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Resumo de Dissertação de Mestrado: 

 
Este trabalho pretendeu resgatar, para a história da Educação Brasileira, a figura do 

educador espírita, mineiro, Eurípedes Barsanulfo (1880-1918) fundador e diretor do 
Colégio Allan Kardec, (Sacramento), primeira escola espírita no Brasil. Mostra a 
especificidade da sua proposta, de educação ativa, gratuita e espiritualista, analisando suas 
heranças, práticas, contexto sociopolítico e cultural e idéias pedagógicas do período. A 
metodologia se dá na pesquisa histórico-bibliográfica sobre os temas abordados e na 
pesquisa em fontes primárias (manuscritos, entrevistas com testemunhas, alunos e 
descendentes, artigos de jornal, retratos, fotos, Atas da Câmara Municipal de Sacramento 
etc.). 

A recuperação dessa figura histórica justificou-se: 1) Por ter ele fundado o primeiro 
colégio espírita do Brasil, com uma prática pedagógica muito diferenciada de seu tempo; 
2) Porque uma característica inovadora é que, enquanto as pedagogias com tendências 
religiosas são vistas como elitistas, a espírita tem um caráter popular; 3) Porque as fontes 
históricas referentes à sua biografia e propostas pedagógicas estão esparsas, perdendo-se 
lentamente (pela morte de seus últimos alunos vivos, pelo envelhecimento e perda de 
documentos e materiais etc.), e a pesquisa científica e a organização desse material pode 
ser um bom serviço prestado à história da educação no Brasil; 4) Pela efervecência do 
período em que Eurípedes viveu, durante a Primeira República, em que diferentes 
ideologias se cruzavam no cenário nacional e tentavam se apoderar das reformas 
educacionais. As idéias positivistas, a herança católica, as escolas protestantes, as 
marginalizadas propostas anarco-socialistas e a gestação do que seria o movimento da 
Escola Nova – tudo isto está presente no contexto de Eurípedes e sua contribuição ainda é 
original.  

Assim procuramos precisar os aspectos específicos da prática de Eurípedes no 
contexto de sua época e como iniciador de uma corrente nova de educação, com 
desdobramentos até hoje. Trata-se de mostrar sua contribuição, numa visão crítica da 
história, mas incorporando a perspectiva do discurso espírita, pois o que se esboça no 
primeiro momento da pesquisa é a originalidade da proposta pedagógica kardecista, 
iniciada por Eurípedes.  
 


