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IDENTIDADES ÉTNICAS E AS ESCOLAS PRIMÁRIAS NA PRIMEIRA 
REPÚBLICAi 

Ednéia Regina Rossi/UEMii 
 
RESUMO: Este artigo tem como propósito evidenciar que, no processo de 
institucionalização da escola primária na Primeira República e, mais especificamente, no 
aprimoramento do sistema estadual de ensino paulista, as múltiplas identidades étnicas dos 
imigrantes e suas culturas desafiavam, a todo o tempo, valores formativos da identidade 
nacional republicana. As políticas de imigração do Brasil, implementadas a partir do século 
XIX com a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, criaram uma sociedade 
multicultural e deram contornos singulares à nação brasileira. O número significativo de 
imigrantes no Estado de São Paulo desencadeou a proliferação de escolas de diferentes 
nacionalidades. Essa cultura diversificada, ao desafiar, deu contornos outros ao projeto 
homogeneizador da escola pública e às investidas para se instituir uma cultura capaz de 
legitimar a identidade nacional a partir da noção republicana.  
 
Palavras-Chave: Identidades étnicas - Escola Primária – projeto republicano – São Paulo - 
Primeira República.  

 
 

ETHNIC IDENTITIES AND THE ELEMENTARY SCHOOLS DURING 
THE FIRST REPUBLIC 
 
ABSTRACT: The present paper aims at making evident that concerning the 
institutionalization process of the elementary school during the First Republic and, more 
specifically, the improvement of the state teaching system of São Paulo state, the multiple 
ethnic identities of the immigrants and their cultures challenged the formative values of the 
republican national identity all the time. The immigration policies of Brazil, implemented 
since the XIX century with the substitution of the slave work by the free one, created a 
multicultural society offering singular contours to the Brazilian nation. The significant 
number of immigrants in the state of São Paulo caused the proliferation of schools of different 
nationalities. Such challenging diversified culture gave other contours to both the 
homogenizing process of the public school and the attempts in order to establish a culture able 
to legitimate the national identity based on the republican notion. 
 
Key-Words: Ethnic identities. Elementary school. Republican project. First Republic – São 
Paulo (State). 
 
 

É difícil falar em uma escola primária no singular durante a primeira República. O 
ensino primário se efetuava de diferentes maneiras e em diferentes espaços. Embora possa ser 
dito que, no processo de institucionalização da escola primária, firmava-se o entendimento de 
uma escola cuja identidade seria eminentemente formativa, os saberes veiculados por ela 
deram contornos e características diferenciadas às múltiplas escolas existentes. 

Com o fim do trabalho escravo e o grande contingente de imigrantes que para cá 
vieram, a população brasileira formou-se por múltiplas etnias e culturas. Os imigrantes aqui 
instalados fundaram escolas de diferentes nacionalidades, desafiando o projeto 
homogeneizador da cultura nacional. Por outro lado, a escola pública que se ampliava 
deparou-se com uma clientela heterogênea. O imigrante (mas não apenas) que aqui se instalou 
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desafiava as investidas do Estado para se instituir, através da escola, uma cultura capaz de 
legitimar a identidade nacional a partir da noção republicana.    

Consideramos impossível tratar do processo de institucionalização da escola primária 
durante a Primeira República sem um  exame das relações conflituosas ou pacíficas que se 
colocaram entre as múltiplas identidades étnicas dos imigrantes e suas culturas e os objetivos 
formativos do Estado (e da escola) republicano.  O aprimoramento dos sistemas estaduais de 
ensino foi atravessado por uma rede de ensino e culturas que concorriam entre si, desafiando 
os valores formativos da escola pública. É preciso considerar que os sujeitos sociais não 
foram um receptáculo das determinações legais, não se moveram exclusivamente a partir 
delas e nem como elas pretendiam. Assim, não se pode tratar das expectativas de controle e 
modernização do social, do poder disciplinador dos projetos pedagógicos do período em tela 
sem observar que o modelo cultural imposto não anulou o espaço de recepção.        

Minha análise se limita, neste momento, ao Estado de São Paulo, tendo em vista os 
estudos realizados a partir de fontes documentais desse Estado. Com relação ao elemento 
estrangeiro que compõe o cenário da sociedade brasileira, é significativo o percentual de 
imigrantes que vieram para este Estadoiii. O recenseamento de 1920 indica que 35,4% da 
população da capital paulista era composta por estrangeiros, já o percentual de estrangeiros no 
total da população do restante do Estado era de 18,1%. 

Nesse sentido, as alterações experimentadas pelos paulistas dos seus espaços de 
convívio social, no início do século XX, abria, mais do que em qualquer outro Estado, 
possibilidades para a convivência do diverso. Um espaço que se constituía, nos dizeres de 
Sevcenko (1992, p.31), ao referir-se à capital paulista, “nem de negros, nem de brancos e nem 
de mestiços: nem de estrangeiros e nem de brasileiros”. A complexidade desse meio 
heterogêneo se fez ver através da proliferação das escolas estrangeiras e também pelos dados 
acerca da nacionalidade dos alunos que freqüentavam a escola paulista. Eram italianos, 
portugueses, espanhóis, alemães, franceses, ingleses, japoneses, entre outros. Essa diversidade 
étnica e cultural compunha o Estado e a capital paulista.  

Por outro lado, o mesmo espaço constituído de diferenças, esfacelado em grupo, 
condenava o diferente e buscava impor uma única maneira de ver e viver a vida. A instituição 
escolar, partícipe do processo de instauração da vida urbana como prática socializadora, 
aparece como um empreendimento capaz de homogeneizar a população. Seus espaços e 
práticas buscam criar uma tradição e uma memória coletiva constituidoras da identidade 
republicana. 

A escola pública paulista, que se ampliava, deparou-se com o problema da 
heterogeneidade étnica e cultural dessa clientela.  De acordo com os dados apresentados pelos 
Anuários de Ensino do Estado de São Pauloiv, em 1912, nos grupos escolares da capital, 95% 
dos alunos eram considerados nacionais, e 5%, estrangeiros. Desses alunos, apenas 37,11% 
eram filhos de nacionais e 62,89%, de estrangeiros. Em 1915, 91,4% eram considerados 
nacionais e 8,6% estrangeiros, apenas 35% dos pais eram nacionais e 65% eram estrangeiros. 

Os dados revelam a presença marcante dos filhos de imigrantes nos grupos escolares 
da capital. Nos grupos do interior, em 1916, 57.68% dos alunos freqüentes eram filhos de 
brasileiros e 42,32%, filhos de estrangeiros. Nas escolas reunidas, nesse mesmo ano, 68,83% 
eram filhos de brasileiros e 31,17%, filhos de estrangeiros. Os dados apresentados referem-se 
ao conjunto das escolas do Estado. É preciso considerar que esses índices diferem de região 
para região, dependendo do maior ou menor fluxo de imigrantes em cada localidade. Com 
relação às escolas isoladas, embora os dados estatísticos a que tivemos acesso pouco nos 
tenham revelado, por não apresentarem a nacionalidade dos pais dos alunos, temos indícios de 
que a presença dos imigrantes era marcante e, dependendo da região, a população infantil que 
freqüentava a escola era predominantemente de filhos de estrangeiros. O professor Felício 
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Marmo, relatando sua experiência numa escola isolada em Cosmópolis, interior paulista, em 
1905, diz: 
 

Intervém o senhor Arthur – ‘Não sei como o professor vai se arranjar, pois 
tem em sua escola filhos de franceses, os Leflocs, Villarons, Thyrions, de 
poloneses: – os Kubiaks; de alemães os Sonleitzens, os Kramers; de 
espanhóis: – os Monte-Castaños, Esteves, Montes, Oarra, Fagundes, Martelli 
e, como não poderia deixar de ser, de brasileiros das famílias Azevedo, 
Barbosa, Cavalheiro, Silva, Quintais, Nabão e outras, dir-se-ia uma escola 
cosmopolita! (MARMO, 1974, p.10) 

 
A presença marcante da imigração em todo o Estado de São Paulo resultou num 

elevado número de crianças estrangeiras ou filhas de estrangeiros estudando nas escolas 
públicas. Eliane Mimesse (2001, p.69), investigando a história das escolas públicas e privadas 
na cidade de São Caetano do Sul, apresenta o depoimento de uma ex-aluna da escola 
feminina. Dona Joana Fiorotti Zanini, em seu relato, lembra “que em casa a gente falava 
italiano, na escola no recreio a gente falava tudo italiano, porque era tudo filho de italiano, 
tinha só uma pretinha chamada Aurora. De modo que na escola o resto, era tudo filho de 
italiano”. 

Mais do que observar que se trata de uma aluna da escola feminina localizada em uma 
região de imigrantes italianos, seu depoimento é um documento que deixa ver que nos pátios, 
na hora do recreio, reproduzia-se uma cultura que adentrou por entre os muros da escola, 
embora não pretendido por ela. Sem ter a professora para corrigir, o horário do recreio era o 
momento em que podiam falar como quisessem, misturando português e italiano. Isso deixa 
ver que, entre as intenções de nacionalização, através da escola, dos agentes de ensino e a 
maneira como isso se desenvolveu na prática há um espaço, o da ação dos sujeitos. As 
crianças e jovens, como atesta o depoimento de Dona Joana Fiorotti Zanini, levavam para a 
escola sua cultura familiar. As finalidades educativas assumidas pela escola, de aculturação 
do elemento estrangeiro, parecem fragmentar-se na prática. Como a escola homogeneizadora 
irá operar com um público tão heterogêneo? Qual será o resultado do contato cultural desse 
público com a escola pública? 

Em Salto de Itu, nos anos de 1908, nas comemorações populares, pode-se perceber 
também, através do relato do professor Felício Marmo, que, embora a elite tivesse a intenção 
de nacionalizar os estrangeiros, isso não pode ser confundido com o modo como isso se 
desenvolveu:  
 

O entusiasmo era contagiante, quando irrompiam os primeiros compassos do 
Hino Nacional, de Francisco Manuel da Silva ou da Marcha Real Italiana, 
pois a colônia era numerosa e os seus elementos (o que era compreensível) 
tinham bem próximo ao coração, a pátria distante! (MARMO, 1974, p.51) 

 
São em grande número as escolas estrangeiras, principalmente italianas, que 
funcionam no Estado. O seu corpo docente é estrangeiro; os seus livros e 
cadernos de exercícios escolares tratam de assuntos estranhos ao nosso meio; 
a decoração de suas paredes de aula, assim como os quadros que ornam os 
seus corredores e salões de recepção, são todos calcados em motivos 
estrangeiros: – nada ali se vê de brasileiro. A língua que se fala em aula e no 
recreio é a estrangeira, e – o que sempre acontece – o ensino da língua 
portuguesa é entregue à direção de um professor estrangeiro, que muito mal 
a fala e quase sempre procura explicá-la na língua da sua nacionalidade. 
(AE, 1917 p.292-293)  
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Ora é um professor que, alegando ensinar línguas exclusivamente, leciona 
entretanto, todas as matérias do curso primário ou do secundário, e foge 
assim ao cumprimento da lei; ora é outro que, julgando-se dispensado de 
autorização para lecionar, dizendo ensinar, em casa, apenas aos filhos, 
quando é certo que, com estes, também aprendem sobrinhos e afilhados, 
como ainda a filharada e parentes dos compadres e amigos, vai por sua vez 
burlando a lei; ora muitos outros que, afirmando lecionar apenas por conta 
de particulares, na residência destes, ali recebem também alunos de outras 
procedências e, desse modo, sofismando a lei, vão deixando de cumpri-la. 
(AE,1918, p.459-460) 

 
Sob a alegação de que já submetiam seu trabalho à sanção oficial, apresentando seus 

alunos ao exame realizado pelo Estado, muitos professores e estabelecimentos que 
funcionavam de forma mais autônoma não assistiram passivamente às inúmeras tentativas de 
controle de suas atividades. É o que se pode ver, por exemplo, no relato do diretor geral da 
instrução pública em 1918. A Diretoria teria prorrogado por diversas vezes o tempo para que 
todos os professores legalizassem seus estabelecimentos de ensino dentro do prazo previsto 
em lei. São arrolados várias cartas, ofícios e avisos verbais transmitidos pelos inspetores 
escolares aos professores. A despeito de todos os esforços e de todas as prorrogações do prazo 
estipulado para a legalização, dos 1.089 professoresv e estabelecimentos de ensino que 
funcionavam sem permissão, apenas 585 legalizaram sua situação.  

Mesmo os que buscavam legalizar-se criavam estratégias que os retiravam da ação de 
controle direto do Estado. Os professores de outras nacionalidades, como os italianos, por 
exemplo, fizeram-se valer da Federação das Escolas Italianas de São Paulo. Após a 
publicação da Lei que obrigava a legalização de todos os professores e estabelecimentos, a 
Federação solicita que lhe seja confiada a organização de todas as escolas filiadas a ela, 
autorizando o presidente da associação a passar atestado de competência profissional aos seus 
associados. 

Em julho de 1918, organizou-se na capital uma nova agremiação de professores 
particulares, sob a direção do professor Antônio Maria Guerreiro. Logo após sua criação, em 
29 de julho, seu presidente solicita à Diretoria da Instrução que lhe conceda o direito de passar 
atestado de competência aos seus associados – o que lhe foi concedido. 

A facilidade com que fora concedida a essas organizações a autonomia para passar 
atestado de competência aos seus associados pode ser entendida como uma estratégia do 
Estado diante da impossibilidade de controlar e fiscalizar pessoalmente essas atividades.  

Outro exemplo pode nos dar a dimensão das dificuldades enfrentadas para a 
padronização do ensino primário. Em 1918, o relato do diretor geral Oscar Thompson deixa 
ver a resistência de um professor particular às tentativas do Estado para regulamentar suas 
atividades. Depois de inúmeras correspondências trocadas entre o professor e a Diretoria da 
Instrução, o caso encerrou-se da seguinte maneira:  
 

Em face da vossa proibição ao funcionamento de um direito constitucional, 
deliberei convocar os alunos da escola e expor-lhe a vossa deliberação. 
Ficando após termos trocado idéias, extinta a escola, e fundamos uma 
sociedade literária científica, baseada no Decreto 434 de 1891 Art. 214, que 
nos dá a faculdade de funcionar até que uma nova lei nos venha cercear esse 
direito. (AE, 1918, p.456) 

 
As estratégias de manipulação da lei podem ser observadas num outro relato de Oscar 

Thompson (AE, 1918, p.443), no qual afirma que vários professores de escolas alemãs, 
submetendo-se às exigências da lei, contrataram para o ensino de Português, Geografia e 
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História Pátria, em suas escolas, professores brasileiros diplomados. No começo, mostraram-
se obedientes à lei, mais tarde, porém, três deles, depois de obterem autorização para lecionar, 
quiseram impedir que, nos bairros onde ensinavam, fossem instaladas escolas estaduais. O 
diretor da escola alemã de Cosmópolis, Núcleo Campos Sales, além disso, havia dispensado o 
professor brasileiro que contratara para o ensino de Português, violando o compromisso que 
assumira para conseguir a reabertura de sua escola. 

Os estabelecimentos de ensino estrangeiro, com identidades múltiplas, manipularam 
quanto puderam a lei, desafiando as idéias de nacionalidade, de tradição e dos símbolos a 
serem conservadas na memória coletiva. Segundo Lesser (2001, p.167), em 1915, no bairro 
paulistano da Liberdade, foi aberta a Escola Taisho, seguida de inúmeras outras, criando um 
amplo sistema de escolas japonesas. Oficialmente, essas escolas “tinham como meta a 
aculturação das crianças”, buscando integrá-las à cultura brasileira, “mas os currículos se 
pautavam sobre os adotados no Império, e a maior parte do material impresso vinha do 
Japão”.  Da mesma forma, relata o inspetor escolar José de Azevedo Antunes: 
 

Lembro-me, a propósito, que me chegou, há dias, às mãos, um vistoso 
cartaz, publicado por uma sociedade italiana desta Capital, onde se põe à 
vista das crianças italianas, em termos ardentes e persuasivos, a grandeza 
moral, as riquezas materiais, as tradições gloriosas da Itália, fazendo-lhes ver 
que, em tempo algum, em qualquer paragem em que se achem, não devem 
esquecer a Itália. (AE, 1913, p.LXI)  

 
Um outro inspetor escolar, em visita ao Colégio S. Benedito, do Amparo, dirigido por 

frades alemães, examinando os cadernos escolares, relata que verificou que os exercícios 
ditados em português para os alunos falavam sobre questões de guerra e de críticas ao Brasil 
que fazia campanha contra a Alemanha e a favor dos aliados (AE, 1917, p.294). 

Da mesma forma, o inspetor Aristides de Macedo (AE, 1917, p.294-295), examinando 
os alunos da escola alemã do município de Indaiatuba, na colônia de Itaici, relata que o ensino 
da língua não era ministrado com proveito e eficiência, por serem estrangeiras as duas 
professoras e falarem muito mal a língua portuguesa e por ser o ensino das disciplinas do 
programa feito em alemão. O ensino da língua alemã era obrigatório, a introdução à leitura se 
fazia através dele. Eram adotados compêndios, livros e mapas em língua alemã. A leitura de 
um livrinho em português era descurada e os alunos não sabiam cantar o Hino Nacional, o da 
Bandeira e o da Proclamação da República. 

Em conferência, o professor João Augusto de Toledo, lente na Escola Normal de S. 
Carlos, afirma que:  
 

[...]  Aqui e ali, por todos os cantos, onde a imigração tem penetrado, 
núcleos de estrangeiros se têm formado, conservando-se alheios ao nosso 
país. Não havendo escolas nossas, fundam eles as suas; recebem de Além-
Atlântico todos os objetos necessários e subvenção remuneradora: estudam 
sua língua, a História e a geografia de sua pátria: conservam suas tradições e 
seus costumes; vivem em nossa terra como se vivessem na sua, sempre 
estrangeiros, legando a seus filhos a mesma alma de seus avós. (AE, 1917, 
p.130-131) 

 
Não menores foram os desafios de se implementar a escola pública nas localidades em 

que funcionavam as escolas estrangeiras. Em 1917, Oscar Thompson relata (AE, 1917, p.294) 
que a Escola Alemã de Instrução e Leitura, de Campinas, contava, para o ensino de português, 
com o auxílio do professor público da Segunda Escola Masculina, sediada no Bairro do 
Fundão, e a Escola Alemã do bairro do Pires, em Limeira, tinha como professor de Português, 
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Geografia e História do Brasil o professor público desse bairro. Era um acordo entre a 
Diretoria e os professores dessas escolas para que não fosse instalada a escola pública 
estadual nessas localidades e que seus professores ficassem encarregados do ensino do 
Português, da Geografia e da História do Brasil, em horas previamente determinadas. 

Alegava-se, como justificativa para o acordo, a falta de casas nesses lugares e, 
fundamentalmente, a oposição que os alemães ali residentes faziam à criação da escola 
brasileira. Embora o Estado tivesse procurado abrir escolas públicas nessa região, o relatório 
de 1918 afirma que nem o professorado do Núcleo Campos Sales, em Campinas, nem o 
professor de Buri, em Indaiatuba, nem os dois professores do bairro dos Pires, em Limeira, 
conseguiram ali instalar suas escolas, porque os diretores das escolas alemãs, senhores dos 
bairros, negaram-lhes casa. 

Da mesma forma:  
  

Os japoneses que se estabeleceram no vale da Ribeira de Iguape, para 
cultivar o arroz, não encontrando ali escolas brasileiras, onde seus filhos 
estudassem, instalaram, imediatamente, escolas suas, improvisando 
professor um dos colonos. Apesar de o nosso Congresso ter criado este ano 
escolas para essa colônia, só serão elas instaladas no ano próximo, e a nossa 
dificuldade para se implantar naquele meio serão maiores, pois teremos de 
enfrentar as que lá existem, genuinamente japonesas e dirigidas por 
professores japoneses. Filhos de japoneses, embora ali nascidos e 
registrados, optarão pela escola em que se fala a língua de seus pais, em que 
se contam as mesmas histórias e as mesmas tradições ouvidas em casa, e não 
irão à escola brasileira, onde a sua principal dificuldade será aprender uma 
língua estrangeira, ignorada no lar, e originária e estruturalmente diversa da 
deles. (AE, 1917, p.131) 

 
O professor Felício Marmo (MARMO, 1974, p.51), relatando sua experiência em 

Salto do Itu, no período de 1908 a 1912, diz ter encontrado em Salto duas escolas noturnas 
estaduais, além de uma escola mista mantida pela fábrica de tecido Ítalo-Americana. Além do 
vernáculo, essa escola ministraria noções de língua italiana. Diante disso, o professor sentiu 
que precisaria manter um ótimo padrão de ensino no que tangia aos conhecimentos de 
História Pátria, Geografia e Educação Moral e Cívica.  

As políticas de imigração do Brasil, implementadas a partir do século XIX, com a 
substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, criaram uma sociedade multicultural, 
dando contornos singulares à nação brasileira. Também é verdade que o elemento estrangeiro 
era elemento de real preocupação para a nacionalidade num período entre guerras. A cultura 
diversificada do imigrante desafia o projeto homogeneizador da escola pública e as investidas 
para se instituir uma cultura capaz de legitimar a identidade nacional a partir da noção 
republicana. Por outro lado, as escolas particulares e estrangeiras desafiavam também a 
construção da identidade da escola pública primária como o principal agente de formação. 

Nesse campo minado, mais do que ser considerada como a principal agente, a escola 
pública queria se legitimar como a melhor agente na missão educativa. Essa estratégia de 
afirmação evidencia que a construção da representação da escola pública como majoritária se 
fez no movimento de enfrentamento com outras identidades e formas de ensino. Os grupos 
escolares, espaços cuidadosamente concebidos e organizados, serviram-se, entre outros 
recursos, de uma arquitetura imponente. Construídos como símbolos, “foram instrumentos 
importantes para a construção da identidade da escola primária” (SOUZA, 1998, p.138). E 
mais, foram símbolos também de representação e de construção da escola primária pública 
como o melhor agente de formação. 
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Os grupos escolares nasceram como espaços privilegiados de civilidade, o caráter 
formativo era o elemento constituinte da identidade da nova escola primária. Com teor 
civilizatório, os saberes escolares de valor formativo veiculados pela escola pública ligaram-
se à identidade nacional e à memória e tradição republicana.  Isso não foi tarefa fácil e contou 
com estratégias que atuavam em vários campos seja no consciente ou subconsciente, seja na 
razão ou na emoção, ou seja, ainda pela imposição da lei.  

No interior das escolas, fazendo uso do regulamento de ensino e das instruções 
recebidas dos inspetores escolares, os diretores e professores organizaram uma série de 
atividades que materializavam muito das expectativas dos poderes públicos, produzindo e 
consolidando uma maneira de educar as crianças no ensino primário. As comemorações, as 
festas cívicas, as homenagens, o hasteamento da bandeira, o quadro de patrono do dia, a 
entoação do hino nacional, a visita aos túmulos de patriotas, o torneio de boas ações e a 
organização de galerias são práticas formativas que visavam a criar uma memória coletiva ou 
inventar uma tradição a partir de um passado histórico apropriado que se queria negar ou 
recuperar. Esses rituais, por sua vez, impõem novos conhecimentos, valores e hábitos, e, 
acima de tudo, novos sentimentos e sensibilidades.       
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