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MATIZES DA AÇÃO INSPETORA NO ENSINO CATARINENSE: AGENTES POLICIAIS E ECLESIAIS (1830-1858)
GT 2 – História da Educação
Rosemari Conti Gonçalves - ACE/UNERJ 

O presente texto traz alguns resultados do trabalho de pesquisa desenvolvido em curso de mestrado e tem o objetivo de apresentar aspectos da inspeção escolar catarinense, no período de 1830 a 1858. Procura discutir o conteúdo que os governantes buscavam imprimir à ação inspetora que historicamente se construía como parte integrante do processo de constituição do ensino público elementar, ao mesmo tempo em que contribuía para esse movimento. Busca mostrar que suas ações eram essencialmente de controle e punição, marcadas pela presença de agentes policiais e eclesiais.
De 1830 até 1858, quando o cargo do Diretor Geral da Instrução Pública na Província de Santa Catarina foi preenchido efetivamente, a inspeção do ensino catarinense esteve sob a responsabilidade do poder executivo provincial, de cargos de direção do ensino não remunerados, de um Diretor interino e das Câmaras de Vereadores, instância a que esteve subordinada por mais tempo, praticamente por vinte e dois anos. 
Embora as escolas criadas e mantidas pelo governo provincial tenham ficado durante um intervalo de tempo maior sob a responsabilidade das Câmaras Municipais, a inspeção exercida por elas estava sujeita à intervenção do Presidente da Província, que detinha poderes, inclusive, para punir e demitir os professores. O relatório, por exemplo, da comissão encarregada de inspecionar a escola pública de primeiras letras da Freguesia de Santa Ana da Vila Nova, em Laguna, afirmava que por ocasião de sua visita anterior à escola deixou registrado que esperava melhoramento no ensino e na conduta do professor interino que a regia, porém enganou-se pois que nesta inspecção tem achado o estado da instrucção peor. Esclareceu que o parecer da comissão a respeito do professor continuava o mesmo do último relatório, descrevendo-o como sem instrucção, sem applicação, vadio e 
sem confiança. Finalizando, registrou que a comissão deixava (...) ao arbitrio do Presidente da Província se o dito professor interino deveria continuar em suas funcções ou se havia que ser demittido. Relatório sobre a escola pública de primeiras letras da Freguesia de Santa Ana da Vila Nova, de 08 de maio de 1844, apresentado à Câmara Municipal de Laguna. In: Correspondências das Câmaras Municipais aos Presidentes da Província – APESC.
A inspeção das Câmaras era realizada por uma ou mais pessoas do município, designadas pelos vereadores e resumia-se na tarefa de visitar as escolas trimestralmente e relatar à Câmara sobre o que era observado. Em tais relatórios registravam, via de regra, sobre o método de ensino utilizado, o conteúdo lecionado, a assiduidade do professor e dos alunos e o adiantamento destes últimos. Com maior ênfase, relatavam sobre as condições físicas da escola como espaço, localização, limpeza, destacando se havia decencia e respeito. Relatórios das comissões encarregadas de inspecionar as escolas públicas e particulares da Província. In: Correspondências das Câmaras Municipais aos Presidentes da Província : 1827-1858 - APESC.
A conduta do professor era sempre mencionada, registrando se apresentava alguma irregularidade e as denúncias ocorridas, por exemplo, sobre vícios como a bebida e o jogo eram verificadas. No ano de 1845, em resposta à solicitação do Presidente da Província sobre a denúncia de que o professor público de primeiras letras José Fernandes de Andrade embriagava-se, a Câmara de Porto Belo, ao descrever o professor, afirmou que não passeia, não joga e trata seus Alumnos com afabilidade, e convida aos Pais de familia para que mandem seus filhos para a Aula (...) e quanto a embriagar-se não consta a esta Camara que elle o faça. Ofício da Câmara Municipal de Porto Belo, de 12 de agosto de 1845, ao Presidente da Província. In: Correspondências das Câmaras Municipais aos Presidentes da Província – APESC. 
Em 1848, a comissão encarregada da inspeção das escolas do município de Laguna investigou a denúncia do Promotor Público contra o professor da aula pública de meninos, João Pereira da Motta, alegando que o referido professor mantinha um bilhar contíguo à escola, no qual se encontrava juntamente com seus alunos nos horários de aula. Essa comissão relatou que sobre a existencia de hú bilhar contiguo a Aula; não existe hoje e quando existiu não havia communicação alguma com a Escolla. Afirmou que o professor não deixava de cumprir os seus deveres por causa do bilhar, onde se não achava as horas do ensino. Quanto aos meninos que lá se encontravam, já não erão mais seus alunos, eram seus empregados, que recebiam ordenado como caixeiros em dita casa, com o consentimento dos seus Pais. Relatório sobre as escolas públicas e particulares da Vila da Laguna, de 25 de agosto de 1848, apresentado à Câmara Municipal de Laguna. In: Correspondências das Câmaras Municipais enviadas ao Presidente da Província – APESC.
Os componentes dessas comissões, que inicialmente eram constituídas predominantemente por militares, eram párocos, juizes de paz, fiscais da Câmara e os próprios vereadores. Relatórios das comissões encarregadas de inspecionar as escolas públicas e particulares da Província. In: Correspondências das Câmaras Municipais aos Presidentes da Província: 1827-1858 - APESC. A inspeção escolar que, desde os seus primórdios, foi instituída com a intenção clara de controlar o ensino  haja vista que a Lei Imperial de 1º de outubro de 1828 incluiu a fiscalização das escolas no Título que tratava das posturas policiais , a partir de 1840, com a sua inclusão nas leis provinciais, foi um segmento do campo educacional catarinense fortemente marcado por dois agentes — polícia e igreja —, resumindo-se em ações de cunho policial e eclesial. 
Conforme a Lei nº 136 de 14 de abril de 1840, Artigo 12. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina - BPESC. os Fiscais das Câmaras Municipais e os Inspetores de Quarteirão estavam autorizados a comunicar às Câmaras qualquer abuso, ou omissão praticada pelos professores, para que essas pudessem levar ao conhecimento do Presidente da Província que faria responsabilisal-os na forma das Leis existentes. Os inspetores de quarteirão  menor divisão judiciária correspondente a um conjunto mínimo de 25 casas  desenvolviam suas atividades sob as ordens diretas do Chefe de Polícia e os fiscais eram nomeados pelas Câmaras para, entre outras tarefas, zelar pelo cumprimento do seu Código de Posturas. Tanto a ação dos fiscais como dos inspetores significavam a vigilância sobre o professorado no sentido de controlar suas atitudes, não só no que estava relacionado com suas atividades como professor, mas sobretudo em questões pessoais como, por exemplo, os lugares que costumavam freqüentar. Nesse sentido, os critérios de avaliação de um bom professor, antes de estarem relacionados ao conhecimento ou não dos conteúdos ministrados, estavam estreitamente ligados a sua conduta moral. Mais importante que verificar se o professor estava transmitindo de forma adequada os mínimos conhecimentos que a lei exigia, era verificar se o professor era morigerado, em outras palavras, se apresentava costumes exemplares marcados pela decência e moralidade.
Ainda, expressando o cunho policial que vinha sendo conferido à inspeção da instrução, a Lei nº 150 de 04 de Maio de 1840, a qual autorizava o Presidente a nomear Delegados Provinciais, incluiu a inspeção do ensino entre as competências determinadas aos referidos Delegados. Nela, a instrução pública foi qualificada como um melhoramento material juntamente com as estradas, passagens de rios e navegação:

Artigo 2º - Compete aos Delegados do Governo Provincial:
(...)
2º - Ter inspecção sobre as Aulas Publicas, Estradas, Passagens de Rios, sua navegação, e todos os demais melhoramentos materiais dos seus Districtos. Lei nº 150 de 04 de Maio de 1840. Artigo 2º, item 2º. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina - BPESC. (grifos meus) Não é por acaso que a instrução pública aparece na lei como um dos melhoramentos materiais, físicos, pois tratava-se então do movimento de construção/visibilidade do espaço público e a escola significava um espaço público tanto quanto o eram os demais espaços tidos como de livre acesso ao público como estradas e passagens de rios, como explicita o texto da lei.  

Em 1848, ficou definido legalmente que haveria em cada município um Diretor encarregado da administração e inspeção de todas as escolas primárias, públicas e particulares. Esses deveriam exercer sua função sob a imediata inspeção do Presidente da Província na qualidade de Diretor Geral da Instrução Pública. Em cada Paróquia também haveria um Diretor que, na condição de Delegado do respectivo Diretor Municipal, encarregar-se-ia da administração e inspeção das escolas existentes no âmbito da sua Paróquia. A denominação Diretor Municipal e Paroquial estava diretamente relacionada à divisão administrativa da Província que, devido ao regime de padroado vigente, dividia-se em dois grupos: um ligado à divisão política e outro à eclesiástica. A extensão territorial de um município, em alguns casos, comportava mais de uma paróquia e, assim, essa denominação era utilizada como definição de espaço geográfico, não significando que a inspeção exercida pelo Diretor Paroquial era de competência do poder eclesiástico.
9 SCHMIDT, Leonete Luzia. A constituição da rede pública de ensino elementar em Santa Catarina:1830-1859.Dissertação (Mestrado em Educação), Florianópolis, UFSC, 1996, p. 95.
Comparando-se o número de Diretores nomeados e o total de professores da Província, observa-se que havia praticamente um Diretor para cada dois professores pois, 22 encarregados de inspecionar o ensino fiscalizavam a ação de 48 professores. Muito provavelmente, tais cargos não eram (essencialmente) relevantes ao andamento dos trabalhos escolares, pois, além de não serem remunerados, se tais sujeitos tinham as condições necessárias para ser inspetores, por que não exerciam também a função de professor que se mantinha em um número proporcionalmente reduzido? Conforme SCHMIDT, como esses cargos não eram remunerados, parece que conferiam algum prestígio social àqueles que os ocupavam e assumiam as obrigações que lhe eram correspondentes. Partindo dessa análise, pode-se refletir que tal situação estava relacionada à degradação social que o trabalho sofria, na época, devido à manutenção da escravidão, sendo entendido como atividade servil exercida por pessoas sem posses. Daí a inferência de que o cargo de Diretor do Ensino conferia maior prestígio ao seu ocupante do que o cargo de professor, pois este último estava mais próximo dos “ofícios mecânicos”, como o de padeiro, sapateiro, carpinteiro, ou seja, do trabalho manual identificado com aquele próprio somente aos escravos, negros libertos, mulatos e brancos pobres. 
O Presidente Coutinho, ao defender a idéia de que as aulas fossem ministradas na casa do próprio professor, fornece uma dimensão sobre a situação daqueles que exerciam a função de professor nesse contexto ao explicitar que, para além da função de ministrar aulas, os professores assumiam tarefas que envolviam as atividades diárias escolares como, por exemplo, a limpeza do local das aulas e dos utensílios nelas utilizados. Relatório do Presidente da Província de Santa Catarina, João José Coutinho, apresentado à Assembléia Legislativa Provincial em 1º de março de 1852, p. 04 – APESC. 
Embora não fossem remunerados, cabia aos Diretores Municipais e Paroquiais um rol de tarefas que exigia tempo disponível e dedicação para o seu desempenho. Entre tais atribuições, destacavam-se medidas de controle e punição do professorado. Os Diretores estavam encarregados de fiscalisar as escolas, levar ao conhecimento do Presidente da Provincia as infracções de leis e regulamentos, advirtir aos Professores das escollas publicas e particulares, quando faltassem aos seus deveres e puni-los por meio de suspensão. A punição estava prevista tanto em casos pertinentes à ação docente como, por exemplo, a falta de assiduidade nas aulas, como em casos relacionados diretamente ao comportamento pessoal do professor como conducta immoral, ou procedimento escandaloso.  Lei nº 268 de 1º de Maio de 1848. Artigos 5º, 6º 7º e 23. Coleção de Leis da Província de Santa Catarina - BPESC. 
Concluindo, pode-se afirmar que criadas aulas e escolas, os governantes buscavam, por meio da inspeção escolar, imprimir-lhes uma direção, que traduzindo a forma altamente elitizada e centralizadora de organização do poder no sistema político imperial, Ver mais sobre o assunto em GONÇALVES, Rosemari Conti. Gênese da Diretoria de Instrução Pública na Província de Santa Catarina:1830-1858. Dissertação (Mestrado em Educação), Florianópolis, UFSC, 2000.  ocorria de forma controladora, punitiva, permeada pela moral cristã e marcada pela ação de agentes policiais e eclesiais. A presença da igreja na inspeção escolar estava representada na participação direta dos párocos e no conteúdo moral da religião católica que lhe era imputado, enquanto a polícia se fez presente nos inspetores de quarteirão, delegados provinciais e, ainda, nos fiscais das Câmaras, cuja função estava diretamente ligada ao controle da conduta do professor, dentro e fora da escola. 
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ESQUEMA DO PÔSTER: BANNER DE 1,0 X 1,5m CONTENDO:

MATIZES DA AÇÃO INSPETORA NO ENSINO CATARINENSE: AGENTES POLICIAIS E ECLESIAIS (1830-1858)

PROBLEMATIZAÇÃO: Partindo-se da premissa de que a ação inspetora se construía historicamente como parte integrante do processo de constituição do ensino público elementar, ao mesmo tempo em que contribuía para esse movimento, as reflexões realizadas foram norteadas por algumas questões consideradas de fundo, como: quem decidia sobre o ensino no âmbito nacional e provincial e que fins ele cumpria naquele momento? Por que a inspeção do ensino era tida como necessária? Desde quando e como o ensino catarinense era inspecionado? Que tarefas eram atribuídas aos responsáveis pela inspeção escolar e qual era o seu sentido histórico? 

INTRODUÇÃO: A inspeção do ensino vinha sendo praticada no Brasil Imperial desde os anos vinte dos Oitocentos, sob a responsabilidade do Diretor de Estudos do Império. Esse Diretor atuava de forma direta na Província do Rio de Janeiro e de forma indireta nas demais províncias, mediante a ação de pessoas que eram nomeadas para inspecionar a instrução. Em Santa Catarina, quando da criação oficial das primeiras escolas públicas em 1830, a inspeção escolar era desempenhada pelas Câmaras Municipais e ao longo do processo histórico passou, em 1854, a ser uma ação institucionalizada com a criação da Diretoria de Instrução Pública.

OBJETIVO GERAL: Investigar aspectos da inspeção escolar catarinense, no período de 1830, ano da criação oficial das primeiras escolas públicas de ensino elementar, a 1858, quando o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública foi preenchido por um diretor efetivo.   

METODOLOGIA: Na busca de respostas às questões formuladas recorri ao pensamento do historiador E.P. THOMPSON, que afirma que as respostas não se evidenciam sem que as questões sejam devidamente elaboradas e que o historiador deve trabalhar arduamente para que os fatos encontrem suas “próprias vozes” e não a voz do historiador. As vozes dos fatos foram questionadas principalmente nas fontes primárias como relatórios e falas presidenciais, leis do Império e da Província de Santa Catarina, ofícios das Câmaras Municipais enviados ao Presidente da Província e relatórios das comissões nomeadas para a tarefa de inspeção escolar. Material encontrado no Arquivo Público e na Biblioteca Pública de Santa Catarina.

RESULTADOS: Desde os seus primórdios a inspeção escolar foi instituída com o claro propósito de buscar controlar e direcionar o trabalho docente. Foi matizada por agentes policiais e eclesiais, cujas ações eram sobretudo de correção e punição do professorado e de levantamento numérico de escolas, professores e alunos. Na ausência de uma diretriz geral nacional que pudesse orientar a instrução primária e secundária, as autoridades catarinenses derivavam a solução das questões postas no campo do ensino para a inspeção escolar, considerando-a elemento nuclear no processo de afirmação, continuação e aperfeiçoamento do ensino público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para compreender o sentido histórico desses aspectos que marcaram a inspeção escolar e os propósitos a que servia, é preciso compreender melhor aquele espaço e tempo determinados em que ela estava inserida. Proclamada a Independência do Brasil, no movimento de uma Colônia transformando-se em Nação, a elite imperial no poder garantiu a manutenção da estrutura colonial de produção com a escravidão na sua base, a conservação da Monarquia hereditária, a instituição do Poder Moderador e a continuação das eleições em dois graus e do voto censitário e conduzia o projeto civilizatório em curso e, no seu interior, ia delineando uma política educacional marcada pela excludência.

DESAFIO:  Seria possível a constituição de uma ação inspetora mais propriamente profissional do que moral no interior do sistema político imperial, organizado de forma altamente elitizada e centralizadora?









 



