelando “a indiscutível força da impregnação e conformidade que resiste aos 

tempos e motiva a resistência de diversas formas de vida escolar, ao mesmo tempo que 

estrutura modos de pensamento e de conhecimento” (Catani e Gatti Júnior, 2015, p. 8).  

Neste cenário, intentamos aqui apreender elementos das políticas educacionais que 

instituíram regras e práticas, elaboraram discursos, incentivaram modos e condutas e 

demarcaram processos de classificação, homogeneização, distinção e exclusão; mas que 

também geraram resistências. Alie-se ainda a aposta de que as fontes são portadoras de um 

conjunto de informações que nos permitem analisar e compreender diferentes aspectos da 

cultura escolar, especialmente aqueles que apontam para “[...] prácticas y conductas, 

modos de vida, hábitos y ritos – la historia cotidiana del hacer escolar (Viñao Frago, 1995, 

p. 68), constituídos a partir de “[...] un conjunto de ideas, princípios, critérios, normas y 

prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo” (Idem, p. 100). 

 
1.1 O lugar assumido pelos exames na escola primária sul-rio-grandense 
 

Juntamente à transição no cenário político brasileiro no final do século XIX estavam os 

crescentes debates a respeito da situação da educação, assim como as consequentes 
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proposições de mudanças nos dispositivos legais concernentes à regularização da instrução 

pública primária, por parte dos presidentes da Província e, posteriormente, do Estado. Entre 

as inúmeras mudanças, percebe-se nos documentos analisados, a adoção de diferentes 

classificações e denominações aplicadas à instrução pública primária no Rio Grande do Sul. 

Depois de 1909, a instrução estava organizada em pelo menos três tipos de escolas: “Escola 

Complementar, Colégios Elementares e Escolas Isoladas” (Gil, 2016)
4
. 

Para compreender a forma como estavam inseridos os exames nas EI´s públicas 

primárias do Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do século XX, quais eram os alunos 

avaliados e o desempenho destes, foram analisados livros de registros, contendo as atas dos 

exames finais do ensino primário das aulas públicas e os registros das inspeções e termos 

de visitas realizadas nas respectivas escolas. Compreende-se que os livros analisados são 

suporte de uma escrita institucional de cunho administrativo, sendo portadores de diversos 

vestígios de práticas escolares, as quais são munidas de sentidos historicamente instituídos. 

Os livros analisados possuem apontamentos manuscritos, na forma de relato, contendo 

informações referentes à composição da banca examinadora presente no momento do 

exame, os alunos avaliados e o aproveitamento apresentado, destaques quanto aos 

conteúdos exigidos e, por fim, descrição de situações, tais como, votos de louvor ao 

docente responsável, declamação de poesias e cânticos pelos alunos e as assinaturas da 

comissão examinadora.  

Ao falar sobre o uso dos livros de ata dos exames como fontes para o estudo histórico 

da cultura escolar, juntamente com registros de visitas de inspetores e livros de matrícula, 

Rosa Fátima de Souza indica que tais documentos podem “surpreender pelos seus vestígios 

indiciários” (2000, p.14) e que esse livros, ao arrolarem anualmente o número de 

aprovações e reprovações por classe/série, permitem o estudo cronológico do desempenho e 

da seletividade escolar. 

Além dos livros de atas de exames, foram também analisados documentos normativos 

acerca da instrução pública primária no Rio Grande do Sul. Estas normativas foram 

compreendidas como intervenções que dão indícios sobre o funcionamento interno das 

escolas primárias e do “ordenamento legal do processo pedagógico” do período (Faria 

Filho, 1998, p. 124), no qual estão inseridos os exames em estudo. Compõem este conjunto 

de documentos normativos relatórios da Diretoria de Instrução Pública, regimentos e 

regulamentos dos estabelecimentos de ensino, assim como programas do ensino primário 

público no estado. 

Com base nessas prescrições, verificou-se a realização de diferentes atividades de 

avaliação, como os exames finais, os exercícios e as avaliações cotidianas realizadas pelos 

inspetores em suas visitas periódicas. Quanto aos exames e exercícios, os regimentos 

internos e os regulamentos da Instrução Pública fazem referência ao período em que 

deveriam ser realizados, à constituição da comissão examinadora, alguns elementos sobre 

os saberes exigidos e o próprio ritual dos exames finais, assim como o registro final das 

avaliações.  

No que concerne ao período para realização dos exames, os documentos analisados 

trazem indicativos claros. De acordo com o Decreto 1.576, de 27 de janeiro de 1910, os 
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exames deveriam ocorrer anualmente, na última quinzena do mês de dezembro (Art. 25). Já 

o Decreto 2.224, de 1916 prescreve a realização na segunda quinzena de novembro 

(Art.12). Estas mudanças indiciam acerca da construção de um tempo escolar, marcado por 

rotinas e rituais pré-estabelecidas cujo desenho se afirma particularmente na proposta 

educacional republicana.  

Em relação aos saberes avaliados nos exames finais, dever-se-iam seguir as orientações 

e o programa de conteúdos estabelecidos pelo regimento da instrução pública em vigor, o 

que vem a ser corroborado nos apontamentos das atas, em diferentes anos e aulas públicas: 
 

Sendo examinadas em classes, a primeira composta de seis alumnos foram 

arguidos nas materias que constituem o curso elementar. A segunda classe 

composta de onze alumnos responderam satisfatoriamente (43ª Aula mista, ata 

de exame em 04 de dezembro de 1916). 

 

As avaliações anuais contemplavam a verificação do conhecimento em todos os 

saberes prescritos pelos programas do ensino primário. De acordo com o Regulamento da 

Instrução Pública de 1906, os alunos considerados aptos para realizarem os exames eram 

interrogados individualmente, pelos examinadores, em todas as matérias, de acordo com o 

grau de ensino atingido – 1º ou 2º. Após esta etapa de avaliação oral, que respeitaria o 

tempo que cada examinador considerasse “suficiente para formar seu juízo”, o aluno 

realizava prova escrita, redigindo um trecho para avaliação de sua ortografia e caligrafia, e 

resolução de problemas de aritmética (Art. 89). Concluída a prova escrita e sem a presença 

dos alunos, os examinadores passavam a classificá-los. Para tanto, de acordo com o 

regimento interno, os examinadores colocavam em uma urna uma cédula contendo escrita a 

letra “A” ou “R”. Assim, o aluno era aprovado plenamente com duas letras “A”, 

simplesmente com apenas uma ou reprovado, com "R" (Art. 90). O aluno aprovado 

plenamente em todas as matérias do ensino de 1º grau ou do 2º grau recebia um atestado 

assinado pelo inspetor geral ou delegado e demais membros da comissão examinadora. Ao 

término dos exames, os demais realizavam os exercícios com o objetivo de serem avaliados 

de acordo o grau de adiantamento (Art. 91). A diferença quanto aos graus de aprovação 

aparece descrita no Regimento de 1910: aprovado simplesmente, plenamente ou com 

distinção; quando a maioria das notas não fosse favorável, o aluno poderia ser considerado 

reprovado. 

Conforme identificou Terciane Luchese (2014), com o Decreto n. 2.224, de 29 de 

novembro de 1916, a regulamentação dos exames finais passou a ter maior detalhamento. 

Segundo a autora, o decreto determinava que os alunos fossem examinados por matérias, 

sendo realizado o sorteio de pontos previamente elaborados. A respeito das provas e 

consequente classificação dos alunos, tem-se que: 
 

Primeiramente era aplicada a prova escrita, com duração máxima de três horas e, 

após, a oral. Os resultados eram expressos por notas, sendo: 5 ou ótima; 4 ou 

boa; 3 ou regular; 2 sofrível; 1 má; 0 nula. As médias na prova escrita, iguais ou 

inferiores a 3, eliminavam o aluno. Na conclusão, após a prova oral e feita a 
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média, eram considerados aprovados ‘simplesmente’ os que alcançassem a 

média 3 e ½; aprovado ‘plenamente’ os que obtivessem a média 4 e com 

‘distinção’ quando atingissem 5 (Luchese, 2014, p. 270). 

 

O Decreto n. 2.224 ainda estabelecia a realização de uma segunda época de exames, no 

início do ano letivo, para os alunos que tivessem sido reprovados, no máximo, em duas das 

matérias de uma série. Os alunos que tivessem feito todas as sabatinas mensais e obtido 

média de 4 e ½ pontos, ao longo do ano, eram considerados aprovados na respectiva 

matéria (Luchese, 2014). 

Com exceção do regulamento da instrução pública de 1906, os demais documentos 

apresentam graduações para os alunos considerados aprovados. Observa-se no conjunto de 

atas que os resultados são apresentados conforme a classificação sugerida pelas normativas: 

aprovação com distinção, aprovação plena ou aprovação simples, seguido da denominação 

dos alunos classificados em cada grau de aprovação. 

A título de exemplo, citamos alguns casos apontados no livro da 37ª Aula mista, onde, 

em vinte atas, constam indicativos de 142 estudantes avaliados, os quais foram distribuídos 

da seguinte forma: 91 alunos fizeram exames/exercícios em apenas um ano na respectiva 

escola, 39 participaram das avaliações em dois anos, 10 em três e das alunas Dalila Barboza 

da Silva e Nadyr da Rosa, constam avaliações em quatro e cinco anos respectivamente 

(Hawat, 2015). A aluna Dalila da Silva participou dos exercícios regulamentares em 1903. 

No ano seguinte, conforme os apontamentos da ata, foi a única que fez exame, obtendo 

aprovação. Em 1905 e 1906 foi aprovada com distinção nos dois exames. Observa-se que o 

desempenho da aluna nos exames apresenta um crescimento gradual: no primeiro ano, 

realiza os exercícios para avaliar seu grau de adiantamento; no segundo, é aprovada 

simplesmente e nos dois anos seguintes é aprovada com distinção. Conforme os registros da 

ata do exame de 1912, Nadyr da Rosa foi aprovada simplesmente. Na avaliação de 1913, 

Nadyr é aprovada plenamente e nos três anos seguintes, aprovada com distinção, sendo que, 

no último ano em que foi submetida ao exame, 1916, foi a única, entre os 12 alunos que 

realizaram exame, assim classificada. 

Verificou-se nos resultados dos exames, que o desempenho segue o aumento gradual 

encontrado nas avaliações da 37ª aula pública, apesar dos períodos serem distintos. As 

classificações encontradas nas atas sugerem que os alunos submetidos aos exames e/ou 

exercícios tendiam a crescer no grau da avaliação: em um ano ser aprovado simplesmente e 

no ano seguinte ser aprovado plenamente, ou se manter com o mesmo grau de aprovação, 

por exemplo. Não foram encontradas situações nas quais alunos aprovados com distinção 

em um determinado ano, tenham sido aprovados simplesmente no ano seguinte. 

Observa-se que não era suficiente que os alunos fossem aprovados, eles precisavam ter 

suas aprovações hierarquizadas. Considerando que as EI´s analisadas possuem um sistema 

de avaliação e, especialmente, de classificação, conforme o estudo da legislação indicou, 

pode-se afirmar que as "hierarquias de excelências" estavam presentes nas práticas dos 

exames escolares. Dessa forma, ocorria o que Perrenoud chama de uma comparação de 

desempenhos
5
, para então serem classificados em virtude de uma norma de excelência. 
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Sendo assim, essas hierarquias se prestam mais a informar o aluno sobre sua posição 

perante um grupo ou sobre a sua distância relativa à norma de excelência do que sobre seu 

grau de conhecimento e competências (Perrenoud, 1999, p. 12). Conforme o autor, “avaliar 

é também privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas de 

excelência, definir um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo 

para outros” (1999, p. 12).  

A prática dos exames escolares torna-se oportuna para a avaliação regida pelos 

critérios apresentados por Perrenoud, uma vez que os examinadores, em seus julgamentos 

individuais, não estariam livres de criar variações da escala de classificação, mediante o 

comportamento e conduta dos alunos, o que de fato era apreciado
6
. 

Percebe-se através da legislação analisada, o que Perrenoud denomina de “funções de 

imprecisão”, ou seja, as normas que regiam as avaliações evidenciam algumas lacunas, as 

quais permitiam uma imensa parcela de interpretação por parte dos examinadores e 

professores, quanto aos critérios e níveis de exigência (1999, p. 30). Nesse sentido, 

concordando com o autor, os regimentos e regulamentos descrevem o que se deve ensinar, 

mas não definem claramente o que se deve avaliar. Como se vê, no caso das EI´s do Rio 

Grande do Sul nas primeiras décadas do século XX, os exames não assumiam um lugar de 

destaque ao longo do ano letivo, e sim no final deste, a fim de atestar/certificar/classificar o 

grau de adiantamento de estudantes. Ainda assim, no final do ano letivo, eles eram 

realizados de acordo com determinados rituais, como a formação de comissões 

examinadoras, realização de exercícios e distribuição de prêmios. Passemos agora a 

analisar o lugar dos exames nos grupos escolares do estado de Santa Catarina, no mesmo 

período.  
 
1.2 Entre documentos prescritivos e arquivos escolares: práticas avaliativas em 

grupos escolares catarinenses 
 

Conforme já indicado, os primeiros GE's catarinenses foram implementados na década 

de 1910, por meio de Reforma da Instrução Pública que, a exemplo de outros estados, foi 

acompanhada por uma série de documentos que normatizavam o funcionamento das 

instituições, tanto administrativa quanto pedagogicamente, servindo como estratégia de 

modelação das práticas docentes e das condutas dos alunos. De certo modo, vê-se 

consolidada a interferência do Estado na vida escolar, num engenhoso projeto que vai da 

regulação da formação dos docentes à normalização das práticas cotidianas. No que diz 

respeito à avaliação do alunado, o contato com documentos prescritivos evidenciou que o 

ato de avaliar não se configura em uma prática mas, num conjunto de práticas, algumas 

explícitas outras nem tanto: são provas, exames, comportamento, aparência/asseio, formas 

de se relacionar com os colegas e professores, horários de entrada e saída da escola, 

controle diário de frequência, distribuição de honrarias e punições... enfim, um conjunto de 

aspectos já tão impregnados que, por vezes, passam despercebidos mas, num olhar atento, 

podem revelar muito da escola, de seus agentes e de seus "efeitos". 

O primeiro aspecto de cunho avaliativo que destacamos diz respeito à frequência 
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escolar. De acordo com os primeiros regimentos internos dos grupos escolares 

catarinenses
7
, só poderiam frequentar a escola aquelas crianças cujos pais se apresentassem 

aos diretores solicitando a matrícula. A matrícula era gratuita e precedida da publicação de 

edital, dias antes do início das aulas. Os matriculados deveriam respeitar os índices de 

frequência às aulas, sendo este um dos critérios de promoção, prerrogativa reafirmada em 

documentos como os regimentos internos, por exemplo, advertindo-se que a assiduidade 

deveria ser cuidadosamente acompanhada durante todo o ano letivo
8
. 

Para tanto, diariamente os professores deveriam proceder à chamada a fim de controlar 

ausências, chegadas tardias ou saídas antecipadas, informando-as à direção da escola. O 

aluno que obtivesse número de faltas acima do permitido seria considerado eliminado, o 

que reforça a valorização da frequência como componente avaliativo. Outros dois aspectos 

de natureza disciplinar que deveriam ser avaliados e merecem destaque são: 

comportamento e aplicação. Esses, aliados à frequência, aparecem no Regimento Interno 

dos GE's de 1914 como deveres dos estudantes. Aos professores, era destinada a tarefa de 

dar notas relativas a esses quesitos, lançando-as mensalmente em livro próprio, exercendo 

uma função de controle e disciplina sobre o comportamento dos alunos, avaliando e 

registrando periodicamente os resultados obtidos. O aluno portador de bom comportamento 

seria merecedor de prêmios. Desta forma, pretendia-se disciplinar não apenas o corpo, mas 

também a mente no intuito de que cada um pudesse desenvolver a autodisciplina. Os 

prêmios ou recompensas poderiam variar desde a passagem do aluno de lugar inferior para 

superior no quadro mensal, inscrição do nome no quadro ou livro de honra, elevação das 

notas no boletim, até a possibilidade de assumir postos de destaque como pode ser 

observado no regimento de 1911: “Como meio de estimulo, poderão ser creados batalhões 

escolares, sob a condição de que os postos sejam distribuídos pelos alumnos que mais se 

distinguirem por seu comportamento, applicação e garbo militar” (Santa Catarina, 1911, p. 

11- grifos nossos). Esses aspectos adentram a cultura escolar e permanecem sendo 

valorizados por várias décadas. 

Nos casos de mau comportamento caberiam medidas disciplinares, devendo essas 

repousar “essencialmente na affeição que o professor deve dedicar aos alumnos, de modo a 

serem estes dirigidos, não pelo temor mas pelo conselho e persuação amistosa” (Santa 

Catharina, 1911, p. 10) ainda que se apresente uma listagem de penas a serem impostas, 

caso o conselho não fosse suficiente. Essas penas eram variadas, podendo ser de 

admoestação, repreensão perante os demais alunos da classe, exclusão da aula ou do 

recreio, escrita do nome no livro de penas (aos alunos mandados à Diretoria), exclusão do 

quadro ou do livro de honra, reclusão na sala de aula, aviso aos pais, suspensão e, em casos 

mais graves, eliminação.  

Apesar do "tripé disciplinar"
9
 frequência, comportamento e aplicação compor a 

avaliação do alunado durante décadas nos GE's, a avaliação do aproveitamento escolar - 

que diz respeito ao nível de aprendizado acerca dos conteúdos escolares verificado 

essencialmente por meio dos exames - é, sem dúvida, o aspecto que mais impactava na 

seletividade no âmbito escolar. Para Rosa Fátima de Souza, essa seletividade, presente em 

GE's de diferentes estados brasileiros, representa "um dos fatores determinantes na 
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consagração de um modo de ensinar e aprender comumente utilizado nas escolas 

elementares ao longo do século XX", por meio do qual se foi instaurando a cultura da 

seleção (Souza, 2009, p. 91). Apesar de altamente seletivo e classificatório, o ato de 

examinar/avaliar também assumia uma função pedagógica de acompanhamento da 

aprendizagem, não servindo exclusivamente para fins de aprovação/reprovação. 

Sobre este aspecto, o regimento de 1911, por exemplo, indicava que nos últimos dias 

de abril, julho e novembro todas as classes deveriam ser examinadas, exceto o 1º ano (art. 

70) e as formas de ordenar o ritual são elencadas revelando uma sofistacada tecnologia 

escolar: o período é estabelecido oficialmente, portanto, sabe-se que algo importante vai 

acontecer na vida escolar, naquele momento; todas as classes (exceto aquela que ainda não 

se apropriou de uma ferramenta necessária, a escrita) serão submetidas ao ritual, não há 

escolha; o diretor, autoridade máxima da escola, comanda o espetáculo na sua versão mais 

tensa, a forma oral, e avalia a produção escrita, permitindo não só mensurar o desempenho 

do aluno mas, também, o do professor. Embora o professor participe do ritual, sua posição 

é hierarquicamente inferior, não há espaço para que avalie o desempenho do diretor mas 

este pode deslocar seu olhar do aluno para o professor a qualquer momento. 

A mesma tecnologia escolar fica evidenciada em documentos posteriores, como é o 

caso do regimento de 1914, que afirma que, para ser promovido, o aluno precisaria ser 

submetido a três exames: o primeiro no mês de maio, o segundo em agosto e o terceiro em 

dezembro. Os exames de maio e agosto não assumiriam caráter público, embora pudessem 

ser franqueados a autoridades e pais que quisessem assistir; já os de dezembro deveriam ser 

feitos “com toda publicidade, precedidos de convites nominaes aos paes, ás autoridades e á 

imprensa” (Santa Catharina, 1914, p. 59). Para os dias destinados à realização dos exames 

finais, o diretor deveria organizar diversas bancas ou uma só que se dispusesse a “servir” 

durante os doze dias, convidando com antecedência o chefe escolar, autoridades e pessoas 

idôneas para compô-las. Além dessas, também fariam parte o diretor, o professor da classe 

examinada, o professor que seria responsável por aqueles alunos, no ano seguinte, e mais 

dois examinadores “extranhos ao estabelecimento”. Caso o inspetor fosse até a escola nos 

dias dos exames finais, a ele caberia a presidência e o lugar de um dos dois examinadores 

na banca, embora os encaminhamentos dos trabalhos devessem permanecer sob 

responsabilidade do diretor. Os exames deveriam conter provas escritas e orais, cujo 

conteúdo para cada série aparece detalhadamente no regimento. O diretor e os outros quatro 

examinadores colocariam os pontos a serem examinados numa urna uma hora antes do 

início das provas, devendo no momento da avaliação ser “tirados á sorte por um dos 

alumnos do ano examinado, cujo ponto servirá para todos os alumnos” (Santa Catharina, 

1914, p. 63). Após a realização dos exames e a divulgação das notas de cada examinador, o 

diretor ficaria responsável por somar a média das notas de dezembro com a dos meses de 

maio e agosto, sendo que a soma dividida por três representaria a média geral ou de 

promoção. Caso esta fosse inferior a 3, o aluno seria considerado reprovado.  

No caso catarinense, os primeiros regimentos internos dos GE's regulamentaram o 

funcionamento desse modelo de escola em décadas posteriores, por isso, encontramos 

muitos desses itens presentes em atas de exames das décadas de 1930, por exemplo. O 
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ritual tem registros materiais
10

 em atas, provas, boletins e resultado do efeito que a 

produção do aluno causou na banca examinadora, cuja composição é calculada de modo a 

assegurar a visibilidade do trabalho escolar em outras esferas do contexto social (o que 

significaria a presença do padre, do juiz ou de outras autoridades públicas senão o desejo de 

se mostrar para além dos muros da escola?). A divulgação dos resultados também segue um 

cerimonial e por vezes chega aos jornais, o que indicia sobre a função pública de um 

rendimento escolar privado. As cerimônias de premiação são amplamente divulgadas, 

destacando os estudantes de melhor desempenho e validando um exaustivo processo de 

avaliação que coroa os exitosos, seja pelo grau de aproveitamento nos conteúdos escolares, 

seja pela disciplina (comportamento/aplicação/assiduidade) apresentada em um 

determinado período.  

O processo, embora mais intenso em alguns momentos do ano, marca cadenciadamente 

a vida escolar. Para os bem sucedidos serão reservadas as premiações, aos demais restará 

recomeçar com mais empenho ou abandonar. 
 
1.3 Avaliações no ensino primário em terras sergipanas 

 
As Mensagens Presidenciais e Governamentais do início do século XX, em sua 

maioria, relatavam aspectos relacionados aos estabelecimentos públicos de ensino, como: 

reformas na estrutura física, aquisição de equipamentos e material didático, contratação e 

nomeação de docentes, alterações na estrutura curricular ou mesmo na duração dos cursos, 

entre outros. Iniciavam-se geralmente ressaltando as mazelas do ensino local, reclamando 

da falta de recursos e terminavam mostrando que, apesar de todas as dificuldades, ainda 

foram possíveis grandes realizações.  

Também merecem destaque quanto ao conteúdo destas Mensagens: o número elevado 

de escolas mistas regidas por professoras, maior matrícula e maior frequência proporcional 

das alunas em relação aos alunos e a importância das aulas particulares no tocante à 

educação feminina. Em Mensagem do Presidente José Rodrigues da Costa Dória (1910, 

p.7-8), duas das necessidades prementes apontadas eram a contratação “fora do Estado de 

pessoa competente que viesse remodelar o nosso ensino, atrasado em métodos, o que 

inutiliza em grande parte os esforços dos dedicados” (1910, p.7-8) e a construção de GE's 

ao menos na Capital. 

Em 1911, Mensagem do Presidente José Rodrigues da Costa Dória (1911, p.50-51) 

ressaltava seus grandes feitos, entre eles a criação de GE's na capital e em outras cidades, e 

a contratação do Dr. Carlos da Silveira, professor paulista, para dirigir a Escola Normal e o 

GE Modelo.  

O anúncio da vinda do Prof. Carlos da Silveira, gerou algumas manifestações pouco 

amistosas na imprensa local. Neste sentido, o Jornal “O Estado de Sergipe”, órgão do poder 

executivo estadual, destacava: 
 

[...] vários são os professores paulistas em comissão nos Estados de Santa 

Catarina, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso e Acre, incumbidos do mesmo 

trabalho de que aqui se vem ocupar o Dr. Carlos Silveira, correspondendo todos 
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à expectativa dos governos dos referidos Estados
11

 (O Estado de Sergipe, 

Aracaju, 22/7/1911, p.1). 

 

As informações do General José Siqueira de Menezes (1913, p.15-17) ofereceram um 

quadro sobre a evolução do atendimento educacional da época. O ensino primário foi 

organizado por GE's e Escolas Singulares. Na capital, encontrava-se em funcionamento um 

GE Modelo
12

, anexo à Escola Normal, um GE Central
13

 e uma escola singular modelo, 

além de 11 escolas singulares. Nas outras cidades do Estado, eram 62 escolas singulares e 

nas vilas 43, nos povoados somam 98. Na passagem da primeira para a segunda década do 

século XX, mais quatro GE's estavam em funcionamento na cidade de Aracaju, atendendo 

estudantes: o Grupo Central (posteriormente chamado de General Siqueira) (1914); o GE 

General Valladão (1917); o GE Barão de Maroim (1918); o GE Dr. Manuel Luiz (1924) e o 

GE Augusto Ferraz (1925). 

No Regulamento de Ensino de 1911, de acordo com o Decreto n. 536 (12/08/1911), o 

ensino primário seria ministrado em GE's e em EI´s, e o currículo seria composto por: 

leitura, escrita, e caligrafia; instrução cívica e moral, lições de coisas, ensino prático de 

língua portuguesa, aritmética, desenho, noções de geografia geral e história, especialmente 

do Brasil, ginástica e trabalhos manuais. Este mesmo regulamento proibia com veemência 

os castigos físicos, devendo a disciplina escolar fundamentar-se “na afeição do professor 

para com seus alunos, com intuito de que estes fossem dirigidos não pelo medo mas pelo 

conselho e pela persuasão amistosa” (Sergipe, 1911, p. 50). Um conjunto de premiações foi 

estabelecido como estímulo ao bom comportamento e como auxiliar na perspectiva de 

incentivar a ordem e a incorporação dos padrões de civilidade preconizados no período. O 

professor deveria diariamente apreciar, registrar e atribuir nota ao comportamento de cada 

aluno e, de forma gradativa, o regulamento de 1911 estabeleceu os seguintes prêmios: 

“elogio perante os alunos, elevação de classe, lugar de distinção e assento especial, inclusão 

do nome do aluno no quadro de honra ou outra premiação que melhor parecesse ao 

professor” (Sergipe, 1911,p. 51). 

A exemplo do que vimos em Santa Catarina, o processo de avaliação nos GE's 

sergipanos exigia a vigilância e controle constantes por parte dos professores, cobrando dos 

alunos de forma rígida o cumprimento de regras e o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades além do domínio do conteúdo curricular. A documentação referente ao Rio 

Grande do Sul traz indicativos claros de que procedimentos semelhantes chegaram às 

escolas isoladas, indiciando sobre uma cultura escolar que se expraia por diferentes 

formatos de escola.  

Também à exemplo da ritualização já identificada em SC e no RS, nas escolas 

sergipanas, nos exames ocorridos ao final do ano letivo, a premiação era feita de forma 

solene e muitas vezes os nomes dos alunos eram divulgados na imprensa local, juntamente 

com o registro minucioso das festividades escolares. A aprovação era registrada com a 

seguinte classificação: “Simplesmente – quando houvesse maior número de notas boas; 

Plenamente – havendo unanimidade; e Distinção – quando houvesse proposta aceita pela 

maioria da comissão relativamente a aluno que já tivesse obtido aprovação plena” (Sergipe, 
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1911, p. 51). Santos (2005), ao investigar o GE Barão de Maroim, destaca o controle e a 

vigilância nas práticas pedagógicas na instituição. Os alunos e os professores deveriam 

cumprir a risca o Programa para o ensino primário dos GE's de 1917. O cuidado com o 

ensino da leitura e das outras disciplinas, e o detalhamento da ação docente e discente pode 

ser percebido em diversos trechos do Programa de 1917, que determinava a organização 

das carteiras; a postura dos docentes para tomar as lições; gestos e adequações específicas 

para cada momento do processo de aprendizagem; os materiais necessários, entre outros 

aspectos. 

De acordo com Santos (2005), diversos foram os instrumentos e as táticas utilizadas no 

cotidiano dos GE's como: relógios, regulamentos, programas, definição de livros didáticos 

pela Diretoria da Instrução Pública. A modernidade pedagógica que estas instituições 

estabeleceram na educação sergipana foi acompanhada de intensa racionalização dos 

tempos e espaços escolares, indicando novas formas de controle, vigilância e avaliação. 

A Lei 852/1923
14

, aprovada na Gestão de Graccho Cardoso, estabelecia o programa de 

ensino, entre outros aspectos pedagógicos a serem desenvolvidos nas escolas. De acordo 

com esta norma, a definição dos horários das aulas das escolas primárias era de 

responsabilidade do Diretor da Instrução Pública, e deveria respeitar as especificidades do 

tipo de instituição, urbana ou rural. O ensino primário estava dividido em dois níveis, 

elementar e superior, cada um deles com três anos de duração.A inspeção escolar recebeu 

destaque nesta reforma da instrução pública assim como a preocupação com o ensino 

intuitivo e prático e as avaliações que ocorreriam trimestralmente, e era importante que o 

professor tivesse atenção ao ritmo de desenvolvimento de cada aluno, tendo em vista a sua 

capacidade intelectual.  

Ao final do ano letivo os alunos eram submetidos a exames de promoção e finais que 

constariam de um ato público, geralmente festivo, com a presença do Presidente do Estado 

e outras autoridades locais, sendo realizadas entre outras atividades: a entrega de 

certificados e de premiações; a exposição de trabalhos manuais; apresentações musicais, 

artísticas e de ginástica. As provas seriam escritas e orais de acordo com cada nível de 

ensino, e a banca examinadora dos exames finais deveria ser composta por três membros 

designados pelo Diretor da Instrução Pública. 

Envolvidos no clima de solenidade, os processos de avaliação, vigilância e controle 

efetivados no cotidiano das práticas pedagógicas dos GE's tinham neste momento 

visibilidade pública. Nos discursos publicados pela imprensa organização, assiduidade, 

competência do corpo docente, eficiência do aprendizado dos estudantes, esforço do diretor 

são expressões recorrentes, denotando uma necessidade de demostrar que novos padrões 

educativos estavam sendo difundidos e assimilados na educação sergipana. 

O Regulamento do Ensino de 1924 estabelecia a avaliação trimestral dos alunos do 

ensino primário e os exames ocorreriam em maio, agosto e novembro. Os exames finais da 

capital deveriam ser prestados perante uma comissão de três membros, designada pelo 

Diretor da Instrução Pública. No interior as comissões seriam nomeadas pelos delegados 

regionais. No curso primário elementar o ritual de avaliação incluía: "prova escrita de 

exercícos de linguagem e questões práticas de aritmética; orais de todas as matérias e 
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prática de caligrafia” (Sergipe, 1924, p. 23). 

A valorização do ensino intuitivo foi muito intensa na educação sergipana nas 

primeiras décadas do século XX, mesmo que a riqueza de recursos materiais prevista não 

estivesse presente em todas as escolas. Segundo o Regulamento n. 25, de 3/02/1931, a 

aprendizagem da criança no ensino primário em Sergipe, deveria “pautar-se pela 

observação, conforme o método intuitivo; pela demonstração dos deveres morais, pelos 

preceitos cívicos e pela descoberta das habilidades que objetivassem o exercício das 

vocações” (apud Nascimento; Freitas, 2011, p. 90-91). Assim, associadas às lições de ler, 

escrever e contar, os alunos da escola primária teriam acesso aos conhecimentos das 

ciências físicas e naturais relacionados às noções de higiene e instrução moral, realizariam 

excursões pedagógicas e teriam acesso a diversos recursos materiais. 

 
 
2. Considerações finais 
 

O estudo acerca das práticas de avaliação na escola primária, a partir das fontes 

investigadas, contribuiu para apreender dispositivos que traduziram regulamentações e 

propostas que fundamentaram a cultura escolar, nas primeiras décadas do século XX, com 

estreitamento para escolas de Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

A importância da difusão do método intuitivo; da prescrição de diversos recursos 

pedagógicos; a exigente normatização das provas e exames; os rituais festivos de final de 

ano, abertos à comunidade, com a exposição de trabalhos manuais, a premiação dos alunos 

e a avaliação pública dos conhecimentos; os diferentes saberes avaliados e as gradações de 

conceitos e notas; a certificação de estudo são alguns dos aspectos evidenciados pela 

pesquisa que permitiram dar visibilidade a elementos e características específicas e comuns 

na documentação analisada. O fato de serem as escolas de regiões diferentes e formatos de 

organização também diferenciados reforça a ideia de que uma cultura escolar se difunde 

com força neste período. 

As disciplinas ensinadas no ensino primário; o uso de conceitos e notas para a 

avaliação; a restrita autonomia docente no processo de aplicação de provas e exames; a 

ritualização dos exames finais; as premiações públicas; a prescrição minuciosa dos 

regulamentos em cada um dos estados pesquisados foram alguns dos aspectos comuns 

evidenciados até o momento. No caso das escolas isoladas nas primeiras décadas do século 

XX, os exames não assumiam um lugar de destaque ao longo do ano letivo, mas no final 

deste, a fim de atestar, certificar e classificar o grau de conhecimento de estudantes. Ainda 

assim, eles eram realizados de acordo com determinados rituais, como a formação de 

comissões examinadoras, realização de exercícios e distribuição de prêmios. Nos grupos 

escolares, os exames aconteciam de forma mais sistemática, ao menos três vezes ao ano, 

com datas pré-fixadas. Também nesse caso a legislação previa a constituição de comissões 

ou bancas examinadoras, níveis de aprovação e a distribuição de prêmios, mas os exames 

eram realizados com mais pompa e solenidade, explicitando, provavelmente, a diferença do 

público que atendia e o discurso de modernização e racionalização pedagógica.  
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Percebemos que as práticas avaliativas, nos diferentes estados, foram férteis para 

identificar elementos da burocracia escolar do período, que normatizaram, por meio de 

regimentos e regulamentos, formas de controle do trabalho docente e do desempenho 

discente, fiscalizando os exames e instituindo a obrigatoriedade de atas, boletins e outros 

registros. A obrigatoriedade e o controle da frequência escolar, o respeito às normas e 

padrões de comportamento, bem como a hierarquia de notas e premiações a partir dos 

resultados dos alunos, também tiveram impacto na organização do ensino e na inspecção da 

atuação dos docentes. 

No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Sergipe, os exames do ensino primário 

foram comuns na exigência do domínio da leitura, da escrita, do cálculo, mas a capacidade 

retórica também era verificada nos rituais do encerramento do ano letivo, assim como as 

habilidades manuais e os talentos artísticos no campo da encenação, da declamação e da 

música. 

A modernidade pedagógica, consolidada nas primeiras décadas do século XX, permitiu 

a racionalização dos tempos e espaços escolares, favoreceu a construção de instrumentos e 

práticas de vigilância e controle, em nome da eficiência pedagógica, que alterou os 

conteúdos ensinados, os processos de aprendizagem e as práticas avaliativas. Ao realizar as 

provas e os exames, estudantes catarinenses, sergipanos/as e gaúchos foram expostos a 

padrões de conduta, modos de comportamento, ideais e princípios bastante comuns e, de 

certo modo, impressos num projeto de educação em curso no país que, num "jogo de 

escalas" (REVEL, 1998), incorporou prescrições que aqui aportaram por diferentes vias. 
 

 

Notas 

 
1. Situamos como estudo chave para esta discussão o trabalho coordenado por Guy Vincent, e publicado em forma de 

livro com o título L’éducation prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les sociétés 

industrielles (Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994). O conceito chave desta reflexão também está registrado no 

artigo "Sobre a história e a teoria da forma escolar", de autoria de Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin, 

publicado em Educação em Revista (Belo Horizonte/MG: Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais. N. 33, jun, p. 7-47). 
2. Contudo, uma reforma autorizada em 1904 já faz referência a criação dos GE's neste estado; trata-se da Lei n. 636, de 

12/09/1904. 
3. O Decreto n. 1474, de 1909, instituiu os Colégios Elementares, os quais conforme Eliane Peres, seguindo o modelo 

das escolas graduadas, surgiram a partir da experiência sem sucesso das Escolas Complementares no RS (2000, p. 88). 
4. No artigo de Gil (2016) estão contemplados e comparados dados de unidades e matrículas das escolas isoladas, 

escolas complementares, colégios elementares, grupos escolares, escolas subvencionadas e escolas municipais do Rio 

Grande do Sul. 
5. Importante destacar que Perrenoud (1999) não trata das do objeto deste artigo mas, os conceitos mobilizados pelo 

autor ajudam a pensar as práticas de exames que nos propusemos analisar. 
6. Conforme Luchese, “o silêncio, a obediência, a ordem, a aplicação nos estudos foram padrões de conduta escolar 

esperados, desejados e cobrados. A socialização escolar das crianças foi pensada e praticada tendo por base o controle 

dos corpos, dos conhecimentos e da moral” (2014, p. 267). 
7. Sobre prescrições de avaliação escolar nos Regimentos Internos dos GE's catarinenses de 1911 e 1914, ver: 

CARDOSO da SILVA (2013). 
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8. Estudos sobre a obrigatoriedade escolar têm indicado que a escola obrigatória se institui primeiro pela matrícula e, 

mais tarde, agrega a obrigatoriedade de frequência. Sobre o tema ver VIDAL, Diana Gonçalves; SA, Elizabeth 

Figueiredo de; GASPAR da SILVA, Vera Lucia (Orgs.) (2013). Obrigatoriedade Escolar no Brasil. 1. ed. Cuiabá - 

MT: Editora da Universidade Federal de Mato Grosso EdUFMT. 
9. Ver a este respeito Cardoso da Silva (2014). 
10. Sobre registros de avaliação escolar em GE's catarinenses ver: CARDOSO da SILVA, Carolina Ribeiro; GASPAR da 

SILVA, Vera Lucia. O Aluno sob Medida: Como a escola registra seus alunos?'. Cadernos de História da Educação 

(Online), v. 14, p. 149-168, 2015. 
11. A grafia dos documentos foi atualizada para facilitar a compreensão. 
12. O GE Modelo anexo à Escola Normal era destinado ao sexo feminino e constava de quatro aulas relativas aos quatro 

anos. Mensagem Presidencial do General José Siqueira Menezes (1913, p.15-17). 
13. O GE Central era composto de oito turmas de alunos, quatro para cada sexo e funcionava em dois turnos, manhã e 

tarde. Mensagem Presidencial do José Siqueira de Menezes (1913, p.15-17). 
14. A Lei 852 de 30/10/1923 foi regulamentada em 11/03/1924, por meio do Decreto n. 867, que estabeleceu novo 

regulamento à instrução pública sergipana (Azevedo, 2013). 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Unesp, 1999. 

CARDOSO da SILVA, Carolina Ribeiro. O valor do aluno: vestígios de práticas de avaliação na escola 

primária (Florianópolis/SC, 1911 a 1963). São José: Centro Universitário Municipal de São José – USJ, 

2014. 

CARDOSO da SILVA, Carolina Ribeiro. Avaliação na escola primária graduada: prescrições nas páginas dos 

regimentos internos dos grupos escolares (Santa Catharina, 1911 e 1914). In: VII Congresso Brasileiro 

de História da Educação. Cuiabá, 2013. 

CARDOSO da SILVA, Carolina Ribeiro; GASPAR da SILVA, Vera Lucia. O aluno sob medida: como a 

escola registra seus alunos?. Cadernos de História da Educação (Online), v. 14, 2015, p. 149-168. 

Disponível em http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/32119. 

CATANI, Denice Barbara.; GATTI JÚNIOR, Décio. (orgs.) Apresentação. In: _______. O que a escola faz? 

Elementos para a compreensão da vida escolar. Uberlândia: Editora da UFU, 2015, p.7-15. 

GASPAR da SILVA, Vera Lucia; TEIVE, Gladys Mary Ghizoni. Grupos Escolares: criação mais feliz da 

república? Mapeamento da Produção em Santa Catarina. Revista Linhas (PPGE/UDESC), v. 10, p. 31-

53, 2009. Disponível em http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1827. 

GASPAR SILVA, Vera Lucia. Vitrines da República: Os Grupos Escolares em Santa Catarina (1889-1930). 

In: Vidal, Diana Gonçalves (Org.). Grupos Escolares: Cultura Escolar Primária e Escolarização da 

Infância no Brasil (1893-1971). São Paulo: Mercado de Letras, 2006. 

VINCENT, Guy (Dir.). L’éducation prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les 

sociétés industrielles. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. 

VINCENT, Guy; LAHIRE, Bernard & THIN, Daniel. Sobre a história e a teoria da forma escolar. Tradução 

de Diana Gonçalves Vida, Vera Lucia Gaspar da Silva e Valdeniza Maria da Barra. Educação em 

Revista. Belo Horizonte/MG: Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. N. 33, 

jun, 2001, p. 7-47. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. A legislação escolar como fonte para a História da Educação: uma 

tentativa de interpretação. Educação, modernidade e civilização. Belo Horizonte: Autêntica, 1998, p. 89-

125. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VIDAL, Diana Gonçalves. Os tempos e os espaços escolares no 

processo de institucionalização da escola primária no Brasil. Revista Brasileira de Educação, n. 14, 

2000, p. 19-34. 



 
ANAMARIA G. B. DE FREITAS et al 
 
 

 
32 

GIL, Natália. “Pequenos focos de luz”: as escolas isoladas no período de implantação do modelo escolar 

seriado no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de História da Educação, v. 16, n. 2 [41], 2016, p. 

261-284. 

HAWAT, Joseane Leonardi Craveiro El. Os saberes elementares matemáticos nas escolas isoladas de 

Porto Alegre: avaliações, programas de ensino e livros escolares (1873-1919). Dissertação (Mestrado), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, 

206f. 2015. 

LUCHESE, Terciane Ângela. Celebrações do saber: exames finais nas escolas da região colonial italiana, Rio 

Grande do Sul, 1875 a 1930. Revista Diálogo Educacional, v. 14, n. 41, 2014, p. 261-285. 

NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A escola no espelho: São Paulo e a implantação dos grupos escolares no 

Estado de Sergipe. In: Vidal, Diana Gonçalves. Grupos escolares: cultura escolar primária e 

escolarização da infância no Brasil (1893-1971). Campinas: Mercado de Letras, 2006, p.153-171. 

NASCIMENTO, Jorge Carvalho do; FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Viagens, associação e 

inspeção: a Escola Nova em Sergipe. In: MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck, VIDAL, Diana Gonçalves; 

ARAUJO, José Carlos Souza. Reformas educacionais: as manifestações da Escola Nova (1920-1946). 

Campinas: Autores Associados; Uberlândia: EDUFU; 2011, p. 83-98. 

PERES, Eliane Teresinha. Aprendendo formas de pensar, de sentir e de agir. A escola como oficina da 

vida: discursos pedagógicos e práticas escolares da escola pública primária gaúcha (1909-1959). Tese de 

doutorado, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 2000. p.1-80. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007. 

SANTOS, Magno Francisco de Jesus. Olhares vigilantes sobre o ensino primário aracajuano: o caso do Grupo 

Escolar Barão de Maroim (1917-1950). In: Revista de Aracaju. Aracaju: Prefeitura Municipal de 

Aracaju, 2005, p. 103-126. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Espaço da educação e da civilização: origens dos Grupos Escolares no Brasil. In: 

SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIN, Vera Teresa; ALMEIDA, Jane Soares de. O legado 

educacional do século XIX. Araraquara: UNESP, p. 19-62, 1998. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Um itinerário de pesquisa sobre a cultura escolar. In: Ideário e imagens da 

educação escolar, v. 73, 2000, p. 3-23. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Instaurando a cultura da seleção. In: _______. Alicerces da Pátria: História da 

escola primária no estado de São Paulo (1890-1976). Campinas: Mercado das Letras, 2009. p.91-107. 

VIDAL, Diana Gonçalves; SA, Elizabeth Figueiredo de; GASPAR da SILVA, Vera Lucia (Orgs.). 

Obrigatoriedade Escolar no Brasil. 1. ed. Cuiabá - MT: Editora da Universidade Federal de Mato 

Grosso EdUFMT, 2013. 

VIÑAO FRAGO, Antonio. Historia de la educación y historia cultural: posibilidades, problemas e cuestiones. 

Revista Brasileira de Educação, v. 0, set/out/nov/dez. 1995. (pp. 63-82). Disponível em 

http://anped.tempsite.ws/novo_portal/rbe/rbedigital/RBDE0/RBDE0_06_ANTONIO%20VINAO_FRAG

O.pdf. 

 

 

Fontes: 

 
GRUPO ESCOLAR LAURO MÜLLER e Curso Primário Complementar. Relatório dos trabalhos realizados 

no Grupo Escolar “Lauro Müller”: 1950. Florianópolis. 

GRUPO ESCOLAR LAURO MÜLLER (1912-1972). Livro de Honra. Florianópolis. 

Grupo Escolar Lauro Müller (1912-1962). Livro Álbum. Florianópolis.  



 
Cultura escolar e avaliação na escola primária: [...] 

 

 
33 

LIVRO DE ATAS DE EXAME e termos de inspeção da 37ª aula mista sita em Porto Alegre à rua Ramiro 

Barcelos, 186, 1899 – 1919. AHRS, código: I249.  

LIVRO DE EXAMES e termos de visitas da 43ª aula mista do Caminho do Meio e Passo dos Dorneles, Porto 

Alegre, 1908 – 1918. AHRS, código: I253.  

O ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, 22/7/1911, p.1. 

SANTA CATHARINA. Programa dos GE's e escolas isoladas do Estado de Santa Catharina. Decreto nº 587, 

22 abr. 1911. Florianópolis: Gab. Typ. D´<O dia>. Acervo: Apesc. 

SANTA CATHARINA. Programa dos GE's e escolas isoladas do Estado de Santa Catharina. Decreto nº 796, 

2 maio 1914. Joinville: Typographia Boehm, 1914. Acervo: Apesc. 

RIO GRANDE DO SUL, Decreto n. 874 de 28 de fevereiro de 1906. Reorganiza o serviço de instrução 

pública no Estado.  

RIO GRANDE DO SUL, Decreto n. 1.479 de 26 de maio de 1909. Modifica o programma de ensino 

complementar e crea os collegios elementares no Estado.  

RIO GRANDE DO SUL, Decreto n. 1.575 de 27 de janeiro de 1910. Approva o programma de ensino dos 

collegios elementares. 

RIO GRANDE DO SUL, Decreto n. 1.576 de 27 de janeiro de 1910. Approva o regimento interno dos 

collegios elementares.  

RIO GRANDE DO SUL, Decreto n. 2.224 de 29 de novembro de 1916. Provê sobre o ensino elementar e 

complementar ministrado pelo Estado. 

SERGIPE. Lei n.852. Aracaju, 1923. 

SERGIPE. Mensagem do Presidente Monsenhor Olímpio Campos. 1900. 

SERGIPE. Mensagem do Presidente José Rodrigues da Costa Dória. 1910. 

SERGIPE. Mensagem do Presidente José Rodrigues da Costa Dória. 1911.  

SERGIPE. Mensagem do Presidente José Siqueira de Menezes. 1913. 

SERGIPE. Mensagem do Governador Eronides Ferreira de Carvalho. 1935. 

SERGIPE. Mensagem do Governador Eronides Ferreira de Carvalho. 1936.  

SERGIPE. Programas de Ensino. 1917. 

SERGIPE. Regulamento da Instrução Pública de Sergipe. 1911.  

SERGIPE. Regulamento da Instrução Pública de Sergipe. 1924. 

 

 

Correspondência 

 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas: Doutora em Educação (Unicamp). Professora Adjunta do 

Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFS. 

E-mail: anagbueno@uol.com.br 

 

Vera Lucia Gaspar da Silva: Doutora em Educação (USP). Professora do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Udesc. Bolsista Produtividade em Pesquisa - CNPq. 

E-mail: vera.gaspar.udesc@gmail.com 

 

Carolina Ribeiro Cardoso da Silva: Doutoranda em Educação (Udesc). Professora do Esino Básico, 

Técnico e Tecnológico no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC).  

E-mail: carol.c4rdoso@gmail.com 

 

 

 

 



 
ANAMARIA G. B. DE FREITAS et al 
 
 

 
34 

Joseane Leonardi Craveiro El Hawat: Mestra em Educação (UFRGS). Orientadora Educacional do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no Rio Grande do Sul. 

E-mail: joseaneh@yahoo.com.br 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização das autoras 

 


