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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina entre os anos 1934 

e 1949 e os aborda tanto com relação aos repertórios neles identificados quanto pela sua 

participação na produção de um repertório sobre o rural. Os Clubes Agrícolas eram associações 

presentes nas escolas primárias, sob a supervisão do Departamento de Educação e diretamente 

vinculadas, num primeiro momento, à Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e, num 

segundo, ao Ministério da Agricultura. Tais instituições objetivavam que seus sócios 

valorizassem a Terra, a Pátria, o Trabalho (especialmente o agrícola) e reconhecessem o modo 

de vida rural como eminentemente brasileiro. Os Clubes estavam ligados ainda à proposta de 

uma escola ativa, com a finalidade de educar integralmente cada indivíduo acentuando os fins 

sociais da educação. Ademais, estavam inscritos em iniciativas que buscavam a modernização 

do meio rural e de seus habitantes, o que passava por mudanças de hábitos de higiene, saúde e 

pelo contato com outras formas de sociabilidade e realização do trabalho no campo, elementos 

que eram sintetizados na e pela sua articulação com a educação escolar. Assim, ao mesmo 

tempo em que se constituem num objeto diretamente relacionado à escola e às práticas 

educativas, os Clubes Agrícolas mantêm, por outro lado, relação com o pensamento 

educacional e social, isto é, com os modos de pensar e interpretar o Brasil. Os documentos 

tomados como fontes da pesquisa são: periódicos (revista e jornais), fotografias, relatórios dos 

Clubes elaborados pelas escolas primárias, além de normativas e relatórios produzidos pelos 

agentes do Estado. Nas análises, utiliza-se o conceito de repertório, apropriado das produções 

de Angela Alonso (2012; 2014; 2015) e Charles Tilly (20092; 2010), que contribui para se 

pensar nas formas de ação, nas interpretações e nos usos dos agentes sociais frente ao que é 

posto – ou, nas performances dos agentes sobre os scripts/roteiros socialmente compartilhados. 

Na mirada dos usos e especificidades dos Clubes Agrícolas, recorre-se à abordagem da micro-

história, notadamente em Carlo Ginzburg (1989; 2010), Giovanni Levi (2011; 2020) e Jacques 

Revel (1998; 2010), mobilizando alguns de seus princípios, tais como a variação de escalas, a 

experimentação, a busca pelas particularidades na realidade estudada, a atenção especial à 

empiria. As análises apontam modos de ser e fazer diversos e plurais nos Clubes Agrícolas 

Escolares estudados, embora tenham sido verificadas também uma série de regularidades. 

Evidenciam a presença de repertórios diversos nessas associações – escolanovista, ruralista, 

associativista, nacionalista – as quais, visando à formação integral dos alunos e alunas das 

escolas primárias, faziam o duplo movimento de ler a realidade e ajudar a produzi-la por meio 

de suas práticas, lições, slogans, imagens, linguagens e representações, cotidianamente tecidas. 

As ações dos Clubes apontam ainda para uma espécie de racionalidade pedagógica que incidiu 

sobre a escola e seus sujeitos (a professora, o professor, a criança, a família); uma organização 

racional de tempos, espaços, rotinas a serem seguidas. Não faltavam prescrições sobre o cultivo 

da terra e acompanhamento da produção, a escolha do que seria cultivado, o destino dado à 

colheita; sobre hábitos alimentares e de higiene; sobre formas de se relacionar; sobre o 

sentimento de amor à terra e à Pátria, ao trabalho e ao trabalhador e às riquezas naturais do país, 

as quais eram sistematicamente ensinadas e, não raramente, burladas e/ou esquecidas.  

 

Palavras-chave: Clube Agrícola Escolar. Associações escolares. Educação Rural. Repertório. 

Escola Nova. 

  

 
2 Em coautoria: Tilly; Mc Adam; Tarrow (2009). 



 

 

ABSTRACT 

 

The object of this thesis is Clubes Agrícolas Escolares [School Agricultural Clubs] in Santa 

Catarina between 1934 and 1949 through a study that examines the repertoires identified in 

them and the participation of the Clubs in the production of a repertoire about rural life. The 

Clubes Agrícolas were associations established in primary schools and supervised by the 

Department of Education. At first they were directly linked to the Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres and later to the Ministry of Agriculture. These institutions sought to have the 

members of the Clubs respect the earth, the nation, work (especially in agriculture) and 

recognize the rural way of life as eminently Brazilian. The clubs were also linked to the proposal 

for active schools, with the goal of integral education of each individual emphasizing the social 

objectives of education. Moreover, they were part of initiatives that sought the modernization 

of rural regions and their inhabitants, which involved changes of habits related to hygiene and 

healthcare, through contact with other forms of sociability and realization of work in the fields, 

elements that were synthesized in and by their articulation with school education. Thus, to the 

degree to which they are an object directly related to the school and to educational practices, 

the Clubes Agrícolas were articulated with educational and social thinking, that is, with ways 

of thinking of and interpreting Brazil. The documents used as sources of this study were 

periodicals (newspapers and specialized journals), photographs, reports from the Clubs 

prepared by the primary schools, as well as the norms and reports produced by agents of the 

state. The analyses are based on the concept of repertoire, which is appropriated from the work 

of Angela Alonso (2012; 2014; 2015) and Charles Tilly (20093; 2010). This concept helps 

consider forms of action, interpretations and uses made by social agents in relation to the 

context or in the performances of the agents on socially shared scripts. A micro-history 

approach is also used to examine the uses and specificities of the Clubes Agrícolas, notably that 

used by Carlo Ginzburg (1989; 2010), Giovanni Levi (2011; 2020) and Jacques Revel (1998; 

2010). Some of their principles were used such as variation of scales; experimentation; a search 

for particularities in the reality studied; special attention to empiric data in its analysis. While a 

certain regularity in their practices was found, the analysis of the Clubes Agrícolas Escolares 

demonstrated different and plural modes of being and doing. Various repertoires were revealed 

in these associations – nationalist, ruralist, those related to the New School movement, and 

those concerning associations – which considering the integral education of male and female 

primary school students, conducted a dual movement of reading reality and helped to produce 

it through their daily practices, lessons, slogans, images, languages and representations. The 

actions of the Clubs also pointed to a type of pedagogical rationality that influenced schools 

and their subjects (teachers, children, families); marked by a rational organization of time, 

space, and routines to be followed. The Clubs offered a considerable amount of guidance about 

how to cultivate land and accompany production, the choice of what to raise, the destination 

given to crops; eating and hygiene; forms of social relations; the sense of love of the earth and 

country, work and workers and the natural wealth of the country. They were systematically 

taught yet often avoided or forgotten.  

 

Keywords: Clube Agrícola Escolar [School Agricultural Clubs]. School associations. Rural 

Education. Repertoire. New School. 

  

 
3 In coauthorship: Tilly; Mc Adam; Tarrow, 2009. 
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1 A AVENTURA DE INVESTIGAR OS CLUBES AGRÍCOLAS 

 

Certa manhã acompanhei meu avô no plantio de milho. Ele costumava cultivar alguns 

alimentos para subsistência em sua pequena propriedade, como, feijão, aipim, melancia, 

amendoim, além do próprio milho. Naquele cotidiano, em que pouco de extraordinário 

acontecia, as atividades que fugiam da rotina me pareciam bastante agradáveis. E, mesmo sem 

ser convocada, acabava me envolvendo. 

Pois nessa manhã houve algo intrigante: as sementes eram cor de rosa. Achei-as 

bonitas, mas aquela cor diferente também me aguçou a curiosidade. Conhecia sementes de 

milho e jamais havia passado pela minha cabeça que pudessem ser de cor rosa. Então meu avô 

explicou que se tratava de sementes especiais. Usando aquelas sementes, o milho nasceria mais 

bonito, não ficaria doente ou seria atacado pelos bichos. O uso das sementes cor de rosa 

garantiria, portanto, um resultado melhor no cultivo. Eram as sementes de “milho híbrida”, 

como ele disse se chamarem. 

Durante a produção desta tese, acessei essa memória de infância, da manhã ensolarada 

em que ajudei meu avô a plantar milho. A cor rosa das sementes é, em especial, uma lembrança 

muito viva. Então fui pesquisar sobre elas, já com a suspeita do resultado. De fato, tratava-se 

do milho oriundo do cruzamento de sementes e contendo defensivos agrícolas, denominado 

milho híbrido. Li alguns escritos e assisti alguns vídeos sobre o processo pelo qual as sementes 

passam e que as faz mudar de cor: identifiquei grande semelhança entre as daí resultantes e as 

que conhecera quando criança. Tive dúvidas se meu avô havia aprendido o nome assim como 

me ensinou ou se fizera a troca do gênero do adjetivo por não compreender bem seu sentido. 

Também me perguntei se ele chegou a avaliar os ônus pela escolha do cultivo dessas sementes 

em detrimento das comumente usadas (produzidas em nossa casa com espigas da colheita 

anterior).  

A memória com que inicio esta narrativa, além de fazer menção à infância da menina 

que viveu numa espécie de ‘rural litorâneo’ nos anos 1980 (o que, isoladamente, não seria 

justificativa), diz respeito aos processos de infiltração do capitalismo no campo, à capilaridade 

de práticas denominadas modernas e racionais e do seu contato com homens e mulheres 

habitantes desses lugares. Diz da modernização agrícola e dos usos que dela fizeram os sujeitos, 

das experiências variadas que os ditos rústicos e arcaicos habitantes do interior (do campo, do 
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rural, do mato, do sertão) tiveram na mobilização de técnicas e procedimentos difundidos sob 

a bandeira do ‘moderno’ e ‘desenvolvido’. 

É sobre esse rural (ou esses ‘rurais’) que versa esta tese, ao abordar os Clubes 

Agrícolas Escolares de Santa Catarina por meio da sua análise em relação a alguns dos 

repertórios neles identificados e do repertório que ajudaram a construir acerca do rural e dos 

seus habitantes. Os Clubes Agrícolas foram associações presentes nas escolas primárias e das 

quais as crianças, em princípio, participavam por adesão. Cada Clube contava com uma 

diretoria eleita entre seus sócios e tinha um/a professor/a como responsável. Um de seus 

objetivos era a valorização do trabalho ligado à terra, especialmente o agrícola (mas não 

somente, pois a proposta incluía ações de preservação das florestas, criação de bicho-da-seda, 

campanha da borracha, realização de festas temáticas ligadas a elementos da natureza). Eles 

também objetivavam que as crianças reconhecessem o modo de vida rural como eminentemente 

brasileiro e que amassem seu ‘torrão natal’, ao mesmo tempo em que percebessem a 

importância da incorporação de práticas ditas modernas em relação ao rural. Com isso, intuía-

se, não seriam capturadas pelas seduções da vida urbana.  

Outro objetivo dos Clubes Agrícolas estava relacionado à construção de uma escola 

ativa e adequada aos ditos novos tempos, na qual tanto o aspecto individual quanto o social 

deveriam ser considerados – ou, dizendo de outro modo, na qual se fazia necessário educar cada 

indivíduo, sem perder de vista os fins sociais da educação. Formar integralmente as crianças 

nos pilares de uma educação intelectual, moral, estética e do corpo passava pelo 

reconhecimento do seu protagonismo na aprendizagem, numa escola do tipo sociedade em 

miniatura, em que os sujeitos de pouca idade estivessem em movimento, trabalhassem com 

prazer e alegria e exercitassem sua liberdade regulada. O prescrito para a associação escolar 

denominada Clube Agrícola amparava-se nessas premissas.    

Também se pode dizer que essas associações faziam parte de um conjunto de 

iniciativas que buscavam tornar mais ‘modernos’ os habitantes do meio rural. Isso passava pelo 

acesso à educação escolar, por mudanças de hábitos ligados à higiene e saúde, pelo contato com 

outras formas de sociabilidade e realização do trabalho no campo (as quais vinham 

progressivamente incorporando uma racionalidade científica). Intervenções nos meios rurais 

integravam essas propostas de modernização como processo, pois também eles, e não apenas 

as cidades e os citadinos, deveriam integrar uma espécie de marcha ordenada rumo ao progresso 

(PEREIRA, 2014).   
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Mas como é de se esperar, os ensinamentos da escola via Clubes Agrícolas foram 

sendo apropriados de maneiras diversas pelos sujeitos, considerando as particularidades e a 

autoria nas suas formas de uso.4 No que se refere à modernização agrícola, provavelmente o 

ensinado misturava-se a um modus operandi local de manuseio e cultivo da terra. A um modo 

de funcionar, portanto, visto como arcaico. Assim, no cotidiano dos Clubes, apesar dos 

objetivos prescritos para essas associações, muito possivelmente não imperava apenas um jeito 

racional/moderno de funcionar na lida com a terra: para que isso ocorresse (mesmo que 

pudessem ser desconsideradas as improvisações), seria necessária uma prática ideal das 

prescrições, em condições modelares. 

Uma dessas condições se refere aos conhecimentos agrícolas e pedagógicos que 

deveriam ser de domínio das professoras e dos professores responsáveis por coordenar as 

atividades dos Clubes. É importante assinalar que se trata de associações escolares, com a 

proposta de trabalhar de forma prática e global os conteúdos do currículo, em situações 

cotidianas nas quais as atividades desenvolvidas pelos clubistas fossem ponto de partida ou 

elementos integradores do que aprenderiam nas diversas disciplinas curriculares. Outro aspecto 

decisivo para o trabalho funcionar mais ou menos de acordo com o prescrito seria relativo aos 

recursos materiais disponíveis: ferramentas para o trabalho na terra; sementes e mudas; terreno 

adequado para o plantio em tamanho e estrutura (cercado, por exemplo); materiais para registro 

escrito referente ao planejamento, controle e acompanhamento das atividades. Isso no caso dos 

Clubes Agrícolas Escolares que se dedicavam ao plantio (lembrando que suas possibilidades de 

trabalho não se encerravam aí).  

Tais condições não foram encontradas nos Clubes Agrícolas Escolares pesquisados. 

Porém, mesmo que não funcionassem de forma análoga ao prescrito (seria isso possível?), eles 

integraram um projeto de formação/socialização dos habitantes do meio rural (especialmente 

as crianças, mas não apenas elas) em hábitos modernos – o que, por sua vez, estava relacionado 

a um projeto específico de Brasil: forte, nacionalizado, higienizado, produtivo, integrado a uma 

‘nova’ ordem, de um ‘novo’ tempo. 

 
4 Se a pesquisa que originou este escrito tivesse sido produzida com base em outro entendimento da vida social, 

talvez bastasse focar a dimensão do prescrito para afirmar o que foram os Clubes Agrícolas Escolares em Santa 

Catarina, entre 1934 e 1949. Não é o caso. O olhar atento sobre as particularidades, assim como a percepção de 

que as prescrições não são praticadas de maneira única e homogênea pelos agentes sociais, foram aspectos 

considerados e valorizados. Mesmo que nem sempre tenha sido possível captar tal pluralidade, a autoria nas 

formas de apropriação e nos usos estiveram no horizonte durante a construção da tese. 
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Assim, mesmo que as crianças associadas a determinado Clube Agrícola não 

contassem com instrumentos de trabalho, ou com terreno disponível ao plantio, e que o/a 

professor/a por ele responsável não fosse conhecedor/a das lides do campo, um jeito racional 

de proceder se fazia presente nessa associação. A escola, como instituição moderna, ao amparar 

os Clubes, proporcionava a presença de novos conhecimentos. Possibilitava, ademais, que um 

jeito diferente de proceder fosse vivenciado pelas crianças (alcançando, de alguma forma, seus 

familiares). Esse modus operandi diferente, no caso da presente pesquisa, pode ser 

caracterizado pela forma coletiva e associativa de proceder, pela maneira racional de planejar e 

discutir sobre o que seria cultivado, de avaliar os resultados do trabalho em andamento, ou, 

ainda, de buscar estratégias para resolver os problemas constatados. Nominando as ações 

localizadas pela pesquisa, elas envolviam a realização de reuniões e assembleias entre os sócios 

dos Clubes Agrícolas, a gestão financeira da associação feita especialmente pela diretoria, o 

trabalho de escrituração (composto pela produção de atas, relatórios, anotações para 

acompanhamento do plantio e da colheita), além do registro do processo via imagens 

fotográficas (aqueles que tinham condições materiais de fazê-lo).  

Nesse sentido, as atividades dos Clubes Agrícolas Escolares estiveram ligadas a uma 

determinada racionalidade, a uma forma escolar de agir, ao mesmo tempo em que atendiam ao 

objetivo de socializar e conformar as crianças visando prepará-las para o futuro – buscando 

também alcançar, naquilo que ainda fosse possível, os cidadãos do presente (as famílias das 

crianças, compostas por sujeitos rústicos adultos que talvez já não pudessem ser totalmente 

reformados). Alcançar a todos, sujeitos ‘do presente’ e ‘do futuro’, diria do sucesso do projeto 

encampado pelos Clubes, pela escola e pela Pátria.  

 

1.1 CAMINHOS, ACASOS E ESCOLHAS NA CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 

A pesquisa desenvolvida durante o período de doutoramento relaciona-se com minha 

trajetória na educação, que se iniciou mais efetivamente no período em que cursei Pedagogia 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apesar de ter sido precedido pelo curso de 

Magistério, de nível médio. Essa previsível afirmação – da relação entre a pesquisa ora 

apresentada e minha trajetória – tem a intenção de demarcar a importância do processo na 

construção do objeto, apesar de saber das armadilhas da memória, sempre seletiva, marcada por 
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escolhas e eivada de esquecimentos5, e também dos perigos de dar sentido ao passado por uma 

narrativa retrospectiva que, não raras vezes, sugere linearidade e coerência das escolhas, como 

se levassem todas e desde o início, de forma intencional, ao momento presente. 

Dito isso, há que se destacar algumas das vivências na formação como professora e 

pesquisadora, pela relação que parecem manter com este texto. A experiência de pesquisa 

científica teve início no período da graduação em Pedagogia, pela participação nos projetos A 

Sociologia na formação dos professores catarinenses nos anos 30 e 40 e, na sequência, A 

influência da Sociologia Espiritualista na formação de professores em Santa Catarina nas 

décadas de 1930 e 1940. Neles era tematizada a formação docente em perspectiva histórica e, 

mais especificamente, a Sociologia ministrada nos cursos de formação de professoras/es nos 

anos 1930 e 1940 em Santa Catarina. A possibilidade de então fazer parte do Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em História da Educação Brasileira e do Grupo de Pesquisa Ensino e Formação 

de Educadores em Santa Catarina (Gpefesc), ambos vinculados ao Centro de Ciências da 

Educação da UFSC, enriqueceu sobremaneira essas primeiras experiências como aprendiz de 

pesquisadora.  

Após um tempo dedicado a atividades de docência e coordenação pedagógica na 

Educação Básica, o ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFSC foi marcado por um período importante para o assunto em tela. Além da 

reaproximação com o Gpefesc, deve ser destacada a inserção no Projeto (que logo passou a 

Programa de pesquisa) intitulado Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos 

projetos de Brasil (séc. XIX e XX), com sede na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

e desenvolvido, em parceria, por docentes e discentes de diversas universidades brasileiras. 

Vinculados a um projeto mais amplo de extensão, ensino, pesquisa e comunicação pública do 

conhecimento científico em educação – o Pensar a Educação, Pensar o Brasil - 1822-2022 –, 

os pesquisadores reunidos no Moderno, Modernidade, Modernização buscaram interrogar 

sobre o lugar da intelectualidade brasileira na construção da esfera pública e produzir 

entendimentos sobre as noções de moderno, modernidade e modernização nos projetos de 

educação e de Brasil nos séculos XIX e XX.  

Esses espaços formativos que foram o grupo e o Programa de pesquisa tiveram forte 

presença na elaboração da dissertação de Mestrado, intitulada Modernizar o arcaico: discursos 

sobre a formação de professores para o meio rural (Santa Catarina 1942-1959). Nela trabalhei 

 
5 Conforme ensinam Pollak (1989); Bosi (1994); Alberti (2006), entre outros. 
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com discursos de intelectuais e outros agentes ligados ao campo educacional que tematizavam 

o rural, em especial, a formação de professores para esse meio, buscando analisar os textos em 

relação ao seu contexto de produção e às possíveis intenções daqueles que os escreviam e/ou 

divulgavam. A análise da empiria constatou a existência de projetos de seleção, formação e 

atuação docente, bem como outros relacionados à construção de escolas rurais, em solo 

catarinense – tanto escolas primárias, quanto de formação de professores (PEREIRA, 2014).  

A ‘modernização’ e o ‘rural’, que na produção da dissertação passaram a integrar a 

pesquisa, devido à presença no debate educacional e vinculação aos discursos sobre a formação 

docente, foram tomando outra dimensão em minhas indagações. A partir disso, pude perceber 

melhor o rural nos discursos que buscava analisar e a forma como era concebido: lugar visto 

como arcaico, onde a efetivação de projetos modernizadores (também educacionais, mas não 

somente) era aclamada como urgente (PEREIRA, 2016, PEREIRA; DAROS, 2016). 

Assim, a intenção foi continuar abordando a Educação Rural, contribuindo para a 

produção de conhecimentos acerca da temática no que se refere à educação catarinense e em 

perspectiva histórica. Para tanto, a proposta de pesquisa submetida no ingresso do Doutorado 

indicava o objetivo de matizar projetos de modernização para o rural – relacionados a projetos 

de educação e de Brasil – a partir do estudo dos Clubes Agrícolas Escolares presentes nas 

escolas primárias catarinenses entre as décadas de 1930 e 1950. Duas foram as razões principais 

para escolha desse tema: o crescimento quantitativo6 de Clubes Agrícolas em Santa Catarina 

durante a década de 1940, o que me parecia estar relacionado à diversificação de projetos 

modernizadores voltados ao rural (que circulavam nacionalmente em consonância com 

diretrizes estabelecidas transnacionalmente); e o fato de aparecerem como vinculados ao 

Ruralismo Pedagógico, uma vez que já eram classificados por mim como associações auxiliares 

da escola.7 

 
6 Foram encontrados registros de que, até maio de 1936, existiam em Santa Catarina 22 Clubes Agrícolas 

Escolares (SANTA CATARINA, 1936, s. p.); enquanto em 1938, o número era de 143 e, no ano de 1941, havia 

um total de 606 Clubes (D’AQUINO, 1942). 
7 Ainda durante a graduação em Pedagogia, como bolsista de Iniciação Científica (portanto, entre 2001 e 2003), 

tive contato com diversos documentos sobre a educação catarinense relativos às décadas de 1930 e 1940 

(relatórios, periódicos educacionais, livros...) depositados especialmente no Arquivo Público do Estado de 

Santa Catarina, no setor de Obras raras da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina e no Colégio 

Coração de Jesus. As associações que foram sendo denominadas Associações Auxiliares da Escola (Pelotão de 

Saúde, Liga Pró-Língua Nacional, Museu Escolar, Clube Agrícola, Liga da Bondade, Caixa Escolar, dentre 

outras) apareciam com muita frequência nesses documentos. Conforme indica Petry (2013), associações 

auxiliares da escola, associações escolares, associações auxiliares do ensino são expressões constantes em 

trabalhos de historiografia da educação, e que podem ser conceituadas como organizações estudantis formadas 

por alunos de diferentes séries e coordenadas por um professor responsável, funcionando “como uma espécie 
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Na primeira formulação do projeto de tese, os Clubes Agrícolas Escolares estavam 

sendo tomados pela sua função de difundir a doutrina ruralista, procurando despertar nas 

crianças o apego ao seu lugar de origem, proporcionando a aprendizagem de técnicas para o 

trabalho ligado à terra e, por consequência, contribuindo para a diminuição do êxodo rural, 

assim como ocorria em vários outros lugares do país. Mas uma aparente contradição se 

apresentava em Santa Catarina, pois os Clubes, além de relacionados ao Ruralismo Pedagógico, 

eram também associações auxiliares e, portanto, vistos como fundamentais na difusão e 

implementação dos ideais da Escola Nova no Estado, especialmente junto às escolas primárias 

e seus professores. 

A hipótese sobre a possível contradição (acima mencionada) estava amparada na 

leitura de que os adeptos do Ruralismo Pedagógico e da Escola Nova haviam sido grupos 

divergentes e defendido projetos de educação e de Brasil diversos. E foi essa a motivação para 

o primeiro título atribuído ao projeto: Entre a “exaltação lírica” e a “pura pasta estrangeira”: 

os Clubes Agrícolas Escolares em meio a projetos de modernização educacional (Santa 

Catarina, 1930-1950)8. Por mais que os dois grupos não estivessem sendo vistos como 

antagônicos (a experiência de pesquisa na Graduação contribuía para esse olhar, especialmente 

o projeto sobre a Sociologia espiritualista, pelo estudo dos distanciamentos e das aproximações 

entre católicos e pioneiros)9, faltava uma maior percepção sobre os pontos de intersecção entre 

eles.  

Durante o período de doutoramento, nas adequações pelas quais o projeto foi passando, 

o conceito de repertório segundo Alonso (2002; 2012; 2014; 2015) e Tilly (1993-1994; 200910; 

2010) adquiriu importância. Além dele, novas leituras e elaborações sobre o movimento da 

 
de organismo auxiliar da atividade de ensino ou de socialização, moralização e civilização dos estudantes, bem 

como de aproximação da escola com a família” (PETRY, 2013, p. 101).  
8 Em discursos produzidos por representantes dos dois grupos, é possível encontrar acusações de que, ou a 

educação rural no Brasil estava sendo tratada de forma simplista e não científica, com “espírito romântico” e 

“exaltação lírica” – no caso das iniciativas dos ruralistas; ou que não levava em conta as características e a 

vocação do país, devido à importação de ideias alheias ao Brasil, pela ação de educadores formados em “pura 

pasta estrangeira” – no caso das propostas dos escolanovistas (PEREIRA, 2014). Na presente pesquisa, após 

uma análise mais aprofundada das fontes, foi sendo constatada a inviabilidade de se tratar dos embates entre 

ruralistas e escolanovistas, uma vez que não aparecem nelas representados. Logo, a primeira formulação do 

projeto de tese precisaria, de qualquer maneira, sofrer alterações. 
9 Alguns resultados dessa fase de Iniciação Científica foram publicizados no texto intitulado O pensamento de 

Alceu Amoroso Lima em um colégio católico de formação de professoras em Santa Catarina, apresentado no II 

Congresso Brasileiro de História da Educação, realizado em Natal (RN) no ano de 2002. Tempo depois ele foi 

retomado, ampliado e publicado na Revista Brasileira de História da Educação (v. 15, n. 1 de 2015) sob o título 

A Sociologia Cristã e o pensamento de Alceu Amoroso Lima em um colégio católico de formação de 

professoras em Santa Catarina. Para maiores detalhes, conferir: Daros; Pereira (2015). 
10 Em coautoria: Tilly; Mc Adam; Tarrow (2009). 
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Escola Nova em Santa Catarina, com o qual eu tinha maior familiaridade, ajudaram a 

desmanchar aquela aposta inicial quanto à contradição que os Clubes Agrícolas encerravam por 

mostrarem relação com ambos os movimentos de modernização da educação.  

Se é verdade que a Escola Nova não se mostrou implementada em Santa Catarina da 

mesma forma como aparece no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova11, de 1932, a 

afirmação de que tal movimento ficou apenas no âmbito da retórica, sem implementação prática 

nas escolas catarinenses,12 por sua vez, também não me parecia muito convincente. Assim, 

chegar à hipótese de que a Escola Nova teria sido implementada de forma singular nesse Estado, 

apresentando-se, por exemplo, como mais católica e tradicional do que o previsto no Manifesto 

e em outros escritos dos pioneiros da educação, foi um passo importante para problematizar a 

aparente contradição entre ruralistas e escolanovistas.  

O conceito de repertório passou, então, a embasar as formulações da presente pesquisa, 

uma vez que ajuda a pensar na pluralidade das formas de incorporação dos projetos 

educacionais e na autoria dos agentes sociais ao se apropriarem daquilo que é prescrito. A partir 

do ‘repertório’ é possível pensar nos jogos de ação e reação, interpretações, escolhas frente ao 

que é posto. Alonso (2014, p. 124), com base em Tilly, explica que os agentes lidam com o 

repertório disponível “como os músicos de jazz”, ou seja, “encontram um conjunto dado de 

partituras, mas selecionam, interpretam, modificam, improvisam”. O conceito contribui, assim, 

para que as seleções e as escolhas feitas por ocasião dos usos (performances) daquilo que é 

prescrito (script) sejam consideradas na análise e, também, para que não se perca a dimensão 

 
11 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi lançado em 1932 como decorrência de embates travados 

especialmente no âmbito da Associação Brasileira de Educação (ABE) e, particularmente, daqueles 

circunscritos na IV Conferência Nacional de Educação, promovida por essa mesma associação. O documento 

expressa o projeto do grupo renovador, não contemplando os princípios defendidos por outros grupos também 

ligados à ABE, principalmente os católicos. Devido à ampla repercussão que teve o documento, instituiu-se o 

personagem “pioneiros da educação”, formado por um grupo heterogêneo, apesar da denominação comum. 

Xavier (2002, p. 21) considera o Manifesto “estratégia de poder” que “visava reafirmar princípios e, em torno 

destes, selar as alianças necessárias ao enfrentamento das disputas políticas do momento”, lançando 

nacionalmente “o projeto de um grupo que reivindicava para si a liderança na condução do processo de 

modernização do país”. Numa direção similar, Vidal (2007) o considera uma “carta-documento”, com conteúdo 

de forte dimensão política e que traz uma proposta educacional para o país, e também “carta-memória”, pois 

contém uma representação sobre como a educação deveria ser. 
12 Essa é uma afirmação um tanto frequente, por exemplo, entre quem está fazendo as primeiras aproximações 

com o movimento da Escola Nova ou o estudou de forma superficial e descontextualizada. Ademais, parece 

partir da ideia de que, para ser considerada implementada, uma proposta educacional deve ser posta em prática 

em sua totalidade, tal qual prescrita – como se isso fosse possível. Essa visão parece articulada ainda a uma 

maneira dicotômica de tratar os conhecimentos sobre educação, com a polarização entre teoria e prática (como 

a ideia de que “na teoria é uma coisa, na prática é outra”). Não raras vezes, esse olhar dicotômico, ao invés de 

anunciado, é camuflado por um discurso da indissociabilidade entre teoria e prática. 
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da pluralidade e da autoria das performances – as quais podem ser, inclusive, dissonantes em 

relação às prescrições.   

A dúvida inicial sobre o uso do repertório como noção analítica foi relativamente 

resolvida com a retomada de Alonso (2012), uma vez que trata de “dilatações” e “usos 

imprevistos” do conceito por outros pesquisadores. Algumas dessas dilatações são por ela 

explicitadas: “repertório institucional”, “transferência transnacional de repertórios”; “repertório 

discursivo”; “repertório moral”; “repertório cultural”.13 Esta última, feita por Ann Swidler, 

havia sido usada por Alonso (2002) ao trabalhar com ações e textos ligados ao movimento 

reformista brasileiro de fins do século XIX e à denominada “geração 1870”. Os “repertórios 

culturais” são, nesta formulação, “um conjunto de esquemas de pensamento, funcionando como 

uma ‘caixa de ferramentas’. Os agentes recolhem seletivamente elementos deste repertório, 

conforme suas necessidades de compreender certas situações e definir estratégias de ação” 

(ALONSO, 2002, p. 176. Grifo no original).  

Ainda quanto às escolhas feitas na presente pesquisa e à pertinência de uso do conceito, 

há que se destacar a importância das parcerias interinstitucionais. Algumas delas, iniciadas no 

período de ingresso no Mestrado, foram ampliadas e solidificadas com a vinculação ao 

Programa de pesquisa A educação nos projetos de Brasil: espaço público, modernização e 

pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX, em continuidade ao Programa 

de pesquisa intitulado Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de 

Brasil (séc. XIX e XX), mencionado anteriormente. Há que ser citada ainda a participação no 

Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da Pós-

Graduação em Sergipe (Promob), no ano de 2017, realizado conjuntamente por três 

instituições: Universidade Tiradentes (UNIT – Aracaju), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e UFSC. As atividades acadêmicas e culturais vivenciadas naqueles estados e nas 

instituições mencionadas proporcionaram a ampliação de minha formação como pesquisadora 

e docente, falando de forma mais ampla, e o adensamento dos estudos teóricos e da pesquisa 

desenvolvida no Doutorado, de maneira particular.14 Ademais, tais parcerias facilitaram o 

 
13 Com base nessas indicações, pode-se dizer que o repertório de Tilly foi adjetivado e reinventado pelas 

performances de outros pesquisadores. Mas quanto às adaptações e variações, é prudente a ressalva de Alonso 

(2012): as adjetivações e mudanças no conceito devem ser entendidas sempre em um “esquadro histórico e 

relacional”.  
14 As experiências vivenciadas no âmbito do Promob foram sistematizadas em algumas produções escritas, 

como o relatório de atividades e o relato de experiências publicados no site do Pensar a Educação, Pensar o 

Brasil, na aba intitulada Pesquisa em Rede e no espaço destinado ao Promob, no seguinte endereço eletrônico: 

https://pensaraeducacao.com.br/pesquisa/ Acesso em: 14 mar. 2020.  

https://pensaraeducacao.com.br/pesquisa/
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contato com trabalhos acadêmicos variados e, a partir deles, com formas de mobilização da 

noção analítica de repertório na historiografia.15 

Foram também realizados alguns ‘testes’ quanto à pertinência do conceito de 

repertório na presente pesquisa. Isso ocorreu devido ao entendimento de que os conceitos 

precisam ser testados a fim de que seja avaliada sua potência para análise do objeto. Como 

integrantes desse exercício, ações e situações podem ser elencadas: a participação no X 

Congresso Brasileiro de História da Educação16; as discussões realizadas no âmbito do Grupo 

e do Programa de pesquisa anteriormente citados; a escrita do texto para o Exame de 

Qualificação da Tese; as elaborações realizadas por ocasião e posteriormente ao Exame de 

Qualificação (resultantes dos apontamentos, questionamentos e das problematizações da banca 

examinadora); e as discussões realizadas com colegas de pesquisa.17 Essas foram profícuas 

oportunidades de reflexão sobre o que estava sendo produzido e serviram para melhor delimitar 

o problema de pesquisa e os contornos da investigação.  

O percurso trilhado na construção da tese também contou com a imprescindível revisão 

de pesquisas18 já realizadas sobre os Clubes Agrícolas Escolares e de temáticas a eles 

relacionadas. Quanto aos Clubes existentes em Santa Catarina, especificamente, merece 

referência o artigo escrito por Neide Almeida Fiori, intitulado Clube agrícola em Santa 

Catarina: ruralismo e nacionalismo na escola. Nele a autora analisa o ruralismo brasileiro nos 

anos 1940, olhando os Clubes Agrícolas na sua relação com o Ministério da Agricultura e o 

governo estadual, além do pensamento de Alberto Torres (FIORI, 2002). É a única produção 

específica sobre os Clubes Agrícolas de Santa Catarina de que se tem notícia.19 

 
15 É o caso das teses de doutorado de Handam (2007); Xavier, M. C. (2007); Melo (2010); Hoeller (2014); 

Lobo (2018); Santos, G. (2020), a dissertação de mestrado de Santos, L. (2018), a tese de professor titular de 

Faria Filho (2017), publicada em livro; os artigos e/ou capítulos de livro de autoria de Siqueira e Barreto 

(2017); Barreto (2020).  
16 O X Congresso Brasileiro de História da Educação foi realizado no ano de 2019, em Belém (PA). Nele foi 

apresentado o trabalho intitulado Os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina em meio a projetos de 

modernização educacional (1930-1950), decorrente das primeiras análises produzidas na presente pesquisa 

(PEREIRA; DAROS, 2019), além de Apropriações do movimento da Escola Nova em relatos de professores: 

Semana Educacional de Itajaí (Santa Catarina, 1936) (ROSA; PEREIRA, 2019). 
17 O adensamento da compreensão do conceito de repertório de modo articulado à empiria é devedor dos 

estudos e das discussões realizadas com os pares, especialmente Fabiana Teixeira da Rosa e George Fredman 

Santos Oliveira (do trio Doutorandos em rede), além de Cleide Maria Maciel de Melo, aos quais sou grata. 
18 Algumas pesquisas que integram a revisão bibliográfica estão citadas neste tópico. Outras serão abordadas ao 

longo do trabalho, na medida em que se fizerem pertinentes. 
19 Há artigos, dissertações e teses que tratam de assuntos relacionados à educação catarinense, em perspectiva 

histórica, e que mencionam ou abordam brevemente dos Clubes Agrícolas. Em geral, os trabalham versam 

sobre as escolas primárias, as reformas educacionais, o movimento da Escola Nova, as Semanas Educacionais, 

entre outros. 
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Antes de passar a outros trabalhos que tratam dos Clubes Agrícolas, e em complemento 

ao que acabou de ser dito, convém destacar as produções sobre as associações auxiliares da 

escola que funcionaram nas escolas catarinenses, como as dissertações de Mestrado escritas 

por: Otto (2012), sobre as Ligas da Bondade; Petry (2013), com foco nos Museus Escolares; 

Zonin (2017), que aborda as Caixas Escolares; além da tese sobre Pelotões de Saúde, produzida 

por Metelski (2018). Há ainda alguns artigos que tratam das associações, como o escrito por 

Bereta da Silva (2013), sobre Ligas Pró-Língua Nacional; o de Rabello (2013), acerca do Jornal 

Escolar denominado O Estudante Orleanense; o produzido por Eggert-Steindel e Fonseca 

(2010), sobre Bibliotecas Escolares; o de Schena (2014), com foco nas associações auxiliares 

existentes no Grupo Escolar Professor Balduino Cardoso, da cidade de Porto União; e o 

produzido por Prates e Teive (2015), tematizando práticas ligadas à Escola Nova (às quais as 

associações estão relacionadas) no Grupo Escolar Lauro Müller, de Florianópolis.20 

Ultrapassando os trabalhos de/sobre Santa Catarina e retomando os Clubes Agrícolas 

Escolares, é importante indicar duas dissertações de Mestrado. A primeira é intitulada Clubes 

Agrícolas: um projeto de educação, trabalho e cooperação para jovens rurais (1942-1958), de 

autoria de Nathalia dos Santos Nicolau, defendida no Programa de Pós-Graduação em História 

da Universidade Federal Fluminense. Nela a autora trata dos debates e projetos em disputa 

acerca da educação rural, buscando, por meio deles, compreender os Clubes Agrícolas. 

Trabalha ainda com a expansão dessas associações em nível nacional, analisando, para tanto, a 

revista Brincar e Aprender21 (NICOLAU, 2016). 

A segunda dissertação, de autoria de Deuzenir Dias Fernandes Barbosa, tem como 

título: Uma semente para o futuro: os Clubes Agrícolas Escolares e a formação de 

mentalidades ruralistas (Goiás, 1930-1960) e foi defendida no Programa de Pós-Graduação em 

 
20 As associações auxiliares da escola foram tema de uma instigante experiência de ensino vivenciada, no 

primeiro semestre de 2019, numa turma da 2ª fase de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e da Educação 

(FAED), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Consistiu em um trabalho integrado entre as 

disciplinas Sociologia e Educação: fundamentos do pensamento sociológico, da qual fui docente, e História e 

Educação: da Escola Nova à redemocratização da sociedade brasileira, sob a responsabilidade da Profa. Me. 

Ana Paula de Souza Kinchescki. Na ocasião, buscou-se trabalhar com as/os estudantes alguns conteúdos de 

ambas as disciplinas, especialmente amalgamados na temática das associações escolares. O trabalho culminou 

com a realização do seminário intitulado “Por uma nova educação para um novo Brasil”: as Associações 

Auxiliares da Escola em Santa Catarina. Um breve texto sobre a experiência foi publicado no jornal Pensar a 

Educação em Pauta (KINCHESCKI; PEREIRA, 2019). 
21 A revista Brincar e Aprender foi um periódico do Serviço de Informação Agrícola do Ministério da 

Agricultura. Criada no ano de 1942, teve ampla distribuição entre os Clubes Agrícolas Escolares do país. 

Dentre as fontes compiladas na presente pesquisa, foram encontradas menções a esse periódico nos relatórios 

de alguns Clubes Agrícolas de Santa Catarina, o que indica que elas circularam e que alguns de seus textos 

foram provavelmente usados pelos clubistas catarinenses.  
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Educação da Universidade Federal de Goiás. A autora buscou perceber as intencionalidades 

presentes na criação dos Clubes Agrícolas Escolares em Goiás, além de suas “funções 

pedagógicas, sociais, políticas e culturais”. (FERNANDES BARBOSA, 2017, p. 07). Usou, 

para isso, fontes diversificadas, em sua maioria produzidas pelo Ministério da Agricultura.  

Outra dissertação que merece destaque intitula-se Ensino pensado para o rural: 

projeto de modernização do ensino na Revista de Educação (Santa Catarina – década de 1930), 

de Thaís Cardozo Favarin, defendida no Programa de Pós-Graduação em História, da 

Universidade do Estado de Santa Catarina. Trata-se de um trabalho sobre a Revista de 

Educação, uma das fontes da presente pesquisa, e do que a autora denomina projeto de 

modernização do ensino com foco no meio rural. O trabalho de Favarin (2018) aponta, na 

Revista que é seu objeto e sua fonte, a presença de assuntos voltados ao rural e de princípios do 

Ruralismo Pedagógico. 

A relação entre ruralismo e escolanovismo, que interessa diretamente a esta pesquisa, 

foi abordada na tese intitulada Ruralismo pedagógico e escolanovismo em Goiás na primeira 

metade do século XX: O Oitavo Congresso Brasileiro de Educação, defendida no Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de São Carlos, por Jaqueline Veloso 

Portela de Araújo. Utilizando os anais do Oitavo Congresso Brasileiro de Educação (de 1942) 

como fonte de pesquisa, a autora analisa o projeto de educação rural de Goiás na primeira 

metade do século XX. Ela conclui que nele havia a “justaposição de escolanovismo e ruralismo 

pedagógico” visando à “formação de um homem adaptado ao desenvolvimento da nação 

brasileira nos anos 1930-1945”, com destaque para a “centralidade do trabalho com a terra no 

processo educativo” (ARAÚJO, 2012, p. 07).  

Outra tese que deve ser mencionada tem por título: O Ruralismo Pedagógico no 

Estado de São Paulo nas décadas de 1930 e 1940: as escolas normais, os cursos de 

especialização, as escolas técnicas e os clubes agrícolas. Defendida por Jaqueline Daniela 

Basso, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, a 

pesquisa teve por objetivo compreender o Ruralismo Pedagógico no Estado de São Paulo e as 

iniciativas relacionadas à formação de docentes oferecida pelas escolas rurais nas décadas de 

1930 e 1940. Conforme a indicação constante no título, uma parte do texto é dedicado aos 

Clubes Agrícolas, atendendo a um dos objetivos específicos elencados pela autora: 

“compreender os Clubes Agrícolas Escolares, instituições que levavam o Ruralismo 

Pedagógico diretamente aos alunos das escolas rurais” (BASSO, 2018, p. 06). A autora conclui 
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que, no recorte espaço-temporal da análise, o Ruralismo Pedagógico esteve presente 

especialmente pela “inclusão de atividades práticas agropecuárias e noções de higiene nos 

currículos” escolares e se constituiu numa “tentativa dos ruralistas em manter a ordem 

econômica agrária por meio da fixação do homem na terra, ou seja, da mão de obra no meio 

rural” (BASSO, 2018, p. 06).   

Agnes Iara Domingos Moraes, por sua vez, em A circulação das ideias do movimento 

pela ruralização do ensino no Brasil (1930-1950), trabalha com o movimento pela ruralização 

do ensino no Brasil. Desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual Paulista – campus Marília, a tese aponta que a circulação das ideias 

referentes ao movimento pela ruralização do ensino esteve relacionada a “diversas ações, 

promovidas por uma rede de sociabilidade composta por diversos sujeitos, dentre os quais se 

destaca Sud Mennucci” (MORAES, 2019, p. 07). Os Clubes Agrícolas são tratados junto a 

outros clubes, no capítulo que tematiza o ruralismo e sua relação com o “trabalho” e a “ação”.  

Outra tese a ser aqui nominada é a de Ariadne Lopes Ecar, intitulada Debates sobre 

ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de Noêmia Saraiva de Mattos Cruz no Grupo 

Escolar Rural de Butantan (1932-1943) e defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de São Paulo. O Clube Agrícola criado pela professora Noêmia 

Cruz, no Grupo Escolar Rural do Butantan, é uma das ações analisadas; ele “tinha por objetivo 

ensinar culturas rurais ludicamente” para que as crianças criassem “vínculo com a terra” 

(ECAR, 2017, p. 09). A professora Noêmia tornou-se conhecida pela sua prática, tida como 

modelar quanto ao ensino rural, a qual se baseava “no ensino ativo” e “articulava o programa 

de ensino oficial com as atividades rurais, registradas em cadernos; jornais; livros da vida; e 

fotografias” (ECAR, 2017, p. 09).22 

Os parágrafos anteriores, além de situar a presente pesquisa no conjunto de produções, 

fornecem indícios sobre o crescente interesse, entre os historiadores da educação brasileira, por 

temáticas relacionadas à Educação Rural, conforme indicam os balanços produzidos por Ávila 

(2018) e Nascimento Silva (2019). No primeiro deles, intitulado Educação rural em perspectiva 

 
22 O nome da professora Noêmia Cruz já havia aparecido em pesquisa anterior, uma vez que sua prática 

pedagógica (uso de assuntos rurais de forma integrada ao currículo prescrito para o ensino primário) é tratada 

por Moreira (1954), uma das fontes da investigação desenvolvida no Mestrado (PEREIRA, 2014). A professora 

Noêmia é também citada na Revista de Educação, no anúncio de venda de seu livro intitulado Educação Rural, 

o qual “mostra como [a professora] fez Escola Rural sem abandonar o programa oficial” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936c, p. 47). 
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histórica, Virgínia Pereira da Silva de Ávila menciona uma “sensível mudança”23 nos estudos 

sobre a temática na História da Educação, entre os anos 2010 e 2016, “quando se observa um 

interesse maior por um campo de pesquisa ainda pouco explorado” (ÁVILA, 2018, p. 02). Para 

isso tiveram importância as dissertações, teses e os esforços de produção em rede – feitos por 

sujeitos e instituições reunidos em projetos e programas interinstitucionais de pesquisa. 

A autora organiza seu artigo em três seções: 1) Entre ausências e silenciamentos: a 

produção da pesquisa no Banco de Teses da Capes (2000-2009); 2) Entre avanços e recuos: a 

produção da pesquisa no Banco de Teses da Capes (2010-2016); 3) Textos selecionados. Na 

primeira seção, a conclusão é a de que havia um pequeno número de estudos sobre o tema. Já 

na segunda, a autora “exibe um panorama do quantitativo da produção em relação à década 

anterior, evidenciando um avanço nos estudos que tomam a educação rural como objeto de 

pesquisa do ponto de vista histórico” (ÁVILA, 2018, 02). A constatação sobre esse avanço é 

amparada nas trinta e sete dissertações de Mestrado e nas catorze teses de Doutorado produzidas 

na área da educação, entre os anos 2010 e 2016, acerca da educação rural. Por fim, o artigo de 

Ávila trata dos textos considerados por ela como seminais no debate da educação rural em 

perspectiva histórica, no Brasil, sendo: oito artigos, um dossiê e um E-book. 

O segundo balanço da produção, intitulado A produção de pesquisas sobre Educação 

Rural em Congressos Brasileiros de História da Educação (CBHEs) – (2008-2017), é de 

autoria de Rony Rei do Nascimento Silva e apresenta um levantamento dos trabalhos aprovados 

e publicados nas últimas edições do Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE)24 

circunscritos na temática Educação Rural. O autor indica que, dentre os 107 textos completos 

publicados em anais dos CBHEs, entre 2008 e 2017, é marcante o caráter regional das 

produções, com predominância das realizadas por pesquisadores da região Sudeste do Brasil. 

 
23 Ávila (2018) cita o artigo Estudos sobre educação rural no Brasil: estado da arte e perspectivas, de Maria 

Nobre Damasceno e Bernadete Beserra, publicado em 2004. Nele as autoras mapeiam e discutem “o 

conhecimento produzido na área da Educação Rural, nas décadas de 1980 e 1990, com o objetivo de esboçar o 

‘estado da arte’ neste campo de investigação” (DAMASCENO; BESERRA, 2004, p. 73). Considerando como 

período de recorte o intervalo entre os anos 1981 e 1998, as autoras concluem que a temática não era 

suficientemente explorada e indicam que “seria de enorme utilidade a produção de estudos sobre a história da 

educação rural nas diversas regiões brasileiras” (DAMASCENO; BESERRA, 2004, p. 84). 
24 O trabalho em questão foi apresentado na décima edição do CBHE, realizada em 2019. O evento marcou os 

vinte anos de fundação da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), à qual o evento é vinculado. 

O autor explicita seu recorte e o justifica, afirmando que na produção considerou “os textos completos em anais 

de eventos nos Congressos Brasileiros de História da Educação (CBHEs), produzidos entre 2008 e 2017, tendo 

em vista o trabalho realizado por Pinho (2008) ‘A pesquisa sobre educação rural em Congressos de História da 

Educação’. Essa autora buscou refletir sobre as perspectivas do tema da história da educação rural no campo da 

história da educação, para tanto, realizou um levantamento de trabalhos sobre a temática, publicados em 

eventos de história da educação entre os anos de 2000 a 2007” (NASCIMENTO SILVA, 2019, p. 5670). 
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No Sul, por sua vez, houve “um total de 20 textos produzidos, principalmente, por autores do 

Paraná e Rio Grande do Sul” (NASCIMENTO SILVA, 2019, p. 5677). De fato, segundo um 

dos quadros constantes no artigo em questão, Santa Catarina é representada somente em 4 

(quatro) trabalhos (considerando a instituição de vinculação dos pesquisadores). O autor 

conclui afirmando que “a temática da educação rural tem deixado de ocupar um local 

secundário no âmbito da historiografia da educação brasileira” (NASCIMENTO SILVA, 2019, 

p. 5679), o que sugere o Quadro 1 disposto a seguir: 

 

Quadro 1 – Trabalhos sobre Educação Rural nas edições do CBHE (2000-2017) 

Ano Edição e Local do Evento Quantidade de 

Trabalhos 

2000 I CBHE (Rio de Janeiro – RJ) 0 títulos 

2002 II CBHE (Natal – RN) 2 títulos 

2004 III CBHE (Curitiba – PR) 3 títulos 

2006 IV CBHE (Goiânia – GO) 8 títulos 

2008 V CBHE (Aracaju – SE) 11 títulos 

2011 VI CBHE (Vitória – ES) 22 títulos 

2013 VII CBHE (Cuiabá – MT) 15 títulos 

2015 VIII CBHE (Maringá – PR) 20 títulos 

2017 IX CBHE (João Pessoa – PB) 39 títulos 

Total 120 títulos 

Fonte: Adaptação de Nascimento Silva (2019, p. 5678). 

 

Os textos de Ávila (2018) e Nascimento Silva (2019), anteriormente citados, revelam 

crescimento do número das pesquisas desenvolvidas no país acerca da Educação Rural em 

perspectiva histórica, apesar de poucas delas terem sido realizadas em instituições de ensino 

superior localizadas em Santa Catarina. É certo que precisam ser consideradas algumas 

ressalvas quanto à afirmação que acabou de ser feita: o usual deslocamento dos pesquisadores 

para realizarem sua formação na pós-graduação stricto sensu em instituições de outros Estados 

e/ou regiões brasileiras; o fato de a educação rural poder ser abordada de um ponto de vista que 

não o regional, o que torna difícil sua vinculação a um determinado Estado (ainda mais se estes 

dois fatores estiverem combinados). De todo modo, consideram-se relevantes os esforços de 

produção de pesquisas acerca da educação em/sobre Santa Catarina. É neste propósito que a 

presente tese marca inserção.  
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Na busca por explicitar algo do processo de constituição da presente pesquisa, até aqui 

foram apresentados aspectos considerados fundamentais na construção do objeto. Não menos 

importantes para os contornos da investigação foram os estudos teóricos e as escolhas feitas no 

que se refere aos conceitos e autores que fundamentariam/fundamentam a investigação. Em 

conformidade com isso, o próximo tópico do texto aborda a discussão teórica, sempre buscando 

articulá-la à empiria – e, ao fazê-lo, explicita também as escolhas feitas na construção da tese.  

 

1.2 SOBRE OS CONTORNOS DA INVESTIGAÇÃO: ALIMENTAR-SE DA TEORIA, 

ANCORAR-SE NA EMPIRIA 

 

Nesta pesquisa, os Clubes Agrícolas Escolares catarinenses estão sendo entendidos 

como associações escolares constituídas por repertórios diversos (associativista, ruralista, 

nacionalista, escolanovista). Os Clubes também incidiram na produção de um repertório sobre 

o rural e seus habitantes: de um rural a ser reformado, modernizado, pela ótica do/s 

reformador/es. Este repertório foi constituído socialmente, por diversas instâncias, agentes e 

instituições republicanas, como a escola – e particularmente no que se refere ao objeto dessa 

pesquisa, pelas associações denominadas Clubes Agrícolas. As representações então elaboradas 

acerca do rural e dos seus habitantes não apenas refletiram a realidade, mas também agiram na 

sua produção25.  

Interessa a essa investigação, portanto, compreender o que foram os Clubes Agrícolas 

Escolares de Santa Catarina no recorte temporal proposto (1934-1949), por meio dos indícios 

acessados nas fontes quanto às performances desses Clubes, buscando identificar alguns dos 

repertórios que os constituíram. Além disso, interessa analisar a ação dos Clubes no sentido de 

interpretar e contribuir para a produção de uma realidade sobre o meio rural e os seus habitantes 

– ou, para a produção de um repertório sobre o rural. 

O recorte temporal da pesquisa foi escolhido, em parte, pelo conjunto de fontes 

compiladas, e por outro lado, com base nas análises realizadas sobre o objeto de estudo. Inicia 

 
25 No que se refere à premissa de que uma interpretação da realidade não apenas a lê, mas também a constrói, 

são úteis as análises de Botelho (2010) quando trata dos ensaios de interpretação do Brasil – objeto “por 

excelência” do pensamento social brasileiro como área de pesquisa e ensino. Indica o autor que as 

interpretações do Brasil são “objetos de disputas cognitivas e políticas” (BOTELHO, 2010, p. 64) e “operam 

tanto em termos cognitivos, como normativos, enquanto forças sociais que direta ou indiretamente contribuem 

para delimitar posições, conferindo-lhes inteligibilidade, em diferentes disputas de poder travadas na 

sociedade” (BOTELHO, 2010, p. 61). 
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no ano de 1934, quando foi criado o primeiro Clube Agrícola Escolar de que se tem notícia em 

Santa Catarina, localizado em Garcia, Blumenau. Encerra em 1949, contemplando, assim, os 

Clubes Agrícolas durante os anos 1940. Os Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, uma das 

principais fontes de pesquisa, encerram-se em 1953 (até 1951 eles são regulares, depois, 

verifica-se uma lacuna no material referente ao ano de 1952, e apenas um volume datado de 

1953). Porém, apesar da existência dos Relatórios nestes anos, e de dados que atestam a 

existência de Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina após 1953, aspectos contextuais 

foram considerados na opção feita. Isso porque há diferenças consideráveis de contexto nos 

anos 1950, além de uma pluralidadede de outras iniciativas para o rural, como as ações 

extensionistas. Nicolau (2016), por exemplo, identifica “outro padrão de educação no campo” 

nos anos 1950, vinculado a “questões da extensão agrícola”.26  

Os Clubes Agrícolas de Santa Catarina estão diretamente relacionados à educação 

escolar e às práticas educativas, e assim estão sendo analisados. Porém, a busca é por mirá-los 

também em sua articulação com o pensamento educacional e o pensamento social27, pela 

contribuição que tiveram na produção de um repertório acerca do rural. Assim, a tese apresenta 

esta dupla vinculação, embasada no entendimento de que a vida social/rural influencia a escola 

(e consequentemente os Clubes Agrícolas Escolares), ao mesmo tempo em que tais associações, 

assim como a escola, ressoam na (e contribuem para a) construção da vida social/rural. 

Marcos Cezar de Freitas, no livro Alunos rústicos, arcaicos e primitivos: o pensamento 

social no campo da educação, faz uma aproximação entre pensamento social e educação ao 

abordar o convívio desta com o “tema do arcaísmo”. Sua proposição é a de que o pensamento 

educacional brasileiro possa ser abordado de modo a “recuperar as caricaturas que produziu 

 
26 Ao analisar os relatórios do Ministério da Agricultura, Nicolau (2016) indica que nos documentos relativos 

aos anos 1951 e 1952 já são observadas “mudanças no padrão de criação e organização dos Clubes”, pois, no 

índice dos volumes consultados, o item Extensão aparece juntamente a Missões Rurais (que passam a ser 

responsáveis pelas Semanas Ruralistas) as quais “contavam com o apoio e ‘orientação’ da UNESCO e da OEA 

na educação de adultos no meio rural, cursos de educação rural e extensão agrícola” (NICOLAU, 2016, p. 56). 

A autora aponta ainda que Clubes Agrícolas funcionaram nos anos 1950 paralelamente aos Clubes 4-S e que 

perderam força após a LDB de 1961. Sobre os Clubes 4-S, conferir: Gomes (2014; 2019). 
27 De acordo com Schwarcz e Botelho (2011; 2011a), a noção de pensamento social brasileiro vem sendo vista 

de forma alargada e as pesquisas aí localizadas apresentam uma pluralidade de temáticas, abordagens, 

disciplinas (História, Educação, Sociologia, Linguagem). Ainda de acordo com os autores, as pesquisas sobre 

pensamento social podem ser alocadas em dois grandes grupos: as voltadas para o “estudo da formação da 

sociedade brasileira nas várias dimensões desse processo, que se irradiam pelas questões da modernização, 

modernidade e mudança social, construção e transformação do Estado-nação, cultura política e cidadania”; 

aquelas que se dedicam a mirar “diferentes modalidades de produtores e de produção intelectual e artística em 

sentido amplo (literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, televisão e teatro) e da própria cultura como 

sistema de valores e formas de linguagem” (SCHWARCZ; BOTELHO, 2011a, p. 12). 
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sobre a cultura popular, sobre a rusticidade do homem simples e sobre as insuficiências da 

experiência acumulada para fora das instituições capazes de reformatar o ser humano, como a 

escola” (FREITAS, 2005, p. 22). Com base na Antropologia, na História e na Educação, o autor 

buscou observar as reações de “pensadores sociais e educadores diante da infância e da 

juventude, originadas em situações nas quais pobreza e rusticidade se confundiam” (FREITAS, 

2005, p. 15).  

Alvo de atenção na República brasileira, a rusticidade trazia consigo uma espécie de 

permanência do passado, daquele que deveria ser superado a fim de que se materializasse o 

projeto de construção de um novo Brasil e de um novo homem brasileiro. Aí estava sendo 

evocado, conforme salienta Freitas (2005), o cientificismo das instituições republicanas, 

principalmente daquelas ligadas à saúde e à escolarização, então vistas como “agentes da 

civilização”. Era preciso lançar um “olhar clínico sobre o país”, a fim de regenerar e “converter 

um país arcaico e doente num país moderno e saudável” (FREITAS, 2005, p. 80). Tais 

instituições poderiam atuar na formação dos sujeitos tendo em vista esse fim. 

Lidar com o arcaísmo e a rusticidade no Brasil republicano tornou-se “questão 

acadêmica para alguns e questão de ‘segurança social’ para outros” (FREITAS, 2005, p. 45). 

Numa espécie de “mentalidade republicana inquieta” diante dos segmentos sociais que 

necessitavam de ajustes, a escola seria a instituição responsável pela escolarização da infância 

rústica, por uma espécie de “ajuste prévio” daqueles que passariam a fazer parte da República 

brasileira e que não poderiam se tornar adultos perigosos, dissidentes das forças que então se 

uniam sob a bandeira positivista da ordem e do progresso (FREITAS, 2005, p. 46). Uma espécie 

de medo dessas populações que poderiam se revoltar contra a ordem estabelecida parece estar 

no horizonte quando se trata das iniciativas de sua conformação.28 

Freitas (2005) situa as interpretações do rústico e da rusticidade como parte de um 

“repertório de opiniões” que desqualifica a experiência das pessoas e dos lugares vistos como 

 
28 Não parece demais evocar a presença do medo, no imaginário das elites e autoridades políticas, de que 

levantes populares, como um novo “Canudos”, ou um novo “Contestado”, surgissem. Conforme mostra 

Kunrath (2020) ao estudar Batalha do Irani, evento da Guerra do Contestado (que ocorreu em território 

disputado por Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916), o fantasma da Guerra de Canudos se fazia presente 

mesmo dada a distância geográfica com a Bahia e passada mais de uma década desde sua ocorrência. Isso foi 

verificado nas notícias acerca do movimento que ficaria conhecido como Guerra do Contestado, as quais 

indicavam “uma suposta sublevação monarquista chefiada por um religioso” (KUNRATH, 2020, p. 47). O 

pesquisador encontrou indícios da analogia entre Contestado e Canudos nos documentos consultados, como na 

manchete que pergunta e sugere “Um novo Canudos? Movimento monarquista em Santa Catarina?”; ou o 

telegrama noticiando que “fanatismo semelhante ao de Canudos acaba de explodir” em território catarinense 

(KUNRATH, 2020, p. 47). 
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não modernos ou desenvolvidos. Neste sentido, o arcaico e o arcaísmo são tomados pelo autor 

como “territórios conceituais”, uma vez que “tanto o tipo humano arcaico quanto o arcaísmo 

[...] foram convertidos em argumentos introdutórios do que realmente queriam justificar: a 

opção por este ou aquele ‘antídoto’ contra a rusticidade de uma cultura”, numa visão que 

buscava “não só ultrapassar o arcaísmo como deixar ‘em seu lugar’ um homem novo, por assim 

dizer, moderno” (FREITAS, 2005, p. 102).  

Os argumentos de Freitas (2005) levam à indagação sobre a possibilidade de análise 

de uma realidade considerando exclusivamente suas características. Ao contrário, o que parece 

haver nas leituras dos lugares e das pessoas “rústicas” é a incidência de um olhar único, que 

constata uma condição de ‘não modernidade’ como característica inerente a tais lugares e 

populações, uma vez que não correspondem ao padrão do qual o leitor/reformador está partindo. 

Trata-se, assim, do arcaísmo como “território conceitual” e que legitima prescrições e 

intervenções sobre determinadas realidades. 

Elegendo o rústico e a rusticidade como foco de análise, Freitas (2005) privilegia o 

ordinário. O presente texto se aproxima dessa proposição ao tematizar pessoas comuns e sua 

dita rusticidade. É certo que há limites nessa intenção, dadas as fontes tomadas para análise, 

uma vez que nem sempre permitem ver a pluralidade de sujeitos, os contextos e pontos de vista 

envolvidos. Apesar disso, a aposta é a de que as intersecções entre os documentos e a forma 

como estão sendo lidos indiquem indícios sobre o objeto, sem perder de vista a complexidade 

da realidade.29  

Um livro importante para os contornos da investigação, tendo em vista que traz 

interpretações sobre o rural, é o intitulado O ruralismo brasileiro (1888-1931), escrito por Sonia 

Regina de Mendonça. Tomando o ruralismo como movimento político e intelectual, a autora 

estuda um conjunto de representações e práticas sobre o mundo rural. Dentre suas fontes de 

pesquisa, estão monografias30 sobre assuntos agrícolas, produzidas nas primeiras duas décadas 

do século XX por diversos agentes que se autorrepresentavam como “homens de ação”, muitos 

 
29 Numa circunstância ideal, seria importante contar com vestígios produzidos pelos diversos sujeitos e lugares 

aos quais a pesquisa está relacionada, além de suportes e tipos de fontes variados, que não somente as escritas 

ou iconográficas, por exemplo. Aqui serve de inspiração uma ponderação feita por Giovanni Levi quando, ao 

discutir as relações entre micro-história e história global (e criticar perspectivas relacionadas a esta última), 

aponta a “inteligente e equilibrada” connected history de S. Subrahmanyam por defender “com força a 

necessidade de manter uma estreita relação com a documentação arquivística de todas as áreas investidas pela 

pesquisa, procurando também [usar] uma documentação específica produzida por culturas diferentes.” (LEVI, 

2020, p. 29). 
30 Apesar da diversidade de gêneros e temáticas das monografias analisadas, Mendonça (1997) elenca 

problemáticas comuns, sobressaindo-se, nesta ordem: crédito agrícola; diversificação produtiva; educação rural. 
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deles ligados à Sociedade Nacional de Agricultura31. Estes “agentes da fala ruralista 

veiculariam a fé na ciência como valor máximo capaz de promover a reabilitação agrícola do 

país” (MENDONÇA, 1997, p. 68. Grifo no original). Legitimados pelas mudanças e pelos 

problemas que afligiam a agricultura32, colocavam-se como guias e representantes da chamada 

“classe agrícola” brasileira.  

Nesse contexto, consolida-se a “noção de crise como parâmetro para repensar-se os 

problemas da produção rural”, a qual estava relacionada a um suposto desequilíbrio instaurado, 

que pedia “medidas restauradoras de uma ordem supostamente perdida” (MENDONÇA, 1997, 

69-70). A ideia de crise sofreria mudanças, “ganhando, na medida em que se confundia com o 

inventário de suas causas, a acepção de males estruturais da agricultura nacional”, passando a 

“conotar um estado, o atraso” (MENDONÇA, 1997, p. 72. Grifo no original). A passagem da 

condição de provisoriedade que a ideia de crise encerra para um modo de ser, um estado – o 

“atraso” –, está relacionada também ao crescimento urbano e industrial do país, especialmente 

na década de 1910, e justificaria projetos modernizadores em prol de uma reforma rural: da 

agricultura e dos agricultores.33  

 
31 Conforme indica Mendonça (1997), a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) teve seu estatuto aprovado 

em janeiro de 1897. Seguia o modelo de uma associação homônima francesa relacionada ao movimento de 

retour à la terre e era definida como um grupo de “lavradores e amigos da agricultura” que objetivava “o 

exame, o estudo e a colaboração para a solução dos problemas dos agricultores, dos pecuaristas e dos 

industriais de indústrias extrativas e correlatas, à exceção dos outorgados por lei às entidades sindicais, no que 

se refere à defesa e representação classistas” (A LAVOURA, 1905 apud MENDONÇA, 1997, p. 42). 

Amalgamados pela ideia de progresso e do Brasil como país essencialmente agrícola, e visando à “regeneração 

da agricultura nacional”, os integrantes da SNA defendiam algumas bandeiras, como a modernização agrícola, 

o associativismo, a multiplicação da pequena propriedade e a diversificação da produção (MENDONÇA, 1997, 

p. 50). É possível afirmar, com base na presente pesquisa, que os Clubes Agrícolas Escolares apresentam 

algumas relações com estes aspectos. 
32 As mudanças pelas quais passou a agricultura nacional durante a Primeira República estiveram relacionadas 

a transformações na “geração e apropriação de excedentes agrícolas do país” (MENDONÇA, 1997, p. 63) e a 

diversas circunstâncias, como o fim da escravidão, a crise do setor agroexportador e o foco no mercado interno, 

a expansão urbana e industrial. Esses fatores, somados à exaltação da urbanização, geram uma reação ruralista 

(na qual, a título de exemplo, o pensamento de Alberto Torres pode ser situado). Concomitantemente às 

mudanças, há permanência de uma ampla mentalidade sobre a “vocação eminentemente agrícola do país” 

sustentada, inclusive, pela real predominância da agricultura na sociedade brasileira do período. Assim, “a 

transição no rumo do capitalismo industrial no Brasil deslancharia uma reação das frações agrárias da classe 

dominante, pautada por estratégias discursivas ligadas à hipervalorização do campo e da vida rural, bem como 

à crítica da ordem urbano-industrial” (MENDONÇA, 1997, p. 64). 
33 Recorrendo a Martins (1975), Mendonça (1997, p. 73) explicita que “a definição de uma questão agrária 

calcada sobre a ideia do atraso legitimaria, nesse sentido, bem mais que a noção de crise, a elaboração de 

projetos de intervenção ‘modernizantes’, posto que a ciência e o cientificismo não seriam apanágio exclusivo 

de agentes sociais de extração tipicamente urbana”. Em sua análise, a autora agrupa os projetos de intervenção 

estudados em quatro linhas: povoamento e colonização (mais forte no pós abolição); educação; 

modernização/racionalização da produção; crédito/cooperativismo (mais forte nos anos 1920) (MENDONÇA, 

1997, p. 83). As temáticas citadas, em torno das quais estão reunidos os projetos, apresentam algum tipo de 

representatividade nos Clubes Agrícolas Escolares estudados. 
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A leitura do mundo rural como lugar da doença, da ignorância, da vadiagem, do vício, 

atrela aos próprios sujeitos as causas do atraso. Todavia, o “trabalhador rural” poderia ser 

reformado, cultivado. Essa “imagem estereotipada do trabalhador rural se cristalizaria com o 

passar do tempo, renovada como preâmbulo a incontáveis projetos de intervenção destinados a 

superar o atraso do campo” (MENDONÇA, 1997, p. 78). Contraditoriamente, além de visões 

negativas sobre o rural, foi constatada uma espécie de alternância nas representações do campo 

e da cidade, uma vez que ambos os espaços eram vistos como sinônimo, ora do ruim e do 

nefasto, ora da salvação e da virtude: 

 

Se a cidade era o espaço do individualismo, da competição, da mendicância e da 

anarquia, o campo erigia-se em espaço salvador, pacífico e tranquilo, último refúgio 

da principal virtude dos homens – a solidariedade. [...] Ao mesmo tempo, porém, o 

mundo rural era também o espaço da barbárie, de tudo que significasse o instintivo e 

o brutal naqueles que o habitavam e que era preciso “domar” ou “iluminar.” 

(MENDONÇA, 1997, p. 80-81. Grifos no original). 

 

Visões dicotômicas acerca do rural e do urbano são mencionadas por Raymond 

Williams no livro O campo e a cidade: na história e na literatura. Diz ele que, em torno das 

diversas comunidades humanas, algumas “atitudes emocionais” foram cristalizadas e 

generalizadas: seja na associação do campo “a uma forma natural de vida – de paz, inocência e 

virtudes simples” e da cidade como uma espécie de “centro de realizações – de saber, 

comunicação, luz”; seja desta como “lugar de barulho, mundanidade e ambição” e daquele 

como “lugar de atraso, ignorância e limitação” (WILLIAMS, 2011, p. 11). 

O autor contribui para que se pense sobre a pluralidade do meio rural quando afirma 

que o modo de vida no campo é variado, uma vez que engloba de caçadores e pastores a 

fazendeiros e empresários agroindustriais. Algo similar ocorre nas cidades, devido a suas 

formas diversas de constituição, organização e funcionamento. Também entre o que 

denominamos “campo” e “cidade” há uma diversidade a ser considerada, como os subúrbios, 

as favelas, os complexos industriais, para citar alguns. Porém, apesar de todas essas e outras 

diferenças, “persistem certas imagens e associações” (WILLIAMS, 2011, p. 12).  

Então, o que diferencia o rural e o urbano? É o tamanho populacional e a densidade 

demográfica? São os modos de vida das populações, as relações sociais estabelecidas, os 

hábitos cotidianos? Ou seriam as atividades econômicas exercidas? Ou ainda as características 

do espaço e os limites territoriais oficiais? As produções de Bernardelli (2006) e Endlich (2006), 
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localizadas em Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural, sugerem a 

complexidade dessas questões. 

Endlich (2006), apoiando-se em Lefebvre34, indica que a separação entre cidade e 

campo diz respeito a uma das primeiras formas de divisão do trabalho: a biológica e a técnica, 

referente ao trabalho material e ao intelectual. E se na época medieval “os limites físicos entre 

a cidade e o campo” eram “expressos de forma mais evidente nas cidades muradas”, a partir de 

então, fazer categorizações e demarcações para diferenciação entre espaço urbano e rural 

transformou-se numa tarefa complexa (ENDLICH, 2006, p. 11). 

Apesar das imagens relacionadas às cidades como lugares de concentração 

populacional, de exercício de funções administrativas e de comando, e dos meios rurais como 

lugares de isolamento e dispersão da população, nos quais há uma acentuada valorização da 

comunidade, da família e da religião, é necessário considerar as transformações históricas e 

sociais nas formas de ser campo e ser cidade, de ser rural e ser urbano. A própria definição de 

cidade, por exemplo, varia de um país ao outro, ou de um momento histórico a outro. Assim, 

“o entendimento do rural e do urbano não deve se valer de uma definição no sentido estrito, 

mas se apoiar num conjunto de elementos que possa permitir a leitura de um espaço num 

determinado tempo” (BERNARDELLI, 2006, p. 49). 

A autora faz menção ao surgimento de “novas atividades não agrícolas no campo”, o 

que extrapola a ideia deste como espaço exclusivo da agropecuária e agroindústria. Cita a 

produção de Silva et al. (1996), que trata do rural paulista para “além do agrícola e do agrário”, 

conforme o próprio título sugere. Neste artigo, os autores defendem que “as tradicionais 

atividades produtivas agrícolas e pecuárias já não são suficientes para explicar a dinâmica do 

emprego e da população rural do Estado de São Paulo”, sendo necessária, naquele momento 

(anos 1990), a inclusão de outras variáveis, como: 

 

[...] as atividades rurais não-agrícolas decorrentes da crescente urbanização do meio 

rural (moradia, turismo, lazer e outros serviços), as atividades de preservação do meio 

ambiente, além de um conjunto de atividades intensivas (olericultura, floricultura, 

fruticultura de mesa, piscicultura, criação de pequenos animais, como rãs, canários, 

aves exóticas) que buscam "nichos de mercado" específicos para sua inserção 

econômica (SILVA et al., 1996, p. 60). 

 

Na coletânea intitulada O espaço rural de Santa Catarina: novos estudos (CAMPOS; 

BRANDT; CANCELIER, 2013), os organizadores apresentam uma breve trajetória do espaço 

 
34 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Documentos Ltda, 1969. 133p.  
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rural catarinense, a qual contribui com reflexões acerca de uma pergunta que sistematicamente 

tem se colocado na presente pesquisa: afinal, o que é o rural de Santa Catarina? Ou, que 

pluralidade de rural pode ser encontrada em Santa Catarina hoje e qual poderia ser mirada no 

período de recorte da pesquisa, durante a existência dos Clubes Agrícolas Escolares? Sabe-se 

que essas perguntas não são passíveis de respostas nos limites desta pesquisa, porém, elas estão 

sendo tomadas como importantes no sentido de evitar um olhar homogêneo e cristalizado para 

o espaço rural estudado. 

Segundo Campos; Brandt; Cancelier (2013, p. 08), até meados do século XIX, o 

espaço rural de Santa Catarina era constituído por duas áreas produtivas: o Litoral e o Planalto. 

Aquele, inicialmente, com roças de subsistência e criação de pequenos animais, depois, com a 

economia baleeira e a produção dos colonos açorianos, que passa de subsistência “a uma 

pequena produção mercantil”; este, com a pecuária em grandes propriedades, dirigida à 

economia tropeira. Em meados do século XIX, os vales litorâneos de Santa Catarina receberam 

imigrantes “alemães, italianos e eslavos, que rapidamente desenvolveram um forte setor rural 

(e também industrial) sobrepujando a economia rural açoriana (à época, já decadente) em 

relação ao mercado regional e mesmo nacional” (CAMPOS; BRANDT; CANCELIER, 2013, 

p. 08-09). A ocupação da região oeste ao Planalto ocorreria em fins de século XIX e início do 

XX, por “migrantes de origem europeia provenientes das áreas de colonização do Rio Grande 

do Sul”, formando uma considerável “economia rural (suínos, aves, produção agrícola), 

transformando todo o Oeste catarinense em importante região agropecuária” (CAMPOS; 

BRANDT; CANCELIER, 2013, p. 09). Esse processo resultou em formações sociais e espaciais 

distintas no território catarinense. Em todas elas, o rural teve papel importante.  

Os autores indicam ainda que as constantes transformações do campo têm 

impulsionado estudos relacionados a “novas formas de produção, novos conceitos, novas 

atividades” que ocorrem “seja em decorrência de interesses capitalistas, seja como uma forma 

de ‘autodefesa’, por assim dizer, do próprio pequeno produtor na luta pela sobrevivência” 

(CAMPOS; BRANDT; CANCELIER, 2013, p. 10). As mudanças nas formas de vivenciar o 

rural são também por eles registradas:  

 

[...] além das questões tradicionais ligadas à produção e vivência no meio rural, é hoje 

comum falar em questões como pluriatividade, produção agroecológica, produção 

orgânica, entre outras designações, além de atividades que se utilizam do rural, mas 

que fogem da caracterização do rural propriamente dito, como é o caso do turismo 

rural. (CAMPOS; BRANDT; CANCELIER, 2013, p. 10). 
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Em artigo da mesma coletânea, Campos (2013) trata de São José, município do litoral 

catarinense, região da grande Florianópolis, e das “faces do rural” em perspectiva histórica. 

Conforme indica o autor, São José é hoje um centro urbano, com indústria e comércio bastante 

dinâmicos. No entanto, características rurais continuam existindo no município. A permanência 

do rural em ambiente urbano pode ser exemplificada pela ocupação de áreas “urbanas” com 

pastagens, criação de gado, produção agrícola, pequenas roças de cana e horticultura, ou ainda 

pelo hábito de deixar animais soltos à beira da estrada e em terrenos baldios35. Apesar disso, 

Campos (2013, p. 33) considera que a permanência de elementos rurais em alguns lugares de 

São José se dá, contemporaneamente, “sem o brilho e a importância de antes”, com pouca 

representatividade na economia do município e de modo “bastante alterado em sua forma e 

conteúdo”.  

No espaço e tempo aos quais se refere a presente pesquisa, a compreensão sobre o 

rural, dizendo de forma mais ampla, parece ser definida em contraposição ao espaço urbano, 

que estão se constituía, bem como às atividades produtivas desenvolvidas. O rural é o lugar 

onde se planta e colhe, onde se lida com a terra, por assim dizer, e onde se honra a vocação do 

Brasil como país agrícola. É o lugar que produz os alimentos a serem consumidos por todos e 

no qual se trabalha com esforço para a grandeza do país. No entanto, há que se matizar a análise, 

pois o rural não é homogêneo, mas plural: é teuto-brasileiro, é caboclo, é ítalo-brasileiro, por 

exemplo – e devido a isso, haveria de ser, em algumas situações, nacionalizado, em outras, 

civilizado e reformado tendo em vista a construção de disposições nos sujeitos para o trabalho. 

Ademais, deve ser assinalado que as formações socioespaciais distintas não apenas constituem 

o rural (plural), mas também são socialmente construídas. Como afirmaria Torre (2020), trata-

se da “produção histórica dos lugares” e do território como resultado da “dimensão concreta do 

agir”.36   

É prudente e necessário explicitar que, em grande medida, as fontes analisadas nesta 

tese refletem a visão dos reformadores e seus projetos, uma vez que são utilizados documentos 

ditos oficiais, ou, ao menos produzidos por agentes que alcançaram posição de distinção na 

educação. Porém, eleger também os Relatórios de Escolas e Grupos Escolares como fontes 

 
35 O costume de deixar animais soltos remete ao “hábito do uso comum da terra que era constante no passado 

por toda a região litorânea catarinense de base sociocultural açoriana” (CAMPOS, 2013, p. 16). 
36 O autor usa a expressão “produção histórica dos lugares” para se referir às “práticas econômicas, sociais, 

culturais e políticas com as quais determinadas populações recriam incessantemente o universo de suas relações 

circunscritas em relação às demandas do mundo externo e as organizam no espaço imediato.” (TORRE, 2020, 

p. 73). 
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proporciona, de alguma maneira, acessar os registros dos ordinários trabalhadores/as da 

educação – e obter indícios quanto às suas performances na operacionalização dos scripts para 

os Clubes Agrícolas. Articular educação e pensamento social sob esses postos de vista, tendo 

no horizonte o rural, a rusticidade e o afã por modernizá-los, parece pertinente e necessário. 

Partindo do entendimento de que é preciso explicitar as características e 

potencialidades das fontes de pesquisa, mas que não menos importante é tratar dos problemas 

e limites a elas inerentes, foi destinada uma seção específica do texto para o assunto, disposta 

a seguir. 

 

1.2.1 As fontes de pesquisa, seus limites e suas possibilidades 

 

A polissemia do conceito de História permite que seja tomada como processo vivido, 

sequência de fatos, memória, conhecimento construído/ciência. Esta é a acepção que interessa 

no momento, ou seja, da História como investigação, produzida por pessoas situadas em um 

determinado contexto sociocultural, num tempo e espaço específicos e que, consequentemente, 

carrega consigo tais marcas. A categoria ‘tempo’ tem, aqui, uma importância especial, dado 

que a temporalidade histórica é múltipla e plural, constituída por transformações e 

descontinuidades, mas também por permanências.  

Uma menção à Fernand Braudel é adequada, quando o autor diz da complexidade 

dessa ciência. Para ele, “não há uma história, um ofício de historiador, mas, ofícios, histórias, 

uma soma de curiosidades, de pontos de vista, de possibilidades, soma à qual amanhã outras 

curiosidades, outros pontos de vista, outras possibilidades se acrescentarão ainda.” 

(BRAUDEL, 2013, p. 92. Grifos no original). Os sucessivos pontos de vista e as possibilidades 

a que se refere Braudel têm relação com a própria constituição da História como ciência, com 

os sentidos a ela (também historicamente) atribuídos, com as formas legitimadas de produzi-la. 

Na apresentação da coletânea O historiador e suas fontes, Pinsky e Luca (2009, p. 07) 

indicam que a “História se utiliza de documentos, transformados em fonte pelo olhar do 

pesquisador”. Trabalhando com conjuntos documentais e suas formas de uso na historiografia, 

as organizadoras indicam que um documento não tem importância em si mesmo, assim como 

um fato não é histórico a priori. Ambos, fato e documento, são eleitos pelo historiador, na 

relação entre o tempo em que vive e o tempo no qual se situa o objeto investigado – e sobre o 

qual busca reunir indícios a fim de constituir uma narrativa possível. Os documentos, portanto, 
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não são fontes desde sempre, eles alcançam este patamar quando problematizados e 

questionados pelo pesquisador. 

Em Doze lições sobre a história, Prost (2014) explicita que não existe História ou fato 

em si e que a História não se define pelos objetos ou documentos, mas pelas questões colocadas 

pelo historiador. As questões são decisivas e por meio delas “é que se constrói o objeto 

histórico, ao proceder a um recorte original no universo ilimitado dos fatos e documentos 

possíveis.” (PROST, 2014, p. 75). São os interesses e as questões do pesquisador que 

estabelecem quais vestígios do passado serão considerados fontes de pesquisa, e uma das 

consequências desse “primado da questão” é a impossibilidade de se fazer uma “leitura 

definitiva de determinado documento” (PROST, 2014, p. 77).  

A busca por, além de inquirir, criticar e desmonumentalizar os/as documentos/fontes 

não pode prescindir de reflexões acerca das relações entre o pesquisador e sua pesquisa. Há que 

se considerar, nessa direção, a inserção da questão histórica, e do historiador, em seu tempo: o 

olhar que lança, o objeto que escolhe, as questões que formula, o que julga relevante (PROST, 

2014). É preciso despir-se de ingenuidade quanto a este aspecto e, de igual modo, buscar 

distanciamento, recuo e vigilância constantes – decisivos na construção da pesquisa. Ademais, 

ancorar-se na teoria e na metodologia, além de colocar os resultados em discussão e em 

tensionamento pelos pares, não parece menos importante.  

Acerca da “honestidade científica” do historiador e a elucidação das “razões de sua 

curiosidade”, Prost apresenta um excerto preciso: 

 

Parece-me que a honestidade científica exige que o historiador, por um esforço de 

tomada de consciência, defina a orientação de seu pensamento e (na medida do 

possível) explicite seus postulados. Que ele se mostre em ação e nos faça assistir à 

gênese de sua obra: a razão da escolha e delimitação de seu tema, assim como a 

maneira de abordá-lo; seu objetivo e o resultado de sua investigação. Que ele descreva 

seu itinerário interior porque toda pesquisa histórica, se for verdadeiramente fecunda, 

implica um progresso na própria alma de seu autor: o ‘encontro com outrem’, dos 

instantes de espanto às descobertas, contribui, por sua transformação, para aprofundar 

o autoconhecimento. (MARROU, 1954 apud PROST, 2014, p 91).37   

 

 
37 Uma nota sobre o livro de Prost: o autor se dedica a ensinar o ofício de historiador (tal qual o artesão ensina 

seu ofício aos aprendizes), recorrendo tanto a considerações próprias quanto a excertos de outros autores. 

Originado das aulas do curso Lições sobre a história, o livro traz uma série de citações, já que não havia 

sentido repetir “com menos qualidade, o que já havia sido afirmado com brilhantismo por uns, com humor por 

outros, e com pertinência, por todos” (PROST, 2014, p. 10-11). Este “apud” que uso no texto é, portanto, 

inspirado na honestidade acadêmica do citado professor. 
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Explicitar “seus postulados” e se mostrar “em ação” são lições importantes de serem 

praticadas na autoria de um texto científico, apesar dos limites para isso e das escolhas que 

precisam ser feitas quanto ao que (dentre as inúmeras vivências de um percurso de pesquisa) é 

pertinente ser dito. Conforme será visto na próxima seção desta tese, tais lições são 

convergentes com a postura dos micro-historiadores ao buscarem explicitar as lacunas e os 

limites da pesquisa, bem como informarem seus leitores acerca de caminhos seguidos e escolhas 

efetuadas. 

Ainda de acordo com Prost (2014), o historiador é alguém pessoalmente envolvido 

com a história que escreve. Tal condição, porém, não resume o trabalho à “opinião subjetiva, 

impulso de seu temperamento e reflexo de um inconsciente superlotado” (PROST, 2014, p. 92). 

Ao contrário, é justamente para alcançar cientificidade no que produz que o historiador deve 

ser consciente e transparente quanto a esta condição, tratando das implicações com seu objeto 

de pesquisa e buscando reconhecê-las: “A questão do historiador deve situar-se, assim, entre o 

mais subjetivo e o mais objetivo” e se formula “apenas se for concordante com documentos em 

que possa encontrar resposta” (PROST, 2014, p. 93). Inserida em teorias (ou “nas modas, que 

permeiam a profissão”), ela desempenha uma função que é profissional, social e pessoal. 

Na busca por “interconectar fontes diversas, deixando que elas se iluminem 

reciprocamente” (BARROS, 2007, p. 183), a empiria usada na construção desta tese é composta 

por artigos da Revista de Educação; jornais localizados na Hemeroteca Digital Brasileira; 

fotografias de Clubes Agrícolas e eventos a eles relacionados; relatórios dos Clubes Agrícolas 

e outras associações escolares de Santa Catarina (nominados “Relatório de Escola e Grupo 

Escolar” ou “Relatórios de Escolas e Grupos Escolares”); relatórios do Departamento de 

Educação; legislação educacional relacionada ao objeto de estudo.  

Uma das fontes da pesquisa é a Revista de Educação, caracterizada nesta tese como 

iniciativa relacionada à chamada Reforma Trindade, levada a efeito em Santa Catarina a partir 

do Decreto n. 713, de 05 de janeiro de 1935, visando à implementação da Escola Nova. Esse 

impresso educacional38 foi publicado nos anos de 1936 e 1937, num total de sete números, em 

seis volumes, como periódico do Departamento de Educação. Produzida pela Imprensa Oficial 

do Estado de Santa Catarina e autointitulada “órgão do professorado catarinense”, essa revista 

 
38 Os impressos educacionais foram decisivos para a disseminação de novos conhecimentos entre o 

professorado, aproximando esse público de um léxico específico das inovações pedagógicas, o que tornaria 

“praticáveis e visíveis as mudanças pretendidas” (VALDEMARIN, 2010, p. 209). Sobre os periódicos como 

fonte, ver, ainda, De Luca (2006). 
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contém textos, ilustrações, fotografias, anúncios. Foi dirigida por um inspetor escolar chamado 

Antonio Lúcio, que também é autor de alguns textos nela publicados. Os exemplares usados 

foram localizados no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina e na Biblioteca Pública do 

Estado de Santa Catarina (alguns fotografados durante o período de Doutorado, outros, ainda 

no Mestrado). Atualmente eles estão disponíveis online, tanto no Repositório Institucional da 

UFSC quanto na Hemeroteca Digital Catarinense.39 

De uma maneira geral e considerando os títulos dos artigos, os assuntos tratados na 

Revista de Educação são os seguintes: higiene e saúde (cuidados com a boca, alimentação 

adequada, medicina e exercício, profilaxia da raiva); analfabetismo (congresso nacional contra 

o analfabetismo); docência (atitude do mestre, o problema do professor); educação física 

escolar; música e educação (o canto nas escolas); estatística do ensino primário; educação cívica 

(a bandeira nacional); metodologia da leitura e da escrita; municípios catarinenses (informações 

sobre alguns municípios); religião e educação (a influência da religião na educação da criança, 

programa de ensino de religião); ensino técnico; personalidades catarinenses (patronos de 

grupos escolares, diretores de Instrução Pública); aniversário da Reforma Educacional de 1911. 

São também reproduzidas circulares do Departamento de Educação, além de veiculadas notícias 

sobre nomeações e remoções de docentes, criação de bibliotecas e caixas escolares, entre outras. 

As páginas da revista contêm ainda hinos, imagens de escolas e cenas escolares, anúncios e 

excertos de livros, entre outros. 

Os Clubes Agrícolas Escolares são citados em todos os números da revista e em alguns 

deles, tratados de forma mais intensa e direta, como no primeiro, em que, imediatamente após 

o Editorial, encontra-se transcrita a tese intitulada Os Clubes Agrícolas Escolares e a educação 

rural, produzida como contribuição da Delegacia dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa 

Catarina ao Congresso Ruralista. Os demais artigos relacionados à temática falam 

especificamente sobre os Clubes Agrícolas de Santa Catarina, ou sobre a Semana Ruralista e as 

Semanas Educacionais (nas quais os Clubes eram assunto recorrente). O Regimento (nacional) 

dos Clubes Agrícolas e a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres também são pautados. Nos 

artigos é possível perceber a relação entre Clubes Agrícolas Escolares, trabalho agrícola, ensino 

ativo, aulas globais, educação física, higiene, nacionalização. Especialmente nos textos que se 

 
39 O Repositório Institucional da UFSC pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

https://repositorio.ufsc.br/ . Quanto aos exemplares da Revista de Educação aí depositados, o número 7 está 

incompleto. A Hemeroteca Digital Catarinense, por sua vez, pode ser acessada em: 

http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/ . Neste ambiente constam os sete números completos do periódico, em 

imagens de melhor qualidade. 

https://repositorio.ufsc.br/
http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/
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referem às Semanas Educacionais, são ressaltadas as vantagens de existência dos Clubes 

Agrícolas para os aspectos citados – seja pelos reformadores da educação catarinense, seja por 

algumas professoras (as que têm seus relatos publicados no periódico) – e é possível perceber 

sua relação com princípios tanto do Ruralismo Pedagógico quanto da Escola Nova, afirmações 

que serão desdobradas ao longo deste texto.  

No periódico em questão é possível acessar a visão dos reformadores do ensino e 

opiniões que vão, na maior parte das vezes, numa mesma direção em relação aos projetos que 

buscavam implementar. Além dos textos indicados, há outras passagens, na revista, que se 

aproximam do objeto de estudo. É o caso de anúncios de livros, como: Educação Rural, da 

professora Noemia Saraiva Matos Cruz; Escola rural – novos rumos, de W. W. Coelho de Sousa 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c); Ler e Aprender, de Alda Fonseca (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936a); ou citações de livros de Alberto Torres (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 

1936b). Há também pequenos excertos e recomendações relativos a hábitos saudáveis de 

alimentação e higiene.  

Os jornais tomados como fonte foram localizados na Hemeroteca Digital Brasileira, 

da Biblioteca Nacional, relacionados quando usados os descritores “clube agrícola” e “clubes 

agrícolas” e o recorte de Santa Catarina. O primeiro deles é A Gazeta – A voz do povo, de 

Florianópolis, que se dizia “sem ligações políticas” ou “sem quaisquer ligações políticas”. O 

proprietário e diretor responsável se chamava Jairo Callado. Dele são usadas cinco notícias, 

publicadas entre setembro de 1935 e maio de 1938. As temáticas abordadas são as seguintes: 

clubes agrícolas, Semana Educativa de Itajaí, sericultura, instrução pública/educação popular. 

Outro jornal é A Notícia, de Joinville, dirigido por Aurino Soares. São quatro as notícias 

localizadas, publicadas entre abril de 1936 e abril de 1940. Os assuntos são: feijão soja40, 

Sociedade Luiz Pereira Barreto, prêmio Alberto Torres para clubes agrícolas de Santa Catarina, 

criação do Serviço de Publicidade do Ministério da Agricultura. Levando em conta estes dois 

jornais, a maior incidência de notícias ocorre em 1936 (com total de três), seguida de 1937 e 

1938, igualmente com duas notícias em cada ano. Além destas, há uma datada de 1935 e uma 

de 1940. 

O terceiro jornal é República – Órgão do Partido Liberal Catarinense, de 

Florianópolis, dirigido por Batista Pereira. No total, foram localizadas vinte e cinco notícias 

 
40 Na notícia “Distribuição Gratuita de feijão ‘Soja’”, a soja é denominada desta forma, como feijão soja, além 

de apresentada como uma novidade, seguida de explicações quanto à natureza do grão e possibilidades de uso 

(DISTRIBUIÇÃO..., 1936, p. 05). 
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entre fevereiro de 1935 e outubro de 1937. A maior concentração é em 1936, com quinze, 

seguida de 1935, com oito. Por fim, 1937, com duas notícias. Pode-se dizer que a ênfase recai 

sobre as iniciativas circunscritas na Reforma Trindade (como as Semanas Educacionais) e sobre 

os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina (ligados à Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres). Os assuntos tratados são: ações da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres em Santa 

Catarina; ações desta Sociedade no Brasil; Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e Clubes 

Agrícolas Escolares; Clubes Agrícolas de Santa Catarina, primeiros Clubes criados; 

comunicado do Clube de Garcia; relatório dos trabalhos do Clube de Massaranduba; Semana 

Ruralista de Santa Catarina; Semana Educacional de Laguna; sericultura em Santa Catarina; 

curso de férias para professores municipais; Semana Educacional de São Francisco; 

Conferência dos secretários estaduais da Agricultura; Natal do pequeno ruralista.  

Outra fonte de pesquisa utilizada é a fotografia. A maior parte das imagens foi 

localizada no acervo iconográfico do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina (APESC). 

As pastas disponíveis foram consultadas e as fotografias que mostravam relação com a 

pesquisa, reproduzidas (fotografia da fotografia) e arquivadas. Nelas são retratadas cenas das 

atividades desenvolvidas no âmbito dos Clubes, os seus associados, as cerimônias de plantio de 

Pau-brasil; ainda, momentos da Semana Ruralista, como reunião de sócios do Clube Agrícola 

Escolar de Tubarão, aulas ministradas pelos “doutores” na parte agrícola da programação, 

visitas realizadas aos Clubes de Garcia e Massaranduba. Há também imagens das Semanas 

Educacionais e de visitas realizadas pela equipe do Departamento de Educação a localidades e 

escolas de Santa Catarina. A maior parte das fotografias compiladas é referente ao período de 

fundação dos primeiros Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina, mas também há aquelas 

que retratam as atividades dessas associações nos anos 1940. Por fim, é importante indicar que 

os documentos deste conjunto, quando usados na tese, recebem a informação do número da 

pasta em que foram encontradas no APESC.  

Além destas fotografias, foram localizadas outras, seja nas páginas da Revista de 

Educação, em Relatórios do Departamento de Educação, nos Jornais ou nos Relatórios de 

Escolas e Grupos Escolares. As imagens encontradas nestes relatórios foram arquivadas e 

apenas algumas aparecem explicitamente no presente texto, apesar de terem sido importantes 

para a compreensão do objeto de estudo (assim como ocorreu com as imagens coletadas no 

APESC e com os documentos escritos tomados como fonte, os quais sempre passam por 

processos de escolha e seleção).   
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No que se refere ao uso da fotografia na historiografia, Burke (2017, p. 25) defende 

que as “imagens, assim como textos e testemunhos orais, são uma forma importante de 

evidência histórica. Elas registram atos de testemunho ocular”41. São “testemunhas mudas”, 

difíceis de traduzir em palavras e que contêm fragilidades, motivo pelo qual há que se ter 

vigilância. Mais do que isso, é preciso desenvolver formas de proceder em sua leitura e 

interpretação, de modo similar ao que metodologicamente vem sendo desenvolvido no uso dos 

documentos escritos. Kossoy (2014, p. 32), por sua vez, afirma que a fotografia é um “intrigante 

documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de informações e detonador de 

emoções”. Lamenta que “as múltiplas informações de seus conteúdos enquanto meios de 

conhecimento têm sido timidamente empregadas no trabalho histórico” (KOSSOY, 2014, p. 

32), o que se relaciona, dentre outras causas, às dificuldades de interpretar um conteúdo que 

está disposto em outros códigos que não o escrito.  

Outra fonte são os relatórios: no acervo do APESC, sob a denominação Relatórios de 

Escolas e Grupos Escolares, estão depositados, de acordo com o instrumento de pesquisa, quase 

250 volumes contendo vários relatórios cada um. A denominação genérica engloba documentos 

diversos produzidos por sujeitos ligados à educação catarinense, especialmente na década de 

1940 (mas também na anterior e posterior), como: relatórios de inspetores escolares e termos 

de visita às escolas primárias, relatórios sobre participação em evento de formação docente 

(Semanas Educacionais), documentação de concurso de seleção de professores, entre outros. 

Em sua maior parte, no entanto, são relatórios de professoras/es (ou alunos/as) sobre as 

associações escolares, como os Clubes Agrícolas.  

Esses volumes, na dimensão aproximada de uma folha ofício, não estão organizados 

por tipo de associação, de modo que num mesmo volume é possível encontrar textos sobre Liga 

Pró-língua Nacional, Museu Escolar, Clube Agrícola, Caixa Escolar, entre outras. Poucos se 

referem a apenas uma delas e, quando isso acontece, costuma se tratar da Caixa Escolar. Os 

Clubes Agrícolas aparecem com bastante frequência, apesar de não ser este o tipo de associação 

mais recorrente: o lugar é ocupado pela Liga Pró-língua Nacional ou pelo Pelotão de Saúde, ao 

 
41 Burke (2017, p. 23) menciona que a presença de um intermediário não é exclusividade da fotografia. Isso 

porque qualifica como ilusória a ideia de que se pode obter qualquer relato sobre o passado que não esteja 

“contaminado por intermediários”. Explica: é “impossível estudar o passado sem a assistência de toda uma 

cadeia de intermediários, incluindo não apenas os primeiros historiadores, mas também os arquivistas que 

organizaram os documentos, os escribas que os escreveram e as testemunhas cujas palavras foram registradas” 

(BURKE, 2017, p. 23-24). 
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que parece (a afirmação não está amparada em dados estatísticos, mas na percepção pelo 

manuseio dos documentos). 

Nem todos os volumes indicados no instrumento de pesquisa foram localizados e, 

dentre estes, nem todos foram consultados e fotografados, especialmente porque não houve 

tempo para isso, considerando os períodos em que, durante a realização desta pesquisa, o 

Arquivo Público esteve fechado42. Assim, foram copiados (fotografados) 598 relatórios, 

datados entre os anos de 1943 e 1949, originalmente dispostos em 55 volumes.43 Alguns deles 

foram escolhidos para uma análise verticalizada: ou por apresentarem mais elementos para tal, 

ou por mostrarem particularidades dos Clubes Agrícolas – seja na forma de escrita do próprio 

relatório (estrutura diferente da maioria, relatório mais sucinto que os outros...), seja pelas 

especificidades nos usos das prescrições. Ademais, uma espécie de equilíbrio foi buscada nos 

relatórios selecionados para serem citados na tese, inclusive em sua distribuição entre os anos 

a que se referem, apesar de este ter sido um critério atendido apenas em parte, já que a 

quantidade de relatórios por ano é diferente, considerando o acervo original.  

Os Relatórios de Escolas e Grupos Escolares respondem a uma determinação oficial e 

se supõe que um dos objetivos de seus autores (além de cumprir a norma) era dar a ver imagens 

não conflitantes com as expectativas dos responsáveis por gerir a educação no Estado (como 

inspetores escolares e chefias do Departamento de Educação). Este, por suposto, é um dos 

limites da fonte – ou, ao menos, uma característica que sugere atenção e cautela. Apesar disso, 

vale ressaltar que performances um tanto diferentes do esperado foram localizadas, conforme 

poderá ser constatado no conteúdo do capítulo 3 deste texto.  

Alguns relatórios citam materiais enviados pelo Ministério da Agricultura, como 

livros, revistas, ferramentas próprias ao trabalho agrícola, bem como normatizações expedidas 

 
42 Durante o período de realização desta investigação, o APESC esteve fechado em algumas ocasiões. 

Inicialmente, por falta de pessoal para atender os usuários do setor de pesquisa; depois, por ter sido afetado por 

chuvas devido a problemas estruturais do prédio, situação que atingiu parte do acervo. Então, o público ficou 

mais um tempo sem atendimento (o pessoal disponível na instituição foi alocado nas atividades de recuperação 

dos documentos atingidos e reorganização dos espaços de guarda). Devido a essas duas situações, o 

cronograma de pesquisa precisou ser adequado à disponibilidade de acesso ao local onde as fontes 

estavam/estão depositadas. Um terceiro momento de fechamento ocorreu devido à pandemia da COVID-19 e, 

apesar de a coleta dos documentos não ter sido finalizada, a situação da pandemia impediu o retorno ao 

APESC. Esta situação obviamente impactou a pesquisa, inclusive porque o retorno ao local de guarda se 

mostrou importante após o Exame de Qualificação e nos meses finais de escrita da tese.  
43 Estes documentos se referem especificamente aos Clubes Agrícolas Escolares, mas também foram colhidos 

relatórios sobre outras associações, por tratarem de suas características e mostrarem pontos de convergência 

entre o trabalho por elas desenvolvido, levando em conta seus diversos tipos – pois, apesar das especificidades 

de cada associação escolar, elas desenvolviam um trabalho integrado entre si e eram agrupadas em torno de 

características e objetivos comuns. 
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pelo Departamento de Educação e que chegavam até as escolas. Estes documentos legais sobre 

as associações escolares também são usados como fonte de pesquisa, especialmente aqueles 

direta ou indiretamente indicados nos próprios relatórios. Assim, a legislação foi usada como 

fonte de maneira tópica, não se constituindo em foco principal da análise e, portanto, não sendo 

estudada de modo mais amplo (o que incluiria a problematização sobre as variáveis relativas à 

sua produção). De modo similar foram tomados os relatórios do Departamento de Educação. 

Em suma, os documentos oficiais considerados são os seguintes:  

* Relatórios do Departamento de Educação, referentes ao período entre 1936 e 1938, 

que trazem contribuições para a compreensão dos Clubes Agrícolas Escolares, especialmente 

os primeiros instituídos em Santa Catarina, de forma articulada ao contexto mais amplo da 

educação no Estado e às mudanças pelas quais esta vinha passando.44 

* Decretos e circulares que tratam dos Clubes ou outras associações: esses documentos 

também são considerados e utilizados de forma tópica, de modo articulado às outras fontes, 

anteriormente citadas. A finalidade de usá-los é perceber contextos mais amplos relacionados 

à educação catarinense, ao lugar dos Clubes Agrícolas Escolares nesse/s projeto/s e nos 

scripts/roteiros compartilhados para tais associações.45 

Além dos princípios teóricos já explicitados neste texto, a leitura e a análise das fontes 

de pesquisa foram realizadas com base em algumas lentes teórico-metodológicas, notadamente 

a noção analítica de repertório e a abordagem da micro-história, as quais são apresentadas e 

brevemente discutidas no tópico que segue.  

  

1.2.2 Balizas para leitura e interpretação das fontes 

 

O desafio de alimentar-se da teoria de modo ancorado à empiria foi algo que permeou 

a construção deste trabalho. Uma das primeiras ações coerentes com essa assertiva foi a decisão 

de que o referencial teórico-metodológico da pesquisa precisaria ser outro, diferente do que 

apontava o projeto de ingresso no Doutorado. A cada avanço dado na leitura e análise das fontes 

de pesquisa ficava mais evidente que os Clubes Agrícolas Escolares ‘sugeriam’ outras lentes.  

 
44 A lacuna gerada pela impossibilidade de retorno ao APESC após o Exame de Qualificação, a fim de acessar 

normatizações para os Clubes e outras associações escolares, foi parcialmente resolvida com o uso destes 

relatórios (recolhidos durante o período do Mestrado). 
45 Da mesma forma que indicado na nota anterior, os decretos e circulares fazem parte do acervo pessoal 

(recolhidos no período do Mestrado) e, ainda, do acervo de colegas pesquisadoras. 
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Havia um aparente impasse nos documentos sobre os Clubes Agrícolas de Santa 

Catarina devido ao fato de que essas associações apresentavam relação direta tanto com 

princípios da Escola Nova quanto com o Ruralismo Pedagógico, e foi isso que levou às 

primeiras aproximações com o conceito de repertório. Tomado como ferramenta para pensar o 

objeto, o repertório possibilitou que fosse colocada em evidência a ação e autoria dos agentes 

sociais nos usos das ideias, imagens, teorias, dos recursos variados aos quais têm acesso – que, 

não raras vezes, são usados de forma combinada, sem aparente preocupação com 

compatibilidade ou coerência. Ou seja, o conceito contribuiu para que a realidade social fosse 

vista do modo mais complexo e dinâmico, menos idealizado, uma vez que admite o uso 

concomitante de ideias conflitantes sem que isso pareça problemático. Assim, ajudou a olhar 

para os Clubes naquilo que eles mostravam e não no que se queria/esperava ver.  

Nestes casos, entender que não se trata de discursos ou posicionamentos científicos 

‘puros’, preocupados com a coerência e a objetividade, ou com a comprovação e sustentação 

do que está sendo dito, é útil à análise. Ao contrário, a tônica parecem ser as estratégias políticas, 

as ações cotidianas, em que as ideias e os conceitos mobilizados servem para justificar, 

embasar, argumentar em favor de certas ações e certos posicionamentos. Tais posições e 

escolhas tomadas pelos agentes estão relacionadas a intenções, adesões, recusas, relações de 

poder. Assim, apesar das disputas entre ruralistas e escolanovistas quanto às posições que 

seriam alcançadas por seus projetos, por exemplo, a forma como os repertórios desses 

movimentos foram usados pelas pessoas ‘comuns’ é plural e permitiu, inclusive, o uso 

combinado de ambos. 

Um repertório é composto por ideias, imagens, representações, práticas, linguagens, 

recursos variados compartilhados e conhecidos num determinado espaço e tempo. Apresenta a 

característica de ser duradouro, mas é usado de maneira seletiva e autoral pelos agentes. A 

necessidade de fundamentação e adensamento da assertiva chama ao debate especialmente dois 

autores: Charles Tilly e Angela Alonso. Esta por mobilizar o conceito no Brasil, por utilizá-lo 

para estudar movimentos intelectuais e políticos e ser a autora que dá suporte à construção desta 

tese e às investigações desenvolvidas por colegas dos Programas de Pesquisa Moderno, 

Modernidade, Modernização e A educação nos projetos de Brasil, no âmbito dos quais a tese 

foi planejada e desenvolvida. Aquele por tê-lo usado como noção analítica em seus estudos 

sobre ações coletivas e movimentos sociais.  
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A historicização do conceito mostra que, se no final da década de 1970, o “repertório 

de ações coletivas” assumia, nos trabalhos de Tilly, o sentido de “conjunto de formas de ação”, 

os escritos dos anos 1990 trazem-no como “repertório de confronto”, no qual se sobressaem as 

interações e as interpretações das rotinas, tendo em vista a ação dos agentes ao interpretá-las e 

improvisar a partir delas. Ou seja, o “conceito se torna relacional, iluminando a interação dos 

autores, nunca suas ações isoladas” (ALONSO, 2012, p. 22-25). A abordagem relacional, que 

confere destaque às interações e aos usos, ficou mais evidente nos últimos textos do autor, com 

a ênfase nas performances por ocasião dos usos dos repertórios em situações de conflito 

político. Com base em Tilly, Alonso explicita que as performances, além de “modulares” (o 

que permite, por exemplo, “reconhecer a mesma manifestação de rua em diferentes contextos”), 

são também “singularizadas pelos usos”, agregando o que há de cultural e local (ALONSO, 

2012, p. 29). Uma passagem específica do texto em questão é ilustrativa quanto ao percurso de 

Charles Tilly na elaboração do conceito de repertório:  

 

Tilly partiu, em 1976, de uma noção de repertório como formas de ação reiteradas em 

diferentes tipos de conflito; abordagem estruturalista e racionalista, concentrada na 

ligação entre interesse e ação e privilegiando atores singulares. Trinta anos depois, o 

conceito se apresenta relacional e interacionista, privilegia a experiência das pessoas 

em interações conflituosas, e o uso e a interpretação dos scripts em performances, a 

nova unidade mínima do repertório. A adição de performance e o olho nas interações 

foi seu modo de adensar a agency e mitigar o estruturalismo de origem. Tilly começou 

botânico das formas de protesto, classificando, categorizando, discernindo padrões e 

permanências, e chegou a músico atento ao improviso e ao contingente na 

interpretação das partituras sociais, as interações (ALONSO, 2012, p. 32. Grifos no 

original). 

 

A criatividade e o improviso precisam ser levados em consideração quando se toma o 

conceito de repertório, conforme indica Alonso (2012). As improvisações dos agentes sociais 

são feitas a partir de scripts (ou, roteiros compartilhados), numa relação entre forma e 

circunstância. A maneira como a autora se refere ao improviso interessa a essa discussão: 

“capacidade dos atores de selecionar e modificar as performances de um repertório, para ajeitá-

las a programas, circunstância e tradição locais, isto é, o contexto de sentido daquele grupo, 

naquela sociedade” (ALONSO, 2012, p. 32). De modo similar à interpretação musical feita por 

jazzistas, nas partituras sociais as interpretações ocorrem de forma inventiva e autoral via 

performances dos agentes, por suas ações e interações, ou seja, pelas interpretações e pelos usos 

que fazem dos scripts compartilhados. 

Apesar da relevância dada, nesta pesquisa, à perspectiva “relacional e interacionista” 

no que se refere ao conceito de repertório – ou, nas interpretações, escolhas, improvisações dos 
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agentes frente aos roteiros compartilhados – é importante considerar as “formas de ação”. Isso 

porque o conceito também se refere a formas de ação e experiências compartilhadas pelos 

agentes. Os Clubes Agrícolas Escolares, nesse sentido, além de mobilizarem repertórios e 

contribuírem para a produção de um repertório para dizer do rural e dos seus habitantes, podem 

ser vistos, eles mesmos, como repertório, uma vez que, dentre as demais associações escolares 

(e mantendo com elas aproximações), podem ser tomados como um jeito de proceder (não 

único, mas com variações) a fim de que a escola fosse mais moderna, promovesse uma espécie 

de ensino globalizado, socializasse as crianças de modo não dissonante do sentimento de 

pertencimento ao seu meio social (em muitos casos, o ambiente rural), desenvolvesse nelas 

atitudes e ações coerentes com as exigências da vida em sociedade. 

Nessa esteira de pensamento, a Escola Nova e o Ruralismo Pedagógico, como 

movimentos educacionais, tiveram seu repertório constituído a partir de outros repertórios já 

existentes, assim como das performances dos agentes que os representavam, na relação com 

outros agentes sociais e instituições. O repertório escolanovista brasileiro – o do projeto oficial 

dos chamados pioneiros –, para citar um caso, foi sendo alimentado por ideias estrangeiras, 

além de selecionado e modificado pelas circunstâncias e tradições locais, pelas performances 

dos sujeitos ao interpretarem o script. Portanto, essas performances particulares modificaram o 

repertório original, de modo que ser/fazer Escola Nova também passou a ser/fazer essa Escola 

Nova ‘modificada’ em relação ao projeto tido como oficial.  

Alonso (2012) fala em variações nos usos do conceito tillyano. É o caso de “repertório 

cultural”, usado por Ann Swidler e pela própria Alonso e sua relação com a metáfora da “caixa 

de instrumentos” ou “caixa de ferramentas”. Tal variação do conceito (repertório cultural) é 

mobilizada por alguns autores que foram interlocutores de pesquisa, como é o caso de Lobo 

(2018). Sua tese, intitulada Balthazar Góes, Helvécio de Andrade e Ávila Lima: três professores 

e suas estratégias na difusão do método intuitivo em Sergipe (1890-1930), ajuda a pensar nas 

flexibilizações dos usos de um repertório, relacionadas às circunstâncias variadas, situadas no 

tempo e no espaço. Pela atenção às performances confrontacionais, ela dá visibilidade ao 

conflito como eixo fundamental da vida social, quando, dentre outras passagens, afirma o 

seguinte quanto aos três professores estudados: “suas defesas foram construídas a partir de um 

repertório cultural que alavancava seus interesses políticos, culturais, educacionais e também 

pessoais” (LOBO, 2018, p. 141). Remete a algo que já havia sido objeto de reflexão na presente 
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pesquisa: a mobilização de variados repertórios por um mesmo agente ou grupo, inclusive em 

se tratando de repertórios oriundos de movimentos ou projetos conflitantes entre si.  

Ao tratar das formulações dos três professores sobre o método intuitivo, Lobo (2018) 

mostra a pluralidade do que esses sujeitos liam (autores nacionais e estrangeiros, não apenas 

ligados à discussão do método intuitivo) e ouviam. Explicita que eles fizeram adaptações e 

seleções ao construírem seus entendimentos quanto ao método intuitivo e que havia certa 

mistura de teorias em tais formulações. Exemplo disso é a passagem do método intuitivo para 

o da escola ativa, que aparece conceituado, em algumas fontes de pesquisa, como uma espécie 

de continuidade, conforme é possível identificar no excerto a seguir: “[a Escola Ativa] não é 

mais que a prática do método objetivo, animada por processos ativos, dinâmicos – palavra nova 

de uma ideia velha.” (ANDRADE, 1930 apud LOBO 2018, p. 124); ou na citação abaixo 

destacada: 

 

A escola ativa, já que é preciso adotar um título novo, era a mesma escola fundada 

pela reforma de Caetano de Campos em São Paulo e a mesma criada em 1911 por 

Carlos Silveira em Sergipe. Já os métodos ativos eram apenas aperfeiçoamentos, 

desdobramentos do método intuitivo (ANDRADE, 1931 apud LOBO, 2018, p. 120). 

 

Na leitura dos excertos, a falta de precisão pode incomodar, mesmo se mantidas no 

horizonte as diferenças entre discurso político e discurso científico. No entanto, além do 

incômodo inicial, é preciso indagar sobre as intencionalidades políticas das afirmações dos 

sujeitos pesquisados por Lobo (2018) e suas performances confrontacionais ao indicarem mais 

continuidades do que descontinuidades entre os métodos intuitivo e ativo. Ademais, é 

necessário considerar que a mistura de teorias e métodos nos argumentos de tais sujeitos poderia 

não ser vista por eles como um problema. Novamente são possíveis aproximações com a 

presente pesquisa: o inicial estranhamento quando se constatou que o repertório da Escola Nova 

e do Ruralismo Pedagógico eram usados juntos, nos documentos consultados, pelos mesmos 

agentes sociais; ou a constatação de que a adesão à Escola Nova/Ativa não excluía a 

possibilidade de defender a chamada vocação agrícola do país ou de acrescentar àquela 

elementos do catolicismo, inclusive por agentes da educação pública estadual, diretamente 

vinculados ao Departamento de Educação.46  

 
46 Apesar de não ser objeto de análise, essa mistura entre a defesa de uma escola nova e ativa e elementos do 

catolicismo em Santa Catarina pode ser verificada na programação da Semana Ruralista e das Semanas 

Educacionais, bem como no conteúdo da Revista de Educação. 
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Algo a ser considerado é a leitura retrospectiva que se faz desses movimentos 

educacionais, enquadrando-os numa divisão entre os grupos e seus projetos. É preciso ter no 

horizonte que a disputa pela construção de sentidos sobre um ou outro movimento educacional 

é alvo de estratégias de ação e de performances de confronto. Assim, a constituição e os 

contornos dos próprios agrupamentos devem receber, eles mesmos, um olhar de estranhamento 

do pesquisador/historiador. Dizendo de outro modo, certa mistura entre método intuitivo e 

ativo, ou a combinação entre Escola Nova e Ruralismo Pedagógico, a não ser que se esteja 

falando sobre os sujeitos que disputavam pela unidade e coesão desses movimentos, pode 

parecer um problema apenas para os pesquisadores que lançam sobre eles um olhar 

retrospectivo. Mais uma vez é pertinente a alusão à metáfora da “caixa de ferramentas” usada 

por Alonso (2002; 2012) quando trata do repertório cultural – e a referência aos recursos, ideias 

e práticas variados que os agentes acessam e escolhem mobilizar em determinada situação de 

disputa.  

Conforme é possível analisar no conteúdo até aqui explicitado, incluindo o próprio 

título e o sumário da tese, o conceito de repertório permeou a formulação deste texto, seja no 

que se refere à busca por identificar repertórios contidos na proposta dos Clubes Agrícolas 

Escolares, seja pela percepção quanto à participação dessas associações na construção de um 

repertório sobre o meio rural e os seus habitantes, ou na escolha por iniciar a história dos Clubes, 

no capítulo 2, trazendo algumas performances localizadas. A atenção aos usos em relação aos 

scripts – portanto, às particularidades – aproximou o que estava sendo elaborado na pesquisa 

com a abordagem da micro-história, que será logo tratada neste texto.  

Antes disso, porém, e a fim de ilustrar como os Clubes Agrícolas Escolares estão sendo 

analisados na tese, quais instâncias são consideradas e como estão sendo compreendidas 

levando em consideração a noção de repertório, foi elaborado um esquema, disposto na Imagem 

1, e seguido de uma breve explicação.  
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Fonte: produção própria (2021). 

 

 

A representação busca mostrar as três instâncias que estão sendo tomadas para análise 

dos Clubes Agrícolas Escolares e dos repertórios por eles mobilizados. Para isso, as indica de 

modo articulado à compreensão quanto ao que está sendo tomado como script e como 

Clubes Agrícolas Escolares de SC 

Performance; Script 

 

Clube Agrícola Escolar x, y, z... 

(cada Clube do universo estudado) 

Performances 

Clubes Agrícolas Escolares – 

proposta nacional (SAAT ou MA) 

Script 

Imagem 1 – Instâncias consideradas na análise dos Clubes Agrícolas Escolares 
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performance. O esquema inicia apresentando a instância de análise mais ampla na presente 

pesquisa. Isso porque a proposta ‘nacional’ para os Clubes Agrícolas Escolares é o primeiro 

script/roteiro compartilhado aqui considerado sobre o que é um Clube Agrícola Escolar. 

Levando em conta o recorte temporal da pesquisa, foi um script prescrito inicialmente pela 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (SAAT) e, posteriormente, pelo Ministério da 

Agricultura (MA). Apesar de o âmbito transnacional não fazer parte do recorte, seria ingênuo 

dizer que o nacional é a última esfera e que os Clubes Agrícolas não se alimentam de ideias 

estrangeiras. Pelo contrário, os repertórios identificados na proposta dessas associações 

escolares são todos de âmbito que ultrapassa o nacional: escolanovismo, ruralismo, 

associativismo, nacionalismo. Nesse sentido, se a análise recaísse também sobre os Clubes 

Agrícolas Escolares em perspectiva transnacional, a proposta nacional/brasileira poderia ser 

aqui considerada, além de script, performance.47  

Na sequência, está a segunda instância, aquela que aparece como intermediária. É a 

que se refere ao Estado de Santa Catarina, da qual é representante o Departamento de Educação, 

e que pode ser tanto considerada performance – do que é prescrito nacionalmente – quanto 

script – por se tratar de um órgão responsável por gestar a educação escolar e, assim, ditar às 

escolas modos de proceder e funcionar. Desdobrando o que acabou de ser dito, há que ser 

considerado que os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina não se encerram em si 

mesmos, pois estão relacionados (no mínimo) a uma proposta nacional para tais associações. 

No que diz respeito à unidade federada analisada, eles ambientam-se inicialmente no contexto 

da chamada Reforma Trindade, ao mesmo tempo em que são atravessados pela realidade e pela 

cultura local. Neste sentido, a proposta catarinense está sendo considerada uma performance da 

proposta nacional e, por isso, mobiliza os repertórios acima indicados como constituintes dos 

Clubes Agrícolas nacionais. Mas por ser performance, o faz de modo adaptado e não como 

mera cópia e transposição.  

A pesquisa mostra que, na realidade catarinense, o escolanovismo e o ruralismo 

pedagógico coexistiram nas performances quanto à proposta dos Clubes Agrícolas (e no script 

passado pelo Departamento de Educação às escolas primárias e seus professores). Uma ressalva 

se faz importante: afirmar que coexistiram indica que, nos usos feitos pelos agentes sociais, as 

 
47 Caso o recorte temporal fosse ampliado para as décadas de 1950 e 1960, a hipótese é que a instância 

transnacional precisaria ser necessariamente considerada na análise, pois os Clubes Agrícolas Escolares 

brasileiros contam mais intensamente, neste período, com formulações de organismos transnacionais e 

diretrizes provenientes de acordos de cooperação com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. 
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ideias relacionadas a esses repertórios puderam ser mobilizadas concomitantemente. Isto não 

significa defender a ausência de conflitos e disputas em torno dos debates e projetos 

educacionais – e parte-se de um pressuposto justamente contrário a isso. O que está sendo dito, 

portanto, é que se trata de níveis, ou camadas diferentes, e que os embates travados entre os 

defensores e opositores de um projeto ou movimento educacional não excluem a possibilidade 

de que, em outra camada, os agentes façam usos variados desses repertórios, inclusive 

combinando-os sem grandes preocupações com a coerência acerca do que poderia parecer 

contraditório entre si.48  

Por fim, é apresentada a última instância de análise, a de nível micro, representada 

particularmente pelos Clubes Agrícolas Escolares estudados (cada um deles). A busca por 

apreender as particularidades dos Clubes é sustentada pelo entendimento quanto aos usos 

autorais que fizeram dos roteiros compartilhados sobre o que é ser um Clube Agrícola Escolar. 

Nessa esteira de pensamento, na mobilização dos scripts do Departamento de Educação (ou da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, ou do Ministério da Agricultura), cada escola e Clube 

desenvolveu suas performances, de acordo com as escolhas, interpretações e as condições 

concretas para ação. Logo, não é demais considerar que pode haver performances inovadoras 

e/ou contestatórias. E em via de mão dupla, os usos podem contribuir, ademais, para alimentar 

e modificar o script.49  

Faz-se necessário indicar que a esfera micro está representada por alguns Clubes 

Agrícolas Escolares de Santa Catarina, uma vez que seria inviável, no âmbito de um trabalho 

monográfico e considerando os objetivos aqui postos, contemplar todos. Outro aspecto a ser 

citado é a inexistência de documentação disponível para isso. Assim, foram escolhidos alguns 

 
48 Essa ideia de ‘camadas’, que durante um tempo eu não conseguia explicar melhor, mas que me acompanhou 

na construção da tese, encontrou eco em duas passagens específicas. A primeira lida em Revel, a segunda, em 

Ginzburg. O encontro com cada uma e a sensação de me sentir contemplada naquilo que estava escrito foram 

ocasiões de alegria e entusiasmo na feitura do trabalho. Revel, ao defender a importância da variação de escalas 

e seu benefício analítico (tendo em vista a complexidade das dinâmicas sociais), fala em “estrutura folheada do 

social” (REVEL, 1998a, p. 14). A percepção imediata ao ler isso foi que ele conseguiu encontrar uma 

expressão muito melhor para a ideia das camadas que eu percebia na realidade estudada. Após isso, ver a 

palavra “camada” sendo usada por Ginzburg não foi menos instigante. Analisando seu próprio percurso de 

pesquisa sobre os benandanti, afirma: “Por meio dos contos dos benandanti sobre as lutas noturnas, ‘em 

espírito’, para a fertilidade dos campos contra bruxas e bruxos, assistimos à emersão de uma camada profunda 

de cultura camponesa, acima da qual se tinha sobreposto uma camada cristã mais superficial (‘era preciso lutar 

pela fé’).” (GINZBURG, 2020, p. 343. Grifos no original). 
49 Vale ressaltar e desdobrar o argumento anterior dizendo que os scripts não são fixos e que as performances 

podem alimentá-los e contribuir para sua modificação. Com isso, é fundamental considerar que informações 

sobre as performances das escolas e dos Clubes Agrícolas Escolares catarinenses (e suas possíveis inovações) 

circularam, e numa via contrária, possivelmente alimentaram mudanças no script do Departamento de 

Educação para tais Clubes. 
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Clubes, tendo como principal critério de seleção a quantidade de vezes em que apareceram nos 

documentos compilados e tomados como fonte de pesquisa e as informações que estes 

documentos contêm. Tais Clubes, portanto, foram analisados em suas performances, ou, 

naquelas disponíveis ao olhar contemporâneo.  

Importante enfatizar aqui a busca pelo olhar microscópico e por ver as particularidades 

de alguns Clubes Agrícolas de Santa Catarina, na relação entre escalas e na tentativa de 

encontrar respostas a questões que, no fim das contas, são gerais. A perspectiva relacional 

também deve ser assinalada. Fazendo referência à representação gráfica anteriormente disposta 

(Imagem 1), isso fica de algum modo marcado pelas setas laterais do esquema, que sugerem 

relações entre os scripts e as performances, mostrando que não se trata de via de mão única – e 

que os usos podem causar mudanças nas prescrições. Ademais, tampouco as instâncias serão 

tratadas, no texto, com qualquer tipo de proeminência da/s maior/es sobre a/s menor/es.  

Quando pergunto o que são os Clubes Agrícolas Escolares, vejo que esse 

questionamento poderia valer para muitas situações, muitos contextos e recortes. Mas na 

pesquisa, ocupo-me dos Clubes catarinenses localizados na empiria, ou seja, aqueles que 

especificamente estou estudando. Não posso dizer que outros Clubes funcionavam da mesma 

forma, mas as respostas obtidas sobre os pesquisados podem servir para compreender melhor 

tais associações, suas relações com o universo escolar e com o meio social. Podem servir 

também para que outras pesquisas sejam realizadas, sobre outros Clubes, em outros tempos e 

espaços. Ocupo-me das particularidades tanto quanto consigo, apesar de saber dos limites para 

alcançá-las, uma vez que se trata de intenções e desejos, nem sempre praticados em sua 

integralidade, seja pelos limites da empiria, seja da própria pesquisa.  

Na Apresentação do livro Jogos de escalas: a experiência da microanálise, Jacques 

Revel fala sobre a necessidade de se “reconhecer que uma realidade social não é a mesma 

dependendo do nível de análise” ou “da escala de observação” escolhida na investigação 

(REVEL, 1998a, p. 12). Para analisar as manifestações do movimento da Escola Nova em Santa 

Catarina essa afirmação se mostrou coerente. E passou a ser importante também para analisar 

os próprios Clubes Agrícolas Escolares: nem todos alcançaram projeção, como o Clube 

Agrícola Fritz Müller, de Garcia, Blumenau (conforme será mostrado no capítulo 2); nem todos 

trabalharam apenas com o cultivo de legumes e flores nas casas dos alunos por falta de cerca, 
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como o Clube Agrícola Silva Jardim, de Araranguá (ReEscGE, 1946_8)50; nem todos venderam 

seus produtos para a cozinha da escola vizinha, como o Clube Agrícola João Barbosa 

Rodrigues, de São Francisco do Sul (ReEscGE, 1944_6); nem todos fizeram uma Campanha 

da pedra, como o Clube Agrícola Orestes Guimarães, de Campo Alegre (ReEscGE, 1947_4); 

nem todos os professores responsáveis pelos Clubes foram enfáticos solicitando atitude ao 

Departamento de Educação, como o da Escola Mista Estadual de Rio da Estiva, Itaiópolis, que 

cobrou o registro do Clube, haja vista o “regente desta escola, para conseguir o dinheiro do 

povo, ter declarado que o Governo iria dora em diante beneficiar muito os colonos desta 

localidade” (ReEscGE, 1946_3). Mirar os Clubes apenas em seu conjunto mais amplo não 

permitiria ver essas especificidades.  

Em vez de se referir ao tamanho, a escala de análise diz respeito ao foco e à forma 

como o objeto é abordado. Revel defende que nenhuma escala é mais importante do que a outra, 

o que fica explícito no excerto a seguir, no qual o autor está apresentando os textos que 

compõem o livro Jogos de escalas e agrupando-os em dois conjuntos:  

 

[...] duas posições essenciais se esboçam entre nós [os autores da coletânea] no que 

respeita às relações entre as abordagens micro e macroanalítica. A primeira, que é a 

do signatário destas linhas [...], vê no princípio da variação de escala um recurso de 

excepcional fecundidade, porque possibilita que se construam objetos complexos e 

portanto que se leve em consideração a estrutura folheada do social. Ela afirma ao 

mesmo tempo que nenhuma escala tem privilégio sobre a outra, já que é o seu cotejo 

que traz o maior benefício analítico. (REVEL, 1998a, p. 14). 

 

É de inspiração no que acabou de ser dito a escolha por tentar usar o recurso da 

variação de escala nesta pesquisa como benefício analítico, a fim de mirar de forma mais 

complexa a realidade estudada. Fazendo uma aproximação com a noção de repertório, procuro 

olhar os Clubes Agrícolas Escolares em suas singularidades, em suas performances, mas 

também busco vê-los sob outros pontos de vista, tomando os scripts. Foi essa trama que a 

representação gráfica (Imagem 1) buscou representar.  

Ainda sobre a escala de análise, Revel afirma, no capítulo intitulado “Microanálise e 

construção do social”, do mesmo livro citado, que “a escolha de uma escala particular de 

observação produz efeitos de conhecimento, e pode ser posta a serviço de estratégias de 

conhecimentos”, já que não se trata exatamente de diminuir ou aumentar o tamanho do objeto, 

 
50 A nomenclatura ReEscGE, que significa Relatório de Escola e Grupo Escolar ou Relatórios de Escolas e 

Grupos Escolares, está sendo usada para designar esses documentos e aparecerá no decorrer de todo o texto 

para referenciá-los. Ao final, na listagem de Referências, a entrada de tais documentos é feita por “SANTA 

CATARINA. Relatório de Escola e Grupo Escolar”, seguida das outras informações necessárias. 
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mas de “modificar sua forma e sua trama”: a mudança da escala, portanto, “não consiste apenas 

em representar uma realidade constante em tamanho maior ou menor, e sim em transformar o 

conteúdo da representação (ou seja, a escolha daquilo que é representável).” (REVEL, 1998b, 

p. 20). 

O autor trata da micro-história como abordagem historiográfica, de “caráter 

extremamente empírico” que é “inseparável de uma prática de historiadores, dos obstáculos e 

das incertezas enfrentados ao longo de caminhos” sempre diversos, das experiências “de 

pesquisa” (REVEL, 1998b, p. 16). Giovanni Levi (2020a), por sua vez, conceitua a micro-

história com um método que trabalha com problemas gerais em situações específicas, como 

uma “ciência das perguntas gerais e das contestações locais, particulares” que buscam preservar 

as “especificidades das realidades, das análises, das explicações”, sem generalizá-las.51 A 

importância da empiria é também lembrada por Levi (2021), assim como o caráter experimental 

da micro-história. Nessa direção, adverte que os documentos apresentam sempre 

“enfermidades” relacionadas à sua produção, motivo pelo qual é preciso atenção. Apesar disso, 

eles são uma espécie de cercamento inicial do trabalho historiográfico, pois, sem 

documentos/fontes não é possível produzir. Defende, assim, uma História “localizada”, nos 

arquivos e nos documentos.52 

De modo coerente ao que já vinha sendo pensado e produzido, a escolha pela 

abordagem da micro-história trouxe elementos adicionais e adensou/fundamentou percepções 

e análises que estavam sendo realizadas. Os estudos sobre esta abordagem contribuíram de 

diversas formas para o trabalho e ensinaram, dentre outras coisas: a ser honesta com os futuros 

leitores do texto, explicitando lacunas e limites da pesquisa, e a mantê-los informados, tanto 

quanto possível, dos caminhos, das escolhas e etapas da investigação (o limite disso pode ser, 

ele mesmo, uma lacuna do trabalho); a buscar, mesmo na aparente uniformidade, as 

diferenciações e particularidades; a evitar homogeneizações e generalizações; a ver o particular 

como possibilidade de pensar o geral, especialmente quanto às questões colocadas; a buscar 

 
51 Na conferência intitulada História Conectada, Global History, Micro-História, Giovanni Levi (LEVI, 2021) 

fala novamente sobre essa relação entre perguntas gerais e contestações locais, usando como exemplo a 

partitura e a execução musical. Diz ele que a partitura é algo geral, que na pesquisa historiográfica pode ser 

relacionada à pergunta que o historiador se coloca, ao passo que as execuções e interpretações musicais feitas 

com base numa mesma partitura mostram possibilidades variadas, que podem ser relacionadas às contestações 

locais, às especificidades das respostas à pergunta (geral) feita. As interpretações da partitura nunca poderão ser 

generalizadas, porque nenhuma execução/interpretação musical será igual à outra, assim como as respostas de 

pesquisa são diversas, mesmo quando relacionadas a uma pergunta geral. 
52 Neste caso anuncia concordância com o historiador S. Subrahmanyam, que defende uma História sempre 

localizada nos arquivos e documentos (LEVI, 2021). 
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fazer uma História “localizada” (ao invés de “local”), que formula “perguntas gerais” e sugere 

“soluções locais diferentes”; a desconfiar dos documentos, que possuem o que Giovanni Levi 

(2020a) chamaria de “enfermidades nativas”; a dar atenção especial à empiria, já que se trata 

de uma abordagem “de caráter extremamente empírico”, como diria Revel (1998b, p. 16); a 

buscar captar algo das dinâmicas sociais – que são complexas e repletas de multiplicidade – 

quando vejo as pessoas e as relações entre elas; a não aderir ingenuamente à ideia de uma 

temporalidade progressiva e linear, tendo em vista a pluralidade dos tempos e espaços; a buscar 

pistas, indícios e seguir os rastros, amarrando e tecendo os fios que vão aparecendo na pesquisa; 

a ouvir a intuição.53 

A micro-história se preocupa com os aspectos particulares e, pelo olhar microscópico, 

trabalha com questões gerais. Ler sobre isso e me apropriar dessa premissa foi fundamental, 

pois a busca das particularidades era justamente o que eu estava tentando fazer, já com o uso 

da noção analítica de repertório, ao dar especial atenção à sua última formulação por Tilly (com 

ênfase nas performances). Essa elaboração, como está aqui posta, foi feita quando o tempo 

cronológico para a realização do trabalho já estava bem adiantado. Caso contrário, poderia ter 

sido escolhido um caso, como o Clube de Garcia, ou a Semana Ruralista de Santa Catarina, 

ambos tratados na tese, e a partir de um deles ir tecendo os fios, e contando a história. Porém, 

como não seria possível iniciar novamente o texto, os caminhos tomados foram outros. Mas 

não totalmente. 

Dois aspectos podem ser citados quanto à última ressalva. O primeiro se refere à 

percepção de que os Clubes Agrícolas não foram exatamente iguais durante o intervalo 

temporal coberto pela pesquisa, o que significa dizer que há sutilezas a serem levadas em conta. 

Isso se traduz na própria estrutura do texto, pois, no início, são apresentados os primeiros 

Clubes, e depois, é perguntado se estas associações estariam, nos anos 1940, num segundo 

momento de sua existência. Não parece haver sustentação suficiente para demarcar a análise 

dos Clubes em dois tempos. De todo modo, ficou registrada no texto essa apreensão sobre as 

diferenças entre os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina num primeiro e num segundo 

momento de existência.  

Outro modo de aparecerem as particularidades na escrita foi iniciar o capítulo 2 

trazendo as performances de alguns Clubes, bem como incluí-las no capítulo 3. Para isso, foram 

 
53 Algumas produções sobre micro-história que embasam esta síntese são as seguintes: Levi (2011; 2020; 

2020a; 2021), Ginzburg (1989; 2021), Revel (1998a; 1998b; 2000; 2010), Lima Filho (1999), Vendrame; 

Karsburg (2020), Barros (2007), Gondra (2012). 
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primeiramente escolhidos os que alcançaram visibilidade devido ao trabalho exitoso, porque 

sobre eles há mais indícios (como limite, os usos de outros tantos ficam desconhecidos). Além 

de apresentarem as especificidades, ambos os capítulos trazem também uma mudança de foco 

de análise, quando é abordado algo dos scripts dos Clubes e informações referentes aos 

contextos aos quais estavam relacionados, nas conexões seja com a Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres, seja com o Departamento de Educação ou com os repertórios identificados. 

 

1.3 O CAMINHO DE ESCRITA ESCOLHIDO 

 

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa, diversas leituras, elaborações, 

conexões foram realizadas e muitos parágrafos que não constam no texto final foram escritos. 

Especialmente após o Exame de Qualificação, dada a necessidade de composição da versão 

definitiva da tese, era chegada a hora de uma edição mais rígida do texto, o que envolve não 

apenas reestruturá-lo, modificar algumas de suas partes, deslocar outras, mas também suprimir 

passagens. A necessária reestruturação de alguns capítulos da tese exigiu novas leituras e a 

retomada de algumas já realizadas, além de etapas adicionais de análise das fontes de pesquisa. 

Tanto essa reformulação de estrutura quanto uma delimitação mais precisa do problema de 

pesquisa mostraram-se basilares para a elaboração desta versão do texto. No exercício de 

reestruturação, pensar num caminho de escrita para a conversa com os leitores foi uma boa 

saída. Ou, pelo menos, a que gerou resultados. 

Mas como contar as histórias dos Clubes Agrícolas Escolares? Esta foi uma pergunta 

que acompanhou meses de trabalho e impulsionou algumas tentativas. Uma perspectiva 

adotada, desde antes desta etapa, é a de que a escrita não se constitui apenas como instrumento 

de sistematização e registro do que é produzido pelo pesquisador, mas integra a própria 

elaboração do conhecimento científico. No entanto, se a escrita como processo criador e 

constituição da pesquisa estava funcionando bem, isto não ocorria com a escrita a ser 

publicizada. E mesmo sabendo que um texto, em sua versão final, é adensado e complementado 

de forma progressiva, elaborado em muitas etapas, o constrangimento de escrever parágrafos 

‘de tese’ se colocou mais fortemente do que o indicado. 

Em algum momento do percurso, uma das tentativas de sumarização do texto pareceu 

coerente e a impressão é a de que tudo passou a funcionar. O caminho de escrita elaborado 

possibilitou que o texto fosse surgindo, prova de que aquela poderia ser considerada a estrutura 
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da tese. Essa é uma fase muito instigante, de juntar partes, alocar autores lidos, testar as 

categorias de análise, selecionar excertos das fontes a serem usados, afinar as escolhas teórico-

metodológicas e ver o texto ficar progressivamente mais robusto. É pertinente e justo dizer que, 

mesmo nessa fase, o trabalho está longe de ser linear, e contempla tanto recuos quanto 

constantes adequações e reformulações.  

Para contar as histórias dos Clubes Agrícolas, este texto inicia com uma memória de 

infância, que é relacionada à temática de pesquisa, para então apresentar aspectos fundamentais 

da construção do objeto. Aí são explicitadas experiências formativas de minha trajetória, além 

de inquietações, as quais influenciaram diretamente as escolhas tomadas na tese. O primeiro 

capítulo, que faz a vez de Introdução, contém ainda aspectos da revisão bibliográfica, das fontes 

de pesquisa, das lentes teórico-metodológicas e da forma como estão sendo usadas na 

investigação.  

Num segundo capítulo, são apresentados os Clubes Agrícolas Escolares catarinenses, 

suas características, primeiro, por meio de algumas performances, e depois, pelos scripts 

localizados. São abordadas prescrições para os Clubes, de autoria da Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres que, em Santa Catarina, se fez presente por um núcleo estadual, um diretório 

regional e pela realização da Semana Ruralista. Isso tudo acontece durante a ambiência da 

chamada Reforma Trindade da educação catarinense, iniciada em 1935, na qual se busca 

renovar a educação e implantar a Escola Nova. A presença de repertórios diversos na proposta 

dos Clubes Agrícolas fica evidente desde esse período, uma vez que eles são constituídos 

concomitantemente por princípios ruralistas e escolanovistas, para citar dois dos repertórios.  

Permanências e descontinuidades nos Clubes Agrícolas Escolares ao longo do recorte 

temporal da pesquisa podem ser verificadas no capítulo terceiro que, conforme o título sugere, 

problematiza se estariam os Clubes num segundo momento de sua existência (durante a década 

de 1940). Para abordar as associações estudadas, que passam a estar diretamente ligadas ao 

Ministério da Agricultura em âmbito nacional e a somar centenas de Clubes pelo território 

catarinense, recorre-se também a performances e scripts, utilizando como fonte principal os 

Relatórios de Escolas e Grupos Escolares – documentos nos quais, mesmo considerando as 

“enfermidades nativas”, é possível ter acesso às falas das escolas e dos seus sujeitos, bem como 

analisar sentidos relacionados aos Clubes Agrícolas.  

O que foi até então explicitado vai conduzindo a outro tipo de imersão no universo dos 

Clubes. Este é o mote do capítulo 4, no qual eles são abordados tanto em relação a aspectos 
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internos da escola primária quanto a outros que dizem das relações entre escola e sociedade e 

da função social daquela. No primeiro grupo, podem ser citados o currículo e os método de 

ensino. Desmembrando o que acabou de ser posto, os Clubes Agrícolas são analisados em 

relação à sua possível contribuição para uma escola ativa; para o protagonismo infantil no 

próprio aprendizado; para uma educação integral dos sujeitos – intelectual, do corpo, estética e 

moral – a ser viabilizada pela escola primária; para a globalização do ensino. Quanto ao que 

ultrapassa o ambiente escolar, estão as premissas de buscar nacionalizar, conformar e reformar 

os habitantes do meio rural. Desdobrando o argumento, são tratados temas como o amor à terra, 

a importância do trabalho (feito com prazer e alegria, por patriotas que cooperariam pela 

grandeza do Brasil) e da ideia de vocação agrícola do país, na qual a tradição convive com a 

busca pelo moderno via implementação de hábitos e atitudes condizentes com os ditos novos 

tempos.  

Assumindo o lugar das Conclusões, há uma quinta seção que tanto ensaia algumas 

respostas quanto sugere novas perguntas decorrentes do processo de investigação em pauta. O 

que foi tratado nos capítulos anteriores é aí retomado, na busca por um exercício de análise e 

síntese que apresente a tese que está sendo defendida. Por fim, antes de passar para o capítulo 

2, devem ser indicadas algumas opções tomadas no texto: nas transcrições literais, é mantida a 

grafia originalmente encontrada nos documentos; são usadas aspas duplas sempre que se trata 

de uma expressão constante nas fontes de pesquisa ou na literatura especializada, e aspas 

simples quando a palavra, ou expressão, está recebendo algum tipo de relativização ou destaque 

ligado ao estilo da escrita; em algumas partes do texto, é usada a primeira pessoa, em outras, a 

terceira – pressupondo que isso não lhe tira a dimensão coletiva, inerente à produção do 

conhecimento científico.   
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2  OS PRIMEIROS CLUBES AGRÍCOLAS ESCOLARES DE SANTA CATARINA: 

PERFORMANCES E ROTEIROS COMPARTILHADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os primeiros Clubes Agrícolas Escolares de Santa 

Catarina, como o Clube Agrícola Escolar Fritz Müller (de Garcia, Blumenau), o Clube Agrícola 

Escolar de Massaranduba Amigos de Alberto Torres (de Massaranduba, Blumenau), o Clube 

Agrícola Escolar de Colônia Oco (de Valões, Porto União), e algumas de suas performances. 

As informações localizadas sobre estas associações mostram que, apesar de partirem de um 

mesmo script/roteiro compartilhado e de haver regularidades em suas formas de 

funcionamento, há também adaptações e autoria nos usos das prescrições. Para mostrar isso, 

são abordadas, além de particularidades dos Clubes citados, informações relacionadas aos 

scripts para os Clubes Agrícolas Escolares gestados em âmbito estadual e nacional, dos quais 

são representantes o Departamento de Educação de Santa Catarina e a Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres (SAAT).  

A SAAT é a responsável pelos Clubes nesse momento que, na presente pesquisa, 

equivale especialmente ao intervalo entre os anos 1934 e 1938. Faz isso em articulação com 

Ministério da Agricultura54 e, em Santa Catarina, com o Departamento de Educação. Trata-se 

do período de ambiência da chamada Reforma Trindade na educação catarinense, que tem seu 

marco no Decreto n. 713, de janeiro de 1935, mas que pode ser vista de forma mais ampla em 

articulação com algumas iniciativas, como o periódico chamado Revista de Educação e os 

eventos de formação docente denominados Semanas Educacionais. Tal maneira de abordar a 

reforma não foi escolhida por acaso, mas por apresentar relação direta com os documentos que 

serviram de fonte à investigação que origina este texto e por ser coerente com seu objeto de 

estudo: os Clubes Agrícolas Escolares.  

A primeira das Semanas Educacionais é a Ruralista, promovida pela Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres e realizada em Santa Catarina em maio de 1936. Iniciado no 

 
54 O Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) foi criado em 1906 (Decreto n. 1606, de 26 de 

dezembro de 1906) e passou a funcionar em 1909. Sua constituição está relacionada a disputas entre a 

Sociedade Nacional de Agricultura e a oligarquia paulista: a primeira, “pressionava o Governo Federal para a 

instituição de uma pasta que pudesse organizar e dar maior atenção aos assuntos da agricultura e em busca de 

uma política de financiamento que atendesse aos produtores de todo o país”, a segunda, “em meio à crise do 

café, [...] temia que a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio ameaçasse, de alguma forma, 

os recursos públicos que eram destinados à produção cafeeira” (LUCAS, 2021, p. 22). O Ministério foi 

inicialmente subdividido nos setores de agricultura e indústria animal; indústria; comércio. No ano de 1930 

houve uma reorganização do MAIC e a cisão em duas pastas, o Ministério da Agricultura e o Ministério da 

Indústria e Comércio (LUCAS, 2021).  
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município de Tubarão e finalizada no município de Blumenau, não sem antes marcar presença 

em localidades como Imbituba, Mirim e na capital, Florianópolis, o evento é ilustrativo da 

mobilização de repertórios diversos por parte daqueles que buscavam reformar a educação 

catarinense, uma vez que mostra adesão a princípios tanto da Escola Nova/Ativa quanto do 

Ruralismo Pedagógico, conforme poderá ser verificado neste texto.  

A estratégia de não enfatizar primeiramente a publicação de regulamentos e programas 

de ensino para as escolas primárias, mas de focar na formação inicial e continuada de 

professores e de tentar seduzi-los para mudarem suas práticas mediante a adoção de 

procedimentos e posturas condizentes com a Escola Nova/Ativa, é uma estratégia usada por 

Luiz Sanches Bezerra da Trindade55 e sua equipe na reforma de 1935. Tais representantes do 

Departamento de Educação buscavam ensinar essas novas práticas recorrendo não apenas a 

palavras, mas também à ação: promoviam os eventos chamados Semanas Educacionais, iam 

até diversos locais de Santa Catarina para reunir-se com as/os docentes e ministrar aulas-

modelo, fundavam Clubes Agrícolas Escolares e estimulavam seu funcionamento, incluíam 

excursões e Horas da arte nas Semanas realizadas. Este clima entusiasta e um tanto romântico 

marca o primeiro momento dos Clubes Agrícolas em Santa Catarina.  

É, portanto, no âmbito dessa reforma e sob o raio de ação da SAAT (que foi 

representada em Santa Catarina pelo Diretório Regional dos Clubes Agrícolas Escolares e pelo 

Núcleo Estadual da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres) que os primeiros Clubes 

Agrícolas Escolares iriam surgir, entrar em funcionamento, aumentar quantitativamente, se 

destacar – e atender a objetivos relacionados tanto ao universo escolar quanto a outros de caráter 

mais amplo e referentes à função social da escola na formação de novas gerações: a serem 

educadas em princípios condizentes com determinado projeto de país (nacionalizado, agrícola, 

moderno). 

 

 

 
55 Luiz Sanches Bezerra da Trindade (1892-1971) nasceu em Florianópolis. Estudou no Ginásio Catarinense e 

iniciou sua carreira docente no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, de Laguna. Foi diretor e inspetor escolar, além 

de diretor do Departamento de Educação. Atuou também em outras frentes: vereador na Câmara Municipal de 

Florianópolis; secretário na Irmandade Nosso Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade; secretário no 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (FIORI, 1991; MEIRINHO, JAMUNDÁ, [1972?]). 
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2.1 “ENTUSIASMO, TRABALHO, COOPERAÇÃO E INTENSA BRASILIDADE”56: 

FUNDAM-SE OS CLUBES AGRÍCOLAS 

 

O primeiro Clube Agrícola Escolar de que se tem notícia em Santa Catarina é o de 

Garcia, Blumenau. Fundado em outubro de 1934, teve como responsável um professor de nome 

Rodolfo Hollenweger. Menos de um ano após sua fundação, o empreendimento do professor 

suíço alcançara projeção, conforme sugerem artigo publicado no jornal República e outros 

documentos localizados pela pesquisa, os quais serão apresentados ao longo das próximas 

páginas. 

A notícia no República, acima mencionada e datada de 17 de setembro de 1935, é 

composta pela transcrição da comunicação feita por Hollenweger quando da fundação do Clube 

Agrícola Escolar, bem como do relatório por ele enviado ao delegado dos Clubes Agrícolas 

Escolares de Santa Catarina, João dos Santos Areão57, seis meses após o início dos trabalhos da 

associação escolar. O título completo, composto por três partes (cada uma subsequente e 

vinculada à anterior), é o seguinte: “Clubes Agricolas Escolares – Fundação do primeiro clube 

agricola escolar em Santa Catarina – Os clubes agricolas escolares, vistos atravez de relatórios”. 

O professor enfatiza, em seu texto, o grande interesse dos alunos pelas atividades 

ligadas ao Clube, assim como o de algumas famílias, que o procuravam para pedir informações 

sobre a associação e seu funcionamento. Nos primeiros meses de trabalho, destaca ele, as 

crianças haviam limpado e capinado “cerca de 2.000 metros quadrados do terreno que têm a 

área de 9.680 m²” (CLUBES..., 1935b, p. 01). Conta sobre a dinâmica de limpeza do terreno de 

que dispunham, ao mesmo tempo em que exalta o entusiasmo e a vontade de trabalhar mostrada 

por seus alunos: 

 

Os meninos, em número de 56, chegam sempre ás 6 ¼ da madrugada, armados de 

enxadas, picaretas, pás, etc. Aproveitam cada minuto do recreio, e alguns vem de 

 
56 Do jornal República, na matéria intitulada “Clubes Agricolas Escolares – Suas realizações em todo Brasil” 

(CLUBES..., 1935c, p. 02). 
57 João dos Santos Areão (1892-1980) foi um paulista com intensa atuação em Santa Catarina. Iniciou seus 

trabalhos em Laguna, como diretor do Grupo Escolar Jerônimo Coelho, passando também pela direção do 

Grupo Escolar Vidal Ramos, em Lages, e do Grupo Escolar Hercílio Luz, de Tubarão (TEIVE, 2014). Foi 

inspetor escolar e “Inspetor Federal das Escolas Subvencionadas pela União”, além de “organizador e 

sistematizador do Canto Orfeônico em prol da nacionalização do ensino em Santa Catarina” (TEIVE, 2014a, p. 

27). Na presente pesquisa, a figura de Areão é recorrente, quer pela sua inserção na equipe que dirigia a 

educação escolar no Estado, quer pelo trabalho junto aos primeiros Clubes Agrícolas Escolares de Santa 

Catarina, ou ainda a presença na Revista de Educação (tanto nos assuntos relacionados aos Clubes e às 

Semanas Educacionais, quanto as composições musicais de sua autoria publicadas no periódico). Sobre a 

atuação de João dos Santos Areão em solo catarinense, vale conferir a coletânea organizada por Teive (2014).  
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tarde, para continuar. Arrancámos 5 troncos (tócos) e 9 goiabeiras com as raizes. Um 

serviço que exige todo o esforço. (CLUBES..., 1935b, p. 01). 

 

O orgulhoso professor declara ainda seu hábito de tirar fotografias para “documentar 

o progresso” alcançado pelas crianças “nos serviços executados” e diz estar confiante sobre o 

“mui lindo jardim” que teriam em breve, uma vez que não faltava “entusiasmo” aos integrantes 

do Clube Agrícola, apesar do “serviço pesado” que vinham executando (CLUBES..., 1935b, p. 

01). A ênfase de Hollenweger ao tratar da postura das crianças de sua escola chama a atenção 

e o uso de expressões como “chegam sempre ás 6 ¼ da madrugada”, “aproveitam cada minuto 

do recreio”, “alguns vem de tarde, para continuar” parece ter a intenção de mostrar uma 

determinada atitude em relação ao trabalho e valorizá-la, apesar do “serviço que exige todo o 

esforço” a que estariam submetidas. Tal condição acentuava o “entusiasmo” que, segundo ele, 

as crianças demonstravam.  

Fotografar os trabalhos desenvolvidos pelos sócios dos Clubes Agrícolas ou de outras 

associações escolares nem sempre foi uma realidade: seja por não haver meios para isso, seja 

porque esta parece uma ação adotada apenas por alguns professores responsáveis por tais 

agremiações. O fato é que a estratégia de Hollenweger ao fazer registros fotográficos rendeu 

resultados. Afinal, imagens do Clube de Garcia foram encontradas em vários documentos 

tomados como fontes de pesquisa: há duas fotografias do Clube em Relatório do Departamento 

de Educação (SANTA CATARINA, 1937); três na Revista de Educação58; uma no jornal A 

Gazeta, na matéria intitulada “Instrução Pública” (INSTRUÇÃO..., 1938, s. p.); além de uma 

série de dez fotografias localizada no acervo iconográfico do APESC (do Clube e da escola de 

Garcia)59. 

Na Revista de Educação n. 4 e 5, de 1936, encontra-se a transcrição de um texto de 

Raul de Paula60, em nome da SAAT e da Federação Brasileira dos Clubes Agrícolas Escolares, 

 
58 Três imagens do Clube Agrícola Escolar Fritz Müller foram localizadas na Revista de Educação n. 6 (1936e). 

Além dele, dois outros Clubes também tiveram fotografias publicadas no periódico: Clube Agrícola de Braço 

do Norte, uma fotografia (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936b) e Clube Agrícola do Grupo Escolar José 

Boiteux, de João Pessoa, São José, uma fotografia (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936e). As imagens dos 

Clubes e de outros aspectos do cotidiano escolar, como aulas, festividades, prédios escolares, aparecem na 

Revista distribuídas aleatoriamente em páginas específicas para este fim, sob a denominação “Atividades 

escolares”.  
59 APESC, Iconografia, pasta 4622. 
60 De acordo com Fernandes Barbosa (2017), Raul de Paula foi um dos fundadores da SAAT, além de seu 

secretário geral na década de 1930. Em relatório do Departamento de Educação, escrito por Trindade, há 

menção à Raul de Paula. Esta parte do relatório é produzida com base em excertos de outro (transcrição literal), 

que João dos Santos Areão encaminha ao presidente da SAAT na condição de Inspetor Federal de 

Nacionalização do Ensino e Delegado dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina. Sobre Raul de Paula, 
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intitulado “Um Clube Agrícola atuando como centro nacionalizador em Santa Catarina”. Diz 

ele que em Garcia, “distrito de Blumenau, fundou a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 

na escola estadual, um Clube Agrícola” que vinha realizando desde 15 de fevereiro de 1935 

uma “obra notável não só de educação rural como de aproximação dos colonos, pais dos alunos, 

para assistirem festas, feiras e exposições que o Clube tem realizado.” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936d, p. 25). Ao que parece, o Clube Agrícola poderia servir como uma espécie 

de ponte entre escola e famílias, aproximando aquela da comunidade à qual pertencia, tendo 

por consequência que os pais dos alunos vissem com interesse os trabalhos escolares, 

mostrassem curiosidade e envolvimento com eles, procurassem saber maiores detalhes sobre 

como e porque eram realizados. O apoio e a adesão das famílias à educação escolar seriam 

importantes para seu sucesso, porém, não menos crucial era o papel da escola em contribuir 

para a difusão e solidificação de um sentimento nacional, de pertencimento à Pátria brasileira. 

Alcançar as crianças se constituía em tarefa diária, mas estender seu raio de ação aos familiares 

era também bastante desejável.  

O texto de Raul de Paula enumera, na sequência, as atividades desenvolvidas pelas 

crianças de Garcia e pelo professor Hollenweger durante o “pouco mais de um ano de 

existência” do Clube. A ampla e eclética relação de trabalhos realmente causa admiração. São 

eles: 

 

1- Medição do terreno com bússola e corrente e levantamento da planta. 

2- O terreno do Clube foi cercado numa extensão de 375 metros, com sarrafos, doação 

do Sr. Medeiros Junior. 

3- O bréjo existente foi drenado e valas foram abertas. 

4- Foram, pelos alunos, construidos boeiros para escoamento das aguas paradas. 

5- Sôbre as valas construiram-se pontes que foram embelezadas com roseiras nos 

balaustres. 

6- Foi aberto um pôço para fornecer agua à horta. 

7- O bréjo maior foi saneado e transformado em uma lagôa para recreação de peixes. 

Essa lagôa tem 1.110 metros quadros de superficie. 

8- Foram abertos 950 metros de picadão na mata, aos fundos da escola, e ao longo dos 

caminhos foram plantadas árvores ornamentais. 

9- Arrancaram-se, com alavanca, 182 tôcos do campo do Clube Agrícola, existentes 

na parte sêca. 

 
Areão escreve o seguinte: “Não seria de justiça que no pequeno relato dos trabalhos realizados em Santa 

Catarina, deixasse de falar na pessoa do Sr. Dr. Raul de Paula que, com abnegação, prestou bons serviços á 

causa dos clubes agrícolas. Convivendo com Raul de Paula durante a semana ruralista levada a efeito neste 

Estado, pude bem observar o seu poder dinâmico e realizador. Raul de Paula deixou falta aos que privaram com 

êle no desempenho da cruzada que vai plantar na nova geração a semente que se abrirá em florões para coroar a 

fronte da nossa Pátria. Na personalidade do Dr. Rafael Xavier e demais companheiros, temos a certeza firme de 

levarmos a cabo tão grandioso ideal que abriu sulcos profundos na alma dos que aqui trabalham e nutrem a 

esperança de ver, em breve tempo, a bandeira de Alberto Torres desfraldada pelos sertões do nosso Brasil.” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 179-180). 
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10- No campo construiu-se uma casinha de jardim com 3 x 4 metros, coberta de telhas 

e fechada por latadas. 

11- Fez-se o apiário que tem 4 colmeias. 

12- A roda dagua do moínho de milho foi preparada pelas crianças e professor. Está 

ligada a um sino que tóca chamando a atenção dos transeuntes que passam para a 

Escola. 

13- O Clube permitiu a adaptação de tradições européas ao nosso ambiente: as 

crianças construiram o lar do anão, figura lendária, simbolo da atividade, cooperação, 

auxílio, filantropia; a casa tem cozinha, mobilia; o anão de cimento tem um carro nas 

mãos, carregando carvão do pedra, picaretas e flôres. 

14- Plantou-se o pomar com 110 árvores frutíferas. 

15- Foi apanhado, no mato, grande número de orquideas e de plantas ornamentais para 

decoração do Clube. 

16- O amoreiral tem 750 árvores. 

17- Na encosta da ladeira onde está a escola, plantou-se uma vinha. 

18- Fez-se um bosque variado onde há tambem árvores exóticas. 

19- Em pedaços de taquarussús colocaram os meninos um milhar de ninhos que 

atraíram para o Clube 51 espécies de pássaros. 

20- Fez-se a Semana do Inséto Nocivo. 

21- 290 canteiros estão plantados com flores e hortaliças. 

22- Fez-se a cultura de plantas medicinais para uso dos sócios e de seus pais. 

23- Para centros de interêsse e fornecimento de material para as classes fizeram-se 

plantações de cana, feijão, sója, batatas e morangos. 

24- Toda a região da escola está sendo reflorestada pelos alunos. 

25- Fizeram-se experiências de adubos. 

26- Organizou-se a Biblotéca do Clube e fez-se uma galeria de grandes brasileiros. 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 25-26). 

 

A lista de realizações é denominada “obra de um Clube Agricola da S.A.A.T., levada 

avante pelo professor Rodolpho Hollenweger”; e se não bastassem as diversas atividades 

executadas, o próprio Raul de Paula, em recente visita, havia motivado mais uma: “o plantío de 

um pau Brasil, oferecido pelas crianças de Pernambuco” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, 

p. 26). Esta visita parece ter sido a mesma que ocorreu durante a Semana Ruralista e, talvez, a 

mesma registrada na Imagem 5.61 

Se num primeiro momento a lista de atividades chama atenção (ou causa admiração, 

como foi dito), logo passa a suscitar questionamentos: se os objetivos de fundar e manter um 

Clube Agrícola Escolar eram eminentemente educativos, qual o sentido de plantar mais de uma 

centena de árvores frutíferas, ou de manter quase três centenas de canteiros com flores e 

hortaliças? Não bastariam poucas árvores e canteiros, para que, educacionalmente, os objetivos 

fossem alcançados? O quanto de empenho e horas trabalhadas se faziam necessárias para 

manter a “obra” deste Clube? Algumas atividades escolares estariam sendo relegadas a segundo 

 
61 Parte da programação da Semana Ruralista foi realizada no município de Blumenau, ocasião em que houve a 

visita ao Clube Agrícola Escolar Fritz Müller, de Garcia. A afirmação está apoiada tanto no conteúdo de 

notícias de jornal, quanto da Revista de Educação (em textos que trazem a programação detalhada do evento), 

ou ainda, de imagens localizadas no acervo iconográfico do APESC, algumas delas reproduzidas neste capítulo 

da tese. A Semana Ruralista, de igual modo, será retomada neste capítulo. 
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plano, tendo em vista a dedicação necessária para manter o Clube Agrícola em funcionamento? 

O que motivava o professor Hollenweger a realizar tamanha “obra”? 

O item n. 20 da lista fala sobre a “Semana do Inséto Nocivo”. O assunto foi localizado 

em outro documento, mais precisamente na notícia “Clubes Agricolas Escolares – Comunicado 

à Sociedade Alberto Torres pelo prof. Rodolfo Hollenweger”, publicada no jornal República 

alguns meses antes, em 16 de outubro de 1935. A matéria inicia apresentando considerações 

sobre “A luta contra os insetos nocivos” e, depois, uma parte denominada “Insetos uteis”. Além 

de indicar que no Clube Agrícola Escolar de Garcia o combate aos insetos nocivos estava sendo 

feito por meio de estudo e comparações entre aqueles e os insetos úteis, o texto apresenta 

interpretações sobre a forma de proceder dos adultos trabalhadores do meio rural (os “colonos”) 

e sobre a importância da ação da escola nessas localidades, via trabalho dos Clubes Agrícolas. 

Nessa direção, um dos pontos para os quais o professor Hollenweger chama atenção 

logo de início é o de que, em sua visão, “o povo da roça” não se incomodava com os ditos 

insetos nocivos e, até o momento em que “a praga não ultrapassa certo ponto, não se eleva [o 

povo] para combate-los” (CLUBES..., 1935f, p. 05). Isso porque o “colono velho”, lavrador, 

estava acomodado com as pragas da lavoura, entregue à própria sorte e, de certa forma, 

conformado com seu “destino”. Mas comemora: “agora cresce uma nova geração”, formada 

pelos sócios dos Clubes Agrícolas Escolares, os quais vinham demonstrando força e vontade 

de trabalhar, bem como aprendendo outros modos de desenvolver o trabalho agrícola 

(CLUBES..., 1935f, p. 05).  

Para o professor de Garcia, o papel de orientar os alunos, “pequenos socios dos Clubes 

Agricolas Escolares”, não parecia menor. Afinal, sem essa orientação, havia a real possibilidade 

de que as crianças aprendessem com os mais velhos a postura de indiferença em relação às 

pragas da lavoura e, assim como eles, fossem se conformando. No entanto, se bem orientados, 

os escolares poderiam agir de outra forma, motivo pelo qual deveriam ter gravado “na memoria 

que é uma necessidade combater contra as pragas da lavoura” e, com base nesta premissa, 

buscar “empregar todos os meios para exterminar o que é nocivo e prejudicial á agricultura” 

(CLUBES..., 1935f, p. 05).  

Esta tarefa não poderia ser apenas individual, enfatiza, mas estar necessariamente 

sustentada por um senso de pertencimento e de coletividade. As crianças deveriam perceber 

que não bastava cada um cuidar da sua roça, da sua terra, mas que haveriam de se importar com 

as roças dos vizinhos e com seu prejuízo devido à presença de “lagartas, saúvas, brocas, etc.” 
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(CLUBES..., 1935f, p. 05). O envolvimento dos pequenos escolares no combate às pragas 

parecia-lhe assertivo, uma vez que já tinham capacidade de “distinguir” e ser “bons 

observadores”, bastando que desenvolvessem a “convicção” quanto ao “dever absoluto” de 

“combater de livre vontade contra os insetos nocivos” (CLUBES..., 1935f, p. 05).  

O interesse e o gosto pelo trabalho, a serem cultivados na escola e nos Clubes 

Agrícolas, integrariam a formação das novas gerações com base em valores importantes para a 

vida em sociedade, pois, pelo efetivo trabalho e por sua valorização, estar-se-ia preparando 

“uma nova geração com vontade forte”, formada por “cidadãos, que compreendem que é uma 

necessidade evidente lutar e trabalhar” (CLUBES..., 1935f, p. 05). As crianças de Garcia, ao 

que parece, estavam sendo preparadas de modo coerente à interpretação: aprendiam diariamente 

a trabalhar “com interesse e não só para receber ou ganhar a vida. Assim lidarão tambem com 

gosto pela grandeza da Patria” (CLUBES..., 1935f, p. 05).  

As palavras de Hollenweger sugerem que direcionamentos equivocados poderiam 

desvirtuar a formação das novas gerações sob tais princípios. Um exemplo seria atrelar as 

pequenas tarefas realizadas pelas crianças às recompensas e premiações, instituindo pequenos 

“presentes” dados após cada serviço prestado, pois, assim, os pequenos acostumar-se-iam a não 

querer “fazer qualquer coisa sem pagamento” (CLUBES..., 1935f, p. 05). A retribuição pelo 

empenho nas atividades do Clube Agrícola, ao contrário, seria de outra natureza e estaria 

relacionada à “alegria” em colher os frutos do trabalho realizado, como aqueles resultantes do 

cultivo da terra. E isso, além de dizer respeito à formação dos futuros trabalhadores pela 

grandeza do Brasil, haveria de ser aproveitado para outra finalidade, de ordem estritamente 

escolar, qual seja, o estudo de conteúdos do programa de ensino. No caso em análise, a 

tematização dos insetos e a diferenciação entre os úteis e os nocivos: 

 

- Que regosijo, que alegria existe quando os pequenos têm a primeira colheita! - 

Quando êles arrancam os primeiros produtos do chão, com que orgulho mostram as 

verduras, hortaliças, flores ou frutos! - Com gratidão tratam ainda melhor os canteiros, 

a terra que forneceu os produtos, sabendo que eles mesmo ganharam os resultados 

pela fôrça e fadiga. Neste serviço aprendem a conhecer os “bichos”, os uteis e os 

nocivos. Estudam os nomes das espécies. Primeiro devem conhecer os insetos e 

animais uteis. (CLUBES..., 1935f, p. 05).  

 

E o texto continua, apresentando considerações sobre os insetos úteis – poucos, como 

abelha doméstica, zangão, joaninha, algumas vespas e espécies de borboletas, seriam 

“verdadeiramente uteis” – e se transforma numa espécie de aula escrita. Com o objetivo de 

mostrar à diretoria da SAAT (destinatária inicial do comunicado) que o professor era versado 
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no assunto e sabia como ministrar uma aula baseada nos trabalhos práticos desenvolvidos no 

âmbito do Clube Agrícola? Ou, já supondo que o escrito ganharia visibilidade, buscando instruir 

sobre a condução de uma aula em que os conteúdos do programa de ensino fossem trabalhados 

de forma globalizada?62 

Se inicialmente este Clube Agrícola Escolar é denominado como “de Garcia”, depois, 

passa a constar nos documentos já com o nome do patrono Fritz Müller (também grafado nas 

fontes como “Mueller” ou “Muller”). Nomear os Clubes com base na escolha de um patrono, 

em geral selecionado entre as ‘personalidades’ vistas como importantes e de destaque, seria 

uma prática cada vez mais adotada por estas e outras associações escolares do período de recorte 

da pesquisa. O próximo capítulo deste texto mostrará isso ao explorar os relatórios produzidos 

pelas escolas, datados da década de 1940. De todo modo, vale assinalar que não é comum, nos 

Clubes Agrícolas localizados, a adoção de nomes de cientistas, como é o caso de Fritz Müller. 

No relatório do Departamento de Educação referente ao ano de 1936, algumas páginas 

são reservadas aos Clubes Agrícolas Escolares (SANTA CATARINA, 1937, p. 162-171). Além 

de outras considerações sobre os Clubes, Luiz Trindade, diretor do Departamento e autor do 

documento, apresenta a transcrição de tópicos de outro relatório, escrito por João dos Santos 

Areão (identificado como Inspetor Federal de Nacionalização do Ensino e Delegado dos Clubes 

Agrícolas Escolares de Santa Catarina) e encaminhado ao presidente da Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres. Há uma passagem sobre o Clube de Garcia:  

 

O clube agrícola Fritz Müller de Garcia, no município de Blumenau, é uma dessas 

obras formidáveis, onde vemos o denodo de um professor que, embora estrangeiro, 

empresta todo o vigôr do seu intelecto e do seu físico para dotá-lo dos mais 

expecificados estudos.  

Alí temos a horta, o pomar, o orquidário, a piscina, o enxameal, o jardim, tudo cuidado 

pelos alunos fora das aulas regulares e com um gôsto e capacidade fora do comum. 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 163). 

 

De forma similar ao que sugere o texto de Raul de Paula (“Um Clube Agrícola atuando 

como centro nacionalizador em Santa Catarina”), anteriormente citado, a fonte de pesquisa 

mostra aproximações entre as expectativas depositadas nos Clubes Agrícolas Escolares e uma 

espécie de abrasileiramento dos estrangeiros instalados em Santa Catarina. Conforme é possível 

constatar na leitura da citação, junto à avaliação positiva sobre os trabalhos desenvolvidos pelo 

 
62 A globalização do ensino está relacionada a uma visão do conhecimento que privilegia o todo em detrimento 

das partes e na qual as áreas e assuntos do currículo escolar são tratados de modo integrado. A discussão será 

retomada no capítulo 4 deste texto.  
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Clube Fritz Müller e pelo professor Hollenweger, está registrada a ressalva “embora 

estrangeiro”, o que parece indicar tanto a necessidade de certa vigilância com relação aos 

imigrantes e seus descendentes quanto a possibilidade de se integrarem e agirem como 

brasileiros ‘de fato’.   

Os trabalhos desenvolvidos pelo Clube Agrícola Escolar Fritz Müller em seus 

primeiros anos de funcionamento renderam-lhe uma premiação por parte da Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres e, consequentemente, não apenas projeção estadual, mas também 

visibilidade em âmbito nacional. É o que mostra o telegrama recebido por João dos Santos 

Areão, na condição de Inspetor Federal de Nacionalização do Ensino (lembrando, porém, que 

ele acumulava a função de delegado dos Clubes Agrícolas Escolares), e publicado no jornal A 

Notícia, de 10 de dezembro de 1938, com o título: “O Clube ‘Fritz Mueller’ tornou-se detentor 

do premio Alberto Torres”. O texto inicia assim: 

 

FLORIANOPOLIS, 9 – O Inspector Federal de nacionalização do ensino, sr. João dos 

Santos Areão, recebeu o seguinte telegramma: 

– “Santa Catharina, presentemente objecto de attenção, problema brasilidade, 

educação e cultura populares rurais, acaba comprovar efficiencia reacção civica 

promovida por acção social regional clubes agricolas torreanos, sahindo esse Estado 

vencedor no concurso, entre essas entidades, destacando-se primeiro logar clube 

“Fritz Mueller”, com séde em Garcia, Blumenau, como representativo estadual por 

ellas constituido, bem assim detentor grande premio Alberto Torres, presentado por 

um pavilhão nacional, que a Sociedade offerece, para tremular na haste da séde do 

clube. Vossa realçada operosidade reconhecida jury, que lhe concedeu o primeiro 

logar dentre delegados torreanos e diploma Duque de Caxias. [...] (O CLUBE..., 1938, 

p. 01). 

 

A notícia continua com a nomeação dos premiados e explicita que o pavilhão e o 

diploma conquistados pelo Clube Agrícola de Garcia estavam relacionados ao primeiro lugar 

em “assumptos rurais”. Além dele, outras associações escolares do mesmo tipo e localizadas 

em território catarinenses também receberam premiação da Sociedade torreana: o Clube 

Agrícola Escolar Francisco Tolentino, “primeiro em trabalhos de madeira”; o Clube da Escola 

estadual de Guabiruba, “primeiro em desenho e historia natural”; a Escola São João Ferreiro, 

“primeira em mechanica agricola” (O CLUBE..., 1938, p. 01). O telegrama transcrito é 

finalizado com a solicitação de que os premiados fossem notificados, seguida de agradecimento 

e “louvores á brilhante representação”. Assina-o Raphael Xavier, presidente da Sociedade.63  

 
63 Segundo Fernandes Barbosa (2017), neste período Raphael Xavier era presidente da Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres. 
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Naquele contexto, talvez maior do que o próprio prêmio fosse o reconhecimento pela 

“efficiencia” cívica e “realçada operosidade” demonstradas pelos Clubes Agrícolas listados, 

dado o “problema” de “brasilidade, educação e cultura populares rurais” anunciado. Trabalhar 

com afinco, cumprindo o dever de servir à Pátria e ao seu lugar de origem, será algo exaltado 

nos Clubes Agrícolas Escolares catarinenses, conforme esta tese buscará demonstrar. Como foi 

possível perceber até aqui quanto ao caso específico em pauta, o trabalho dos alunos de Garcia, 

nas diversas frentes a que o Clube se dedicava, era usado como exemplo. A ressalva de que tais 

atividades eram desenvolvidas em outro horário, que não o das aulas, parecia enfatizar a suposta 

dedicação e o gosto pelo trabalho.  

O título da notícia (e do telegrama), usada como fonte de pesquisa, destaca o Clube 

Fritz Müller, apesar de haver outros premiados. Seria devido à sua colocação no concurso, 

realmente de maior importância, ou por ser mais conhecido do que os demais existentes em 

Santa Catarina? O fato é que, desde 1936, o nome do Clube de Garcia figurava em outros dois 

importantes espaços: o evento denominado Semana Ruralista, no qual a visita ao Clube e à 

escola de Garcia fez parte da programação; a Revista de Educação, em que foram publicados 

textos e imagens sobre esta associação estudantil.  

À medida que a pesquisa que deu origem a este texto avançou, a análise das 

características identificadas no Clube Fritz Müller, dos quais são ilustrativas as quase três 

dezenas de atividades até aqui explicitadas, mostrou que essa associação escolar se constitui 

num caso particular e modelar que contém praticamente todos os elementos que serão tratados 

na tese – e que, portanto, dizem respeito aos Clubes Agrícolas no seu conjunto. 

Desdobrando o que acabou de ser dito, podem ser identificadas, no Clube de Garcia, 

atividades diretamente relacionadas ao trabalho no meio rural, como medir o terreno, cercá-lo, 

limpá-lo, drená-lo; construir poço, lagoa, apiário; cultivar vinha, amoreiral, canteiros de flores 

e hortaliças, plantas medicinais, grãos, frutas e outras espécies (considerando a diretriz para os 

Clubes, relacionada à policultura); cuidar do bosque e fazer reflorestamento. Mas também há 

tarefas de cunho escolar, falando de forma mais restrita, como organizar biblioteca e galeria de 

grandes brasileiros. Há ainda aquelas que mesclam a escola e o rural: organizar evento contra 

os insetos nocivos; fixar ninhos para atrair pássaros e registrar as espécies observadas; realizar 

experiências com adubos; retomar as atividades práticas (na terra) durante as aulas com as 

crianças (sobre assuntos do currículo prescrito para as escolas primárias). Há, por fim, os 

elementos que se ligam às relações entre escola e meio social, seja pelo sino tocando com o fim 
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de chamar a atenção dos que ali transitavam; pela adaptação da tradição europeia do lar do anão 

paralelamente à ênfase de princípios caros à formação dos futuros responsáveis pelo Brasil, tais 

como “atividade” e “cooperação”; ou pela aproximação entre famílias e escola, impulsionada 

pelas atividades que as crianças desenvolviam no Clube. Os utensílios constantes na casa do 

anão lembravam sobre o valor do trabalho, mas não sem a presença das flores, de seu cultivo e 

da construção de um olhar estético.  

Dentre as atividades realizadas pelo Clube Fritz Müller, e as interpretações localizadas 

nas fontes quanto às suas performances, merecem ênfase a valorização do trabalho e a 

satisfação em colher seus frutos, bem como o desenvolvimento do senso de coletividade e do 

trabalho cooperativo. É ressaltada a importância de que fosse desenvolvido um sentimento 

nacional e de pertencimento à Pátria brasileira, especialmente entre a população formada por 

imigrantes estrangeiros e seus descendentes, como era o caso. As expressões “gosto” e 

“capacidade” parecem ilustrativas do que era esperado da escola e dos Clubes Agrícolas. A 

orientação adequada do professor haveria de construir o primeiro e alimentar a segunda. 

Talvez seja possível afirmar que os usos feitos pelo Clube Agrícola Escolar de Garcia 

iam, inclusive, além do próprio script para essas associações infantis, afinal, cultivar uma vinha 

e construir um poço, ou um lar do anão, são ações localizadas apenas neste Clube. Algumas 

fotografias compiladas na pesquisa também deixam aberta tal possibilidade quando retratam, 

por exemplo, o uso de ferramentas próprias ao trabalho na lavoura e no Clube Agrícola na 

prática de exercícios de ginástica (Imagem 2). Fazer ginástica usando bastões é algo retratado 

em outras fotografias, como a das crianças do Grupo Escolar José Boiteux, de João Pessoa, 

publicada na Revista de Educação (Imagem 3). No entanto, a prática de exercícios físicos pelos 

sócios do Clube Agrícola usando pás, enxadas, foices, machados (além dos próprios bastões) é 

uma variação encontrada apenas entre os alunos do professor Hollenweger, não tendo sido 

localizadas outras imagens ou escritos sobre o uso específico de ferramentas agrícolas nas aulas 

de ginástica e/ou educação física.64 A intenção não é sacralizar o Clube Fritz Müller, ou dizer 

que, certamente, apenas ele tinha essa prática, mas exemplificar as especificidades possíveis de 

serem encontradas e os usos autorais dos repertórios mobilizados, devido às possíveis 

 
64 Talvez haja uma exceção para o que acabou de ser dito. Na pasta 4623, Iconografia/APESC, há duas imagens 

de crianças paradas, em forma, com suas enxadas. Não há referência sobre quem são elas ou a escola a que 

pertencem. No caso destas duas imagens, pode se tratar de uma cena específica registrada nas fotografias, a 

qual marcaria o início de um dia de trabalho no Clube Agrícola Escolar por exemplo. Ou é possível que se 

constituam em indícios da realização de exercícios de ginástica com o uso de enxadas, o que colocaria em 

questão a hipótese sobre a especificidade identificada em Garcia. 
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adaptações e mudanças, mesmo que sutis, em relação aos seus scripts. Também, mostrar que 

os repertórios podem ser usados concomitantemente de forma combinada, quando um exercício 

físico – ginástica – é adaptado para ser desenvolvido com instrumentos da lida na terra – pás, 

enxadas, foices, machados. As representações das quais se está tratando encontram-se dispostas 

a seguir, na ordem em que foram descritas: 

 

Imagem 2 – Crianças de Garcia fazendo ginástica com instrumentos da lavoura 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 
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Imagem 3 – “Uma aula de educação física no Grupo Escolar ‘José Boiteux’” 

 

Fonte: Revista de Educação (1936b). 

 

A fotografia dos estudantes de Garcia, anteriormente reproduzida, integra uma série 

de imagens. Acompanham-na duas sobre a cerimônia de plantio de pau-brasil, além de uma que 

mostra diversos adultos caminhando pelo “campo” do Clube Agrícola durante uma “excursão”. 

Provavelmente estas três fotografias se referem à visita realizada na escola e no Clube Agrícola 

Escolar de Garcia por ocasião da Semana Ruralista, em maio de 1936. Tal visita integrou a 

programação do evento e contou com a presença da chamada “caravana” do Departamento de 

Educação. O plantio de uma muda de pau-brasil em localidades nas quais a Semana foi realizada 

é também indício para a interpretação que relaciona a imagem ao evento. A série em pauta pode 

ser conferida na Imagem 4 a seguir: 
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Imagem 4 – Série de fotografias sobre a escola e o Clube Agrícola Escolar de Garcia 

(ginástica, plantio de pau-brasil e excursão pelo Clube) 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

 

Além desta, há outras duas séries de fotografias sobre Garcia, igualmente com quatro 

imagens cada uma (que integram o mesmo álbum). Nelas, tanto outras cenas de exercícios de 

ginástica realizados pelos “sócios do Clube Agrícola” quanto atividades provavelmente 

integrantes da Semana Ruralista voltam a aparecer. Ambas serão dispostas a seguir, na Imagem 

5 e na 6. A primeira mostra, em sequência, “Alunos da escola de Garcia no dia da visita do Dr 

Raul de Paula” (Raul de Paula integrou a “caravana” da Semana Ruralista, portanto, este é mais 

um indício para a interpretação), e os “sócios do Clube Agrícola” fazendo ginástica.  
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Imagem 5 – Série de fotografias sobre a escola e o Clube Agrícola Escolar de Garcia (visita 

de Raul de Paula e exercícios de ginástica) 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

 

A situação retratada em três das quatro imagens que integram esta série, e em uma 

imagem da série anterior, qual seja, a prática de exercícios de ginástica fazendo uso de 

instrumentos próprios da lida na terra, mostra relação com outras referências encontradas em 

documentos dos anos seguintes quanto aos Clubes Agrícolas Escolares: sua característica de se 

constituir em “uma das fases” da Educação Física e a importância que teriam para a 

globalização do ensino, pois as vivências na terra haveriam de proporcionar um trabalho 

integrado entre os conteúdos escolares. Quanto a todas elas, no entanto, é importante ter em 

vista que se trata de uma representação e de uma atuação planejada para ser retratada na 

fotografia, não necessariamente similar ao que ocorria no cotidiano.  

A próxima série mostra um grupo de adultos visitando a escola e o Clube Agrícola, 

bem como alguns pontos do bairro Garcia. Não parece leviano vinculá-las também à Semana 
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Ruralista, se forem observadas tanto as pessoas que estão nas imagens quanto os outros 

elementos das cenas. Seguindo a hipótese de se tratar da “caravana” do Departamento de 

Educação, é possível identificar João dos Santos Areão e Elpídio Barbosa65 nas quatro 

imagens66.  

 

Imagem 6 – Série de fotografias sobre visita à escola e ao Clube Agrícola Escolar de Garcia 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

 

 
65 Elpídio Barbosa (1909-1966) nasceu em Florianópolis. Estudou no Colégio Coração de Jesus, no Ginásio 

Catarinense e na Faculdade de Direito de Santa Catarina. Foi professor primário, diretor e inspetor escolar. 

Enquanto Luiz Trindade chefiou o Departamento de Educação, Barbosa foi seu sub-diretor técnico e também 

secretário da Revista de Educação. Exerceu o cargo de professor de Sociologia Geral e Educacional no Curso 

Normal do Colégio Coração de Jesus (entre os anos 1937 e 1939). Posteriormente foi diretor do Departamento 

de Educação, deputado estadual, secretário da Educação e Cultura do Estado de Santa Catarina, presidente do 

Conselho Estadual de Educação e primeiro reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (PEREIRA, 

2014; GOMES, M. 1990). 
66 A título de exemplo: na quarta fotografia da série, Elpídio Barbosa é o terceiro que está de pé e ao fundo, da 

esquerda para a direita, vestindo terno escuro com o paletó fechado, camisa clara e chapéu. João dos Santos 

Areão é o segundo após ele. Veste calça e camisa claras, paletó escuro e aberto, chapéu e óculos escuros.  
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As imagens mostradas nas últimas páginas retratam cenas diversas da vida escolar e 

do cotidiano do Clube Agrícola sob responsabilidade do professor Hollenweger. Provavelmente 

se trata de um ‘cotidiano’ não tão ordinário, mas produzido com o fim de ser registrado pela 

câmera fotográfica. As cenas capturadas se referem a situações tidas como importantes de serem 

mostradas e imortalizadas, como a situação de visitas recebidas na escola, momentos simbólicos 

de pequenas cerimônias ou ainda os peculiares exercícios de ginástica realizados pelos sócios 

do Clube.  

Outra especificidade localizada no Clube Agrícola em pauta é sua participação na 

formação docente, conforme indicam as palavras de Raul de Paula, publicadas na Revista de 

Educação, quanto ao Clube Fritz Müller ter se tornado um “centro pedagógico”. Sua afirmação 

é sustentada pela referência que faz a uma portaria da Prefeitura de Blumenau, na qual é 

determinada a visita à escola estadual de Garcia por parte de “todos os professores municipais” 

no intuito de que estes adquirissem conhecimentos para fundar e manter, em suas escolas, 

“Clubes Agrícolas idênticos ao que o professor Hollenweger dirige no citado lugar”:  

 

PORTARIA N. 16 

No propósito de todas as escolas municipais de Clubes Agrícolas Escolares nos 

moldes dos que, em todo o Brasil, vêm prestando excelentes serviços à educação das 

crianças nas zonas rurais, todos os professores municipais deverão comparecer, em 

turmas e nos dias designados a seguir, à escola estadual de Garcia, desta cidade, e ali 

permanecerem durante três dias, de acôrdo com a relação abaixo, afim de que, sob a 

direção do professor Rodolpho Hollenweger, recebam as necessárias instruções que 

os habilitem a fundar e dirigir, nas respectivas escolas, Clubes Agrícolas idênticos ao 

que o professor Holenweger dirige no citado lugar. 

Os dias em que os professores permanecerem fóra da séde de suas escolas serão de 

férias para os respectivos alunos. 

Os intendentes distritais ficam autorizados a fornecer passagens de ida e volta, por 

conta desta Prefeitura, aos professores dos respectivos distritos que devam 

transportar-se a esta cidade. 

Esta Prefeitura providenciará a hospedagem dos professores e estabelecerá, de acôrdo 

com o inspector da Instrução Municipal e com o professor Hollenweger, o programa 

a ser observado. 

Nos dias designados na relação abaixo, os professores citados deverão estar às 7 horas 

na escola de Garcia. (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 26). 

 

Após o conteúdo acima transcrito, a portaria apresenta a organização das turmas de 

docentes que iriam à Garcia, num total de quatro, nas quais são distribuídos 19 professores e 

professoras. Os trabalhos estavam previstos para serem desenvolvidos entre 15 e 27 de junho 

de 1936 e cada agrupamento permaneceria três dias na escola. O documento é assinado em 8 

de junho do mesmo ano, pelo prefeito Alberto Stein. Vale ressaltar a importância conferida a 

este momento de formação ativa em Garcia a que docentes de Blumenau estariam submetidos. 
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Isso porque, para a realização da programação, as crianças das escolas primárias municipais 

ficariam sem aula e quase duas dezenas de professores seriam deslocados, recebendo 

hospedagem em Garcia. Os que necessitassem, receberiam também passagens. 

Neste aspecto, parece se tratar de uma performance diferenciada de Garcia que 

alimenta o próprio script para os Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina – afinal, a 

notícia consta na Revista de Educação, autointitulada “órgão do professorado catarinense”, e 

foi objeto de portaria da prefeitura de Blumenau. Devido à projeção deste Clube particular no 

âmbito da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, talvez se possa considerar que tal 

performance influenciaria ainda o script nacional dos Clubes.   

Um texto publicado na revista Pétalas67, de autoria da normalista Maria de Lourdes 

Lima e intitulado “Uma excursão”, traz outro indício sobre a projeção do Clube de Garcia no 

tocante à sua condição de “centro pedagógico”, como é chamado anteriormente. A aluna/futura 

professora fala muito bem sobre as experiências vivenciadas naquela escola e se refere a 

Hollenweger com entusiasmo e admiração: “professor dedicadíssimo” que conduzia o Clube 

Agrícola composto por “um pequeno parque de 292 canteiros tapetados de flores lindas, um 

magnífico pomar, três lagos… Uma coleção maravilhosa de orquídeas...crisálias, 

borboletas…”, numa iniciativa em que “o aluno trabalha, o aluno reflete, o aluno vive”68 

(LIMA, 1936, p. 26). 

No que se refere às características e particularidades encontradas no Clube Agrícola 

Escolar Fritz Müller, algumas considerações podem ser feitas. Foi o primeiro Clube criado em 

Santa Catarina sobre o qual se tem notícia, ainda em outubro de 1934 e, ao que parece, passando 

a funcionar em fevereiro de 1935. É importante indagar sobre as redes de relações que tinha o 

professor Hollenweger, responsável pela associação, o quanto estava articulado a outros 

sujeitos e instituições, não apenas de Santa Catarina, e as razões pelas quais foi protagonista 

deste Clube Agrícola Escolar. Há que se questionar ainda sobre as estratégias elaboradas para 

que sua escola alcançasse projeção devido ao trabalho realizado pelo Clube Agrícola. 

As performances do professor Hollenweger não eram iguais às de outros responsáveis 

por Clubes Agrícolas Escolares, ao que tudo indica. A percepção sobre a importância de mandar 

para a SAAT um relatório das atividades realizadas (quando o Clube Agrícola tinha apenas 

 
67 A revista Pétalas foi criada em 1933 e publicada semestral pelo Colégio Coração de Jesus, instituição 

confessional católica localizada na capital catarinense e na qual funcionava um curso normal feminino. 
68 Relações entre os Clubes Agrícolas Escolares e a Escola Nova/Ativa serão objeto de discussão em outras 

passagens desta tese, como no próximo subitem desta seção e também no capítulo 4, que tem como um dos 

focos de análise os aspectos internos do universo escolar identificados nos Clubes estudados. 
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alguns meses de funcionamento) é ilustrativa. O professor parecia estar agindo na construção 

de uma memória sobre si e seu Clube, fazendo com que o trabalho por eles desenvolvido fosse 

conhecido e reconhecido e que as notícias acerca das experiências realizadas em Garcia 

circulassem. Quais articulações foram feitas e quais agentes foram mobilizados para que 

informações do Clube Agrícola Escolar Fritz Müller aparecessem em notícias de jornal e em 

relatório do Departamento de Educação, apenas para citar dois exemplos? Que outras 

experiências podem ter contribuído para a postura docente assumida pelo professor 

Hollenweger no período de condução da escola de Garcia e, particularmente, do Clube Agrícola 

Escolar aqui estudado? 

Um aspecto importante e relacionado ao que acabou de ser dito é o fato de Garcia, 

pertencente ao município de Blumenau, localizar-se numa zona de nacionalização, ou seja, com 

forte presente de imigrantes de origem estrangeira, notadamente alemães e teuto-brasileiros, 

para a qual os olhares e atenções estavam todos voltados naquele momento histórico. Nessas 

circunstâncias e num clima nacionalista que primava pela integração dos chamados elementos 

“alienígenas” que viviam no Sul do país, e particularmente em Santa Catarina, seria prudente 

realizar um trabalho exitoso e que alcançasse visibilidade. Mostrar-se patriótico e brasileiro era 

imperativo a um professor e Hollenweger parece ter compreendido isso bem. Ao mesmo tempo, 

nem todos os professores mostraram estratégias iguais às suas, mesmo os atuantes em zonas de 

nacionalização. 

Há outro ponto a ser considerado quanto à distinção alcançada pelo professor 

Hollenweger e pelo Clube Fritz Müller: eles se tornaram exemplos, num momento em que a 

tônica recaía justamente sobre os exemplos, os ditos heróis, os grandes vultos. Aqueles tidos 

como modelares eram exaltados e suas posturas e ações, usadas para prescrever modos de ser e 

de fazer. Não há como afirmar, é certo, que apenas este Clube Agrícola tenha recebido destaque. 

No entanto, entre as fontes localizadas, foi o mais citado e o que recebeu a maior projeção. Vale 

ressaltar, por fim, que, para a distinção conferida ao Clube de Garcia, participaram várias 

instâncias: prefeitura de Blumenau, Departamento de Educação, imprensa, Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres, Raul de Paula, João dos Santos Areão.  

Informações localizadas sobre Rodolfo Hollenweger (cujo nome pode estar grafado 

como Rudolf ou Rudolfo) trazem algumas pistas – se não para ensaiar hipóteses sobre as 

perguntas anteriores, para formular outras tantas. Elas dizem respeito a experiências 

associativistas e de publicação de textos que ele já possuía, além de uma aproximação com a 
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ciência, por ser agrimensor e veterinário.69 No site do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, 

da Fundação Cultural de Blumenau, consta que “no ano de 1930 na gestão do prefeito Curt 

Hering foi criado um manual de ensino bilíngue de autoria do professor Rodolfo Hollenweger 

para atender a rede particular e municipal de ensino.” (ARQUIVO HISTÓRICO, [20--]). Além 

deste site, em Frotscher (1998) foi encontrada menção ao manual “utilizado nas escolas 

primárias de Blumenau, editado em 1930”, no qual seu autor, “professor Rudolf Hollenweger”, 

escreve textos “moralizando o trabalho e a figura do agricultor” (FROTSCHER, 1998, p. 08). 

Numa das partes do livro, intitulada “Trabalhar é um dever”, afirma que “para conseguir um 

resultado é necessário trabalhar. Sem esforço não há creação!” (MANUAL...70, 1930 apud 

FROTSCHER, 1998, p. 08). Interpretando o conteúdo escrito pelo professor, Frotscher (1998, 

p. 08) diz que ele “chega a afirmar que o país só se tornará independente do estrangeiro se cada 

colono, cada agricultor, esforçar-se e plantar o quanto for possível. Vê-se como se incutia nas 

crianças o trabalho enquanto dever.”. 

Esses indícios mostram que, antes de fundar o Clube Agrícola Escolar, Hollenweger 

já nutria uma rede de relações que lhe permitiu a escrita do manual para ser usado nas escolas 

primárias do município e, também, sua disposição em se colocar como autor. O excerto do 

manual, acima citado, enfatiza justamente a importância do trabalho (e do esforço), valor que 

parece ter sido decisivo para a “obra” na qual se transformaria o Clube Agrícola de Garcia e 

que vai numa mesma direção de outros escritos do professor por ele responsável, usados como 

fontes de pesquisa.  

Ainda quanto à disposição de se colocar como autor, podem ser mencionados dois 

textos do professor encontrados no Blumenau em Cadernos. O primeiro deles consta em duas 

edições do citado periódico (maio de 1992 e agosto de 1994) e foi originalmente publicado em 

 
69 De acordo com Schmidt-Gerlach (2019, p. 185), Hollenweger (1880-1949) “emigrou da Suíça em 1908 com 

a esposa e fixou-se no Jordão, bairro do Garcia”, foi “colaborador assíduo do Blumenauer Volkskalender” e 

“secretário do Spitzkopf Club”, além de “agrimensor, veterinário e músico”. Moretti (2006, p. 154-155), por 

sua vez, afirma que “Na rua Júlio Heiden, no bairro Progresso existiu uma escola aproximadamente entre os 

anos de 1904 e 1945, conhecida como escola Hollenweger. As aulas eram ministradas pelo dono da escola, 

Rudolf Hollenweger, um suíço, que além de alfabetizar, ensinava vários ofícios. [...] Os seus alunos também 

cantavam e representavam. Antes do professor Hollenweger, esta escola já existia, sendo que seu primeiro 

professor foi o Adolf Tallmann, entre 1904 e 1911 e o segundo foi o pastor Wilhelm Scherer, que nela 

permaneceu por cerca de dois anos. O terceiro, foi o professor Hollenweger, que ali permaneceu até meados da 

década de 1940”. 
70 De acordo com a nota indicativa constante no trabalho em pauta, o manual escrito por Hollenweger tem por 

título “Manual offerecido pela Camara Municipal de Blumenau aos alumnos das escolas primárias do 

Município” (FROTSCHER, 1998, p. 08). Segundo Schmidt-Gerlach (2019), este manual foi escrito em 

coautoria com Frei Stanislau Schaette. O manual é citado também pelo Blumenau em Cadernos (fev. 1985, p. 

36) e por Moretti (2006). 
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1933 no Blumenauer Volkskalender. O texto, possivelmente escrito em alemão na versão 

original, trata de ecologia e tem por título “As cobras em nossa região mais próxima”. 

Relacionado àquele sobre os insetos úteis e nocivos redigido por Hollenweger com certa 

propriedade, anteriormente usado como fonte, traz pistas quanto à escolha do nome do Clube 

de Garcia. Afinal, não seria por acaso que o naturalista Fritz Müller nomearia a associação 

estudantil.71  

O segundo artigo localizado no Blumenau em Cadernos foi publicado em fevereiro de 

1985 e tem por título “Como era visto o vale do Garcia”. É igualmente um texto mais antigo, 

originalmente veiculado em 1916 no periódico Mitteilungen. Segundo a nota que abre o artigo 

em sua publicação mais recente, trata-se de “um comentário feito pelo Prof. Rudolf 

Hollenweger sobre o Vale do Garcia”, o qual “veio para o Brasil em 1908 e se estabeleceu no 

Garcia Alto onde passou a exercer as funções do magistério” (BLUMENAU EM CADERNOS, 

fev. 1985, p. 36). Desenvolvendo “projetos para incentivar a agricultura entre os seus alunos”, 

fundou em sua escola, “tida como modelo”, o primeiro Clube Agrícola do Município 

(BLUMENAU EM CADERNOS, fev. 1985, p. 36). A nota cita ainda a “ativa” participação do 

professor na comunidade e afirma ter sido ele um dos fundadores do Spitzkopfclub, “uma 

sociedade de Turismo que tinha por objetivo, especialmente a construção de um picadão até o 

cume do morro do Spitzkopf e de um rancho” (BLUMENAU EM CADERNOS, fev. 1985, p. 

36). Também Moretti (2006, p. 160) menciona o Spitzkopf-Club Garcia, fundado em 1927, e o 

denomina como “um tipo de associação inédita” relacionada à “preservação ambiental”. 

Citando outra pesquisa, explica que uma das finalidades do Clube era fazer:  

 

[...] no morro acima, que tem uma altura de 915 metros, um picadão que será 

conservado aberto e limpo. Em lugar apropriado será construída uma cabana para 

preservar os visitantes de intempéries, etc. Será deste modo dado a particulares, 

sociedades e escolas a ocasião de apreciarem o belo panorama do dito morro 

‘Spitzkopf’. Os caminhos de subida ao mesmo são particulares. (KORMANN, 1994, 

p. 176 apud MORETTI, 2006, p. 166). 

 

Rudolf Hollenweger foi um dos integrantes da diretoria do Spitzkopf-Club. Além 

disso, indícios sobre outras experiências associativistas foram localizados, como o fato de ter 

sido um dos fundadores da Sociedade de Atiradores General Osório Garcia, em 1922, além de 

 
71 O texto sobre as cobras, republicado no Blumenau em Cadernos (HOLLENWEGER, 1992) inicia com uma 

nota que interessa à discussão: seu autor afirma ter evitado “expressões científicas”, devido ao “Kalender”  ser 

“um livro do povo”. Isso mostra tanto a decisão por não usar as expressões científicas quanto a suposta 

condição de fazê-lo. 
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responsável pela reativação, no ano 1911, do coral Männer Chor Garcia I, fundado em 1873 

(MORETTI, 2006). Estas indicações apontam para a probabilidade de que o Clube Agrícola 

Escolar dirigido por Hollenweger tenha se beneficiado de experiências associativistas por ele 

vivenciadas, como as acima citadas, quando residia em Garcia, e talvez outras, acumuladas 

antes mesmo de chegar ao Brasil. Há ainda dados que levam à hipótese de que a cultura 

associativista presente em Blumenau também tenha influenciado as atividades do Clube e a 

prática do professor por ele responsável. Com base em Jamundá (1966)72, Bassani (2020, p. 46) 

afirma que “o associativismo foi implantado como um aparato da administração política e 

social” em Blumenau, “engendrado inicialmente pelo Dr. Blumenau e endossado 

posteriormente por outras redes de interações, como Caixa Agrícola, Clubes de Caça e Tiro, 

Sociedades Escolares Alemãs, Sindicato Cultural”.  

Frotscher (2003, p. 156), por sua vez, fala sobre a existência de associações em 

Blumenau e sua importância na Primeira República e nos anos 1930, explicitando que as 

pessoas que exerciam poder no município (inclusive ocupando cargos políticos) eram também 

as que “lideravam entidades associativas”. A autora nomina algumas dessas associações, como 

o Sindicato Agrícola de Blumenau e a Caixa Agrícola de Blumenau, além do Clube de 

Atiradores de Blumenau, a Sociedade Ginástica de Blumenau, a Liga de Clubes de Ginástica 

do Vale do Itajaí (que em 1935 congregava 16 clubes). Em suas palavras: 

 

[...] a vida associativa em Blumenau era intensa nos anos [19]30. Os clubes e 

associações constituíam não apenas espaços culturais, recreativos e de lazer, onde se 

exerciam as sociabilidades, onde se veiculavam bens e valores culturais. Eram 

também espaços onde se exercia, se reproduzia e se legitimava poder, onde se 

estabeleciam contatos, onde se angariavam aliados políticos, onde se fechavam 

negócios, entre outras ações. Ali estavam reunidas muitas pessoas que, ao participar 

e/ou dirigir tais entidades associativas, acumulavam capital cultural, social e 

simbólico, que poderiam se converter em prestígio político. (FROTSCHER, 2003, p. 

156). 

 

No que se refere ao objeto de estudo desta tese, não parece demais indicar que o Clube 

Agrícola Escolar Fritz Müller tenha se beneficiado de uma cultura associativista presente em 

Blumenau e, particularmente, vivenciada pelo professor Hollenweger. Neste caso, a proposta 

dos Clubes estaria sofrendo adaptações a circunstâncias e tradições locais, como diria Alonso 

(2012; 2014) quanto aos usos dos repertórios. Nessa direção, o lugar da vida associativa naquele 

 
72 JAMUNDÁ, Theobaldo da Costa. Um alemão brasileiríssimo, o Dr. Blumenau. Dep. de Cultura de Santa 

Catarina, 1966. 



87 

 

 

contexto específico (o município de Blumenau e o bairro Garcia) beneficiou e, em alguma 

medida, singularizou a organização da associação estudantil denominada Clube Agrícola 

Escolar. Tal situação ocorreu provavelmente em outros contextos específicos/locais, de formas 

também variadas.  

Por outro lado, o caso do Clube Agrícola em análise mostra que as particularidades 

não se encerram em si mesmas, ao passo que nele podem ser identificadas muitas das questões 

gerais tratadas no presente texto. Por meio da citada associação escolar, é possível falar tanto 

de aspectos mais internos da escola, como uma educação ativa e moderna, quanto daquilo que 

ultrapassa o universo escolar e se insere no âmbito das relações entre escola e sociedade, do 

lugar da educação escolar num projeto de Brasil forte e nacionalizado, com ênfase no rural e no 

agrícola, no trabalho entendido como positivo e patriótico. A mirada para o Clube Agrícola 

Escolar Garcia, portanto, possibilita que sejam vistos diversos elementos sobre os Clubes 

tratados na pesquisa.73  

A intensidade da vida associativa em Blumenau, nos anos 1930 (FROTSCHER, 2003), 

pode ter incidido de alguma forma nas performances de outro Clube também apontado como 

exitoso em suas práticas.74 O texto intitulado “Relatorio dos trabalhos feitos pelo Clube 

Agricola Escolar de Massaranduba até 3 de outubro de 1935”, publicado aos 26 de outubro de 

1935, no jornal República, é que permite conhecer um pouco desta associação torreana, 

localizada na escola estadual de Massaranduba, do município de Blumenau. A fundação do 

Clube Agrícola Escolar em questão data de 07 de dezembro de 1934, cerca de dois meses após 

o de Garcia. Para que pudesse ser viabilizado, “recebeu da Comunidade Escolar o direito de 

plantar no terreno dela”, porém, este era bastante acidentado e não parecia adequado, motivo 

pelo qual buscaram outro local, com melhores condições. O terreno então escolhido tinha mais 

de 1000 m², era o mais plano possível dentre os disponíveis e estava localizado “entre a estrada 

geral e o ribeirão Massaranduba” (CLUBES..., 1935g, p. 05). 

No terreno havia muitas capoeiras e, na visão dos envolvidos, era preciso derrubá-las. 

Após essa tarefa, constataram outra necessidade: aplainar a terra. Para isso contaram com a 

 
73 Ao falar sobre a variação de escalas, Revel (1998b) afirma que escolher mirar o individual não é 

contraditório a olhar o social, mas torna possível que este seja abordado de forma diversa. A relação do 

particular com o geral possibilita que possam ser levadas em conta as variadas tramas em que o caso particular 

se insere. Trata-se, assim, de buscar “enriquecer o real” ao levar em conta “os aspectos mais diversificados da 

experiência social” (REVEL, 1998b, p. 22). 
74 Ao abordar as associações existentes em Blumenau no período, Frotscher (2003) cita o Clube de Caça e Tiro 

de Massaranduba.  



88 

 

 

ajuda “dos socios da Comunidade Escolar” que “bondosamente” auxiliaram “carregando mais 

de trezentas carroçadas de terra para o campo de experiência” (CLUBES..., 1935g, p. 05). As 

próximas tarefas executadas pela associação infantil foram arar a terra e construir a cerca do 

terreno, o que também contou com apoio da comunidade escolar – porém, desta vez, com 

acordo quanto à devolução da quantia gasta. A fim de cumprir a obrigação de pagamento da 

dívida, as crianças estavam preparando uma festa com “representação teatral”, que seria 

realizada no dia 15 de novembro e ajudaria a levantar o dinheiro. Tanto a qualidade da cerca 

construída quanto o orgulho pelo trabalho realizado são registrados na notícia: “A cerca, feita 

de madeira, serrada e de arame farpado, saiu bem representativa, tendo em cima do portão uma 

grande placa com os dizeres, em letras garrafais: – CLUBE AGRICOLA ESCOLAR DE 

MASSARANDUBA – AMIGOS DE ALBERTO TORRES.” (CLUBES..., 1935g, p. 05. Grifo 

no original). 

Esta etapa inicial dos trabalhos do Clube Agrícola havia consumido tempo 

considerável, de modo que o terreno ficou pronto e adequado para o plantio apenas no fim de 

setembro, provavelmente, de 1935. Com isso, o melhor período do ano para realizar essa tarefa 

havia passado. Não fica explícito no texto o que fizeram para resolver a situação. Porém,  se o 

relatório é referente às atividades desenvolvidas até 03 de outubro de 1935; se o Clube havia 

sido fundado em dezembro de 1934; se a preparação do terreno (limpar, cercar, arar...) tinha 

consumido algum tempo (de modo que só puderam cultivá-lo no mês de setembro), é possível 

concluir que a divisão do terreno do Clube Agrícola em lotes e o plantio em cada um teriam 

ocorrido no mês de setembro de 1935, até o dia 03 de outubro; ou então, que há informações 

imprecisas quanto às datas.  

Na sequência do relato é descrito o processo de divisão do terreno do Clube em 26 

lotes, ficando estes sob a responsabilidade dos alunos, de modo que cada um cuidava do seu 

pedaço de terra, “sendo fiscalizado pelos zeladores, e ajudado pelos não contemplados”. Além 

desta forma um tanto específica de divisão do trabalho no Clube, outra informação chama a 

atenção: os “não contemplados”. Quem seriam eles? Quais critérios foram usados para a divisão 

do terreno em 26 partes e para distribuir tais parcelas de terra entre os alunos? Se havia mais 

crianças ligadas ao Clube Agrícola do que o número de lotes, por que a divisão foi realizada de 

modo a restarem os “não contemplados”? Se tais perguntas ficaram sem resposta, o mesmo não 

ocorre com a informação sobre as espécies cultivadas nos 26 lotes. A relação é a seguinte: 
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Foram então plantados lotes assim: 1) milho branco; 2) amendoim; 3) batata inglesa, 

branca e rosada; 4) milho amarelo; 5) feijão preto; 6) batata inglesa branca, feijão 

preto; 7) milho vermelho; 8) feijão preto; 9) arroz cristal; 10) ervilha branca; 11) nabo 

de S. Cosme, replantado, amendoim; 12) tomate replantado; 13) alface replantada, 

aipo; 14) pinheiro bravo, arvore comemorativa; 15) tomate replantado; 16) fava? 17) 

tília; 18) tomate replantado; 19) tília, pinheiro bravo; 20) betula, tomate, faia; 21) nabo 

francês replantado; 22) tabaco, cebola, rabanete, salsa; 23) anona, abobora italiana, 

pimentão doce; 24) pau ferro, cedro rosa, alfineiro de Japão, bracatinga, cedro de 

Russaca, suracajuba, caqui, araucária, abacate; 25) couve diversas especies; 26) 

pepino, fava, repolho branco, couve manteiga. (CLUBES..., 1935g, p. 05. Grifo no 

original). 

 

Além de especificar o trabalho de replante, a descrição do que havia em cada lote 

mostra o princípio da policultura em ação, afinal, são cultivadas diversas espécies de árvores, 

grãos, hortaliças. A diversificação das culturas foi verificada na maioria dos Clubes Agrícolas 

Escolares de Santa Catarina e ia ao encontro das diretrizes para essas associações no que se 

refere ao combate à monocultura.  A árvore comemorativa mencionada na citação, por sua vez, 

pode ser a que logo aparecerá em outro excerto sobre a comemoração do Dia da Pátria, quando 

foi realizado o plantio de um pinheiro de dois metros e meio, seguido de discurso que o compara 

tanto à Pátria quanto ao amor e ao sentimento de coletividade que por ela deveria ser nutrido. 

Ou, ao contrário, pode se tratar da muda de pau-brasil plantada no terreno do Clube Agrícola 

por ocasião da Semana Ruralista, que, na parte da programação realizada em Blumenau, contou 

também com visita à Massaranbuba. 

Ainda sobre a rotina do Clube Agrícola Escolar Amigos de Alberto Torres, o 

documento indica que eram realizados “trabalhos prático quotidianos” e reuniões aos sábados 

para “receber ensinos teóricos” (CLUBES..., 1935g, p. 05). Ademais, os zeladores faziam 

registros sobre o processo de cultivo das espécies, anotando data do plantio e semeadura, 

germinação, além de “outros pormenores”. E o combate aos insetos nocivos, já visto no Clube 

Agrícola Escolar Fritz Müller, de Garcia, também compunha a agenda de atividades em 

Massaranduba. No entanto, com particularidades: “como contribuição mensal cada socio há de 

entregar 50 insétos nocivos, recebendo recibo. Em um concurso realizado em agosto p. passado, 

foram entregues 9.000 lagartas mortas, que foram apanhadas nas hortas.” (CLUBES..., 1935g, 

p. 05). 

Setembro havia sido um mês difícil para as crianças do Clube Agrícola Amigos de 

Alberto Torres: num intervalo de duas semanas, tiveram que lidar duas vezes com enchente. O 

aumento do nível de água do ribeirão próximo à escola colocara “em dúvida” o trabalho 

realizado no terreno da associação, especialmente o plantio das sementes de árvores alocadas 
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em três canteiros: os de número 14, 20 e 24. Explica o secretário que, por ocasião das enchentes, 

tais canteiros haviam sido “cobertos de areia, de forma que parecem perdidas as semeaduras” 

(CLUBES..., 1935g, p. 05). Mas seguindo o ‘espírito’ cultivado de modo geral nos Clubes 

Agrícolas estudados nesta tese, ao invés de esmorecerem frente às dificuldades próprias da lida 

com a terra, as crianças de Massaranduba já tinham decidido que as sementes em princípio 

perdidas logo seriam “renovadas por sementes ainda em reserva” (CLUBES..., 1935g, p. 05). 

O entusiasmo parecia uma qualidade cultivada junto aos escolares integrantes do 

Clube Agrícola, seja em atividades cotidianas (e mesmo frente às adversidades, como os 

estragos causados pelas águas), seja em ocasiões extraordinárias e datas festivas. No subtítulo 

“O 7 de Setembro nos Clubes Agrícolas Escolares”, a notícia em pauta anuncia que os Clubes 

Agrícolas Escolares do país, ligados à SAAT, estavam em festa por ocasião da data: “debaixo 

de grande entusiasmo”, plantavam árvores ou executavam “lindos programas, como fez o de 

Massaranduba, em Santa Catarina, conforme noticia abaixo enviada pelo prof. Ricardo 

Hoffmann, diretor do Clube”75 (CLUBES..., 1935g, p. 05). O programa de Massaranduba 

contemplou hasteamento da bandeira, hinos, palestra, recitações, discursos, cantos (a três, 

quatro ou cinco vozes), além de plantio de uma árvore no terreno do Clube (um pinheiro de 

dois metros e meio) acompanhado de palestra do diretor. O conteúdo da palestra é o seguinte:  

 

Meus carrissimos Amigos, 

A arvore, que temos plantado hoje em homenagem á Pátria Brasileira, seja a nós todos 

um símbolo vivo do nosso amor á Patria. Assim como a árvore se desenvolve 

crescendo e florescendo, assim deve ser tambem o nosso amor, que nutrimos todos 

nós á nossa querida terra do Brasil. Não basta de sentirmos êste o nosso amor conosco, 

guardando-o em nossos peitos como uma semente guardada na gaveta. Não! devemos 

êste o nosso melhor sentimento lançar á terra fecunda da irmandade nacional, afim de 

que nela a semente brote, cresça, floreça e dê fruto. Igual á uma arvore frondosa, a 

nossa querida Patria Brasileira extende os seus ramos desde o Oiapoc, até ao Chui, 

desde o Oceano Atlantico até ao Javari, confortando e agasalhando na sua sombra 

todos os individuos que se lhe aproximem confiadamente. E somente o amor á Patria 

que dá origem a esta arvore frondosa que se chama Nação Brasileira. Enquanto o 

habitante do Mato Grosso, do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Sul, o Catarinense, 

o Paulista, o Paranaense, o Baiano, o Fluminense e todos os outros povos que enchem 

a vasta região mencionada entre Oiapoc e Chui pronunciem, balbucianda por amor, 

com tom santissimo e entusiasmado as palavras “minha Patria Brasileira”, e todos 

reunirem-se em uma só familia indissoluvel e inseparavel, culturando o verdadeiro 

amor á Paatria, devemos esperar que esta cresça e floreça igual a uma arvore e traga 

um certo dia os seus frutos que têm diversos nomes: fama mundial, honra entre nações, 

 
75 De modo similar ao que foi verificado nas ações do professor Hollenweger, o professor Hoffmann também 

parece ter atentado para a importância de noticiar os feitos do Clube Agrícola sob sua responsabilidade. Não há 

como precisar se o relatório de sua autoria, tomado como fonte, foi escrito para ser veiculado no jornal, ou se 

teve como destinatário inicial o Departamento de Educação ou a SAAT. Porém, o fato é que acabou sendo 

publicizado pela imprensa.  
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guia da humanidade, etc. Ao passar-mos por esta nossa árvore aqui plantada, cada vez, 

vamos imaginar esse quadro da Nação Brasileira e lembrar-nos dos nossos deveres 

para com ela. Viva o Brasil!!! Hino Nacional. (CLUBES..., 1935g, p. 05). 

 

A árvore lançada à terra na cerimônia do 7 de setembro, além de perpetuar-se como 

símbolo entre a comunidade escolar (afinal, cada vez que por ela passassem deveriam imaginar 

o “quadro da Nação” e seus deveres de brasileiros), é aproveitada para uma dupla analogia: 

comparada ao amor à Pátria e, também, à própria Pátria. No primeiro caso, tal qual a árvore 

cresce e floresce, deveria ser o amor de todos pelo Brasil. E o amor, assim como uma semente, 

haveria de ser lançado a terra, cultivado, dividido com outros – não era suficiente que cada um 

ficasse com seu amor apenas para si, como uma semente guardada na gaveta, mas imperioso 

colocá-lo na “terra fecunda da irmandade nacional”. No segundo caso, a árvore é comparada à 

própria Pátria que, frondosa, estende seus ramos e sua sombra, agasalhando e confortando a 

todos (os que dela se aproximam e nela confiam!). Outras analogias, inclusive de cunho 

religioso, são feitas no discurso que acompanhou o simbólico plantio, relacionando amor, 

pátria, família (indissolúvel e inseparável) e as virtudes da terra, na qual se planta e se vê 

crescer, florescer, frutificar. 

Problematizar as afirmações feitas, e a necessidade de fazê-las de modo tão veemente, 

não parece descabido. O amor à Pátria e a condição desta como uma árvore que acolhe a todos 

precisava ser proclamado e reafirmado? De um lado, por não serem crenças sólidas e de ampla 

adesão? De outro, por que participavam da própria construção na nação brasileira, portanto, um 

discurso nacionalista que visava construir e fortalecer a nação? Importante mencionar que à 

sombra da árvore frondosa não estavam incluídos todos os indivíduos, indiscriminadamente, 

mas todos “que se lhe aproximem confiadamente”. Há ainda a ideia de que é o amor à própria 

Pátria que a origina, ou, que origina a “Nação Brasileira”.  

Quando se lê, num relatório, que as crianças de certo Clube trabalhavam com alegria, 

entusiasmo, e não se deixavam abater pelas dificuldades do trabalho na terra, não quer dizer 

que isso necessariamente funcionasse assim, não somente porque a busca da verdade é 

irrelevante, ou porque é impossível capturar uma realidade tal qual aconteceu, mas antes de 

tudo, porque a ênfase principal, no caso, parece ser a produção de uma realidade. As assertivas 

constantes na empiria, portanto, explicitam um desejo, uma finalidade na formação das crianças 
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e na postura a ser por elas desenvolvida, e que, na condição de atitude desejada, foi 

constantemente afirmada e cultivada pelos adultos educadores.76  

Semanas antes da matéria publicada sobre o Clube de Massaranduba, o jornal 

República traria notícias sobre outra associação: o Clube Agrícola Escolar de Colônia Oco. 

Localizado em Valões, Porto União, este Clube aparece nos documentos também com as grafias 

Colonia Ôco e Colonia Oco. O intuito da publicação, feita em duas datas, 01 e 03 de outubro 

de 1935 (ambas as vezes na primeira página), é mostrar o desenvolvimento dos Clubes 

Agrícolas em Santa Catarina. Para isso, apesar do título geral “Clubes Agricolas Escolares”, a 

foco recai no relatório de Colônia Oco, conforme sugere o subtítulo: “Pequeno e ligeiro 

relatorio dos serviços já efetuados no Clube Agricola Escolar de Colonia Ôco” (CLUBES..., 

1935d, p. 01). De acordo com relatório do Departamento de Educação relativo ao ano de 1936, 

este Clube estava ligado à escola estadual da mesma localidade, que pertencia a Porto União 

(SANTA CATARINA, 1937). 

O Clube Agrícola Escolar de Colônia Oco havia sido fundado em 27 de abril de 1935 

(CLUBES..., 1935d, p. 01)77, tendo como sócios 24 alunos da escola, quantidade que em menos 

de quatro meses (no dia 15 de agosto) aumentaria para 36 “socios-alunos”. Possuía um “campo” 

de aproximadamente 3.250 m² onde eram feitas “plantações experimentais” (CLUBES..., 

1935d, p. 01). O espaço, apesar de não ser muito grande, parecia-lhes suficiente, segundo o 

texto em análise, pois cada sócio também trabalhava em um ou mais canteiros adicionais, 

localizados “no terreno dos seus pais”, já que “todos socios-alunos são filhos dos agricultores 

que possuem seus terrenos” (CLUBES..., 1935d, p. 01). O Clube Agrícola dispunha de um 

armário fechado e com vidros, usado para guardar arquivos, livros, ofícios, cartas, entre outros. 

Ademais, haviam iniciado a biblioteca escolar “que até hoje conta 35 livros diversos e 6 

cartazes, recebidos da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres em Rio de Janeiro”, com 

intermediação do Delegado dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina (CLUBES..., 

1935d, p. 01). Alguns livros haviam sido oferecidos pelo diretor do Clube.  

 
76 Torre (2020), ao tratar da produção histórica dos lugares e tecer considerações sobre o trabalho com as fontes 

documentais, que são “fruto” de interações entre “atores e poderes”, contribui à discussão quando indica que 

“podemos perceber as fontes como modificações da situação que descrevem, e não como suas reproduções 

mais ou menos transparentes” (TORRE, 2020, p. 82. Grifo no original). Assim, as análises das práticas 

presentes na documentação histórica devem atentar para “os fins práticos de quem é descrito”, assim como para 

“os fins práticos de quem transcreve” e faz as seleções e validações daquilo que é registrado (TORRE, 2020, p. 

79). 
77 Em matéria do jornal Correio da manhã, localizada na busca por informações específicas sobre o Clube 

Agrícola Escolar de Colônia Oco, consta que ele havia sido fundado em abril de 1935 (ACTIVIDADES..., 

1936, p. 10). 
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Informações, como a divisão dos canteiros e o início da semeadura, eram registradas 

em livro próprio para esta finalidade. A fim de exemplificar aspectos do planejamento e da 

execução dos trabalhos do Clube Agrícola Escolar do Colônia Oco aos leitores do jornal, 

encontram-se descritas na matéria as atividades levadas a efeito por cinco sócios (quatro 

meninos e uma menina), “porque foi mais ou menos deste geito” que cada associado havia 

procedido tanto “no campo geral” do Clube quanto “nos proprios pomares ou quintais de suas 

propriedades” (CLUBES..., 1935e, p. 01). Dois destes exemplos são aqui transcritos: 

 

Eduardo Wal no campo geral seu canteiro foi estercado todo e semeou: cenoura, 

couve, rabano, alface nabo francês branco, beterraba, ervilha cebola e pimentão doce. 

No pomar da escola, obrigou se a zelar de 2 pés de maçãs, pés de ameixas e algumas 

flores. Zelando tambem de aves e animais domesticos. Semeadura no campo geral 

iniciou 10.7.935. [...] Nicolau Damaredkki, no campo geral, seu canteiro foi estercado 

pela metade. Começou semeadura 15-7-35, e semeou nabos, alface, salsa e cebola. No 

pomar da sua propriedade obrigou-se de zelar de 1 pé de laranjeiras, 2 pés de uva, 2 

pés de pessegos e alguns pés de marmelos para enxertos. De criação zelar de 1 vaca e 

aves domesticas. (CLUBES..., 1935e, p. 01).    

 

Conforme é possível verificar no documento, cada sócio era responsável por um 

canteiro na escola e deveria cuidar de todo o processo, desde a preparação da terra para plantio 

até a colheita. Também desenvolvia outros trabalhos, relativos ao cuidado de animais, árvores 

frutíferas, plantas medicinais e flores, tanto na escola quanto em casa. Outras diferenças na 

forma de proceder e, aparentemente, nos resultados, também aparecem: há o que coloca esterco 

em “todo” o seu canteiro e aquele que o faz “pela metade”. Para nominar as ações realizadas 

pelas crianças são empregados os verbos semear, estercar, zelar, tratar, criar e proteger. 

Além dos trabalhos práticos individuais, todos os sócios haviam semeado juntos, no 

campo da escola, trigo e alfafa. E o arroz, com “irrigação da água” que havia sido pedido pelo 

Delegado dos Clubes, fora plantado especificamente por dois associados “em suas propriedades 

e com as ordens de seus pais” (CLUBES..., 1935e, p. 01). Afirmam que tal plantação seria 

sistematicamente fiscalizada pelos zeladores e pelo diretor do Clube Agrícola. Os planos para 

o futuro envolviam a ampliação do cultivo, tanto no campo do Clube Agrícola Escolar quanto 

nas residências dos associados, além de uma festividade: “foi decidido em reunião a festa do 

Clube, e aproveitando o dia 7 de Setembro, o Dia da Patria, em que a nossa escola fará a festa 

em homenagem da Patria” (CLUBES..., 1935e, p. 01).  

As relações externas dos associados do Clube Agrícola de Colônia Oco eram nutridas, 

em parte, pelas correspondências remetidas e recebidas. No primeiro grupo estavam incluídos 

dez ofícios, sete cartas simples e quatro pedidos. No segundo, dois telegramas, quatorze ofícios, 
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doze circulares, cinco cartas simples e um jornal Semeador. Além disso, “diretamente” da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, o Clube recebeu “25 exemplares de livros e 6 

cartazes”; do Delegado dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina, “10 exemplares de 

livros e diversos impressos relativos a agricultura” (CLUBES..., 1935e, p. 01). Sementes 

haviam sido doadas tanto pelo Delegado dos Clubes quanto pelo inspetor escolar Germano 

Wagenfichr78 e, ainda, pelo professor da escola à qual a associação estava ligada. Assinam o 

relatório transcrito no jornal, aos 20 de agosto de 1935: Natalia Krasinska (Presidente); 

Francisco Kdlinonski (Secretario); Eduardo Wal (Tesoureiro); André Wal (Diretor).  

O sobrenome comum de André e Eduardo Wal79 levou à busca por outros indícios. O 

primeiro consta acima como “diretor” e aparece também em artigo da Revista de Educação, no 

qual é nominado professor responsável pelo Clube Agrícola de Colônia Oco (BARBOSA, 1936, 

p. 12-3). Por sua vez, Eduardo Wal, que acabou de ser relacionado como tesoureiro do Clube, 

é a mesma criança citada alguns parágrafos antes, cujo canteiro “foi estercado todo”. A 

continuidade das buscas levou a uma matéria do jornal A gazeta da farmácia, de agosto de 

1971, em que o farmacêutico homenageado do mês é justamente Eduardo Wal.  

Paranaense nascido em 1920, Eduardo era filho de um casal de imigrantes poloneses 

que, ainda jovens, vieram para o Brasil. Seu pai se chamava André Wal, um agricultor 

interessado na língua e na história do Brasil, nomeado professor primário pelo governo estadual. 

Em 1931, transferiu-se para Santa Catarina, instalando-se em “Colônia Ôco (município de 

Valões80) na mesma missão de professor e agricultor” (O FARMACÊUTICO..., 1971, p. 02). 

Segundo o texto, Eduardo seguira “as pegadas de seu pai” e “quando não estava no campo 

auxiliando seu progenitor, dedicava-se ao estudo. Lia tudo o que lhe chegava às mãos. Passou 

a freqüentar a biblioteca da sociedade local, mantida pelo consulado polones” (O 

FARMACÊUTICO..., 1971, p. 02). O texto continua em tom laudatório, discorrendo sobre a 

trajetória de Eduardo Wal. Para o que interessa no momento, basta dizer que em 1935 ganhou 

uma bolsa do governo polonês e foi estudar em Curitiba. Sobre o pai, André, há também 

informações. Em 1939, já não residia em Colônia Oco, tampouco atuava no magistério: 

 
78 O relatório do Departamento de Educação cita Germano Wagenführ como inspetor escolar (SANTA 

CATARINA, 1937). Parece se tratar do mesmo inspetor. 
79 Em algumas fontes, o sobrenome aparece escrito com a grafia Wall. 
80 A localidade de Valões faz parte da região disputada durante a Guerra do Contestado, entre os anos de 1912 e 

1916. Antes disso estava sob a jurisdição do Paraná, passando a integrar o território de Santa Catarina após a 

assinatura do acordo que deu fim ao conflito. Em 1921, Valões foi elevado à distrito de Porto União e em 1962, 

emancipado como município, recebendo o nome Irienópolis. Fonte: 

https://www.irineopolis.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/18123 Acesso em: 04 ago. 2021. 

https://www.irineopolis.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/18123


95 

 

 

“deixara o magistério para dedicar-se ao plantio e desenvolvimento de linho para a indústria 

têxtil” (O FARMACÊUTICO..., 1971, p. 02). 

Diversas razões podem ter levado o pai a optar pela produção agrícola e indústria têxtil, 

em detrimento do magistério. Apesar disso, parece não ser coincidência o fato de isso acontecer 

num período de acirramento da política de nacionalização do ensino. Teria sido afastado da 

escola devido à origem estrangeira? Afastara-se antes que isso ocorresse? A continuidade da 

investigação levou ao blog intitulado “Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder”, da 

localidade de São Pascoal, Irineópolis. Nele há o “Histórico da comunidade de São Pascoal”, 

denominada Colônia Oco devido à quantidade de árvores “imbuia de grande porte e ocadas”. 

O professor André Wall é citado como primeiro professor da escola da região, que começou a 

funcionar em 1931 por iniciativa dos moradores e era mantida pelo governo polonês. No 

período da Segunda Guerra Mundial, houve mudanças: o professor Wall foi exonerado do cargo 

e a escola, possivelmente, teve suas atividades interrompidas antes de ser incorporada ao 

governo brasileiro.81 

Um texto de blog, sem indicações de fontes mais confiáveis, poderia ser uma escolha 

leviana para uso num trabalho acadêmico. A continuidade das buscas, no entanto, levou à 

dissertação de Bacha Pereira (2004) e ao anexo que apresenta um extenso quadro de professores 

exonerados em Santa Catarina, com base em resoluções datadas entre 1938 e 1940. André Wal, 

da Escola Mista Colônia Oco, de Porto União, está na lista denominada “exoneração por não 

ser brasileiro nato e por conveniência do ensino” (BACHA PEREIRA, 2004, p. 267). No caso 

deste e de alguns outros professores, a data de exoneração é 01 de dezembro de 1938, e a sua 

especificamente consta na resolução n. 4473 (BACHA PEREIRA, 2004, p. 268). 

Sobre medidas relativas à nacionalização do ensino, a autora apresenta diversos anexos 

com transcrição de documentos localizados em sua pesquisa. Um deles é o Decreto n. 58/1931 

que, retomando outras leis e decretos, trata da nacionalização do ensino primário e do ensino 

 
81 O texto não explica se a escola foi imediatamente incorporada ou se ficou fechada por um período: “Com a 

2ª Guerra Mundial a Escola Sociedade Instrutiva passou por grandes mudanças, seu primeiro professor André 

Wall, polonês que trabalhava os dois idiomas foi exonerado porque temia-se a formação de uma colônia 

polonesa e devido ao fato da escola estar no domínio do governo Polonês, mais de 200 livros escritos neste 

idioma existentes na escola foram distribuídos pela vizinhança. Passou ao domínio do governo brasileiro, com 

estas mudanças foi contratada outra professora, em 1947 assumiu a professora Luci Kindeler havendo 

mudanças no sistema de ensino.” Outro dado interessante é a fundação de “instituições” escolares 

especialmente nos anos 1970, com denominação similar àquelas existentes no período de recorte da presente 

pesquisa, como Jornal, Pelotão de Saúde, Museu Escolar e, inclusive um Clube Agrícola. Este, de nome 

Pequeno Agricultor, tivera as atividades iniciadas em 12 de maio de 1970 e responsabilidades de cuidado da 

horta escolar, com atividades como “irrigação, sementes, mudas e manter a limpeza da horta”. Fonte: 

http://neadolfokonder.blogspot.com/2013/05/historico-atualizado-2013.html Acesso em: 24 jun. 2021. 

http://neadolfokonder.blogspot.com/2013/05/historico-atualizado-2013.html
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privado em Santa Catarina. O Art. 2, por exemplo, anuncia que o professor das escolas 

denominadas estrangeiras deveria ser habilitado, ensinar em língua portuguesa e incorporar no 

programa as disciplinas Português, Geographia do Brasil, Chorographia do Estado, História 

Pátria, Educação Moral, Educação Cívica e Cantos Pátrios (BACHA PEREIRA, 2004, p. 227). 

Outro é o Decreto-lei n. 35/1934, que proíbe o uso de nomes estrangeiros em escolas (BACHA 

PEREIRA, 2004, p. 235). O Decreto-lei n. 88/1938 (BACHA PEREIRA, 2004, p. 237), por sua 

vez, instituiu diversas exigências que levaram ao fechamento de escolas mantidas por 

imigrantes europeus ou seus descendentes. 

Antes disso, o Clube de Colônia Oco é nominado, no relatório do Departamento de 

Educação relativo ao ano de 1936, como um dos que, em solo catarinense, vinha “se 

desenvolvendo de forma animadora” (SANTA CATARINA, 1937, p. 165). Em outra parte do 

mesmo relatório, no item “Nacionalização do ensino”, é citado como exemplo de prática 

exitosa, quando é discutida a importância da instituição escolar para a integração dos 

estrangeiros e seus descendentes, a fim de que se sentissem e agissem como brasileiros. Para 

tanto, é exaltado o “contrôle que a escola exerce na moral dos estrangeiros, ensinando a língua 

portuguesa – pedra de toque do nosso civismo; a geografia e a história do Brasil – corpo e alma 

da nossa nacionalidade” (SANTA CATARINA, 1937, p. 18).  

Apesar dessa importância, a “instrução nas zonas alienígenas” estaria “aquem das 

necessidades”, tanto porque os recursos não possibilitavam manter o número de escolas 

necessário quanto pela recente organização de novas colônias. Frente a essa realidade, era 

preciso agir: “Se não procurarmos sanar a falta de escolas nesses centros, teremos que, dentro 

de pouco, iniciar nova luta para nacionalizar, com maior dificuldade, aqueles que naturalmente 

receberiam a nossa escola com bastante satisfação.” (SANTA CATARINA, 1937, p. 17). A 

tônica do texto, portanto, é justificar a necessidade de ampliação do número de escolas nas 

zonas de nacionalização, bem como de melhor assistir as já existentes, motivo pelo qual o 

diretor Luiz Trindade, autor do relatório, argumenta junto ao destinatário (o Secretário do 

Interior e Justiça) sobre a necessidade de ampliação da subvenção federal. Para isso, cita parte 

de outro relatório82, enviado por Areão ao Ministro da Educação e Saúde Pública, no qual é 

 
82 Para embasar os argumentos constantes em seu relato, Areão usa documentos produzidos por agentes ligados 

à educação catarinense, como trechos de termos de visita de inspetores escolares, buscando comprovar que as 

instituições escolares subvencionadas pela União existiam e estavam funcionando bem. Sobre uma escola 

localizada em Porto União, cita informações fornecidas pelo inspetor escolar da região, chamado Germano 

Wagenführ, datadas de 2 de maio de 1936: escola em “muito boas condições”, “povo muito satisfeito”, “clube 

agrícola produzindo resultados ótimos”, “alunos entusiasmados”; pais “organizados em Sociedade Agrícola e 
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feito o mesmo pedido (aumentar o valor da subvenção federal, que vinha sendo reduzida). É 

neste contexto que alguns exemplos são usados, inclusive o da Escola e do Clube Agrícola 

Escolar de Colônia Oco.  

As buscas quanto ao Clube Agrícola de Colônia Oco levaram a outra notícia sobre ele, 

publicada no jornal Correio da manhã, do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1936, na qual é 

elogiado por suas atividades: 

 

Club Agricola Escolar de Colonia Ôco em Santa Catharina 

 

O Club Agricola da Escola Publica Estadual de Colonia Oco tem seguido activamente 

a orientação recebida da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. Diversas grandes 

plantações foram effectuadas: hortaliças, arvores frutíferas; uma interessante 

exposição dos productos colhidos na horta e no campo; arborização decorativa do 

terreno escolar; 49 kg. de arroz recebidos por intermedio da S. A. A. T. e distribuidos 

entre os agricultores locaes. 

Além das aulas, theoricas, de agricultura, recebidas semanalmente, tiveram os socios 

aulas praticas ministradas no campo geral.  

A campanha á saúva foi effectuda com intensidade. A bibliotheca do club está 

organizada. O lucro material obtido foi de 71$500 no anno de 1935. (CLUB..., 1936, 

p. 07). 

 

Um dos aspectos destacados no texto e, portanto, valorizado, refere-se a seguir 

“activamente” as orientações da SAAT. Além disso, é indicado algo do cultivo realizado, bem 

como informações complementares sobre a prática dos clubistas: “a exposição dos productos 

colhidos na horta e no campo”, a “arborização decorativa do terreno escolar”, as aulas 

“theoricas, de agricultura, recebidas semanalmente”, a campanha contra a formiga saúva, o 

valor do lucro obtido (possivelmente com a venda de parte da colheita). Uma pista sobre a 

relação com as famílias e a capilaridade da escola e do Clube além do seu espaço específico é 

fornecida com a menção ao arroz recebido “por intermedio da S. A. A. T.” e distribuído “entre 

os agricultores locaes”. 

Retomando o que foi exposto sobre a história dos três Clubes Agrícolas escolhidos, 

podem ser tecidas algumas considerações. Com relação a um dos veículos de divulgação de 

notícias sobre eles, o jornal República, é possível identificar a publicação de uma sequência de 

textos com base em relatórios ou relatos de atividades dessas associações escolares, objetivando 

fazer uma espécie de retrato de seu funcionamento. O intervalo de tempo entre uma notícia e 

outra, todas usadas até aqui neste texto, é relativamente curto: a primeira é de 17 de setembro, 

 
Sociedade Escolar”; assim, “pode-se por tudo isso aquilatar os benefícios que o sr. professor trouxe a essa 

localidade” (SANTA CATARINA, 1937, p. 29). A escola em questão parece ser a de Colônia Oco, e, se isso 

for verdadeiro, o professor citado é André Wal: o mesmo que seria exonerado poucos anos depois. 
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sobre o Clube de Garcia; depois, é a vez do Clube de Colônia Oco, nos dias 01 e 03 de outubro, 

seguida novamente de Garcia, aos 16 de outubro; e finalmente, de Massaranduba, no dia de 26 

de outubro (todas do ano de 1935).  

Há regularidades no funcionamento destes Clubes, mas também diferenças, que dizem 

respeito a algumas atividades desenvolvidas, à forma de divisão de tarefas, aos modos de 

proceder e de colocar em prática as prescrições. Em Garcia, vê-se um grande volume de 

trabalhos sendo realizados pelos clubistas, os quais somam praticamente três dezenas de tipos 

de atividades. Além disso, pode ser citada sua característica de lugar de visitação e 

aprendizagem para adultos, como ocorreu com as professoras e os professores de Blumenau, 

convocados a participarem de uma espécie de curso de formação, ou com as normalistas do 

Colégio Coração de Jesus, que haviam incluído Garcia no itinerário de sua excursão. Em 

Massaranduba, as características do terreno e os recursos de que dispunham fizeram com que a 

tarefa de preparar o espaço do Clube Agrícola (limpá-lo, aplainá-lo, cercá-lo...) ocupasse tempo 

e energia consideráveis. Aí é encontrada a denominação “campo de experiência”83, que parece 

remeter, de algum modo, à ciência, à experimentação, à observação. É encontrada ainda uma 

forma específica de divisão do trabalho, em que cada aluno tinha seu canteiro (exceto os “não 

contemplados”). Há que ser lembrado o ilustrativo discurso de comemoração a 7 de setembro 

e as analogias nele constantes entre a árvore plantada na ocasião e a Pátria brasileira. Em 

Colônia Oco, cada criança trabalhava no “campo geral” do Clube e, além disso, também nos 

pomares e quintais das propriedades de seus pais. Uma intervenção de Areão é constatada, 

quando está dito, na fonte consultada, que o plantio de arroz com irrigação de água foi por ele 

solicitado. Foi também este Clube que levou à história de André e Eduardo Wal, um, pai e 

professor, outro, filho e aluno. Neste Clube, as “plantações experimentais” sugerem (assim 

como em Massaranduba e seu “campo de experiência”) relação com ciência, observação, 

experimentação.  

 
83 No trabalho de Lucas (2021) foi encontrada a denominação “campos de experiência e demonstração” quando 

se refere a um decreto do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio relacionado ao ensino agrícola. O 

excerto é o seguinte: “O Decreto nº 8.319/1910 regulamentava o que o Ministério considerava como ‘instrução 

técnica profissional’ agrícola e de áreas relacionadas como a medicina veterinária, zootecnia e indústrias rurais. 

De acordo com o Artigo nº 2 deste decreto o Ensino Agronômico deveria estar dividido em Ensino Superior, 

Ensino Médio ou teórico-prático, Ensino Prático, Aprendizados agrícolas, Ensino Primário agrícola escolas 

especiais de agricultura, Escolas domésticas agrícolas, cursos ambulantes, cursos conexos com o ensino 

agrícola, Consultas agrícolas e Conferências agrícolas. Além disso, de acordo com o Artigo nº 3, do mesmo 

decreto, as instituições de ensino teriam instalações complementares como as estações experimentais, os 

campos de experiência e demonstração, as fazendas experimentais, a estação de ensaio de máquinas agrícolas, 

os postos zootécnicos e os postos meteorológicos.” (LUCAS, 2021, p. 33-34). 
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Os três Clubes estavam localizados em regiões de imigração estrangeira, chamadas de 

“zonas de colonização”, “zonas coloniais”, “zonas alienígenas”84. Pode se tratar de coincidência 

e de limites da própria pesquisa o fato de que as informações mais numerosas, dentre as 

localizadas, se refiram a eles. Ou pode ser que isso se constitua num indício importante. Torre 

(2020, p. 73) define a produção histórica dos lugares como “práticas econômicas, sociais, 

culturais e políticas com as quais determinadas populações recriam incessantemente o universo 

das suas relações circunscritas em relação às demandas do mundo externo e as organizam no 

espaço imediato.” Ainda segundo o autor, o espaço não é algo estático onde as coisas 

acontecem, mas é produzido pelas relações sociais que historicamente nele se dão, de modo que 

uma determinada localidade produz continuamente o seu espaço, ao mesmo tempo em que as 

práticas sociais que nele ocorrem formam os sujeitos. A menção ao autor é pertinente tendo em 

vista que as performances dos três Clubes Agrícolas Escolares em pauta remetem à ideia 

difundida de que os imigrantes europeus, e seus descendentes, são trabalhadores e ordeiros. Tal 

premissa muito provavelmente fez diferença nas ações destas associações estudantis. Por outro 

lado, os resultados do trabalho nelas desenvolvido contribuiu para sustentar tal crença (já que a 

leitura de uma realidade não apenas a interpreta, mas também a produz). 

Quanto aos primeiros Clubes Agrícolas fundados em Santa Catarina, foram também 

levantadas informações que versam sobre os scripts que os alimentavam. Nesse sentido, após 

iniciar a narrativa sobre os Clubes recorrendo às práticas de alguns deles, especialmente três, é 

a vez de a trama continuar a ser tecida por uma mirada um pouco diferente, abordando a 

proposta para os Clubes. Elementos de sincronia serão usados para mostrar a dinâmica das 

associações estudantis em algumas das várias relações que estabelecem, isso porque, conforme 

lembra Revel (1998b, p. 27), é importante que se pense a noção de contexto considerando a 

“pluralidade dos contextos que são necessários à compreensão dos comportamentos 

observados”85.  

 
84 Tais expressões são encontradas, por exemplo, em Santa Catarina (1937). 
85 O autor explica que o “trabalho de contextualização múltipla praticado pelos micro-historiadores” aponta 

“em primeiro lugar, que cada ator histórico participa, de maneira próxima ou distante, de processos – e portanto 

se inscreve em contextos – de dimensões e de níveis variáveis, do mais local ao mais global. 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. 

Particular e original, pois o que o ponto de vista micro-histórico oferece à observação não é uma versão 

atenuada, ou parcial, ou mutilada, de realidades macrossociais: é, e este é o segundo ponto, uma versão 

diferente.” (REVEL, 1998b, p. 27-28). 
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Nessa direção, se tratará, a seguir, da presença da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres em Santa Catarina, a qual se deu tanto pelos Clubes quanto pela realização da Semana 

Ruralista, e da contribuição para a circulação do Ruralismo Pedagógico, conforme vem sendo 

denominado por outros pesquisadores, aqui considerado um repertório. A participação e a 

mediação das principais lideranças do Departamento de Educação neste projeto, no período de 

vigência da chamada Reforma Trindade, também ficam evidenciadas.  

 

2.2 SCRIPTS DA SOCIEDADE DOS AMIGOS DE ALBERTO TORRES: CLUBES 

AGRÍCOLAS ESCOLARES E SEMANA RURALISTA DE SANTA CATARINA 

 

Nos jornais tomados como fontes de análise, a primeira notícia sobre os Clubes 

Agrícolas Escolares, cronologicamente falando, é de 26 de fevereiro de 1935. Disposta na 

primeira página do jornal República, em artigo intitulado “Clubes Agricolas Escolares”, 

anuncia que a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres estava estendendo seu “raio de ação” 

para Santa Catarina. Explica a causa: buscando “ruralizar os homens do futuro”, a Sociedade 

havia tomado “a seu encargo a disseminação de conhecimentos agrícolas, com o fito de incutir 

nas crianças a nobreza da profissão de lavrador” (CLUBE..., 1935a, p. 01). 

O professor João dos Santos Areão, “inspetor da nacionalização do ensino”, havia sido 

escolhido delegado local da SAAT. Segundo o prometido, os leitores do periódico continuariam 

sendo informados “da grandiosidade da idea lançada por uma pleiade de moços bem-

intencionados que querem fazer do trabalho o objetivo principal da nossa elevação moral e 

material, tal qual pregou Alberto Torres” (CLUBE..., 1935a, p. 01). Quanto ao cronograma de 

atividades para o ano, são citadas: Exposição de imprensa escolar, Semanas ou Concentrações 

de Clubes Agrícolas (em diversos locais), Semanas Ruralistas (também em diversos lugares), 

campanha contra a formiga Saúva (em cooperação com o Ministério da Agricultura), fundação 

de Clubes Agrícolas Escolares, Congresso de Ensino Regional, Quinzena do Reflorestamento, 

Semanas Educativas (uma delas em Santa Catarina), Campanha contra os quistos raciais no sul 

do país, entre outras. A Semana Educativa de Santa Catarina seria realizada na capital 

Florianópolis (CLUBE..., 1935a, p. 01). Não foram localizadas outras informações sobre um 

evento com este nome promovido diretamente pela SAAT em Santa Catarina, mas é provável 

que se trate da Semana Ruralista, realizada entre 24 e 31 de maio de 1936, a qual será tratada 

ainda nesta seção do texto. 
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Publicada no jornal República de 25 de setembro de 1935, em duas páginas (capa e 

página seguinte), está a seguinte notícia: “Atividades da Sociedade de Alberto Torres”. O texto 

inicia chamando a atenção para a tarefa “silenciosa” e “profícua” da SAAT, “sobretudo no que 

se refere á educação rural”, e anunciando que seu programa, “inspirado pelas ideias de Alberto 

Torres, adquiriu um sentido ainda mais pragmático” (ATIVIDADES..., 1935, p. 01). Obra 

“profusa e intensiva de civilizar o Brasil rural”, que mostra compreensão dos “profundos 

interesses nacionais”, o foco de trabalho da Sociedade poderia ser considerado o mais 

importante, aquele que ninguém cuida, uma vez que “ela leva ao Brasil bàrbaro a semente e a 

máquina, o livro e a tecnica agricola, a higiene e a flama da civilização, o conforto e a 

esperança.” (ATIVIDADES..., 1935, p. 01). São explicitados detalhes do trabalho realizado 

pela SAAT: 

  

Seus diretores transportam-se em pessoa aos sitios mais remotos e mais desprovidos 

do amparo oficial e agitam durante alguns dias toda a população com as suas 

iniciativas, a exemplo do que praticam no Mexico as caravanas das missões culturais.  

Estas, porem, são organizadas pelo Govêrno Federal e dispõem de largos recursos 

orçamentarios.  

A Sociedade Alberto Torres, tem apenas a simpatia e o concurso limitado de alguns 

administradores mais esclarecidos; mas a parte principal de sua obra se executa pelo 

esforço e do sacrificio dos seus socios e dirigentes. (ATIVIDADES..., 1935, p. 01). 

 

Enfatizando o caráter prático, a matéria afirma que a sede da Sociedade torreana “é 

uma curiosa oficina de trabalho” e por ela se encontravam em circulação as correspondências 

mantidas com as crianças sócias de 640 clubes agrícolas escolares, além de mapas, livros e 

sementes, para citar alguns (ATIVIDADES..., 1935, p. 01). O texto continua na página seguinte 

do jornal, com título escrito de forma um pouco diferente (“Atividades da Sociedade Alberto 

Torres”), desta vez falando sobre a campanha contra insetos nocivos e da intensa participação 

em torno dela: os insetos “inimigos da lavoura foram mortos em varias localidades, pelas 

crianças dos clubes escolares.” (ATIVIDADES..., 1935, p. 02). As atividades em torno do 

combate aos insetos são detalhadas: 

 

Organizaram se estatisticas dos insetos destruidos e graficos demonstrativos das 

especies sacrificadas.  

Além disso, em várias escolas do interior, os alunos executaram desenhos dos insétos, 

que foram remetidos á séde da sociedade. 

Esses desenhos acham se em exposição e constituem uma curiosa demonstração da 

habilidade infantil, bem orientada por professoras devotadas. (ATIVIDADES..., 1935, 

p. 02). 
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Finalizando o texto, “F”, que o assina, conclama o governo a olhar para essa importante 

Sociedade, devido ao trabalho que vinha realizando, situação pela qual merecia “uma atenção 

especial”, além de “facilidades” para que pudesse “dilatar a area de suas atividades e intensificar 

a grande obra civilizadora com que está beneficiando as populações rurais” (ATIVIDADES..., 

1935, p. 02). A SAAT também é citada em notícia sobre os Clubes Agrícolas Escolares 

publicada dois dias antes pelo jornal A Gazeta (sem título, na primeira página). Exaltando os 

benefícios educacionais dos Clubes, o texto anuncia que estavam por todos os lugares do Brasil, 

e em Santa Catarina não era diferente, pois, com suas “finalidades práticas e positivas”, haviam 

conquistado muitos admiradores. Na Capital Florianópolis, no entanto, fazia-se necessária uma 

maior propaganda, inclusive para que se conhecesse a “utilidade prática e educacional” da 

própria Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (A GAZETA, 23 set. 1935, p. 01). 

As três notícias expostas, publicadas entre fevereiro e setembro de 1935, trazem 

informações sobre as pretensões da SAAT e seus “profundos interesses nacionais”. Conforme 

é possível ler nos excertos, os “conhecimentos agrícolas” e o “trabalho” recebem destaque no 

projeto, assim como os objetivos de “ruralizar os homens do futuro” e “civilizar o Brasil rural”. 

Para levar a cabo a formação daqueles que, pelo trabalho, haveriam de fazer do Brasil um país 

agrícola e moderno, tanto a “semente” quanto a “máquina”, tanto “o livro” quanto “a técnica 

agrícola” deveriam ser valorizados. Ação é uma palavra a ser realçada, dado o sentido 

“pragmático” do projeto, explicitado quando a sede da Sociedade é comparada a uma “oficina 

de trabalho”, quando são demarcadas as “finalidades práticas e positivas” do Clubes Agrícolas 

Escolares, ou ainda, quando é citada a “utilidade prática e educacional” da própria SAAT. Além 

do que sugere o uso da expressão “homens do futuro”, a serem preparados nas escolas e nos 

Clubes, o papel das crianças neste programa aparece, por exemplo, nas ações que visavam 

combater os chamados insetos nocivos. Aspectos do universo agrícola e do escolar parecem 

misturar-se quando, além de dar fim aos insetos, são feitos gráficos, estatísticas e desenhos 

sobre eles. Assim, no contexto das associações escolares, atividades como a de matar insetos 

ganham novos sentidos e são desdobradas em outras, próprias do universo escolar.  

Em 7 de setembro de 1935 (portanto, alguns dias antes da última notícia aqui exposta), 

havia sido publicado, no jornal República, um texto sobre as realizações dos Clubes Agrícolas 

Escolares do Brasil e seu plano de trabalho, cujo recorte é exposto a seguir, na Imagem 7: 
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Imagem 7 – Recorte de jornal sobre os Clubes Agrícolas Escolares 

 

Fonte: Clubes... (1935c, p. 02). 
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Conforme se pode ler na notícia, a SAAT, por meio da Federação Brasileira dos Clubes 

Agrícolas, mantinha “640 dessas instituições espalhadas por todos os Estados da União”, tarefa 

na qual colaboravam Odilon Braga86, Ministro da Agricultura, e os governos de alguns Estados, 

como Santa Catarina. O trabalho da imprensa é indicado como um dos fatores para o sucesso 

do projeto. Além do Ministro e da imprensa, são mencionados outros importantes colaboradores 

da SAAT: as professoras postas à disposição por alguns Estados, encarregadas de cuidar da 

orientação pedagógica dos Clubes; os grupos de estudantes de algumas escolas agrícolas, 

designados para orientar os assuntos agrários. Dentre as ações realizadas, são citados os 250 

mil livros, mapas, cartazes e folhetos remetidos, as 40 mil cartas recebidas, as 52 mil árvores 

para reflorestamento distribuídas, os 64 prêmios concedidos, as 52 exposições de produtos dos 

Clubes realizadas. Sementes de flores e hortaliças enviadas aos clubistas não aparecem 

quantificadas. 

Os Clubes Agrícolas seguiam um mesmo plano de trabalho “em todo Brasil”, o qual 

envolvia conhecer o solo; cultivar horta, pomar, bosque; criar bicho da seda; realizar campanhas 

contra insetos nocivos, bem como ações de reflorestamento e proteção da natureza; promover 

festividades envolvendo os sócios dos Clubes de uma mesma região. São mencionadas ainda 

três atividades que, anos depois, constarão nos documentos do Departamento de Educação de 

Santa Catarina como integrantes do conjunto de associações escolares: o jornal escolar, os 

museus, a sopa escolar.  Por fim, é indicado que deveria ser feito o “aproveitamento nas aulas 

de material e assuntos fornecidos pelos Clubes”, o que remete à globalização do ensino e à 

interlocução deste projeto específico com o currículo escolar. A matéria é finalizada com a 

afirmação de que os Clubes Agrícola poderiam ser tidos como sinônimo de “entusiasmo, 

trabalho, cooperação e intensa brasilidade” (CLUBES..., 1935c, p. 02). 

Tais expressões parecem definir, em alguma medida, essas associações. Uma escola 

mais ativa e cooperativa, repleta de crianças alegres e entusiasmadas, envolvidas com o que 

acontecia em tal espaço, era algo almejado nos objetivos para os Clubes. A finalidade era a 

formação dos adultos do futuro, de um país que se buscava construir. Além dos indícios lidos 

 
86 Odilon Duarte Braga foi Ministro da Agricultura entre julho de 1934 e novembro de 1937, no governo de 

Getúlio Vargas. Foi também vereador, deputado estadual e deputado federal. Nasceu em Minas Gerais, em 

1894 e faleceu em 1958. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (1916) pela Universidade do Brasil, exerceu 

diversos cargos de administração pública. Foi membro de algumas associações, como a Associação Brasileira 

de Educação (ABE). Para maiores informações, consultar: Di Mambro et al (1991) e o site do CPDOC/FGV, 

disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/odilon_braga Acesso em: 21 jun. 

2021. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/odilon_braga
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nos documentos até aqui apresentados, há uma frase ilustrativa, localizada junto a duas 

fotografias de um Clube Agrícola, nas quais crianças aparecem trabalhando. Diz ela: 

“preparando os verdadeiros homens de amanhã no Clube Agrícola do distrito de João Pessoa”87. 

O combate aos insetos nocivos (que apareceu na notícia anterior, de 07 de setembro 

de 1935) seria novamente assunto no mesmo jornal, alguns meses depois. Data de 13 e 14 de 

maio de 1936 o texto publicado em duas partes, intitulado “Sociedade Amigos de Alberto 

Torres - Clubes Agricolas Escolares”88. Nele está escrito que umas das atribuições “contidas 

nas Disposições Gerais do Regimento Interno dos Clubes Agricolas Escolares” era trabalhar 

para que as autoridades de todas as instâncias “cooperem” com a “completa extinção da formiga 

saúva”, considerada um dos piores “flagelos da lavoura” e que atuar em tão nobre causa 

significava “trabalhar pela grandeza e prosperidade de sua Patria” (SOCIEDADE..., 1936b, p. 

07). Os adultos certamente precisariam ajudar, destruindo os formigueiros. Nesse sentido, 

agricultores de Araranguá, no sul de Santa Catarina, davam o exemplo, pois tinham um “meio 

bastante prático” de realizar a tarefa: uma pequena bomba contendo local para colocar brasa. O 

procedimento consistia em localizar o ponto de acesso ao formigueiro, usar a bomba para fazer 

entrar bastante fumaça nele, em seguida tapar o buraco e, assim, sufocar as formigas 

(SOCIEDADE..., 1936b, p. 07).  

A continuidade da notícia, no dia seguinte, contempla também aqueles que não 

dispunham da bomba/máquina de matar formigas. É ensinado, então, que outra maneira de 

alcançar o objetivo seria colocando água fervendo no formigueiro (há explicação detalhada 

sobre como fazer isso). O texto termina lembrando que o Regimento Interno dos Clubes 

Agrícolas Escolares, nas Disposições Gerais, indica que no último trimestre de cada ano deveria 

ser comemorado o Dia da saúva, para “demonstração coletiva, indicando os meios apropriados 

e adequados ao combate que se deve dar áquela praga, constituindo uma das medidas de grande 

alcance executada por iniciativa dos Clubes Agrícolas Escolares” (SOCIEDADE..., 1936c, p. 

01). 

Três dias antes, o mesmo jornal levaria ao público o texto “Sociedade Amigos de 

Alberto Torres – Clubes Agricolas Escolares”, no qual constam elogios à SAAT e ao próprio 

Alberto Torres, qualificado como homem de inteligência e ação. O periódico ressalta o “labor” 

dessa Sociedade “em prol da grandeza do Brasil” (SOCIEDADE..., 1936a, p. 04). Como parte 

 
87 Ver: APESC, Iconografia, pasta 4622. 
88 Na segunda parte deste texto, há pequenas variações no título: “Sociedade dos Amigos de Alberto Torres - 

Clubes Agrícolas Escolares”. 
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da obra, seria realizado, por “um grupo dos seus verdadeiros pioneiros”, o evento denominado 

Semana Educativa, em Tubarão, Santa Catarina, marcado para iniciar no dia 25 do mesmo mês. 

Ele integraria o “grandioso plano” do qual fazia parte a citada unidade federada, e que já se 

encontrava em execução pelos Clubes Agrícolas Escolares existentes nas seguintes localidades: 

Garcia, Massaranduba, Indaial, Braço do Norte, Biguassú, Palhoça, João Pêssoa (Estreito), 

Piedade, Colônia Oco, Caçador, Camboriú, Lagoa, Campos Novos, São José, Rio Negrinho 

(Itaiopolis), Rio do Sul, Timbó, Urubicí, Pulador, Barra Mansa.  

Além de exaltar as bibliotecas que cada um dos Clubes estava formando, a notícia 

promete um novo fôlego a eles após a realização da Semana, bem como a fundação de outros, 

já que essas associações iriam, então, “experimentar uma fase de grande progresso” após o 

evento. Tudo isso tinha por objetivo “implantar na nova geração o germe das ideias” de Torres, 

para quem a ação da escola se fazia necessária: “A escola vai formar o alicerce dessas ideias e 

tanto mais forte será, quanto melhor elas forem incutidas na alma infantil.” (SOCIEDADE..., 

1936a, p. 04). Ao que tudo indica, a Semana Educativa mencionada no jornal é a Semana 

Ruralista, realizada em Tubarão no mesmo mês em que a notícia fora publicada. 

Na dissertação de Fernandes Barbosa (2017) há um trecho da matéria veiculada no 

Jornal do Brasil quando da fundação da SAAT, cujo conteúdo indica o objetivo de “zelar pela 

obra do ilustre sociólogo, comentando, estudando, interpretando o pensamento do seu patrono, 

e bem assim procurando publicar os livros que ele deixou inéditos” (JORNAL DO BRASIL, 

20 nov. 1932, p. 05 apud FERNANDES BARBOSA, 2017, p. 31). A lista de fundadores da 

associação é qualificada como “numerosa” e a possibilidade de adesão a ela estava 

condicionada à produção de um “volume, estudo ou artigo sobre o escriptor [Alberto Torres] 

ou alguns de seus livros” (JORNAL DO BRASIL, 20 nov. 1932, p. 05 apud FERNANDES 

BARBOSA, 2017, p. 31).  

As ações ruralistas da SAAT estenderam-se pelo país, com a criação de núcleos 

regionais e estaduais da associação. Até sua dissolução, em 1945, a Sociedade promoveu 

“estudos que eram divulgados nacionalmente, por meio de Conferências, Congressos, Semanas 

Ruralistas, fundação de clubes agrícolas escolares e publicações que reforçavam e difundiam o 

pensamento de Alberto Torres” (FERNANDES BARBOSA, 2017, p. 31). Fonseca (2016, p. 

159), com base na própria pesquisa e também mencionando Pinho (2007), aponta “a ação da 

SAAT como fomentadora de um projeto singular para a educação brasileira”, que ocorria pelo 
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apoio às Semanas Ruralistas e aos Clubes Agrícolas Escolares. Como se pode constatar, tratava-

se de um projeto nacionalista, com ênfase no trabalho, especialmente o agrícola.  

Para falar sobre os primeiros Clubes Agrícolas catarinenses, a Revista de Educação é 

também um importante suporte documental, uma vez que praticamente todos os seus números 

possuem textos sobre eles. Logo na primeira edição, e no primeiro artigo após o Editorial, 

aparece transcrita a tese “Os Clubes Agrícolas Escolares e a educação rural”89, produzida como 

contribuição da Delegacia dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina ao Congresso 

Ruralista. O texto transcrito é datado de 28 de outubro de 1935 e traz a informação de que o 

congresso seria realizado em Pernambuco, em março de 1936. A revista, por sua vez, é referente 

aos meses de janeiro e fevereiro de 1936. O autor é João dos Santos Areão, delegado dos Clubes 

Agrícolas catarinenses. 

Areão inicia seu texto falando sobre as incursões realizadas ao interior do Estado, nas 

quais disseminava o pensamento dos dirigentes da SAAT, “a fim de que a palavra de tão 

preclaro mestre” (Alberto Torres) pudesse ser conhecida e praticada (AREÃO, 1936a, p. 02). 

Nessas viagens, proferia palestras aos professores dos meios rurais sobre as vantagens dos 

Clubes na educação das crianças e buscava conhecer as atividades realizadas nas escolas. Usava 

as citadas estratégias com o intuito de que os Clubes Agrícolas se tornassem “sólidos e com um 

alicerce perdurável” (por isso não julgava indicado impor a organização dessas associações). 

Areão também escrevia circulares aos docentes mostrando as vantagens dos Clubes Agrícolas. 

Na leitura do delegado, Alberto Torres havia sido um patriota, o que tornava pertinente 

disseminar suas ideias em um Estado que contava com grande número de imigrantes. O 

“espírito de brasilidade” deveria ser implantado naqueles que estavam “divorciados do 

sentimento nacional”, e para isso, as ideias de Torres e os Clubes Agrícolas prestariam grande 

auxílio (AREÃO, 1936a, p. 03). Em seu texto, Areão enumera as contribuições dos Clubes às 

zonas rurais, defendendo que atuariam em duas frentes principais: a) na “socialização das 

crianças” – por meio de uma escola ativa e associativa, em que os pequenos brasileiros 

recebessem “as primeiras noções de civilidade, cortesia, obediência, respeito mútuo e 

cooperativismo”; b) na “globalização do ensino” – pelo trabalho com geometria, aritmética, 

escrituração mercantil, geologia, botânica, zoologia, educação física, linguagem, 

conhecimentos agrícolas, de forma articulada às atividades do Clube (AREÃO, 1936a, p. 03). 

 
89 O título completo é: “Tese – Os clubes Agricolas Escolares e a educação rural (Contribuição da Delegacia 

dos Clubes Agricolas Escolares de Santa Catarina ao Congresso Ruralista a se realizar em Pernambuco, em 

março de 1936)” (AREÃO, 1936a, p. 02). 
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Quando trata especificamente dos conhecimentos agrícolas, no texto em pauta, Areão 

também cita Alberto Torres: “O Brasil tem de ser uma república social por força de seu destino; 

e tem de ser, instintivamente, uma república agrícola” (AREÃO, 1936a, p. 05). Ressalta, na 

sequência, a falta de educação agrícola no Brasil e a importância das ações promovidas pela 

SAAT, que havia tomado a “incumbência patriótica” de buscar “sanar a incúria dos que, há 

mais tempo, deviam fazer da agricultura no Brasil uma obrigação, distribuindo, como se faz 

hoje, ainda em pequena escala: livros, sementes, ferramentas, terrenos e assistência técnica” 

(AREÃO, 1936a, p. 05). 

Qualificados no texto de Areão como um problema ao “espírito de brasilidade”, os 

imigrantes são também elogiados devido ao uso e aproveitamento do solo, com o cultivo de 

hortas, pomares, jardins. O caboclo, por sua vez, precisava aprender com isso e perceber a 

importância de ampliar sua alimentação, que era restrita a carne, feijão e farinha. Uma educação 

escolar apartada das características e necessidades sociais é apontada como causa de tais 

problemas: “o que falta a essa gente é a educação que as escolas passadas não souberam dar. 

Limitaram-se, apenas, a ensinar a ler, escrever e contar, formando uma classe de semi-

analfabetos que constitui um entrave às escolas modernizadas.” (AREÃO, 1936a, p. 06). E 

continua: 

 

Está nos homens do presente, na bôa orientação dos nossos governantes, no preparo 

do nosso professorado, corrigir as falhas que apontàmos. De que maneira? Incluindo 

em todos os programas de ensino os conhecimentos da agricultura; distribuindo livros 

com a linguagem popular onde o professor possa aprender o que deve ensinar; 

anexando a cada escola uma faixa de terra para a prática dos alunos; distribuindo 

sementes e mudas a cada escola de acordo com a região; fornecendo quadros 

sugestivos das nossas produções; mantendo técnicos para as aulas mais necessárias; 

estando em constantes correspondência com as mais várias zonas e estabelecendo 

comemorações que obriguem aos professores mostrar o fruto do seu trabalho. 

Dirão os mais entendidos que não seria possível satisfazer todos os pontos dêsse 

programa. Sim, mas a Sociedade Amigos de Alberto Torres está em campo, com rara 

atividade, como pioneira dessa campanha. 

Multipliquem-se os Rafaeis Xavier, os Raúes de Paula e não será difícil o fruto desse 

trabalho de educação nacional. (AREÃO, 1936a, p. 06). 

 

Se a vocação do Brasil é agrícola e se o modo in natura do brasileiro é sua condição 

de rurícola, o caminho para a autenticidade de um Brasil coerente com sua vocação pressupunha 

uma série de estratégias educativas e formativas não apartadas dessa suposta natureza. A escola 

e especificamente os Clubes Agrícolas serviriam como instrumento nesse projeto de educação 

visando um Brasil “torreano”. Por isso, os argumentos de Areão: a fim de corrigir as falhas da 

educação escolar até então praticada, a agricultura deveria constar em “todos os programas de 
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ensino”; os livros deveriam ter “linguagem popular”; sementes e mudas deveriam ser 

distribuídas em “cada escola de acordo com a região”. Há aí uma preocupação com as 

características do meio, com o aspecto regional. Há ainda uma atenção aos conhecimentos 

científicos, afinal, os “técnicos” precisariam dar suporte “para as aulas mais necessárias”.  

Ora, mesmo partindo de uma suposta natureza brasileira, não se poderia deixar os 

habitantes do meio rural na condição em que se encontravam. O mundo moderno exigia 

especialização, racionalidade no modo de trabalhar (e de, em última instância, existir no mundo 

e se relacionar). Exigia a presença da ciência. Não era possível e nem indicado negar isso. A 

modernidade, portanto, deveria chegar ao rural e aos seus habitantes, que pareciam carregar 

consigo a insígnia do anti-moderno. E deveria chegar na medida certa: nem de mais, nem de 

menos.  

No segundo número da Revista de Educação, de março e abril de 1936, é a vez de 

Elpídio Barbosa, secretário do Diretório Regional dos Clubes Agrícolas Escolares, publicar 

artigo. Intitulado “Clubes Agrícolas Escolares”, o texto indica que “a atividade dos Clubes 

Agrícolas Escolares, filiados à Sociedade dos ‘Amigos de Alberto Torres’, em Santa Catarina, 

vai em um crescendo bastante animador”, considerando que 1935 havia sido um ano “favorável 

à criação de clubes agrícolas escolares em estabelecimentos de ensino primário do Estado” 

(BARBOSA, 1936, p. 12). Divulga, também, a composição do primeiro Diretório Regional dos 

Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina, que havia tomado posse e da qual ele próprio 

fazia parte: 

 

DIRETÓRIO REGIONAL DOS CLUBES AGRÍCOLAS ESCOLARES 

 

Em 5 de dezembro do ano p. findo [1935] foi empossada, solenemente, a primeira 

Diretoria Regional, que ficou assim constituída: 

 

Presidente: Major Olívio Januário de Amorim, prefeito de Florianópolis; 

Vice-presidente: Luiz Oscar Carvalho, diretor da Imprensa Oficial; 

e secretário: professor Elpídio Barbosa, Sub-diretor Técnico do Departamento de 

Educação. 

Delegado dos Clubes Agrícolas Escolares: prof. João dos Santos Areão, Inspetor 

Federal da Nacionalização do Ensino. 

Representante do Estado junto à Sociedade dos “Amigos de Alberto Torres”, na 

Capital Federal: professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, Diretor do 

Departamento de Educação. 

É assistente técnico, o dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, Chefe da Sub-Inspetoria 

Agrícola Federal. (BARBOSA, 1936, p. 12). 

 

Os nomes que constam no excerto evidenciam uma intensa participação dos dirigentes 

do Departamento de Educação no projeto dos Clubes Agrícolas em Santa Catarina, que tinham 
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na diretoria regional uma instância representativa. Barbosa ocupava a função de secretário; 

Areão, de delegado; Trindade, de representante de Santa Catarina junto à SAAT. Além deles, 

o prefeito da Capital e o diretor da Imprensa Oficial do Estado figuravam, respectivamente, 

como presidente e vice-presidente da diretoria dos Clubes, uma escolha astuta no sentido de 

obter apoio ao projeto por parte de lideranças pertencentes a outras esferas que não a da 

Educação. Isso tudo, é bom enfatizar, estava articulado a um projeto que ultrapassava tanto a 

educação, estritamente falando, quanto os limites regionais: o projeto da Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres.  

O citado artigo havia sido elaborado com passagens de um relatório escrito pelo 

próprio Elpídio Barbosa, endereçado ao presidente da SAAT, no qual ressalta a importância do 

apoio do Departamento de Educação de Santa Catarina e de seu diretor, Luiz Sanches Bezerra 

da Trindade, para o sucesso da ação da Delegacia dos Clubes Agrícolas nesta unidade da 

federação. Lista, na sequência, os Clubes já fundados e em “pleno funcionamento”90: 

 

1) Indaial – sob a orientação do Diretor do Grupo Escolar ‘Raulino Horn’; 

2) Braço do Norte – sob a orientação do diretor do Grupo Escolar ‘Arquidiocesano 

Dom Joaquim Domingues’; 

3) Palhoça – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Prof. Wencesláu Bueno’; 

4) João Pessoa – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘José Boiteux’; 

5) Caçador – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Professor Paulo Schieffler’; 

6) Camboriú – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Professor José Arantes’; 

7) Campos novos – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Gustavo Richard’; 

8) São José – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Francisco Tolentino’; 

9) Rio Negrinho – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Professora Marta Tavares’; 

10) Biguassú – sob a do diretor do Grupo Escolar ‘Prof. José Brasilício’; 

11) Piedade sob a direção do prof. Alexandre Weinhardt Silveira; 

12) Colonio Oco – sob a direção do prof. André Wal; 

13) Lagôa do Norte – sob a direção do prof. Adolfo Postol; 

14) Massaranduba – sob a do prof. Ricardo Hoffmann; 

15) García – sob a do prof. Rodolfo Hollenweger; 

16) Rio Negrinho – sob a do prof. João Telatin. (BARBOSA, 1936, p. 12-13). 

 

Além destes, estava prevista ainda para o ano de 1936 a criação de outros Clubes nas 

localidades de Gaspar, Urubicí, Cocal, Bom Retiro e Canoinhas (BARBOSA, 1936, p. 13). O 

secretário dos Clubes em Santa Catarina explica que vinha fazendo “intensa propaganda” dessas 

associações escolares, tanto em jornais quanto no Boletim do Departamento de Educação. O 

próprio Luiz Trindade, inclusive, havia remetido comunicado aos professores do Estado 

exaltando o projeto. O conteúdo é o seguinte: 

 

 
90 Está sendo considerado que se trata dos Clubes em funcionamento no ano de 1935. 
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CLUBES AGRÍCOLAS ESCOLARES 

O Departamento de Educação apéla para todos os professores das escolas estaduais, 

municipais, subvencionadas e particulares, para que sejam creados, junto aos seus 

estabelecimentos, clubes agrícolas escolares, filiados à Sociedade dos “Amigos de 

Alberto Torres”. 

Os clubes agrícolas escolares têm a assistência técnica do Ministério da Agricultura, 

o qual fornece o que fôr preciso, como sementes de árvores de ornamentação, para 

reflorestamento e frutíferas, instruções, etc. 

Todo o professor que desejar colaborar nesta grande obra, em prol do 

engrandecimento do nosso amado Brasil, poderá se dirigir a êste Departamento, que 

enviará os informes e instruções precisos.  

É delegado dos clubes agrícolas escolares em nosso Estado, o professor João dos 

Santos Areão, Inspetor Federal da Nacionalização do Ensino. (BARBOSA, 1936, p. 

p. 13-14). 

 

Imediatamente após a transcrição do comunicado conclamando a participação dos 

professores na “grande obra” à qual os Clubes torreanos estavam relacionados, está dito que a 

Revista, no intuito de “cooperar” com a SAAT, estava publicando o Regimento Interno dos 

Clubes Agrícolas Escolares da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, “para orientação do 

nosso professorado”. Segundo a transcrição constante no periódico, os objetivos das citadas 

associações escolares consistiam em: 

 

a) Dignificar o trabalho manual; elevar e engradecer a vocação e a profissão do 

lavrador; incutir na consciência de seus sócios o amôr à terra, o sentimento da nobreza 

das atividades agrícolas e a idéa do seu valor econômico e patriótico; 

b) mostrar os perigos do urbanismo e do abandono dos campos; 

c) desenvolver o espírito de cooperação na escola, na família e na coletividade; 

d) incentivar a policultura e proporcionar a aprendizagem de métodos agrícolas 

racionais, pondo em prática os principios da agricultura científica demonstrando o 

rendimento das criações e lavouras bem orientadas e tratadas; 

e) colaborar para o melhoramento permanente da vida rural, tornando-a mais 

agradável e aperfeiçoando-a sob o ponto de vista da sociabilidade, da estética e da 

cultura em geral; 

f) formar e cultivar hábitos de economia; 

g) fazer a propaganda, na comunidade rural, na vivenda bonita, alegre e higiênica e 

dos hábitos e noções necessárias à preparação da consciência sanitária; 

h) ministrar informações estatísticas e outras relacionadas com a produção, a indústria, 

o comércio e o transporte; 

i) proteger os animais e as plantas; 

j) trabalhar pelo reflorestamento local preparando o viveiro que forneça mudas aos 

sócios; 

l) florir as janelas das casa dos sócios e realizar todos os anos o concurso das janelas 

florídas; 

m) organizar feira para a venda dos produtos das plantações e criações dos sócios; 

n) comemorar, uma vez por ano, a principal cultura ou criação local. 

o) preparar o bosque local em terreno que deve ser doado pela Prefeitura ou 

proprietário local; 

p) organizar a cooperativa para a venda dos produtos das plantações e criações dos 

sócios; 

q) combater as queimadas e derrubadas de árvores; 

r) conseguir que toda árvore derrubada seja substituida por outras duas que se plantam; 
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s) organizar a bibliotéca; 

t) filiar o Clube à Federação dos Clubes Agrícolas da Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres, ao seu Núcleo Estadoal ou à Sociedade Central; 

u) combater a erosão e as pragas das lavouras e criações. (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936b, p. 14-15). 

 

O regimento é bastante ilustrativo quanto aos principais pilares do projeto para os 

Clubes Agrícolas. O lugar do trabalho, com ênfase no agrícola, é logo anunciado, assim como 

seu “valor econômico e patriótico”. São mencionados, também, o sentimento de “amôr à terra” 

e o “espírito de cooperação” como algo a ser desenvolvido nos clubistas. Ademais, por 

intermédio das associações escolares, estes teriam acesso a “métodos agrícolas racionais”, a 

“informações estatísticas” (referentes à produção, indústria, comércio e transporte), a práticas 

de policultura, de preservação da natureza e de combate às “pragas das lavouras e criações”. 

Uma educação do corpo, relacionada a hábitos de higiene, mas também uma educação estética, 

estão contidas na defesa de uma “vivenda bonita, alegre e higiênica”. Isso aparece igualmente 

quando se anuncia a necessidade de “preparação da consciência sanitária”, ou de construção do 

hábito de florir janelas, a ser incentivado, inclusive, por “concurso das janelas floridas”. No 

excerto, como algo diretamente relacionado ao ambiente escolar, há a menção à organização de 

bibliotecas.  

Na continuidade, o regimento traz prescrições sobre a diretoria de cada Clube 

Agrícola, a qual deveria ser composta por alunos maiores de 10 anos de idade, para as funções 

de presidente, secretário, tesoureiro e zeladores, e outra, de diretora, a ser ocupada por uma das 

professoras da escola. Cada função é detalhada quanto a suas atribuições. Com relação aos 

sócios, o regimento diz que deveriam ter entre oito e dezesseis anos, saber ler e escrever, e 

poderiam ser ou não alunos da escola. Esta situação, em específico, não foi verificada entre os 

Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina no recorte da pesquisa, pois, nos documentos 

acessados, os sócios parecem ter sido todos alunos das escolas às quais as associações estavam 

vinculadas.  

A afirmação de que os Clubes obedeciam a um mesmo plano de trabalho foi 

encontrada em relatório do Departamento de Educação referente ao ano de 1935 e parte do ano 

de 1936, de autoria de Trindade. De modo condizente com o prescrito no regimento assinado 

pela SAAT, anteriormente citado, o plano divulgado pelo Departamento afirma que o trabalho 

dos Clubes Agrícolas incluía: 

 

[...] conhecimento do solo, preparo da horta, formação de pomar, plantío de amoreiras 

para criação de bicho da seda, campanha aos insectos nocivos, plantío de árvores para 
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reflorestamento, plantío de bosque, organização do jornal escolar, organização de 

museus regionais, paradas de sócios, aproveitamento nas aulas de material e assuntos 

fornecidos pelos clubes, campanha contra a saúva, instituição da sopa escolar, festas 

regionais, intercâmbio entre os clubes dos Estados, combate ao urbanismo, proteção 

a natureza (SANTA CATARINA, 1936, s. p.) 

 

Além de indicar as atividades previstas para os Clubes Agrícolas (condizentes com o 

regimento da SAAT, porém, colocadas de modo resumido), o diretor do Departamento de 

Educação registra que eles visavam “incrementar a policultura e proporcionar a aprendizagem 

de métodos agricolas racionais” pela prática dos “princípios da agricultura cientifica”, bem 

como demonstrar o “rendimento das criações e lavouras bem orientadas e tratadas” (SANTA 

CATARINA, 1936, s. p.). Também neste aspecto, dos objetivos, o script ‘nacional’ para os 

Clubes encontrava eco no divulgado e defendido pelo Departamento de Educação. 

Informações que remetem à quantidade de Clubes Agrícolas existentes em Santa 

Catarina e sua localização foram vistas em algumas fontes. Quanto a este primeiro momento 

dos Clubes, elas se concentram especialmente nos anos de 1935 a 1938 e apresentam algumas 

lacunas. Além daqueles dados que estão no texto de Elpídio Barbosa, publicado na Revista de 

Educação, transcritos há alguns parágrafos (BARBOSA, 1936), e que indicam a existência de 

16 Clubes e a previsão de outros, o relatório do Departamento de Educação referente ao ano de 

1935 e parte de 1936 apresenta um total de 22 Clubes, conforme mostra o Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Clubes Agrícolas em “funcionamento” em Santa Catarina (1936)91 

Localização Escola a qual estava vinculado 

Biguassú Grupo Escolar Prof. José Brasilicio 

Blumenau Escola estadual de Massaranduba 

Blumenau Escola estadual de Garcia 

Bom Retiro Escola estadual de Lomba Alta 

Braço do Norte Grupo Escolar D. Joaquim Domingues 

Caçador Grupo Escolar Prof. Paulo Schieffler 

Camboriú Grupo Escolar Prof. José Arantes 

Campos Novos Grupo Escolar Gustavo Richard 

Canoinhas Escola estadual de Piedade 

Canoinhas Escola estadual de Lagôa do Norte 

Canoinhas Escola particular de Barra Mansa 

Canoinhas Escola estadual de Pulador 

Indaial Grupo Escolar Raulino Horn  

Itaiópolis Escola estadual de Rio Negrinho 

João Pessôa Grupo Escolar José Boiteux 

Palhoça Grupo Escolar Prof. Venceslau Bueno 

Pôrto União Escola estadual de Colonia Ôco 

Rio do Sul Grupo Escolar Prof. Paulo Zimmermann 

São Joaquim Escola estadual de Urubicí 

São José Grupo Escolar Francisco Tolentino 

Timbó Grupo Escolar Polidoro Santiago 

Tubarão Grupo Escolar Hercilio Luz 

Fonte: Santa Catarina (1936). 

 

O relatório do Departamento de Educação diz que os Clubes Agrícolas estavam sendo 

“patrocinados” pela SAAT, com a “assistência técnica do Ministério da Agricultura, o qual 

fornece tudo o que fôr preciso, como sementes, mudas de árvores de ornamentação, para 

reflorestamento e frutíferas, etc. etc.” (SANTA CATARINA, 1936, s. p.) Em outros 

documentos já citados neste texto, há o indicativo que a própria sociedade torreana financiava 

os Clubes Agrícolas, fornecendo sementes, mudas etc. Trata-se de mudanças na gestão dos 

 
91 Não é possível indicar a data limite exata considerada neste levantamento dos Clubes em funcionamento. As 

informações foram encontradas no relatório do Departamento de Educação referente ao ano de 1935 e parte de 

1936 (até maio), datado de junho de 1936 (SANTA CATARINA, 1936). Com base nisso, e em comparação 

com outros dados levantados pela pesquisa, foi indicada a data no título do Quadro 2. 
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Clubes em âmbito nacional durante a segunda metade da década de 1930? De informações 

conflitantes? De informações complementares, uma vez que tanto a SAAT quanto o Ministério 

da Agricultura ocupavam-se do fornecimento de materiais necessários ao trabalho dos 

clubistas? 

No jornal A Gazeta, de 29 de julho de 1937, foi localizada uma página dedicada a 

estatísticas educacionais referentes a Santa Catarina e nas quais os Clubes Agrícolas são 

mencionados. Ali consta que eles vinham aumentando quantitativamente e que já somavam 44. 

É citado um relatório escrito por Areão, no qual este destaca a atuação de três associações: “os 

Clubs Fritz Müller, de Blumenau; João Fernandes de Sonza, de Araranguà e Rio Branco, de S. 

Francisco”, por serem “os de mais eficiente organização” (A EDUCAÇÃO..., 1937, p. 02). Em 

relatório do Departamento de Educação referente ao ano de 1937 (SANTA CATARINA, 1937), 

por sua vez, são enumerados 45 Clubes Agrícolas Escolares, conforme indica o Quadro 3:  
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Quadro 3 – Clubes Agrícolas existentes em Santa Catarina, por município (1937) 

Município Localização do Clube (escola, bairro, 

distrito...) 

Tipo de escola (municipal, estadual ou 

particular) 

 

Araranguá Séde – Grupo Escolar Professor Daví do Amaral * 
Biguassú Séde – Grupo Escolar Prof. José Brasilicio * 

 

 

Blumenau 

Massaranduba escola estadual 

Garcia escola estadual 

Ribeirão Souto escola municipal 

Ribeirão Herdt escola municipal 

Ribeirão Itoupava escola municipal 

Badenfurt escola municipal 

Escola 7 de Janeiro escola municipal 

Séde – Colégio Sagrada Família escola particular 

Bom Retiro Lomba Alta escola estadual 

 

Brusque 

Guabiruba do Norte escola estadual 

Guabiruba Norte Alto escola estadual 

Guabiruba do Sul escola estadual 

Séde – Grupo Escolar Feliciano Pires escola estadual 

Séde – Colégio Santo Antônio escola particular 

Caçador Séde – Grupo Escolar Prof. Paulo Schiefler * 

Camboriú Séde – Grupo Escolar Prof. José Arantes * 

Campos Novos Séde – Grupo Escolar Gustavo Richard * 

 

Canoinhas 

Piedade escola estadual 

Lagôa do Norte escola estadual 

Barra Mansa escola particular 

Pulador escola particular 

Cresciúma Séde – Grupo Escolar Professor Lapagésse * 

Florianópolis Ponta Grossa escola municipal 

Rio Tavares escola municipal 

Gaspar Séde – Grupo Escolar Professor Honório Niranda * 

Indaial Séde – Grupo Escolar Raulino Horn * 

Itaiópolis Rio Negrinho escola estadual 

Itajaí Séde – Grupo Escolar Lauro Müller * 

 

Laguna 

Séde – Grupo Escolar Jerônimo Coelho * 

Séde – Grupo Escolar Professora Ana Condin * 

Mirim escola municipal 

Orleans Séde – Grupo Escolar Comendador Costa Carneiro * 

Palhoça Séde – Grupo Escolar Professor Vencesláu Bueno * 

Pôrto União Colônio Oco escola estadual 

Rio do Sul Séde – Grupo Escolar Paulo Zimmermann * 

São Francisco Séde – Grupo Escolar Felipe Schmidt * 

Palmital escola estadual 

São Joaquim Urubicí escola estadual 

São José Séde – Grupo Escolar Francisco Tolentino * 

João Pessôa (Estreito) – Grupo Escolar José 

Boiteux 

* 

Timbó Séde – Grupo Escolar Polidoro Santiago * 

 

Tubarão 

Séde – Grupo Escolar Hercílio Luz * 

Braço do Norte – Grupo Esc. Arq. D. Joaquim 

Domingues 

* 

Fonte: Santa Catarina (1937, p. 165-178).92 

* Não consta a informação. 

 

 
92 A página limite correta seria 168. Está registrada 178 porque, na numeração de página feita à mão, 

provavelmente foi pulada uma dezena.  
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Segundo este levantamento, Blumenau era o município que, na ocasião, apresentava 

maior número de Clubes Agrícolas, totalizando 8 deles. É seguido por Brusque, com 5; 

Canoinhas, com 4; e Laguna, com 3. Algumas localidades contavam com 2 Clubes Agrícolas, 

como Florianópolis, Tubarão, São Francisco e São José. As demais apresentadas na listagem 

tinham uma associação cada. Conforme se pode verificar no Quadro 3, tanto a coluna referente 

à localização mais precisa das associações (escola, bairro, distrito) quanto a da rede de 

vinculação da escola (estadual, municipal ou particular) apresentam lacunas.  

No mesmo relatório93, há informações pontuais sobre alguns Clubes. É o caso do 

“clube agrícola João Fernandes”, de Araranguá, um “exemplo de quanto pode a vontade de um 

professor” que, recentemente, havia inaugurado o “bosque do clube, transformando aquele 

recanto, antes abandonado, em um ambiente aprasível”. Com isso, a Prefeitura de Araranguá 

acabara “de votar uma verba destinada á ampliação dos trabalhos, visto que está patente a 

grandiosidade da idéia, em boa hora lançada naquela cidade e que irá repercutir em todo o 

município” (SANTA CATARINA, 1937, p. 164). Outro citado é o “clube agrícola Rio Branco”, 

de São Francisco, que, “apenas com três meses de labor, fez de matagal que enfeiava a cidade, 

o ponto de reunião de muitas famílias interessadas em ver quanto podem as crianças quando 

bem orientadas”. Além disso, contava com um técnico do Ministério da Agricultura auxiliando 

na orientação das atividades.94 Por fim, são citados os Clubes Agrícolas de Piedade, Colônia 

Oco, Lomba Alta, Palhoça que, juntamente a “tantos mais”, estavam “se desenvolvendo de 

forma animadora” (SANTA CATARINA, 1937, p. 165).95 

O próximo indício sobre o aumento quantitativo de Clubes Agrícolas data de outubro 

de 1937 e consiste numa notícia publicada “no Rio” pela SAAT e duplicada no jornal 

República, de Florianópolis. Segundo a nota, o número de Clubes Agrícolas Escolares em Santa 

Catarina era de “mais de 70”. Dentre estes, encontravam-se os recém-criados como parte da 

 
93 O relatório é escrito por Trindade, diretor do Departamento. No trecho específico sobre os Clubes Agrícolas 

Escolares, o diretor faz uso de partes de outro relatório, enviado por Areão à SAAT.  
94 Está dito o seguinte: “Dirigindo os trabalhos dêsse clube, além do diretor do estabelecimento, temos um 

destacado técnico do Ministério da Agricultura, o sr. Dr. João Alves Junior que, sem favor, tem sido um 

abnegado no desempenho do encargo que assumiu perante essa associação escolar. Acompanhado de um 

pequeno relatório feito exclusivamente pelo presidente do clube, um aluno portanto, foi remetido para essa 

Sociedade uma coleção de fotografias para ser publicada. Por meio dessa coleção podemos ver os diversos 

aspétos das atividades desenvolvidas pelas crianças quando no preparo do terreno destinado ás plantações. Não 

se pode tambem negar o interêsse tomado pelo sr. Prefeito Municipal na execução dessa obra grandiosa.” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 164-165). 
95 No relatório é reitera a filiação de todos os Clubes existentes à SAAT, que vinha fornecendo-lhes “sementes, 

mudas, circulares, livros e para homenagear o pequeno ruralista brasileiro, idéia levantada por essa Sociedade 

no natal passado, distribuiu brinquedos e livros educativos” (SANTA CATARINA, 1937, p. 165). 
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“campanha educativa, empreendida em pleno meio rural, com apôio nos diversos 

estabelecimentos de ensino lá instalados”, sendo um em “Braço Esquerdo, na escola rural do 

município de Orleans, e outro na colônia Augusto Vitória do município de Mafra”. Comenta-

se ainda que o “entusiasmo” e a “energia” então “empenhados” em disseminar os Clubes “por 

toda a parte” vinham recebendo “aplausos” e “acolhida” do “magistério catarinense” 

(SOCIEDADE..., 1937, p. 01).  

Em 1938, novamente é registrado aumento na quantidade de Clubes Agrícolas, 

conforme o jornal A Gazeta: “Dentre as associações infantis organizadas em nossas escolas, 

salientam-se, pelo grande desenvolvimento que vem experimentando em todos os sectores do 

Estado, os Clubes Agricolas”, os quais tiveram sua “organização” iniciada em 1935 e somavam, 

na ocasião, “120 Clubes inscritos na Sociedade dos Amigos de Alberto Torres” 

(INSTRUÇÃO..., 1938, s. p.). A informação que consta no jornal é a de que os Clubes Agrícolas 

passaram a ser organizados em Santa Catarina a partir de 1935. Porém, conforme explicitado 

na primeira parte deste capítulo, tem-se notícia de pelo menos dois Clubes fundados no ano 

anterior: o de Garcia, em outubro de 1934, e o de Massaranduba, em dezembro de 1934. Por se 

tratar de meses finais do ano letivo, é presumível que tais associações, apesar de 

criadas/fundadas em 1934, tenham passado a funcionar efetivamente no ano seguinte. Pode ser 

isso que a palavra “organização”, usada no trecho de A Gazeta, quer dizer. Mas se, ao contrário, 

“organização” estiver sendo usada no jornal como sinônimo de “fundação”, trata-se de 

informação conflitante com outras já expostas.  

Em relatório do Departamento de Educação datado de maio de 1938, por sua vez, o 

quantitativo de Clubes Agrícolas Escolares mencionados é 124. Sob o título “Organizações 

Escolares existentes no Estado até maio de 1938”, outras associações escolares são indicadas 

além dos Clubes: 532 jornais escolares; 164 caixas escolares; 86 bibliotecas escolares (SANTA 

CATARINA, 1938, p. 158). A relação de Clubes por município é também apresentada no 

documento e aqui transcrita, no Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 – Clubes Agrícolas de Santa Catarina: quantidade e localização nos municípios até 

maio de 1938 

Quantidade de Clubes 

agrícolas escolares 

Municípios 

Nenhum clube Chapecó, Concórdia, Cruzeiro, Curitibanos, Imaruí, Jaguaruna, Jaraguá, 

Lages, Nova Trento, Pôrto Bélo, Rodeio, S. Bento. 

1 clube Araranguá, Biguassú, Caçador, Camboriú, Campo Alegre, Campos Nóvos, 

Cresciúma, Itaiópolis, S. Joaquim, Tijucas. 

2 clubes Bom Retiro, Florianópolis, Gaspar, Hamônia, Indaial, Joinvile, Mafra, Paratí, 

Pôrto União, Rio do Sul, S. Francisco, S. José, Urussanga. 

3 clubes Laguna, Orleans, Palhoça, Timbó. 

8 clubes Brusque. 

11 clubes Canoinhas. 

18 clubes Blumenau. 

19 clubes Tubarão. 

20 clubes Itajaí. 

Fonte: Santa Catarina (1938, p. 158). 

 

No Quadro, chama atenção a existência da segunda linha, em que, sob a denominação 

“nenhum clube”, encontram-se listados os municípios nos quais não havia Clube Agrícola. Não 

se trata de mera anotação, sem intenções. Indicar um a um os locais que não haviam mostrado 

adesão ao projeto parece atender ao objetivo de enfatizar tal situação, e ao mesmo tempo, 

prescrever modos de agir. Outro aspecto a ser mencionado é a mudança na forma de 

apresentação das informações: neste Quadro, a primeira coluna foca a quantidade de Clubes, 

enquanto nos Quadros 2 e 3 a entrada se deu pela localização das associações (municípios, 

escolas). 

Conforme é possível constatar, o crescimento quantitativo e a proliferação dos Clubes 

Agrícolas Escolares pelo território catarinense podem ser vistos com o apoio dos documentos 

expostos nas últimas páginas, sistematizados nos Quadros de número 2, 3 e 4. Eles 

possibilitaram a produção de outro, o Quadro 5, que sintetiza parte do que foi dito ao demonstrar 

tanto o crescimento do número de Clubes quanto as informações, em alguma medida, diferentes 

sobre eles. 
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Quadro 5 – Expansão dos Clubes Agrícolas em Santa Catarina (1935-1938) 

Ano Fontes Número de Clubes 

1935 BARBOSA E., 1936, p. 12-13. 16 Clubes 

1936 SANTA CATARINA, 1936, s. p.96 22 Clubes 

1936 SANTA CATARINA, 1937, p. 165-178.97 45 Clubes 

1937 SOCIEDADE..., 1937, p. 01. Mais de 70 Clubes 

1938 INSTRUÇÃO..., 1938, s. p. 120 Clubes 

1938 SANTA CATARINA, 1938, p. 158.98 124 Clubes 

Fontes: Produzido com base nas fontes citadas na segunda coluna do Quadro. 

 

Uma das intenções da pesquisa foi mapear os Clubes Agrícolas Escolares existentes 

no intervalo temporal por ela coberto. No entanto, isso se mostrou uma tarefa complexa, seja 

devido às lacunas e aos desencontros nas informações localizadas, seja porque muitos Clubes 

pareceram ter vida efêmera ou, ao menos, não apresentar funcionamento contínuo. Assim, 

mesmo com a busca de indícios sobre a quantidade e localização dos Clubes Agrícolas em 

diversas fontes de pesquisa, um inventário completo não pode ser realizado, tanto no que se 

refere aos primeiros deles, tratados até aqui, quanto aos existentes nos anos 1940, foco do 

capítulo seguinte. Os motivos são diversos: haver mais de um Clube com o mesmo nome; não 

serem encontradas informações precisas sobre sua localização; a “fundação” ser realizada mais 

de uma vez; o nome do Clube mudar ao longo do seu período de atividade. 

Além dos Clubes Agrícolas Escolares, a SAAT se fez presente em Santa Catarina pela 

realização da Semana Ruralista. A afirmação vai ao encontro de constatações feitas por 

pesquisadores que analisaram outras realidades, como Fernandes Barbosa (2017), Fonseca 

(2016), Nicolau (2016), que relacionam os Clubes Agrícolas e as Semanas Ruralistas ao projeto 

da SAAT. A investigação de Bombassaro (2006), por sua vez, trata das Semanas Educacionais 

de Santa Catarina de modo articulado à implementação local da Escola Nova e indica que o 

primeiro destes eventos foi denominado Semana Ruralista.  

As Semanas Educacionais foram promovidas pelo Departamento de Educação com o 

fim de atualizar os docentes na nova proposta que se buscava implementar, especialmente 

 
96 O relatório nominado como Santa Catarina (1936) é referente ao período entre 01/01/1935 e 31/05/1936. 

Portanto, as informações relativas a 1936 não cobrem todo o ano. 
97 O relatório nominado como Santa Catarina (1937) é referente ao período entre 01/01/1936 e 31/12/1936. 
98 O relatório nominado como Santa Catarina (1938) é referente ao período entre 01/01/1937 e 31/05/1938. 
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durante a Reforma de 1935.99 Bombassaro (2006) afirma que elas tratavam de duas temáticas 

da agenda política catarinense: a modernização e a nacionalização do ensino. Objetivavam 

colocar em debate “as questões pertinentes à prática pedagógica” em eventos que fossem 

realizados no “maior número de cidades catarinenses”, primeiramente nas “zonas de 

colonização estrangeira, além da capital, pois pressupunham a necessidade de normatização 

mais imediata de escolas dessa região” (BOMBASSARO, 2006, p. 17). Referindo-se à 

publicação dos depoimentos de docentes participantes das Semanas Educacionais na imprensa 

oficial e à ênfase nos princípios ensinados durante sua realização, Bombassaro (2006, p. 24) 

conclui que elas “acabaram por tornar-se uma espécie de lugar de construção de uma específica 

prática pedagógica”. Ademais, podem ser caracterizadas como espaços “de perpetuação de uma 

memória referente ao papel destes intelectuais ligados ao aparelho de Estado, como arautos das 

reformas educacionais” (BOMBASSARO, 2006, p. 28). 

Os dirigentes da educação a que se refere a autora são: Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade, Diretor do Departamento de Educação; Elpídio Barbosa, Subdiretor técnico do 

mesmo departamento; João dos Santos Areão, Inspetor Federal da Nacionalização do Ensino. 

Conforme algumas fontes localizadas, o professor Francisco Barreiros Filho100 também 

costumava integrar a “caravana educacional” que circulava por Santa Catarina realizando as 

Semanas. Acerca desses agentes sociais e sua inserção na educação catarinense, vale ressaltar 

que Trindade e Barbosa haviam sido inspetores escolares. Areão, por sua vez, ocupava o cargo 

que fora do paulista Orestes Guimarães, reformador do ensino em Santa Catarina na década de 

1910: Areão era afilhado de Guimarães e veio trabalhar no Estado a convite do padrinho. 

Bombassaro (2006, p. 54-55) explicita que a programação das Semanas Educacionais 

consistia num ritual composto por palestra de abertura, seguida de explanações por parte dos 

integrantes do Departamento de Educação. Cada dia ou período era finalizado com a Hora de 

 
99 A reforma tem como marco o Decreto n. 713, de 05 de janeiro de 1935, no entanto, é importante que se 

considere o conjunto de iniciativas relacionadas à promulgação deste decreto, e não apenas ele. A formação e 

atuação docente figuravam no debate educacional como decisivas para o sucesso da Reforma: os cursos 

normais foram tratados no próprio decreto e outras iniciativas buscaram alcançar as/os professoras/es, como os 

eventos de formação denominados Semanas Educacionais, além do periódico do qual os docentes seriam 

leitores e autores, a Revista de Educação.  
100 Francisco Barreiros Filho (1891-1977) nasceu em Tubarão. Foi Bacharel em Ciências e Letras, formado 

pelo Ginásio Catarinense, e professor catedrático de Português e Literatura na Escola Normal. Exerceu os 

cargos de diretor da Escola Normal e diretor da Instrução Pública. Tornou-se “apologista da língua nacional”: 

em todas as Semanas Educacionais “sua fala era proferida em defesa do vernáculo, mostrando-o como o 

vínculo coletivo indispensável à construção da nação brasileira” (BOMBASSARO, 2006, p. 49). Foi deputado 

estadual, jornalista, membro da Academia Catarinense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina (ALESC, 2021). 
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Arte, em que “os professores, as autoridades locais e do Departamento recitavam poemas e 

faziam pequenas apresentações de música, dança e declamações”. Nestas ocasiões eram 

comuns as “exaltações ufanistas” de “amor ao Brasil e à profissão de educador”. Seguindo esse 

viés, o encerramento de cada Semana era marcado pelo plantio de uma muda de pau-brasil. 

Havia ainda espaço para que os docentes escrevessem relatórios sobre sua participação no 

evento. 

Foi possível identificar, nas fontes consultadas, que a programação das Semanas 

Educacionais contava com a realização de excursões, exposição e discussão de planos de aula 

elaborados pelos participantes, aulas demonstrativas por parte da “embaixada” do 

Departamento, além de Horas da Arte e momentos de confraternização, como jantares e 

reuniões festivas. Algumas vezes, também uma missa (ou ritual similar) – o que conferia certo 

protagonismo à autoridade espiritual local, mostrando que as alianças, as intersecções e os 

hibridismos se fizeram presentes. Leva a concluir, inclusive, que a Escola Nova catarinense foi 

também católica nas performances dos agentes: não apenas as operadas pelos que estavam “na 

ponta” da educação escolar, como as/os docentes participantes das Semanas Educacionais, mas 

também as dos próprios representantes do Departamento de Educação, responsáveis pelo 

planejamento e pela condução dos eventos em pauta. 

Os temas discutidos durante as Semanas versavam sobre escola ativa, língua 

vernácula, agricultura, Clubes Agrícolas, legislação escolar, escrituração (boletim, ata de 

exame...), associações, como Jornais Escolares e Bibliotecas Escolares, ensino religioso. Os 

dois primeiros eram os mais debatidos (BOMBASSARO, 2006). Os eventos em questão foram 

realizados, em sua maior parte, durante o ano de 1936, conforme demonstra o Quadro 6 a seguir: 
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Quadro 6 – Distribuição das Semanas Educacionais em Santa Catarina por ano e 

circunscrição escolar 

Cidade Data Circunscrição Escolar 

Tubarão Maio de 1936 4ª Circunscrição – Tubarão (sede), Laguna, Imaruí e Orleans 

Laguna Junho de 1936 4ª Circunscrição – Tubarão (sede), Laguna, Imaruí e Orleans 

Blumenau Julho de 1936 2ª Circunscrição – Blumenau (sede) e Gaspar 

São Francisco Agosto de 1936 6ª Circunscrição – Joinville (sede), Parati e São Francisco 

Itajaí Setembro de 1936 10ª Circunscrição – Itajaí (sede) e Brusque 

Brusque Outubro de 1936 10ª Circunscrição – Itajaí (sede) e Brusque 

Hamônia 1936 13ª Circunscrição – Hamônia, (sede) Timbó e Rodeio 

Florianópolis Janeiro de 1937 1ª Circunscrição – Florianópolis 

São Bento do Sul 1945 9ª Circunscrição – Jaraguá (sede), São Bento do Sul e Campo Alegre 

Fonte: Bombassaro (2006, p. 51). 

 

A primeira das Semanas, nominada no Quadro como de Tubarão, é a Semana 

Ruralista, que interessa especialmente à discussão. Sua programação está publicada na Revista 

de Educação, primeiramente num artigo de seis páginas, na edição número 3, de maio e junho 

de 1936 (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c), o qual termina com a indicação de continuidade. 

Na edição posterior, número 4 e 5, de julho a outubro de 1936 (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 

1936d), mais dez páginas de texto tratam da Semana Ruralista, explicitando tanto os dias finais 

de programação, quanto a listagem do público presente. Em relatório do Departamento de 

Educação (SANTA CATARINA, 1936) a programação também se encontra registrada, de 

modo muito similar ao que está na Revista. 

Organizada pela SAAT, sob o patrocínio do Ministério da Agricultura, do Governo do 

Estado e da Prefeitura Municipal, a Semana Ruralista “instalou-se” em Tubarão em 24 de maio 

de 1936. Foi, porém, encerrada na cidade de Blumenau, alguns dias depois, aos 31 de maio, 

totalizando, assim, oito dias de duração (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 39). Para sua 

concretização, havia partido de Florianópolis uma “caravana torreana”, composta pelos 

seguintes integrantes: Dr Raul de Paula, Secretário Geral da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres; professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, diretor do Departamento de Educação; 

professor João dos Santos Areão, Inspetor Federal da Nacionalização do Ensino; Dr. Afonso 

Veiga, Chefe da Sub-Inspetoria Agrícola Federal; professor Francisco Barreiros Filho, lente do 

Instituto de Educação de Florianópolis; Dr. João Alves Junior, Chefe do Serviço de Defesa 

Sanitária Vegetal; Dr. Porthos Morais de Castro Velozo, Ajudante do Inspetor Agrícola; 
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professor Elpídio Barbosa, Sub-diretor técnico do Departamento de Educação; professor José 

Boabaid, diretor do Clube Agrícola Escolar de Palhoça; professor João Rodrigues de Araújo, 

diretor do Clube Agrícola de João Pessoa; professor Téo Boeing, diretor do Clube Agrícola 

Escolar de São José (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c; SANTA CATARINA, 1936).  

As atividades do primeiro dia foram alocadas em duas partes e consistiram em 

palestras realizadas por convidados externos ao Departamento de Educação, com exceção 

daquela feita por João dos Santos Areão acerca do trabalho que os Clubes Agrícolas Escolares 

vinham desempenhando na unidade federada. Os temas então tratados, assim como os nomes 

dos palestrantes, podem ser conferidos a seguir, no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Semana Ruralista de Santa Catarina: programação do 1º dia 

Tema da aula/palestra Palestrante 

Primeira parte 
Os problemas agrícolas do Estado Dr. Afonso Veiga 

Alberto Torres e sua obra Dr. Raul de Paula 

Segunda parte 

O trabalho que os Clubes Agrícolas Escolares estão realizando em Santa Catarina Prof. João dos Santos Areão 

Pragas da lavoura. O que elas atacam e os meios de combate Dr. João Alves Junior 

Alberto Torres e os problemas brasileiros Dr. Raul de Paula 

Fonte: Elaborado com base no conteúdo da Revista de Educação (1936c, p. 39-40). 

 

Dentre os palestrantes do primeiro dia, apenas Areão era integrante do Departamento 

de Educação. Os demais podem ser considerados convidados, ou visitantes: Veiga, da Sub-

Inspetoria Agrícola Federal; Paula, da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres; Alves Júnior, 

do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. Das cinco temáticas abordadas nesse dia, duas versam 

sobre as ideias de Alberto Torres, uma sobre os problemas agrícolas de Santa Catarina (esta 

abre o evento), uma sobre o combate às pragas da lavoura e, por fim, uma sobre os Clubes 

Agrícolas. Nos dias seguintes da programação realizada em Tubarão, as atividades aparecem 

direcionadas ao público-alvo específico, conforme indica o “para professores” e o “para 

lavradores e fazendeiros”. Em menor quantidade, também há algo destinado às crianças (“para 

alunos”), conforme explicita o Quadro 8: 
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Quadro 8 – Semana Ruralista de Santa Catarina: programação do 2º ao 5º dia 

Tema da aula/palestra Palestrante(s) Público e local 

 

2º dia – primeira parte 
Solo, composição, adaptação do solo às culturas Dr. Afonso Veiga Curso para lavradores 

e fazendeiros (na 

fazenda modelo) 
Aração, gradeamento, adubação, sementeiras, tratos 

naturais 

Dr. Porthos Morais de Castro Velozo 

Aplicação de inseticidas Dr. João Alves Junior 

Colheitas, meios e transporte Dr. Lourival Bastos Menezes 

O ensino pelo sistema de aulas globais Professor Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade 

 

Para professores (no 

grupo escolar) O ensino da língua nas zonas coloniais Professor Francisco Barreiros Filho 

Como se deve organizar o Clube Agrícola Escolar em 

Santa Catarina 

Professor João dos Santos Areão 

2º dia – segunda parte 
A agricultura no Clube Agrícola. O solo. Composição. 

Adaptação do solo às culturas  

Dr. Afonso Veiga  

Para professores (no 

grupo escolar) A semente, seleção, germinação, cuidados com a 

semente, semeadura, tratos culturais 

Dr. Porthos Morais de Castro Velozo 

Aula para os sócios do Clube Agrícola Escolar101 Dr. Raul de Paula Para alunos 

2º dia – terceira parte 
Tubarão e seus problemas agrícolas Dr. Lourival de Bastos Menezes  

No edifício Dom 

Joaquim 
Resumos da parte pedagógica e agrícola, 

respectivamente 

Professor Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade e Dr. Afonso Veiga 

Plantio de algodão no sul do Estado102 Dr. Vitor Konder 

3º dia – primeira parte 

Demonstrações práticas, com explicação sobre o 

manejo de máquinas agrícolas 

Drs. Afonso Veiga, Porthos Morais de 

Castro Velozo e Lourival Bastos de 

Menezes 

 

Na fazenda modelo 

(para lavradores e 

fazendeiros) Demonstrações com explicações sobre aparelhos de 

combate às pragas e moléstias das plantas 

Dr. João Alves Junior 

O ensino rural na fazenda, na vila e no município Dr. Raul de Paula  

Na fazenda modelo 

(para professores) 
Aula modelo Professor Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade 

O ensino da língua nas escolas rurais – zonas coloniais Professor Francisco Barreiros Filho 

Inauguração da exposição escolar do Grupo “Hercílio 

Luz” – homenagem ao professor Francisco Barreiros 

Filho 

 

---- 

3º dia – segunda parte 
Organização e finalidade dos Clubes Agrícolas Dr. Raul de Paula  

 Colheita, processos e transporte Dr. Lourival Bastos de Menezes 

 
101 Está indicada no documento a determinação que os professores elaborassem relatório sobre a fundação de 

um Clube Agrícola Escolar. Os tópicos do relatório estão registrados na programação da Semana Ruralista 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 41). 
102 Junto à programação da Semana Ruralista há uma espécie de resenha sobre o que foi dito por Vitor Konder 

aos “caboclos tubaronenses”. Na ocasião, estes foram instigados ao plantio de algodão, sob a promessa, feita 

pelo orador (“representante idôneo de firmas de Blumenau”), “de assistência financeira” e a sugestão de que se 

associassem “em um consórcio de plantadores”, com a contrapartida de que a safra viria a ser comprada pelas 

firmas que estava ali representando e “pelo mesmo preço pago aos plantadores do Norte do Estado” (REVISTA 

DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 41-42). Usando um discurso nominado pela Revista de Educação como torreano, 

Konder exaltou o “trabalho básico de colonização brasileira levada a efeito pelo nosso rude trabalhador rural”, 

ao passo que “historiou a meninice de Alberto Torres, passada em Itajaí, [...] assinalando ter sido no desprezo e 

abandono do caboclo daquelas terras que Alberto Torres teve sua primeira inspiração nacionalista” (REVISTA 

DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 42). Encontra-se também registrado na fonte de pesquisa que Raul de Paula, em 

resposta, comprometeu-se a mandar “tecnicamente estudar a possibilidade da produção algodoeira no sul do 

Estado” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 42). 
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Aula especial. Problemas de linguagem. Questões 

suscitadas pelos professores normalistas 

Professor Francisco Barreiros Filho No Grupo Escolar 

“Hercílio Luz” 

Centros de interesse. Aulas globais103 Dr. Raul de Paula e Professor Luiz 

Sanches Bezerra da Trindade 

Sessão extraordinária dos sócios do Clube Agrícola 

Escolar 

---- No pátio do Grupo 

Escolar “Hercílio 

Luz” 

3º dia – terceira parte 
Justificativa sobre o telegrama dos terreanos ao 

Presidente da República (questão imigratória) 

Professor Francisco Barreiros Filho  

No edifício Dom 

Joaquim Resumos dos trabalhos realizados durante o dia, nas 

partes pedagógica e agrícola, respectivamente 

Professor Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade e Dr. Afonso Veiga 

Aspectos da imigração japonesa Dr. Raul de Paula 

4º dia – primeira parte 
Preparação das soluções para pulverizar as árvores 

com demonstrações sobre a aplicação dos preparados 

por meio de aparelhos. Meios e modos de combate às 

formigas. Explicações sobre as diversas pragas e 

moléstias comuns a Tubarão.  

Dr. João Alves Junior, com assistência 

dos Drs. Afonso Veiga e Porthos 

Morais de Castro Velozo e 

Para lavradores e 

fazendeiros. Na 

fazenda do Sr. Pedro 

Zapellini 

Legislação escolar Professores Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade e Elpídio Barbosa 

Para professores. No 

Grupo Escolar 

“Hercílio Luz” Metodologia da aritmética Professor Humberto Hermes Hoffmann 

4º dia – segunda parte 
Demonstrações de aração. Horta Dr. Lourival Bastos Menezes No Grupo Escolar 

“Hercílio Luz” Clubes Agrícolas Escolares Professor João dos Santos Areão 

4º dia – terceira parte 

Resumos dos trabalhos realizados durante o dia, partes 

pedagógica e agrícola 

Professor Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade e Dr. João Alves Junior 

 

 

No edifício Dom 

Joaquim 
A raiva nas zonas coloniais Dr. Julio Albuquerque 

Nacionalismo nas zonas coloniais  

Terceira Exposição da Imprensa Escolar e a situação 

dos judeus em relação ao Brasil 

Dr. Raul de Paula 

5º dia – primeira parte 
Combate às pragas da lavoura Dr. João Alves Junior Na fazenda modelo. 

Para lavradores e 

fazendeiros 

 

Aulas de inquérito, a fim de verificar a apreensão por 

parte dos professores os assuntos ventilados  

Drs. Raul de Paula, Afonso Veiga, 

professores Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade, Francisco Barreiros Filho, 

João dos Santos Areão e Elpídio 

Barbosa 

No Grupo Escolar 

“Hercílio Luz”. Para 

professores 

Visita ao Sindicato da Banha   

5º dia – segunda parte 
Plantação de um Pau Brasil no terreno do Clube 

Agrícola Escolar  

---- ---- 

Plantação de um Pau Brasil no jardim da cidade de 

Tubarão 

---- ---- 

5º dia – terceira parte 
 

Resumo dos trabalhos e saudações de despedidas ao 

povo de Tubarão 

Drs. Raul de Paula. Afonso Veiga e 

professores Luiz Sanches Bezerra da 

Trindade, João dos Santos Areão e 

Francisco Barreiros Filho 

 

No edifício Dom 

Joaquim 

Fonte: Elaborado com base no conteúdo da Revista de Educação (1936c, p. 39-44; 1936d, p. 37-46). 

 
103 O assunto foi tomado “de outra zona do Brasil” e adaptado por Raul de Paula e Luiz Trindade para a 

realidade do “ambiente sul catarinense” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 43). Interessante a parceria 

entre o visitante ilustre, secretário da SAAT (Raul de Paula) e o diretor do Departamento de Educação (Luiz 

Trindade) para ministrar essa aula. Infelizmente não se tem acesso a registros sobre o conteúdo tratado e a 

forma usada para fazê-lo. A temática “Centros de interesse” e “aulas globais”, porém, será retomada no 

capítulo 4 com o auxílio de outras fontes. 
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Retomando os Quadros 7 e 8, é possível verificar que na programação destinada aos 

lavradores e fazendeiros foram tratados assuntos relacionados à modernização do campo, como 

plantio, solos, adubos, combate às pragas, colheita, uso de máquinas e defensivos agrícolas. 

Eles constam na programação sob os seguintes enunciados: “Solo, composição, adaptação do 

solo às culturas”; “Aração, gradeamento, adubação, sementeiras, tratos naturais”; “Aplicação 

de inseticidas”; “Colheitas, meios e transporte”; “Combate às pragas da lavoura”. O âmbito 

prático é valorizado e indicado em alguns títulos, como “Demonstrações práticas, com 

explicação sobre o manejo de máquinas agrícolas”; “Demonstrações com explicações sobre 

aparelhos de combate às pragas e moléstias das plantas”; “Preparação das soluções para 

pulverizar as árvores com demonstrações sobre a aplicação dos preparados por meio de 

aparelhos”. De forma coerente aos assuntos tratados, as aulas, palestras e atividades práticas 

são realizadas em diversos espaços, que envolvem tanto fazendas quanto o edifício Dom 

Joaquim, onde costumava ocorrer o terceiro momento dos trabalhos diários (provavelmente à 

noite) e eram feitos resumos da “parte pedagógica e agrícola” então tratada. 

As atividades destinadas aos professores, desenvolvidas, em sua maioria, no Grupo 

Escolar da cidade, constituem-se de aulas e palestras a cargo tanto da equipe do Departamento 

de Educação quanto de técnicos em assuntos agrícolas, os chamados “doutores”. De maneira 

geral, os assuntos pedagógicos versaram sobre ensino rural; ensino da língua nas escolas 

rurais/coloniais; aulas globais e centros de interesse; Clubes Agrícolas (como organizar um 

Clube Agrícola em Santa Catarina; agricultura no Clube Agrícola; organização e finalidades 

dos Clubes; semeadura e cuidados com as sementes; aração e horta); legislação escolar; 

metodologia da aritmética. É também indicada uma “aula especial” sobre “problemas de 

linguagem” a partir de questões levantadas pelos professores normalistas, além da inauguração 

de uma exposição escolar. Dentre as aulas dos técnicos agrícolas aos docentes, podem ser 

citados os temas: “A agricultura no Clube Agrícola. O solo. Composição. Adaptação do solo às 

culturas.”; “A semente, seleção, germinação, cuidados com a semente, semeadura, tratos 

culturais”. 

A lista de temáticas que podem ser classificadas como de cunho nacionalista é ampla 

e está disposta tanto na programação pedagógica quanto na agrícola e na geral. Elas abordam o 

ensino da língua nas escolas rurais das zonas coloniais, o nacionalismo nas zonas coloniais, o 

pensamento de Alberto Torres e sua relação com os problemas brasileiros, a imigração 
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japonesa, a situação dos judeus em relação ao Brasil. Há ainda a cerimônia do plantio de pau-

brasil, feito tanto no pátio do Grupo Escolar quanto no jardim da cidade de Tubarão. De modo 

complementar, também pode ser verificada certa ênfase nas características locais, seja nas aulas 

aos lavradores e fazendeiros (“Explicações sobre as diversas pragas e moléstias comuns a 

Tubarão”), seja naquela destinada ao público em geral da Semana Ruralista, realizada no 

edifício Dom Joaquim (“Tubarão e seus problemas agrícolas”; “Os problemas agrícolas do 

Estado”).  

Os Clubes Agrícolas Escolares aparecem na programação pedagógica com frequência 

considerável. Mas não apenas os docentes foram contemplados pelo evento: as crianças 

associadas ao Clube Agrícola Escolar local também receberam atenção dos palestrantes. Como 

é possível localizar no Quadro 8, os alunos são contemplados com a “Aula para os sócios do 

Clube Agrícola Escolar”, ministrada no segundo dia, por Raul de Paula; com a “Sessão 

extraordinária dos sócios do Clube Agrícola Escolar”, realizada no terceiro dia; e com as 

cerimônias de plantio de pau-brasil. Segundo o que consta na Revista de Educação (1936c, p. 

43), uma postura ativa foi, inclusive, exercitada junto às crianças, quando, durante a “sessão 

extraordinária” realizada no terceiro dia do evento, “diversos sócios” apresentaram “pequenos 

trabalhos por eles organizado sobre seu Clube Agrícola”. 

No acervo iconográfico do APESC foram localizadas imagens de algumas atividades 

realizadas durante a Semana Ruralista. Cruzando os documentos, é possível concluir que uma 

delas se refere a um dos momentos destinados aos fazendeiros e lavradores (Imagem 8). Outras 

duas retratam cenas da assembleia de sócios do Clube Agrícola Escolar, acima citada (Imagens 

9 e 10). A reprodução das três fotografias pode ser conferida a seguir: 
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Imagem 8 – “Dr. João Alves Jr. dá uma lição aos lavradores” na Semana Ruralista 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

 

Imagem 9 – “Assembleia dos sócios do Clube Agrícola de Tubarão” realizada durante a 

Semana Ruralista 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 
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Imagem 10 – “Outro aspecto da assembleia quando fala o Dr. Raul de Paula” (Clube 

Agrícola de Tubarão, Semana Ruralista) 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

Na continuidade da programação, o sexto dia da Semana Ruralista foi bastante 

dinâmico e contou com a visita às “instalações de beneficiamento do carvão em Lauro Müller 

e as minas de Barro Branco, sendo ministradas aulas sobre o carvão nacional, pelo dr. Marcio 

Portela” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 37). Essa excursão, realizada em “trem 

especial, posto à disposição pela diretoria da Estrada de ferro D. Tereza Cristina”, contou com 

a participação da “caravana torreana”, além dos professores e das autoridades participantes da 

Semana Ruralista (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 37). Depois de Lauro Müller, a 

caravana seguiu para a Capital, não sem antes passar por Laguna, Imbituba e Mirim. Em 

Imbituba, com a presença de autoridades e alunos do Grupo Escolar Henrique Lage, mais uma 

muda de pau-brasil foi posta à terra. Quanto à passagem no distrito de Mirim, é elogiada a 

dedicação do sacerdote que estava à espera e pronto para receber a caravana, mesmo isso tendo 

ocorrido de madrugada.  

O sétimo dia da Semana se deu em Florianópolis. Contou com visita ao Grupo Escolar 

Dias Velho e com aulas ministradas por Raul de Paula, tanto neste espaço quanto na Faculdade 

de Direito, onde proferiu a conferência intitulada “Aspectos da imigração japonesa”. A seguir, 
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foi empossada, “pelo exmo. sr. Governador do Estado, a diretoria do Núcleo Estadual da 

Sociedade dos ‘Amigos de Alberto Torres’” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 38). A 

diretoria ficou composta da seguinte forma: 

 

Presidente: Major Olívio Januário de Amorim  

Vice-presidente: Luiz Oscar de Carvalho  

Secretário: Professor Elpídio Barbosa  

Tesoureiro: Professor Antônio Lúcio  

Diretor da Secção Pedagógica: Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade  

Diretor da Secção de Cultura: Professor Francisco Barreiros Filho  

Diretor da Secção Técnica e Assistência aos municípios: Dr. Afonso Veiga 

Delegado Geral dos Clubes Agrícolas Escolares: Professor João dos Santos Areão 

Diretor da Secção de Publicidade: Gustavo Neves  

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 38). 

 

Considerando a citação acima, que traz a relação dos integrantes do Núcleo Estadual 

da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, e relacionando-a àquela disposta algumas páginas 

atrás (da primeira diretoria regional dos Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina)104, é 

possível identificar várias repetições nos nomes que as compõem. Relacionando as duas listas, 

chega-se à conclusão de que Olívio de Amorim (prefeito), Luiz Oscar Carvalho (diretor da 

Imprensa Oficial) e Elpídio Barbosa (sub-diretor técnico do Departamento de Educação) 

figuram, respectivamente, como presidente, vice-presidente e secretário tanto do Diretório 

Regional dos Clubes Agrícolas Escolares quanto do Núcleo Estadual da Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres. Da mesma forma, João dos Santos Areão (Inspetor Federal da 

Nacionalização do Ensino) é indicado nas duas listas como delegado dos Clubes Agrícolas 

Escolares. Por sua vez, Luiz Bezerra da Trindade, diretor do Departamento de Educação, é 

também diretor da Secção Pedagógica do Núcleo Estadual da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres, além de representante do Estado junto à essa sociedade, na Capital Federal. Já Antônio 

Lúcio, Francisco Barreiros Filho e Gustavo Neves são nomes presentes apenas no núcleo 

estadual da SAAT, nas funções de tesoureiro, diretor da Secção de cultura, diretor da Secção 

de publicidade, respectivamente. Por fim, Afonso Cardoso da Veiga (também chamado de 

Afonso Veiga), chefe da Sub-Inspetoria Agrícola Federal, é o único membro externo ao Estado 

 
104 Para facilitar a visualização, são repetidos aqui os nomes dos integrantes do Diretório Regional dos Clubes 

Agrícolas Escolares: Presidente - Major Olívio Januário de Amorim, prefeito de Florianópolis; Vice-presidente 

- Luiz Oscar Carvalho, diretor da Imprensa Oficial; Secretário - professor Elpídio Barbosa, Sub-diretor Técnico 

do Departamento de Educação; Delegado dos Clubes Agrícolas Escolares - prof. João dos Santos Areão, 

Inspetor Federal da Nacionalização do Ensino; Representante do Estado junto à Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres, na Capital Federal - professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, Diretor do Departamento de 

Educação; Assistente técnico - dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, Chefe da Sub-Inspetoria Agrícola Federal.” 

(BARBOSA, 1936, p. 12). 
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que integra as duas diretorias: na dos Clubes Agrícolas, figura como assistente técnico; na do 

Núcleo Estadual da SAAT, como diretor da Secção Técnica e Assistência aos Municípios.  

Algo que se pode inferir é o lugar de importância que ocupou, em Santa Catarina, o 

projeto dos Clubes Agrícolas Escolares, não somente porque a posse da diretoria regional destes 

aconteceu antes mesmo da composição do núcleo estadual da SAAT, ou pela presença de 

autoridades do campo político e da educação na diretoria, mas também pela frequência com 

que aparecem nas fontes consultadas, especialmente aquelas que tratam do período em que 

foram criados os primeiros Clubes em solo catarinense. Seja nos jornais, na Revista de 

Educação, seja na programação da Semana Ruralista e das Semanas Educacionais, os Clubes 

Agrícolas são assunto recorrente. A própria Semana Ruralista, é bom lembrar, tem em seu 

primeiro dia uma palestra de Areão sobre as realizações dos Clubes em Santa Catarina.105   

Outro exemplo é o oitavo e último dia da programação da Semana Ruralista, no qual 

foi organizada uma visita ao Clube Agrícola Escolar de Garcia e ao Clube Agrícola Escolar de 

Massaranduba, ambos do município de Blumenau. Após isso, o evento foi encerrado na Rádio 

Cultura de Blumenau, com “Saudação aos pioneiros da nossa educação rural – professores 

Rodolfo Hollenweger e Ricardo Hoffmann” (responsáveis pelos citados Clubes Agrícolas), 

além de uma fala de Raul de Paula, intitulada “Nacionalização”, seguida do encerramento 

oficial dos trabalhos, feito pelo diretor Luiz Trindade (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 

38).   

Outras imagens que se encontram no APESC foram identificadas como também 

relacionadas à Semana Ruralista. Retratam cenas das visitas à Garcia e Massaranduba, parte da 

agenda cumprida em Blumenau. Além daquelas constantes nas séries referentes ao Clube 

Agrícola Escolar de Garcia, há outras da caravana do Departamento de Educação, com 

participação de representação ‘nacional’, como Raul de Paula, em passagem por Massaranduba, 

inclusive, marcando presença na cerimônia do plantio de uma árvore de pau-brasil, conforme 

mostram a Imagem 11 e a Imagem 12 a seguir:  

 

 
105 Depois disso, o assunto (Clubes Agrícolas Escolares) aparece duas vezes no segundo dia da programação da 

Semana Ruralista, assim como no terceiro dia; além de uma vez no quarto e também uma vez no quinto dia do 

evento. 
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Imagem 11 – “Caravana que assistiu os festejos de Massaranduba” (Blumenau) 

 

Legenda: Pode ser identificado João dos Santos Areão no centro da imagem, de terno preto e sem chapéu. 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 

 

Imagem 12 – “Plantando o pau-brasil no campo do Clube Agrícola de Massaranduba” 

(Blumenau) 

 

Legenda: João dos Santos Areão está no centro da fotografia, de perfil, sem chapéu. 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4622. 

 



134 

 

 

Nas imagens apresentadas, chama atenção o plano em que estão os adultos e o lugar 

reservado às crianças. Na primeira (Imagem 11), elas quase não aparecem, com exceção do 

menino no canto direito e alguns outros, atrás dele, tentando entrar na foto. Isso pode se dar 

pelo enquadramento e olhar do fotógrafo, provavelmente não versado em teses sobre a 

importância do protagonismo e da atividade infantis em situações escolares (à época, quem 

seria realmente nelas versado?). Na segunda (Imagem 12), dois meninos recebem instruções e 

procedem ao plantio da simbólica árvore no “campo” do Clube Agrícola. Apesar disso, a 

objetiva dá novamente ênfase aos adultos. Ao que parece, o protagonismo infantil, defendido 

na proposta dos Clubes Agrícolas, encontrava limites em algumas ocasiões.  

Na Revista de Educação, além do que já foi exposto quanto à programação da Semana 

Ruralista (até seu oitavo dia de atividades), há ainda algumas considerações sobre o evento, a 

lista dos cento e dez professores participantes (denominada “Matrícula de professores”) e o 

relatório elaborado por uma dessas professoras, chamada Eulina Marcelino. Em suas palavras, 

“os trabalhos da Semana Ruralista decorreram com brilhantismo e entusiásmo indescritíveis”, 

lançando “em bôa hora, na terra barriga-verde” a “semente torreana”, que germinaria “para o 

engrandecimento da nossa mui amada Pátria” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 38). A 

professora elogia tanto os Clubes Agrícolas quanto a obra “torreana” de maneira geral. Exalta, 

por fim, o visitante, Raul de Paula, “batalhador incansável e emérito patriota”, verdadeira 

“honra e orgulho do Brasil de hoje, e veneração do Brasil de amanhã” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936d, p. 39).  

A Semana Ruralista de Santa Catarina parece ter gerado frutos, conforme sugere a 

pequena chamada no jornal A Gazeta, de 13 de agosto de 1936, na qual está registrado o envio 

de dez mil mudas de amoreira para Blumenau e “outras tantas” para Tubarão, pela Inspetoria 

de Sericultura de Barbacena, a pedido da SAAT, como resultado daquele evento. O texto é o 

que segue: 

 

Sericultura em Santa Catarina 

RIO, 12 – Atendendo a um pedido da Sociedade Alberto Torres, a Inspetoria de 

Sericultura de Barbacena enviou para Blumenau 10.000 mudas de amoreiras e outras 

tantas para Tubarão, em Santa Catarina. 

Essa intensificação do plantio de amoreira naquele Estado é frúto da Semana Ruralista 

que a S. A. A. T. realisou em Tubarão. Essas mudas destinaram-se aos lavradores, 

pois todos os clubes agricolas daquele Estado possuem um amoreiral 

(SERICULTURA..., 1936, s. p.). 
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Levando em consideração um objetivo mais amplo de ação da Semana Ruralista e da 

própria SAAT, qual seja, o de alcançar a sociedade e não apenas a instituição escolar, é 

pertinente mencionar o estímulo à produção de seda, relacionada ao cultivo de amoreiras, e à 

criação do bicho-da-seda, conforme indica tanto a informação acima disposta, sobre o 

recebimento das mudas, quanto a própria ação dos Clubes Agrícolas Escolares para a criação 

do bicho-da-seda, preconizada em seu plano de trabalho (SANTA CATARINA, 1936, s. p.). O 

excerto, inclusive, menciona a “intensificação do plantio de amoreira” em Santa Catarina como 

resultado da Semana Ruralista, bem como a destinação das mudas “aos lavradores, pois todos 

os clubes” já tinham seu amoreiral. Numa das pastas de iconografia do acervo do APESC, há 

uma imagem (Imagem 13) relacionada a essa discussão, ambientada no distrito de Cocal, em 

Urussanga106: 

 

Imagem 13 – Criação do bicho-da-seda em Cocal (1941) 

 

Fonte: APESC, Iconografia, pasta 4638. 

 

 
106 Distrito de Cocal, município de Urussanga, localizado na região Sul de Santa Catarina. Atualmente o 

município chama-se Cocal do Sul. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/urussanga/historico 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/urussanga/historico
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Não se pode afirmar que a sericultura em Santa Catarina tenha sido exclusivamente 

resultado da ação dos Clubes Agrícolas ou da Semana Ruralista. A despeito disso, houve, no 

mínimo, intencionalidade de envio da imagem acima reproduzida para o Departamento de 

Educação, ou a compilação dela por algum de seus representantes, pois a fotografia encontra-

se no mesmo álbum que contém outras, referentes aos Clubes Agrícolas Escolares e às Semanas 

Educacionais. Na fotografia está escrito o seguinte: “Criação do bicho da seda onde vê-se 

diversos casulos. Cocal, 5-12-1941”. Também há que ser mencionada a presença de 

representantes de Cocal na Semana Ruralista, conforme indica a listagem de participantes 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d). Existe ainda, neste álbum de iconografia, uma imagem 

referente à Campanha da borracha, em Brusque, atividade que figura em alguns documentos 

como uma das ações dos Clubes Agrícolas. Por fim, há que ser mencionado o estímulo ao 

plantio de algodão, feito por Vitor Konder, em sua palestra na Semana Ruralista, citado 

anteriormente, no Quadro 8.  

Dentre as Semanas Educacionais realizadas em Santa Catarina, a Ruralista parece ter 

tido características um tanto singulares se comparada às outras, primeiramente, por sua 

vinculação direta à SAAT, depois, pelo foco da programação e por algumas autoridades 

participantes. Em articulação também com o Ministério da Agricultura, o evento teve a 

finalidade de difundir a doutrina ruralista e o pensamento de Alberto Torres, além de 

procedimentos relacionados à modernização agrícola. Contou com a participação de 

especialistas agrícolas ligados à SAAT e ao Ministério da Agricultura, os técnicos e “doutores”, 

e teve um conteúdo que ultrapassa o alcance e os interesses estritos do Departamento de 

Educação. Não se constituiu, portanto, num evento que tratou enfaticamente da Escola Nova e 

da Reforma Trindade, mas da doutrina ruralista (vale lembrar que entre o público-alvo estão, 

além dos integrantes da comunidade escolar, os “lavradores e fazendeiros”). Aqui uma 

explicação complementar se faz necessária, pois afirmar que a Escola Nova não foi central na 

programação da Semana Ruralista não significa que este assunto tenha sido excluído.  

Assim, parece coerente inferir que a “caravana torreana” possa ter fomentado as 

demais Semanas, denominadas Educacionais, que mantiveram parte da estrutura da Semana 

Ruralista, mas passaram a ser promovidas diretamente pelo Departamento de Educação e mais 

enfaticamente relacionadas a assuntos escolares – em consonância com os objetivos da Reforma 

Trindade. Bombassaro (2006), ao estudar as Semanas Educacionais, traz pistas que podem 

contribuir para a discussão, quando aponta as características da Semana Ruralista, como a 
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vinculação à SAAT e, consequentemente, ao pensamento de Alberto Torres. E quanto à segunda 

Semana Educacional catarinense, realizada em Laguna, afirma: 

 

Embora continuasse a difundir a campanha nacionalizadora, e permanecesse na zona 

rural, a Semana instalada em Laguna ampliava seu leque temático e passava a chamar-

se, eventualmente, “Semana Educacional”. A adjetivação sugere que o espaço de 

concentração de estudos demonstrava o gênero educativo do evento. Entretanto, a 

denominação “Ruralista” é substituída definitivamente, assim como, a partir dela, 

começam a difundir-se orientações mais uniformes para a educação traduzida em 

métodos pedagógicos (BOMBASSARO, 2006, p. 49). 

 

A autora afirma que as demais Semanas Educacionais seguiram recebendo auxílio da 

SAAT. As evidências postas levam a pensar que talvez a Semana Ruralista possa ser vista de 

forma específica em relação às demais. Outro indício é o conteúdo da Revista de Educação 

(1936d), que traz a continuidade do texto que explicita a programação do evento, mas, algumas 

páginas antes, apresenta um escrito sobre “As Semanas de Educação através os relatórios de 

assistentes”, que trata da Semana de São Francisco, pela professora Leonor Olivet; de 

Blumenau, por Leonardo Malheiros (aluno da Escola Normal Primária do município); e de 

Laguna, por Magali Lebarbenchon (do 4º ano do Grupo Escolar Jeronimo Coelho) (REVISTA 

DE EDUCAÇÃO, 1936d, p. 15-18). Visto isoladamente, este não parece um indício, mas 

somado ao que foi anteriormente exposto, é algo a ser olhado, no mínimo, com certa indagação 

– afinal, trata-se da justaposição de dois artigos no mesmo volume do periódico, usando 

nomenclaturas diferentes para se referir aos eventos. 

Poder-se-ia afirmar, então, que a partir da Semana Ruralista e de outros eventos 

educacionais já realizados em Santa Catarina (como a Primeira Conferência Estadual do Ensino 

Primário, de 1927), ou da participação de integrantes do futuro Departamento de Educação (a 

denominação é de 1935) em eventos ocorridos em outras localidades, foi sendo desenhado o 

formato das Semanas Educacionais. Se a hipótese for coerente, os integrantes do Departamento 

teriam se apropriado do script e o ressignificado, organizando as Semanas Educacionais com 

foco na Escola Nova. Neste caso, o rural e o ruralismo estariam mais presentes como 

impulsionadores das Semanas Educacionais do que o até agora constatado. 

A continuidade do projeto dos Clubes Agrícolas Escolares evidencia permanências, 

mas também algumas diferenças. Uma delas diz respeito à ênfase em discursos nacionalistas 

com inspiração em Alberto Torres, que diminui – algo esperado, pois a principal instituição 

responsável pelos Clubes não é mais a SAAT. Torres continua sendo mencionado, com menor 

força, mas também é preciso lembrar que os documentos tomados como fontes não são do 
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mesmo tipo, ou seja, que os Clubes da década de 1940 são analisados especialmente com base 

em relatórios produzidos pelas próprias escolas. Esta é a tônica das páginas seguintes, que 

compõem o capítulo 3 da tese.  
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3  OS CLUBES AGRÍCOLAS NUM SEGUNDO MOMENTO? PERMANÊNCIAS, 

DESCONTINUIDADES E PARTICULARIDADES 

 

Durante a realização desta pesquisa foi cogitada a caracterização dos Clubes Agrícolas 

Escolares catarinenses em dois tempos: aquele relativo aos primeiros fundados, sob a regência 

da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (SAAT) e os auspícios da Reforma Trindade, da 

qual o entusiasmo da “caravana” do Departamento de Educação deslocando-se pelos diversos 

rincões foi característico; e outro, referente a essas associações estudantis quando já não 

estavam mais vinculadas diretamente à Sociedade torreana e se encontravam sob a gestão do 

Ministério da Agricultura. Tal classificação não seria sustentada apenas com base em 

diferenças, mas também pressupondo permanências e continuidades. Apesar disso, após 

análises e reflexões, a ideia foi suspensa, ao menos em parte.  

Uma pergunta, porém, permanece, e se faz presente no próprio título do capítulo: os 

Clubes Agrícolas Escolares teriam apresentado características díspares nos anos 1940, 

comparadas às primeiras iniciativas localizadas na década de 1930, especificamente após 1934? 

Algumas respostas podem ser ensaiadas. Um primeiro argumento é o de que o Ministério da 

Agricultura passou de coadjuvante a ator principal, em se falando dos Clubes. A partir de 1942, 

estes ficam sob a responsabilidade do Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da 

Agricultura, conforme apontaram pesquisas anteriores, como a de Nicolau (2016), que 

identifica nesse período e nessa resolução o que chama “projeto de expansão nacional” dos 

Clubes.107 Uma das notícias de jornal localizadas trata justamente do assunto. Intitulada “Em 

prol dos Clubs Agricolas – Importante acção desenvolvida pelo Serviço de Publicidade do 

Ministerio da Agricultura”, indica mudanças efetuadas no então Serviço de Publicidade do 

Ministério da Agricultura, bem como a ampliação de seus objetivos, que passavam a englobar 

a assistência aos Clubes Agrícolas Escolares do país. E em “articulação” com a SAAT, o 

Ministério já estava “desenvolvendo a sua programmação pró-clubes agricolas”, fornecendo-

lhes materiais e “dando preferencia ás actividades mais adequadas á infancia” (EM PROL..., 

1940, p. 01). 

 
107 Com base em relatório do Ministério da Agricultura datado de 1940, a autora afirma que, nesse período de 

expansão nacional, a função dos Clubes Agrícolas Escolares era “dignificar o trabalho manual, elevar e 

engrandecer a vocação e a profissão de lavrador, incluindo, ao mesmo tempo, na consciência de seus sócios, o 

amor à terra” (RMA, 1940 apud NICOLAU, 2016, p. 37). 
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É desse período a produção de materiais, pelo Serviço de Informação Agrícola, a serem 

distribuídos aos estudantes e docentes integrantes das associações escolares em pauta, como a 

Série Clubes Agrícolas. Alguns livros que a integram foram localizados na biblioteca da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)108. Além da 

Série, foi criada a revista Brincar e Aprender, em 1942. Segundo Nicolau (2016), a revista 

buscava incentivar novos Clubes Agrícolas e estabelecer vínculos entre os sócios dos já 

existentes. Composta por textos, imagens e atividades que poderiam ser desenvolvidas pelos 

clubistas era, inicialmente, mimeografada, e depois, passou a ser impressa.109 Este periódico, 

assim como outros materiais distribuídos pelo Ministério da Agricultura, circulou em Santa 

Catarina, segundo menções encontradas na empiria analisada, conforme será apresentado no 

decorrer do capítulo.  

Outro argumento é o de que, na década de 1940, os Clubes Agrícolas Escolares de 

Santa Catarina passaram a produzir relatórios sistemáticos de suas atividades, em resposta às 

diretrizes do Departamento de Educação do Estado. Escritos por professoras/es ou por alunos 

integrantes da diretoria da associação (no caso destes, geralmente a/o secretária/o ou 

presidente), são os principais documentos tomados como fontes para esta fase dos Clubes. A 

própria existência dos relatórios indica uma mudança, mesmo que sutil, no projeto de tais 

associações escolares. Eles são produzidos porque há uma determinação para tal e essa decisão 

– a de decretar obrigatoriedade – é uma forma de ação do Departamento de Educação um pouco 

diferente do ocorrido anos antes, na Reforma de 1935, quando a estratégia era a divulgação dos 

 
108Após diversas tentativas, realizadas inicialmente sozinha e depois em conjunto com a colega de pesquisa 

Tatiane Modesti (a quem agradeço!), foram acessados os exemplares da Série Clubes Agrícolas depositados na 

biblioteca da Epagri/SC, os quais estão caracterizados a seguir de acordo com as informações constantes nos 

próprios livros. Um primeiro é intitulado Clubes Agrícolas (3ª edição revista e ampliada, datada de 1958) e tem 

como autores J. Pinto Lima; Carlos Buhr; Guaraci Cabral de Lavor. Trata-se do número 1 da Série Clubes 

Agrícolas, uma publicação, conforme está indicado, feita em “cooperação” com o Serviço Social Rural. O 

segundo livro é Redação oficial para o Clube Agrícola (3ª edição revista e ampliada, datada de 1959), de 

autoria de Xavier Placer, bibliotecário do Serviço de Informação Agrícola e professor de Bibliografia da 

Biblioteca Nacional. É o número 13 da Série Clubes Agrícolas. O terceiro é Grêmios para o meio rural (2ª 

edição, de 1958), de autoria de Roberval Cardoso, técnico de Educação Rural. É o número 11 da Série. O 

quarto, dentre os livros localizados, intitula-se El-Rei Dom Marmelo - História do marmeleiro no Sul de Minas 

(de 1950). O autor é Isaias Augusto Deslandes e os “desenhos” são de Helcio Deslandes. É o número 10 da 

Série Clubes Agrícolas. Por fim, o quinto livro é Do quintal à cozinha (de 1957), cujos autores são H. Ferraz 

Franco; J. Vaitsman; J. Pinto Lima. É o número 19 da Série Clubes Agrícolas. Em todos eles, junto à 

informação de que integram a citada Série, encontra-se a indicação: Serviço de Informação Agrícola. 

Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro. 
109 Interessante observar que o nome da revista Brincar a Aprender remete a uma concepção de educação da 

infância bastante contemporânea, nominando dois importantes eixos do trabalho com as crianças, em se falando 

de educação escolarizada, que é teorizado, defendido e não totalmente difundido mesmo hoje. Nomeava, 

portanto, um periódico dos anos 40 do século passado, ligado a uma pasta que, inclusive, não estava 

diretamente vinculada à educação, e sim à agricultura. 
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Clubes Agrícolas via sedução para que se propagassem, sem a compulsoriedade posteriormente 

adotada. E os documentos, denominados Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, podem ser 

vistos como parte dessa mudança.  

Não apartado do que acabou de ser posto é o dado de que as fontes compiladas se 

concentram primeiramente no período entre 1935 e 1938, ano em que passam a ficar rarefeitas. 

Voltam a ter força a partir de 1943 (os Relatórios são datados deste ano em diante). Além de 

considerar as muitas variáveis e intencionalidades quanto à seleção do que é julgado 

representativo da memória e da História, e importante de ser guardado e preservado, é preciso 

aventar outros motivos para esse fenômeno de rarefação das fontes no intervalo citado. 

Mudanças ocorridas na gestão da educação catarinense, especificamente em seu órgão estadual 

máximo, podem dar alguma pista.  

A estrutura da Reforma de 1935 não se manteria intacta por muito tempo. Em 1938, o 

paulista Sebastião de Oliveira Rocha assumiu a direção da educação em Santa Catarina, com a 

criação da Superintendência Geral do Ensino, que ficaria acima do Departamento de Educação, 

como órgão máximo da educação. O grupo de Luiz Trindade estava bastante ativo, no auge da 

implementação da reforma, porém, a criação da Superintendência e a chegada de Sebastião 

Rocha desmantela essa estrutura. As mudanças então operadas (novos regulamentos do ensino, 

novas alterações na organização curricular dos cursos de formação docente...)110, somadas a 

outros diversos acontecimentos (vigência da política do Estado Novo e assunção de Nereu 

Ramos como interventor de Santa Catarina, acirramento das medidas de nacionalização do 

ensino, início da Segunda Guerra Mundial, para citar alguns), fizeram parte do contexto de 

(talvez se possa dizer) encolhimento dos Clubes Agrícolas. Isso não significa que eles tenham 

deixado de existir, mas que as notícias em circulação passaram a ser menos frequentes e que o 

entusiasmo em torno do projeto, até então verificado, parece abrandar.  

A permanência de Rocha na Superintendência foi efêmera. A partir de 1940, a equipe 

‘de Trindade’ volta a ser a principal condutora da educação no Estado, desta vez com Elpídio 

Barbosa à frente – primeiro como diretor interino do Departamento de Educação, e depois, 

como seu diretor. A partir de 1941, as associações escolares passaram a ser assunto de uma 

série de regulamentações, do mesmo modo que a escrita de relatórios sobre elas, uma vez que 

 
110 Sobre o período em que Sebastião Rocha esteve em Santa Catarina, incluindo a relação de normatizações 

emitidas durante sua permanência na Superintendência Geral do Ensino, ver, dentre outros trabalhos, o de 

Rosso (2019). Ainda sobre a gestão de Rocha, é pertinente indicar a existência de um relatório, que integra o 

acervo do APESC, em que o superintendente relata as atividades realizadas, inclusive mencionando os Clubes 

Agrícolas. 
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as escolas são progressivamente cobradas para mantê-las e enviar registros das atividades 

realizadas.111 Os Clubes Agrícolas ‘reaparecem’ nos Relatórios de Escolas e Grupos Escolares 

e nas diversas circulares e normatizações. Neste período, aumentou de modo considerável o 

número de associações escolares e de Clubes – e é preciso ponderar que há diferenças entre 

gerir um número pequeno ou uma grande quantidade deles, fazendo-se necessárias estratégias 

diversas de fiscalização em cada uma das circunstâncias.  

Tendo em vista a pluralidade dos contextos aos quais se está fazendo referência ao 

usar a denominação “década de 1940”, o presente capítulo ambienta-se nesse período, que inicia 

em clima de guerra, vê a finalização do conflito mundial e o raiar de um momento de 

democratização no Brasil, bem como a configuração do mundo pós-guerra, com toda a sua 

complexidade. No próximo tópico, com base na premissa de que a existência das fontes pode 

ser mirada como indício, trata-se da forma nos Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, uma 

vez que ela pode ser tomada, também, como conteúdo. A seguir, no tópico 3.2, analisam-se os 

sentidos dos/nos Clubes Agrícolas e algumas performances associativistas localizadas, assim 

como objetivos e finalidades do Clubes segundo as escolas e seus sujeitos. 

 

3.1 A EXISTÊNCIA DAS FONTES COMO INDÍCIO: UMA NOVA AMBIÊNCIA PARA 

OS CLUBES? 

 

Dentre os Relatórios de Escolas e Grupos Escolares compilados112 no Arquivo Público 

do Estado de Santa Catarina (APESC), alguns foram selecionados para análise, sendo 

considerados critérios tanto de forma quanto de conteúdo. A existência de vários destes 

documentos pode ser vista, ela mesma, como indício113 de um momento específico dos Clubes 

Agrícolas Escolares, no qual, além de estarem diretamente vinculados ao Ministério da 

Agricultura, passam a compor o conjunto das chamadas associações escolares, ou associações 

 
111 Algumas pesquisas sobre as associações escolares apresentam relação detalhada das normatizações emitidas 

pelo Departamento de Educação após 1941. Em Metelski (2018, p. 20), por exemplo, há um Quadro com as 

normatizações referentes às associações, entre os anos 1941 e 1948. Rosso (2019, p. 47), por sua vez, exibe 

dados que indicam uma considerável variação no número de circulares assinadas pelo Departamento de 

Educação nesse período: em 1940, foram emitidas um total de 37 circulares, em 1941, o número subiu para 70, 

em 1942, para 141 documentos, em 1943, caiu para 108 e, em 1944, para 78 circulares (ROSSO, 2019, p. 47).  
112 Quanto aos Relatórios localizados e copiados/fotografados, foram feitas seleções. Esse processo, bem como 

os critérios usados, é indicado na Introdução deste texto, no tópico destinado às fontes de pesquisa. 
113 Ao tratar das raízes do paradigma indiciário, Ginzburg (1989) fala sobre a atenção aos sinais e indícios. Diz 

ele: “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la.” 

(GINZBURG, 1989, p. 167). 
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auxiliares da escola – na nomenclatura usualmente encontrada sobre o tema, tendo como base 

as pesquisas com recorte espaço-temporal similar a esta, além de algumas fontes. A produção 

de relatórios anuais sobre tais associações responde a uma determinação oficial, uma vez que 

tanto fundar e manter associações escolares quanto elaborar relatórios de suas atividades 

passam a ser progressivamente obrigatórios nos anos 1940.114 

Em sua maioria, os relatórios são redigidos por um professor ou uma professora. 

Alguns são escritos pelas crianças integrantes da diretoria das associações (costumam trazer o 

“visto” da/o docente responsável). Há também aqueles que parecem ser de autoria do inspetor 

escolar da região/circunscrição. Os relatórios são bastante plurais: por vezes não apresentam 

ilustrações, ora elas existem e são coloridas e feitas à mão, ora são figuras coladas. Nos casos 

de uso de imagens, elas fazem referência à terra, a animais e/ou plantas, a instrumentos para 

uso na lavoura; a alguma personalidade vista como importante para a Pátria. Em número 

reduzido, há os que contêm fotografias dos clubistas representando uma cena de trabalho ou 

exibindo produtos da colheita realizada. Alguns relatórios são mais detalhados, outros trazem 

poucas ou pouquíssimas informações. O nível de elaboração do texto escrito também é variado. 

A grande maioria é escrita à mão; a minoria, datilografada. 

Os relatórios encontram-se organizados em encadernações com centenas de páginas, 

as quais contêm número variado destes documentos em seu interior. As encadernações são 

feitas de capa dura, poucas estão paginadas e, segundo informações colhidas no setor de 

pesquisa do APESC, já foram depositadas neste órgão da maneira em que se encontram hoje. 

Nestes volumes, os documentos estão dispostos sem qualquer tipo de classificação. Dito isso, 

é possível constatar que a busca pelos relatórios específicos dos Clubes Agrícolas Escolares 

prescinde da consulta a cada página de cada encadernação. Nos limites desta pesquisa, não 

apenas devido ao tempo, mas especialmente em virtude dos períodos em que o APESC 

suspendeu o atendimento ao público, nem todos os volumes depositados na instituição foram 

consultados. Apesar disso, foi possível reunir 598 relatórios, originalmente encontrados em 55 

volumes. Eles foram organizados em pastas, nomeadas, por sua vez, levando em conta o ano 

de autoria e um número de ordem, já que existem diversos volumes de cada ano. Este número 

 
114 Conforme anunciado na Introdução do presente trabalho, as características desta fonte indicam também 

alguns de seus limites, uma vez que os relatórios são produzidos para atender uma determinação e, como 

espécie de retrato da qualidade do trabalho desenvolvido em determinada escola e por determinados docentes, 

acabam mostrando imagens, na maioria das vezes, não conflitantes com as expectativas das chefias do 

Departamento de Educação e com o então tomado por correto e modelar. A despeito disso, nos documentos há 

também falas destoantes do esperado. Algumas das quais serão explicitadas no decorrer deste capítulo 3. 
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foi atribuído por mim e se constituiu numa forma de classificar e catalogar os documentos, bem 

como de identificá-los nas demais etapas da pesquisa. No presente texto será usada a abreviatura 

ReEscGE para Relatório de Escola e Grupo Escolar, ou Relatórios de Escolas e Grupos 

Escolares (como esse tipo de documento é nomeado no APESC), seguida do ano de autoria do 

documento (do mesmo modo, conforme indicado no APESC) e do número de ordem da pasta 

(este, atribuído por mim quando da organização e catalogação das imagens), como no exemplo: 

ReEscGE, 1945_1, que significa o primeiro volume de 1945 catalogado na presente pesquisa. 

Como se trata de uma designação um tanto genérica (porém, a mais precisa a que se pode chegar 

nesta circunstância), as informações adicionais sobre o documento em questão, como nome do 

Clube Agrícola a que se refere e dados quanto à sua localização, serão fornecidas no corpo do 

texto. Importante a informação de que os volumes, em sua maioria, não estão paginados e, 

quando isso acontece, parece se tratar de uma paginação a posteriori, referente à 

encadernação.115 

Falando sobre as dimensões físicas, cada encadernação tem tamanho ofício (ou 

aproximado), mas nem sempre os papeis que a compõem têm a mesma dimensão. A maioria, 

sim. Outras, porém, apresentam medidas e composição diversas: há folhas similares às de 

caderno brochura pequeno (com escrita em disposição vertical), papéis com ou sem pauta no 

tamanho meio ofício (com escrita em disposição horizontal), folhas com gramatura maior e 

cortadas em formatos variados (circular; similar a uma folha ou flor; entre outros). Ainda sobre 

o formato dos documentos, algumas imagens poderão ilustrar essa breve descrição, motivo pelo 

qual foram selecionadas as de número 14, 15 e 16 dispostas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Segundo a indicação feita, a nomenclatura ReEscGE está sendo usada para designar esses documentos e 

aparece no decorrer de todo o texto para referenciá-los. Ao final, na listagem de Referências, a entrada de tais 

documentos é feita por “SANTA CATARINA. Relatório de Escola e Grupo Escolar”, seguida das outras 

informações necessárias. 
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Imagem 14 – Exemplo de relatório em papel pouco maior que meio ofício, formato imagem 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_5, fl. 99. Clube Agrícola Bandeirante, Escola Municipal Coqueiros. 

 

 

Imagem 15 – Exemplo de relatório em papel cortado no formato de flor 116 

 

Fonte: ReEscGE, 1946_1. Escola Mista Municipal Desdobrada de Estrada Itaum, Joinville. 

 
116 A imagem é do início do relatório e, além da capa, mostra um escrito sobre a Liga Pró-Língua Nacional. Nas 

páginas seguintes há a parte destinada ao Clube Agrícola São Sebastião. 
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Imagem 16 – Exemplo de relatório escrito em papel meio ofício pautado, formato paisagem 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_4. Clube Agrícola “Plantamos pela Vitória!”, Escola Estadual de Batêas de Cima, 

município de Campo Alegre. 

 

As informações encontradas nestes documentos trazem indícios sobre o cotidiano dos 

Clubes Agrícolas Escolares e sugerem tanto regularidades quanto especificidades na dinâmica 

de funcionamento dessas associações em Santa Catarina. É possível saber a composição da 

diretoria e o número de sócios, as espécies plantadas pelos clubistas, outros trabalhos realizados, 

a distribuição das atividades agrícolas no tempo escolar, a dinâmica de algumas reuniões de 

associados, os destinos possíveis da colheita (quanto se tinha sucesso e se chegava a esta etapa 

do processo).  

Quanto à estrutura dos relatórios, na maioria deles constam os nomes das crianças que 

compunham a diretoria do Clube Agrícola Escolar, além de uma breve ata da reunião quando 

de sua fundação (ou reativação). Após isso, são explicitados aspectos sobre o trabalho realizado 

(muitas vezes com breve descrição das atividades em cada mês letivo), além de características 

do terreno, cultura e colheita, bem como as dificuldades encontradas. A presença de texto com 

considerações sobre a importância dos Clubes Agrícolas e das associações auxiliares da escola 

de modo geral, do que representariam para a educação, ou ainda, da finalidade do trabalho com 
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as crianças via associação escolar, são mais escassos, mas também existem. Estes costumam 

trazer elementos adicionais para análise. 

Nessas fontes também podem ser localizadas intervenções feitas por leitores 

específicos, como inspetor escolar ou equipe do Departamento de Educação. Comumente trata-

se de uma marca de leitura ou revisão do documento, cujas duas imagens a seguir, de número 

17 e 18, são ilustrativas: a primeira, contendo o “visto” seguido da autoria; a segunda, composta 

por letra em tamanho grande grafada sobre o relato. 

 

Imagem 17 – Exemplo de relatório em folha meio ofício, formato paisagem, com “visto” 

indicativo de revisão 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_4. Clube Agrícola da Escola Isolada Municipal Lageadinho de Bôa Vista, distrito de 

Erveira, município de Mafra. 
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Imagem 18 – Exemplo de relatório contendo marca de leitura 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_4. Clube Agrícola da Escola Isolada Municipal Lageadinho de Bôa Vista, distrito de 

Erveira, município de Mafra. 

 

Um exemplo de intervenção de leitura de outro tipo, bem menos frequente, é a 

constante no relatório do Clube Agrícola Felipe Camarão, da Escola Mista Estadual de Duas 

Mamas, em Guaramirim, Joinville, relativo ao ano de 1947 (ReEscGE, 1947_6). Trata-se de 

um elogio ao professor responsável pelo Clube, chamado Santos Tomaselli. A anotação, feita 

a lápis pelo inspetor escolar, na parte lateral da primeira folha do documento, tem o seguinte 

conteúdo: “Nota – Foi apreciavel o trabalho dêste professor no que diz respeito à esta 

associação.” (ReEscGE, 1947_6). Interessante observar como um documento passa a receber 

outras formas de autoria: o que antes era um relato da escola e do professor endereçado ao 

Departamento de Educação passa a ter tanto outro remetente quanto destinatário, afinal, o 

inspetor assume a função de leitor, mas também a de autor, incorporando no documento a sua 

consideração de tom elogioso sobre a atuação do professor. Acaba se transformando, 

adicionalmente, numa via de comunicação entre inspetor e Departamento de Educação.  
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Apesar de não ter sido possível realizar um inventário total dos Clubes Agrícolas 

Escolares existentes em Santa Catarina, no intervalo temporal ao qual se referem os documentos 

em pauta, nem mesmo um inventário completo daqueles representados em todos os relatórios 

constantes no APESC, tal esforço rendeu um Quadro sobre as associações desse tipo, feito com 

base nos relatórios que puderam ser compilados. Disposto no Apêndice A desta tese, mostra 

tais associações por ano e volume/compilação, com indicação do nome do Clube Agrícola, 

escola e região a que pertencia, data de fundação, docente/s responsável/eis. Esse esforço de 

catalogação e sistematização levou a algumas constatações e possibilitou a localização dos 

Clubes no território catarinense, evidenciando, por exemplo, que os municípios representados 

são: Araquari, Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, Camboriú, Campo Alegre, Campos 

Novos, Canoinhas, Criciúma, Gaspar, Guaramirim, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Itajaí, 

Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Nova Trento, Orleães, 

Palhoça, Rio Bonito, Rio do Sul, Rodeio, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São José, 

Taió, Tijucas, Timbó, Tubarão, Turvo, Urussanga, Videira.  

Conforme anunciado, este primeiro tópico do capítulo 3 trata especificamente dos 

ReEscGE, indicando que sua existência pode ser tomada como indício de um momento um 

pouco diferente nos Clubes Agrícolas. Para isso, foram selecionados alguns aspectos a serem 

tratados, como: capas, imagens e slogans; formas de composição/estrutura dos textos; 

atividades desenvolvidas nos Clubes; patronos; menções ao Ministério da Agricultura. Explorar 

os aspectos citados em diferentes Clubes revela performances e usos feitos em relação ao 

prescrito. De modo complementar, os próprios pontos analisados podem ser vistos como 

integrantes do repertório dos Clubes Agrícolas, se eles forem considerados repertório, no 

sentido de formas de ação. Logo, o foco da continuidade do texto recai sobre a forma, mas que, 

ao mesmo tempo, está sendo vista como conteúdo, dentre outros motivos, porque a explanação 

dos aspectos verificados nos documentos é um modo possível de apresentar características 

fundamentais das associações infantis estudadas.  

 

3.1.1 Capas, imagens e slogans 

 

Grande parte dos relatórios apresenta capa. Algumas vezes há apenas uma, referente 

ao relatório de determinada escola, englobando, assim, todas as associações nela existentes. 

Outras vezes, há uma capa específica para cada tipo de associação. No caso dos Clubes 
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Agrícolas, as imagens usadas fazem referência às atividades neles desenvolvidas, aos 

instrumentos usados na lida com a terra, às pessoas que nela labutam, às espécies plantadas e/ou 

colhidas. Outra possibilidade é a representação imagética ter o patrono como elemento 

principal: aí são comuns as gravuras das personalidades masculinas tidas como importantes e 

escolhidas para nomear os Clubes. Conforme poderá ser constatado algumas páginas adiante, 

estas personalidades representam a maior quantidade dos patronos localizados. Algumas capas 

contêm, além da identificação da associação, e de uma ou mais imagens, também uma frase de 

efeito. É o caso da capa reproduzida na Imagem 19: 
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Imagem 19 – Capa de relatório do Clube Agrícola Orestes Guimarães (Campo Alegre, 1947) 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_4. Grupo Escolar Lebon Regis e Curso Primário Complementar, Campo Alegre. 
 

A imagem tem como figura central uma menina vestida de amarelo e com expressão 

serena, que tem próxima a si uma cesta com pintinhos. Em suas mãos, segura um deles com 

cuidado. Parece acariciá-lo. Outro pintinho encontra-se fora da cesta e explora o gramado no 

qual ela está depositada, o que parece não causar qualquer tipo de preocupação na garota. Ao 

fundo, há algumas galinhas. A cena representa um ambiente tranquilo, onde todos, animais e 

menina, parecem seguros e à vontade. Representações sobre o campo como espaço “pacífico e 
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tranquilo” (MENDONÇA, 1997, p. 80), já mencionadas neste trabalho, se fazem presentes na 

cena.  

Por outro lado, e ainda quanto à personagem, não apenas o seu vestido amarelo com 

capuz difere das roupas das crianças reais dos Clubes Agrícolas Escolares (as que aparecem nas 

fotografias a que se teve acesso), mas também seus pés, que estão com sapatos – uma exceção 

se for levada em conta a quantidade de crianças que, nas cenas preparadas para as fotografias, 

encontram-se de pés descalços, apesar de estarem exibindo roupas limpas e bem cuidadas. A 

cena da capa em questão é complementada com a frase: “O Clube Agrícola é a escola onde a 

infância brasileira aprende a [?] a Nossa Terra”, que reafirma a importância dos Clubes na 

formação das crianças brasileiras, como espaço no qual poderiam aprender, na prática, a cuidar 

da “nossa terra”. Esta expressão parece adquirir ao menos dois sentidos: é usada como sinônimo 

tanto de porção de solo a ser cultivada quanto de território, terra natal.  

O rural como lugar bucólico, de virtudes, de uma vida alegre e tranquila, é retratado 

em elementos encontrados também em outras capas de relatórios, como a do Clube Agrícola 

Carlos Gomes, de Araquari. Datada de 1947, a imagem retrata um ambiente não exatamente 

rural, numa primeira mirada, mas é constituída de modo a evocar aspectos similares: o verde 

das plantas e o azul da água compõem uma cena tranquila, complementada pelas rochas e pelo 

barco, que navega calmamente próximo ao horizonte. Até mesmo o traçado das letras mostra-

se harmonioso com os outros elementos. A Imagem 20 traz esta capa: 
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Imagem 20 – Capa de relatório do Clube Agrícola Carlos Gomes (Araquari, 1947) 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_3. Escola Mista Estadual Coqueiros, distrito e município de Araquari. 

 

Em complemento à imagem da capa deste relatório, e a fim de apresentar a estrutura 

do escrito, é reproduzida a página imediatamente posterior a ela (Imagem 21), em que há 

informações sobre patrono, data de fundação, diretoria, número de sócios do Clube e espécies 

cultivadas. Além disso, trata-se de uma página também ilustrada, o que não é comumente 

encontrado nesses documentos. As imagens coloridas representam, mais ao fundo, quatro 
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canteiros retangulares e simétricos de uma horta, com algumas plantas, além de uma enxada. 

Num plano mais à frente está um garoto com um regador, que divide o protagonismo com um 

pé de hortaliça.  

 

Imagem 21 – Página de relatório do Clube Agrícola Carlos Gomes (Araquari, 1947) 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_3. Escola Mista Estadual Coqueiros, distrito e município de Araquari. 
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O relatório continua na página seguinte, onde constam dados acerca das flores 

cultivadas no jardim; do adubo usado nas plantações (chamado de “estrumeiras”, possivelmente 

da palavra estrume, referente a adubo animal); da colheita (a produção maior foi de repolho e 

couve), destinada ao “consumo dos alunos e da professôra” (ReEscGE, 1947_3). Por fim, são 

descritas as atividades realizadas por mês, de julho a novembro.  

Outra capa localizada é a reproduzida na sequência, na Imagem 22. Desta vez, a 

imagem a que se recorre é o pau-brasil, responsável não apenas por nominar o país, mas 

segundo o argumento, por dar-lhe “vida”. Trata-se de uma permanência a alusões feitas à 

mesma árvore pelos primeiros Clubes fundados em Santa Catarina, tematizados no capítulo 

anterior. Aquilo que então se supôs na análise é aqui dito com todas as letras, inclusive a 

expressão “árvore simbólica” já usada neste texto, antes mesmo que este relatório do Clube 

Agrícola Marechal Floriano Peixoto, e esta capa, fossem analisados.  
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Imagem 22 – Capa de relatório do Clube Agrícola Marechal Floriano Peixoto (1945) 

 

Fonte: ReEscGE, 1945_2. Escola Mista Estadual Doutor Vidal Ramos, de Escalvado. 

 

Não apenas a vegetação, e o pau-brasil como árvore específica e repleta de simbologia, 

mas também as pessoas, são representadas nas capas e imagens localizadas nos documentos 

analisados. Cenas de pessoas trabalhando ou posando em ambiente que remete ao rural são 

usadas com certa frequência. A que será mostrada a seguir, na Imagem 23, especificamente, dá 
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a ideia de movimento, em que um homem, com a ajuda de um animal, usa o arado para preparar 

a terra para o plantio. Considerando o nome do Clube Agrícola, qual seja, “Agricultores do 

Brasil”, a imagem é bastante adequada para dizer do rural. 

 

Imagem 23 – Capa de relatório do Clube Agrícola Agricultores do Brasil (1945) 

 

Fonte: ReEscGE, 1945_1. Escola Mista Municipal Maria Leopoldina Machado,  

Três Barras, distrito de Garuva, São Francisco do Sul. 
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Diferentemente deste, que parece ter sido feito por um adulto, há desenhos nos quais 

podem ser verificados indícios de um traçado infantil. Exceção, no entanto, é que a autoria do 

desenho seja indicada, como o foi em um Clube de São Francisco do Sul. A representação, 

igualmente, tem como personagem principal um agricultor, ou trabalhador da terra. Ele, porém, 

não está em atividade, mas posando, e de frente para o observador. O agricultor, ou pequeno 

agricultor (pois pode se tratar de uma criança), segura uma enxada em sua mão esquerda e tem 

a outra mão na cintura. Veste uniforme azul e branco, aparentemente, escolar (Trata-se de uma 

criança, portanto? Uma criança integrante de Clube Agrícola? É uma autorrepresentação do 

autor do desenho?), calça botas escuras, de cor similar ao chapéu que tem à cabeça. As roupas 

e o calçado parecem bastante limpos e alinhados, algo irreal para quem está desenvolvendo esse 

tipo de atividade. A produção de Pedro Domingos da Costa, aluno do 3º ano da Escola Mista 

Municipal Professor Benjamim Carvalho de Oliveira Miranda, de São Francisco do Sul, 

encontra-se reproduzida na Imagem 24 apresentada na sequência: 
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Imagem 24 – Desenho infantil em capa do relatório do Clube Agrícola Rui Barbosa (1945) 

 

Fonte: ReEscGE, 1945_1. Escola Mista Municipal Professor Benjamim Carvalho de Oliveira Miranda, distrito e 

município de São Francisco do Sul. 

 

Além das capas e imagens (desenhos, ilustrações, fotografias), há, nos relatórios, 

algumas expressões que poderiam ser denominadas frases de efeito, ou slogans117, geralmente 

 
117 A palavra slogan traz a ideia de “fórmula repetida até a obsessão”, uma espécie de “grito passional” que 

apela “às paixões da massa” (REBOUL, 1975, p. 09). Tem as funções de congregar em torno da sua adesão e, 

ao invés de dar explicações ou levar à reflexão, propõe-se a sintetizar, resumir (SILVA, 2011). Assim, o slogan 

é tanto mais “eficiente quando cria em seus destinatários o poder e a necessidade de reproduzi-lo; quando se 

sabe repeti-lo e quando se gosta de repeti-lo” (REBOUL, 1975, p. 50). É necessário, portanto, que seja passível 
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dispostas no início dos documentos (junto à capa ou primeira página) ou no final deles. A 

seleção de algumas dessas frases possibilitou a elaboração do Quadro 9. Vale indicar que não 

houve uma busca exaustiva na empiria por tais expressões (portanto, a sistematização não tem 

a finalidade de levantamento quantitativo), e que algumas das frases encontradas foram 

registradas e usadas para compor o Quadro. Interessante destacar que há variações e repetições 

em algumas delas, que não parecem pertinentes de serem apresentadas, todas, neste texto. A 

título de exemplo podem ser citados os slogans: “Planta e cria se queres ter alegria”, do Clube 

Agrícola Barão do Rio Branco, ano 1945 (ReEscGE, 1943-1945), e “Quem planta e cria sempre 

tem alegria”, do Clube Agrícola João Barbosa Rodrigues, ano 1944 (ReEscGE, 1944_6), ambos 

de significado similar e com pequena variação na construção. Assim, no Quadro 9, a seguir, há 

uma amostra das expressões encontradas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de repetição, não importando se é ou não verdadeiro. Em livro sobre os slogans na política educacional, eles 

são chamados de “palavras com aura” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2014). 
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Quadro 9 – Slogans usados nos Clubes Agrícolas Escolares 

Expressão/slogan Clube Agrícola Ano Município ou 

Escola 

Fonte(s) 

Planta e cria se queres ter alegria Clube Agrícola 

Barão do Rio 

Branco 

1945 Escola Estadual de 

Núcleo Rio Branco  

ReEscGE, 

1943-1945 

Com prazer e alegria a criançada 

trabalha no Clube Agrícola da nossa 

Escola 

Clube Agrícola 

Anhanguera 

1946 Joinville ReEscGE, 

1946_7 

Plantamos pela Vitória! Clube Agrícola 1947 Campo Alegre ReEscGE, 

1947_4 

Sempre lutando na lavoura com força Clube Agrícola 

Florecente 

1947 São Francisco do 

Sul 

ReEscGE, 

1947_2 

Quem planta Deus ajuda Clube Agrícola Rui 

Barbosa 

1944 São Francisco do 

Sul 

ReEscGE, 

1944_6 

Deus abençoa sempre a mão do 

lavrador 

Clube Agrícola 

Dona Darci 

Vargas118 

1944 Campo Alegre ReEscGE, 

1944-1947 

A agricultura engrandece a Pátria Clube Agrícola Sete 

de Setembro 

1944 São Francisco do 

Sul 

ReEscGE, 

1944_1 

O progresso de uma nação é auferido 

pela sua produção agrícola 

Clube Agrícola 

Barão do Rio 

Branco 

1947 Escola Estadual de 

Núcleo Rio Branco  

ReEscGE, 

1947_6 

Cultivando a terra trabalhamos para a 

grandeza do nosso querido Brasil 

Clube Agrícola 

Osvaldo Cruz 

1947 Joinville ReEscGE, 

1947_6 

 

Tudo pela grandeza do Brasil 

Clube Agrícola José 

Bonifácio 

1946 Camboriú ReEscGE, 

1946_7 

Clube Agrícola José 

Bonifácio 

1944 São Francisco do 

Sul 

ReEscGE, 

1944_6 

Aprende a trabalhar, para saberes 

mandar 

Clube Agrícola 

Joaquim José da 

Silva 

1944 Araquari ReEscGE, 

1944_5 

Plantando em moço colherás em velho Clube Agrícola 

Campos Salles 

1947 Joinville ReEscGE, 

1947_6 

Vamos trabalhar! Clube Agrícola 1946 Brusque ReEscGE, 

1946_4 

Fontes: Produzido com base nos documentos indicados na última coluna do próprio Quadro. 

 

Nas sentenças acima, os verbos plantar e criar são relacionados a prazer, alegria e 

vitória. Além do trabalho, especialmente o agrícola, as expressões lutar, e lutar com força, são 

exaltadas. Remetem ao esforço e ao sacrifício, necessários para a obtenção de bons resultados 

com o suor do próprio trabalho, já que não seriam alcançados sem empenho.119 Deus é lembrado 

e chamado a abençoar os trabalhadores. Tais benções são evocadas, portanto, como uma espécie 

 
118 Outra dificuldade de identificar um mesmo Clube ao longo dos anos, mesmo quando não há mudança de 

nome, são as variações no modo de grafá-lo. Esta associação é um exemplo: no relatório de 1944, está listada 

como Clube Agrícola Dona Darci Vargas (ReEscGE, 1944-1947), em 1945, Clube Agrícola D. Darcy Vargas 

(ReEscGE, 1945_4), em 1946, Clube Agrícola Dª Darci Vargas (ReEscGE, 1946_3). 
119 Em outro relatório, do Instituto de Educação São José, de Tubarão, a “nobre tarefa” de educar é 

representada, ela mesma, como “espinhosa missão” para o “engrandecimento do Brasil” (ReEscGE, 1943_1). 
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de prêmio, da mesma forma que o resultado do trabalho, feito igualmente com luta e com alegria 

– afinal, o progresso e a grandeza do país seriam dele decorrentes. “Grandeza” é vista com mais 

regularidade, mas “progresso” também aparece.120 A propósito, “Tudo pela grandeza do 

Brasil”121 e suas variações, como “Tudo pelo Brasil”, “Tudo pela grandeza do nosso Brasil”, 

“Seja tudo pela riqueza do Brasil”, aparecem com frequência nos relatórios consultados. Ao 

que parece, inclusive, este “Tudo pelo Brasil” poderia ser lema do conjunto de associações 

auxiliares da escola.122 

“Aprende a trabalhar, para saberes mandar” é uma frase interessante sobre a 

preparação de “quem manda”, indicando que, para saber mandar, seria necessário primeiro 

aprender a trabalhar. Não havia aparecido essa perspectiva da formação de lideranças. Ou não 

se trata disso? Pode ser apenas uma estratégia da professora para convencer seu público sobre 

a importância de aprender a trabalhar, dando aos alunos a perspectiva de que, com esforço, eles 

poderiam ser aqueles que teriam em quem mandar, algo que, talvez, não se tornasse realidade. 

Não menos instigante é a perspectiva de futuro que traz a frase “Plantando em moço colherás 

em velho” que, de alguma maneira, remete a progresso, numa visão teleológica que traz a 

promessa do futuro melhor, de um porvir no qual o trabalho e os sacrifícios seriam 

recompensados. 

Muitos slogans que estão no Quadro são facilmente identificados como não realistas 

ou exequíveis, até mesmo falaciosos, como a premissa de que basta plantar para colher, ou a 

que defende que todos os sacríficos serão compensados com o resultado do trabalho. Uma das 

características dos slogans é justamente essa, de não precisar ser factível. Trata-se de frases 

fortes, que incitam e muitas vezes contém palavras de ordem; que não precisam ser verdadeiras; 

que são formadas por sentenças curtas e resumem uma ideia, geralmente esvaziando-a e 

 
120 A frase em questão está num relatório de 1947, mas um pouco antes já se lança mão, vez ou outra, da 

palavra “progresso”, seja para falar sobre a melhoria das condições do próprio Clube Agrícola, seja para dizer 

da colaboração dos patriotas pelo avanço do país. No primeiro caso, um bom exemplo é o do Clube Agrícola 

Escolar Ipiranga, da Escola Masculina Estadual de Arrozeira, em Timbó, que, para o ano de 1945, esperava 

“maior progresso” no cultivo do Clube, o “que virá mais tarde enriquecer o nosso conhecimento no cultivo dos 

vegetais” (ReEscGE, 1944_1). No segundo, o Clube Agrícola Quintal da Vitória, da Escola Mista Estadual 

Desdobrada da Estrada do Sul, km 10, município de Joinville, cujo relatório de 1943 explicita que num país 

“onde seus filhos, cooperam na cultura da terra” há “progresso e adiantamento. E o Brasil é um paiz, em cujo 

solo tudo nasce, tudo se colhe”. Por isso, há que se “plantar para a Vitória” (ReEscGE, 1944_3). Por fim, deve 

ser lembrado o Clube Agrícola da Escola Estadual de São Bento Alto que, no ano de 1947, evoca a máxima 

positivista, afirmando que se encontrava em “ordem e progresso” (ReEscGE, 1947_1). 
121 No Quadro 9 estão indicadas duas das instituições que usaram o “Tudo pela grandeza do Brasil” em seus 

relatórios, mas há outras. 
122 No capítulo seguinte desta tese, os Clubes Agrícolas Escolares serão tratados como integrantes do conjunto 

dessas associações auxiliares.  
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simplificando sua complexidade; uma espécie de citação, mas sem autor específico ou 

declarado (REBOUL, 1975; SCHEFFLER, 1971; SILVA, 2011; BARBOSA, M. 2006).123 O 

relatório do Clube Agrícola José Bonifácio referente a 1947 (Escola Mista Estadual Desdobrada 

de Lageado, distrito e município de Camboriú) traz um bom exemplo do slogan sendo usado 

de modo contraditório, quando afirma que praticamente nada havia funcionado durante aquele 

ano e que o Clube, inclusive, tinha apenas quatro sócios. A despeito disso, finalizam o 

documento com um “Tudo pela grandeza do Brasil” (ReEscGE, 1946_7).  

 

3.1.2 Formas de composição dos textos 

 

No que se refere à forma de composição dos relatórios, é constatada certa regularidade 

na estrutura usada para apresentação das informações, a qual, seguida por muitos dos Clubes, 

alimentava-se no script fornecido pelo Departamento de Educação. A forma é mostrada no 

Quadro 10 que segue:  

 

Quadro 10 – Estrutura encontrada em diversos relatórios 

Nome do Clube: 

Patrono:  

Fundação:  

Diretoria do ano x: 

Número de sócios: 

Número de “seções” realizadas: 

Planta do terreno: 

Cultura:  

*Hortaliças: 

*Jardim: 

*Vasos floridos: 

*Bosque: 

*Espécie de adubos: 

Colheita: 

*O que mais produziu: 

*Destino do produto: 

*Renda: 

*Aplicação da renda: 

Fontes: Produzido com base nos ReEscGE compilados. 

 

 
123 Quanto aos slogans usados na educação, ou pedagógicos, Reboul (1975, p. 108) afirma que “são slogans, 

porque a verdade que enunciam é sumária, tão dogmática quanto ambígua e porque são autodissimuladores: 

não são tomados como slogans, mas como evidências”.  
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Essa forma de composição, com algumas variações (em que nem todos os itens 

aparecem), é encontrada em diversos dos documentos. Um destes casos, aparentemente quando 

se tem pouco a dizer sobre as atividades desenvolvidas, é o do Clube Agrícola Anita Garibaldi, 

da Escola Mista Municipal de Cubatão, município de Joinville (ReEscGE, 1944_3). O Clube 

havia sido fundado em 7 de junho de 1941. O relatório apresenta a diretoria, composta por 

presidente, secretário, tesoureiro e zeladora. Após isso, o “Numero de socios” está vazio; 

Sessões realizadas, duas; “Planta no terreno na escola”, também está vazio. No item Cultura, 

tem-se Hortaliças (melancia, pepino e cenoura); no Jardim é indicado “não concluido”; nos 

Vasos floridos, “não tem”; no Bosque, “não tem”. Igualmente, a “Especie de adubo: não tem”. 

Colheita, por sua vez, “não houve”, as plantas estavam “em crescimento”. Ao final, assina a 

professora (ReEscGE, 1944_3). Há outros casos em que os itens que não se aplicam à realidade 

do Clube continuam igualmente a aparecer no texto, mas são seguidos de alguma outra 

indicação de inexistência, como um traço, por exemplo. 

Caso similar é encontrado no Clube Agrícola Getúlio Vargas, da Escola Mista 

Municipal Acre, de Guiguer Novo, município de Joinville. O relatório leva a concluir que, 

mesmo quando os trabalhos do Clube iam em ritmo mediano, achava-se uma forma de ter algo 

a dizer. Neste caso, em seis dos dez meses descritos “não fez-se nada no clube agrícola”. Nos 

outros quatro, respectivamente: capinaram; capinaram e fizeram a cerca; plantaram alho e 

flores; capinaram (ReEscGE, 1946_1). O tão aclamado entusiasmo parecia não alcançar todos 

a todo tempo, algo que sugere o documento produzido pelo Clube Agrícola Silva Jardim, da 

Escola Mista Desdobrada Estadual de Araranguá, município e distrito de Araranguá, referente 

ao ano de 1946. Trata-se de um pequeno relato do Clube, que inicia assim: “O Clube Agrícola 

foi fundado a 12 de fevereiro de 1941 sobre a proteção de Silva Jardim” (ReEscGE, 1946_8).  

Durante aquele ano o Clube não tinha funcionado por falta de cerca. Mesmo assim, fizeram a 

eleição da diretoria, conservaram o terreno e cultivaram “legumes, cereais e flôres” em casa 

(ReEscGE, 1946_8). O que leva à continuidade de um Clube Agrícola nesta circunstância? É 

integrar uma associação? Prestar contas disso? Sentir-se pertencente a algo maior, fazendo um 

trabalho coletivo e cooperativo? É criar e/ou alimentar o hábito de cultivar as plantas em casa, 

que se constituía num dos objetivos de tal associação escolar? 

Por fim, o Clube Agrícola Carlos Gomes, da Escola Estadual Isolada Rural 

Desdobrada Mista de Barra do Ribeirão Grande do Norte, distrito de Jaraguá, município de 

Jaraguá do Sul, também em 1946, mostra situação similar. Naquele ano, registraram as 
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atividades de limpeza do pátio, bosques e canteiros de flores. O terreno do Clube não tinha 

cerca e, com isso, o gado dos vizinhos estragava a plantação. Também não possuíam 

“instrumentos agrarios”, de modo que os alunos precisavam trazer as ferramentas de casa para 

qualquer trabalho que fossem realizar na escola (ReEscGE, 1946_4). Como sócios, são 

indicados todos os alunos da escola. Algo que merece nota é o ano de fundação da associação, 

indicado como 1936. Neste caso, fazia sentido ter Clube? Por que, anos depois da fundação, a 

condição era essa?  

Mantendo elementos dessa estrutura localizada nos ReEscGE, com algumas variações, 

há também documentos datilografados, como o relatório do Clube Agrícola D. Pedro II, da 

Escola Mista Municipal de Jarivatuba, distrito e município de Joinville (ReEscGE, 1946_1). 

Nele é usado o título “Plano de relatório”, seguido de vários tópicos já conhecidos, como 

localização e vinculação do Clube, patrono, data de fundação, diretoria, número de sócios, 

planta do terreno, cultura e colheita. Outro caso é o do Clube Agrícola Rio Branco, representado 

na Imagem 25, que mostra um relato manuscrito composto de estrutura narrativa intercalada 

por ilustrações. Inicia com a informação de que as crianças estavam animadas com o plantio, 

algo importante e que as preparava para o futuro, seguida pelo desenho da planta do terreno do 

Clube, o qual retrata seis canteiros de tamanho similar, cada um servindo ao cultivo de uma 

espécie vegetal (cebola, couve, alface, cenoura, nabo e alho). Na sequência há explicações sobre 

a planta representada, além de outras ilustrações (fruto e flores). 
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Imagem 25 – Página inicial do relatório do Clube Agrícola Rio Branco (1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_1. Escola Municipal de Mato Dentro,  

distrito e município de São Francisco do Sul. 

 

 

Além destes exemplos, que indicam pequenas alterações quanto à forma de dispor as 

informações, há documentos estruturados de outras maneiras. No exemplo da Imagem 26 

primeiro são apresentadas a diretoria e a data de fundação de todas as associações auxiliares da 
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escola existentes (no caso, Biblioteca, Clube Agrícola, Caixa Escolar, Jornal, Liga da Bondade, 

Liga Pró-Língua Nacional, Museu, Pelotão de Saúde). Depois, há o relato sobre cada uma delas, 

conforme mostra a página seguinte do documento, retratada na Imagem 27.  

 

Imagem 26 – Exemplo de relatório com estrutura específica, página inicial (1945) 

 

Fonte: ReEscGE, 1945_5. Clube Agrícola Orestes Guimarães,  

Escola Municipal Corveta, Joinville. 
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Imagem 27 – Exemplo de relatório com estrutura específica, página seguinte (1945) 

 

Fonte: ReEscGE, 1945_5. Clube Agrícola Orestes Guimarães,  

Escola Municipal Corveta, Joinville. 

 

Na sequência, em conteúdo não exposto aqui, o relatório anuncia que tanto o Clube 

Agrícola quanto a Liga Pró-Língua Nacional (e seus álbuns) auxiliavam os professores no 
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trabalho com as disciplinas integrantes do currículo da escola primária.124 Entusiasmo, 

interesse, orgulho e dedicação constam no documento e estão presentes nas considerações feitas 

sobre as associações infantis, como o Clube Agrícola. 

Outra forma de escrita do relatório, com estrutura narrativa, é a do Clube Agrícola Rui 

Barbosa, da Escola Municipal do Quiriri. Inicia com uma enfática defesa da atividade agrícola, 

ao afirmar que a lavoura é “a mais util e a mais antiga das ocupações dos homens. Sem ela, não 

haveria vida em nosso planeta. As populações não poderiam manter-se sem recorrer ao cultivo 

da terra.” (ReEscGE, 1946_1, p. 132). É dito que a lavoura produz “incalculável riqueza” para 

o país, é “fonte de nossos maiores capitais”, formando homens revigorados e patriotas. Compara 

a terra a um “tesouro”, da qual todos podem obter, com “pequeno trabalho”, “utilidades sem 

conta” (ReEscGE, 1946_1, p. 132). E após as efusivas palavras docentes, “prometeram todos 

os alunos” (como seria de esperar) que nas suas horas de folga cuidariam da terra. A Imagem 

28 mostra o documento em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
124 O assunto será retomado no capítulo 4 desta tese. 
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Imagem 28 – Exemplo de relatório de Clube Agrícola, página inicial (1946) 

 

Fonte: ReEscGE, 1946_1. Clube Agrícola Rui Barbosa,  

Escola Municipal do Quiriri. 

 

 

A página seguinte a esta da Imagem 28 ocupa-se de narrar as atividades realizadas ao 

longo do ano, com o resumo do que foi feito em cada mês. O assunto inicia ainda na página 

retratada, onde se pode ler o resumo das atividades de março (roçar, capinar o pátio, fazer um 

jardim, plantar flores). O relatório do Clube é finalizado com a exaltação da profissão de 
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lavrador: “E queremos publicar que os lavradores são bem-aventurados, que lhes deem a terra 

justa o mantimento.” (ReEscGE, 1946_1).  

Especialmente a partir de 1946 e, mais fortemente, em 1947, os relatórios passam a 

apresentar periodicidade diferente: além dos anuais, são localizados relatórios mensais, alguns 

no formato de ata. O do Clube Agrícola Duque de Caxias, da Escola Estadual Estação Turvo, é 

inteiro composto por atas. Quanto às características físicas, está escrito em folhas de tamanho 

meio ofício, pautadas. Primeiro consta a ata da fundação do Clube e eleição da diretoria. Depois, 

no relato das atividades de cada mês, é usada a mesma estrutura de ata: inclusive, ao final de 

cada uma, assinam as crianças que compõem a diretoria. A primeira aula é escrita pelo 

presidente do Clube, portanto, por uma criança (ReEscGe, 1946_3). O mês de outubro é usado 

como exemplo do que acabou de ser dito, conforme a Imagem 29, a seguir: 

 

Imagem 29 – Relatório mensal do Clube Agrícola Duque de Caxias, em formato de ata e 

escrito por criança (1946) 

 

Fonte: ReEscGE, 1946_3. Clube Agrícola Duque de Caxias,  

Escola Estadual Estação Turvo. 
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Por fim, há relatórios que, além de especificarem as atividades realizadas por mês, 

indicam os dias exatos em que foram feitas. É o caso do Clube Agrícola Nosso Trabalho, da 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Erveira, de Mafra, em documento datado de 1947 

(ReEscGE, 1947_2). Outro exemplo de indicação detalhada é o do Clube Agrícola D. Pedro II, 

da Escola Municipal Emilia, Ponta Comprida Norte. Aparentemente também escrito por uma 

criança e referente ao ano anterior (1946), primeiro, traz a cópia da ata de reorganização da 

associação, com enumeração da diretoria eleita; depois, o relato das “atividades exercidas”, 

então classificadas por mês e por dia, conforme consta na Imagem 30: 

  

Imagem 30 – Página de relatório do Clube Agrícola D. Pedro II (1946) 

 

Fonte: ReEscGE, 1946_7. Escola Municipal Emilia, de Ponta Comprida Norte. 
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Algo a ser perguntado é se os dois últimos documentos representados graficamente 

são de autoria infantil, ou se as crianças foram apenas escribas, transcrevendo conteúdos não 

necessariamente por elas elaborados (ou por elas em conjunto com seus colegas), mas por 

adultos responsáveis. Apresentar um relatório com letra infantil e texto mais elementar 

garantiria a ação e o protagonismo das crianças? Ao menos, fazia parecer ter havido a 

apropriação esperada quanto aos objetivos da existência das associações auxiliares nas escolas 

catarinenses? 

 

3.1.3 Atividades desenvolvidas nos Clubes 

 

O relatório do ano de 1945 do Clube Agrícola D. Pedro II (da Escola Estadual 

Desdobrada da Estrada do Bananal, Guaramirim, Joinville) apresenta, na capa, além de uma 

imagem de seu patrono, desenhos que tematizam o trabalho na terra e elementos da natureza. 

Consta ainda uma estrofe que justifica o trabalho agrícola, qualificando-o como uma atividade 

difícil e de grande esforço, porém, “sagrada”125. O documento é manuscrito, grafado em folha 

pautada, tamanho grande, do tipo papel almaço. A letra é a mesma no relatório inteiro, bonita e 

legível, escrita com caneta azul. A decoração é feita com caneta vermelha.  

Além de indicar a diretoria para aquele ano, composta de presidente, secretário, 

tesoureiro e dois zeladores, o documento apresenta o desenho da planta do terreno do Clube, 

com indicação dos canteiros existentes (nove no total) e as espécies neles cultivadas. Há a 

informação sobre o uso de adubo animal. Todos os alunos da escola eram, então, associados do 

Clube Agrícola e quem assina o relatório é um deles, o aluno Osvaldo Albano, secretário. A 

escola, por sua vez, estava sob a responsabilidade de Virginia Soares Pereira Korn, professora 

regente, e Maria Eulália Rosa, professora auxiliar. 

A produção maior daquele ano (1945) tinha sido de repolho, cebola, nabo, alface e 

couve: “Uma parte dela foi vendida e a outra distribuída entre os alunos. A renda dos produtos 

vendidos foi de cr$ 40,00, com cuja importância foi servido um café aos alunos por ocasião da 

festa de encerramento das aulas.” (ReEscGE, 1943-1945). Na sequência, são descritas as 

atividades desenvolvidas, divididas por meses, com os subtítulos: cultura, colheita, relatório. 

Segundo o que se encontra registrado, fevereiro foi o mês de capinar o terreno e construir a 

 
125 A estrofe é a seguinte: Si é rude o nosso trabalho / Si a ferramenta é pezada / Si nosso esforço é giganteo / 

Nossa campanha é sagrada (ReEscGE, 1943-1945). 
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cerca; em março, adubar a terra, plantar hortaliças, colher o milho (a medida usada é “3 mãos 

de milho”) cultivado no ano anterior, para que fosse vendido. Em abril, por sua vez, foi preciso 

reconstruir a cerca, além de revolver a terra adubada. Plantaram algumas hortaliças. Em maio 

tiveram problemas com as formigas, que atacaram os pés de couve. Por outro lado, ganharam 

sementes de hortaliças da senhora Chiquinha e ocuparam-se de semeá-las. Tecem considerações 

sobre o presente: “Nosso Clube Agricola recebeu da exma sra d. Chiquinha Rodriguês, 

sementes de hortaliças que já semeamos. Recebemos tambem um livrinho de instruções sôbre 

hortaliças. Ficamos muito gratos a essa Senhora pela atenção que nos dispensou atendendo 

nosso pedido.” (ReEscGE, 1943-1945).  

Em julho, conduziram adubo animal aos canteiros e novamente precisaram combater 

as formigas. Além disso, tiveram problemas com a seca, que atrasou o crescimento das plantas. 

Em julho, conseguiram ter todos os canteiros plantados: dois deles com flores, os outros com 

verduras. Houve ainda tempo para a colheita de “cabeças de alface”. A seca continuou em 

agosto, o que os obrigou a fazerem regas diárias em sua produção e lhes “custou bastante 

trabalho devido a agua ser distante” (ReEscGE, 1943-1945). Além disso, capinaram os 

canteiros e venderam produtos de duas espécies: alface e cebola. Em setembro, foi tempo de 

plantar feijão de vara, bem como de vender alface (novamente), nabo e “cabeças de repolho”. 

Seguiam colhendo repolho em outubro e vendendo algumas cabeças. Porém, não estavam 

satisfeitos: as cabeças de repolho “não cresceram, são muito pequenas” e “algumas estão 

florescendo. Atribuimos isto a sêca. Nem mesmo o feijão ficou bom” (ReEscGE, 1943-1945). 

Em novembro, último mês de aula, colheram e venderam “as verduras” ainda existentes, 

restando apenas as não maduras para o ano seguinte. 

A narrativa constante nos últimos parágrafos, que tem como protagonista o Clube 

Agrícola D. Pedro II, é ilustrativa das atividades desenvolvidas no âmbito dos Clubes Agrícolas 

Escolares de Santa Catarina. Dentre as mencionadas neste e em outros Clubes, está 

especialmente o cultivo de vegetais. Buscando fazer uma síntese, os trabalhos localizados nas 

fontes de pesquisa indicam: plantar hortaliças, árvores frutíferas, flores, grãos e cereais, entre 

outros; capinar o terreno; cuidar do jardim da escola. Fazer jardim, ou horta, ou cultivar plantas 

em casa. Construir cerca para o terreno do Clube. Vender ou distribuir os produtos colhidos 

(entre os sócios, entre todos da escola...). Comprar sementes, ferramentas e outros materiais, 

usando o dinheiro obtido com a venda da colheita, quando esta fosse a decisão da diretoria e 

dos sócios do Clube. 
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As espécies cultivadas são variadas e a lista contendo algumas das localizadas nos 

documentos mostra isso: 1) frutas: abacate, laranja, pêssego, caqui, figo, pera, ameixa, banana, 

morango; 2) hortaliças, tubérculos, raízes e similares: couve, alface, repolho, pepino, nabo, 

pimentão, acelga, rabanete, berinjela, beterraba, alho, cebola, batata, aipim; 3) flores: rosa, 

cravo, lírio, margarida, dália; 4) grãos e cereais: feijão, milho, arroz; 5) outras espécies: algodão, 

cana de açúcar, tabaco/fumo. Quanto às ações desempenhadas e seu planejamento, uma 

sequência possível de realizar o trabalho é: capinar o terreno, construir a cerca, fazer canteiros, 

plantar, colher, consertar a cerca, preparar adubo (animal ou vegetal). Outra: limpar o terreno, 

preparar os canteiros, construir a cerca, iniciar o plantio, cuidar das plantas, capinar o terreno, 

fazer a colheita, limpar o terreno novamente. Em ambas, antes do que está listado, inicia-se a 

sequência fazendo uma reunião para organizar e planejar os trabalhos do ano, bem como eleger 

a diretoria do Clube. Mas as ações não se encerram no plantio/cultivo, havendo também 

diversificação nesse sentido. A busca por sistematizá-las deu origem ao Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Ações realizadas nos Clubes Agrícolas Escolares (1943-1949) 

Ação Variações da ação 

 

Organizar e/ou preparar trabalhos do ano 

 

Plantar  

hortaliças 

flores 

grãos e cereais 

árvores frutíferas 

árvores para reflorestamento126 

sementes 

Cuidar  dos canteiros 

da horta 

do jardim 

Cultivar  plantas em vasos, na escola 

plantas em vasos, em casa 

 

Transplantar 

mudas 

flores 

hortaliças 

 

Criar  

abelhas127 

bicho da seda 

pintinhos 

Construir cerca para o terreno do Clube 

porta/portão 

Reformar cerca do terreno do Clube 

 
126 O Clube Agrícola da Escola Estadual de Vila Itaió, Itaiópolis, em relatório de 1947, indica o plantio de 

árvores para “reflorestamento das nossas matas” (ReEscGE, 1947_2). 
127 Na Escola Municipal de Rio do Cedro, em Erveira, Mafra, as crianças do Clube Agrícola plantaram “um 

pouco de feijão” recebido da Prefeitura; dizem ainda que “fizémos três enxames de abelhas”, de modo que “já 

possuimos 4 colmeias”. E comemoram: “As nossas abelhas trabalham bem”. Assina a criança responsável por 

secretariar o Clube (ReEscGE, 1946_3, f. 83). 
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Arrancar bambus 

ervas daninhas 

Extinguir formigueiros 

Limpar jardim 

terreno 

Capinar o terreno 

Queimar resíduos e espinhos (após roçar e capinar o terreno) 

Virar a terra 

Adubar 

 

Colher 

hortaliças 

flores para enfeitar a sala de aula 

grãos e cereais 

raízes, tubérculos... 

Repartir produtos colhidos 

Vender 

 

Fazer 

campanha de vidros vazios128 

campanha da pedra129 

campanha da borracha 

reuniões e/assembleias  

festas 

Assistir aulas teóricas 

aulas de horticultura e floricultura 

preleções 

Observar as formigas130 

as plantas 

Escrever atas e relatórios 

Fontes: Produzido com base nos ReEscGE compilados. 

 

O Quadro mostra, com ênfase, atividades próprias do mundo rural. Os verbos plantar, 

cuidar, cultivar, transplantar, criar, construir, reformar, arrancar, extinguir, limpar, queimar, 

capinar, adubar, colher são bastante característicos da vida no campo e de trabalhos aí 

realizados, especialmente os ligados à produção agrícola. Por sua vez, repartir e vender, no uso 

feito, referem-se diretamente à vida associativa, notadamente o primeiro, que não seria listado 

numa produção de cunho mais individualizado, ou na qual o trabalho coletivo não fosse a 

tônica. O “fazer” está dizendo respeito às atividades agrícolas, mas também poderia ser usado 

em outros contextos, inclusive em referência à escola. Os dois primeiros verbos listados no 

Quadro – organizar e preparar – e os últimos três – assistir, observar, escrever – dizem tanto da 

escola quanto da atividade associativa. A lógica escolar, portanto, aparece em apenas em 

algumas ações. É prudente dizer, uma vez mais, que não se trata de levantamento quantitativo 

 
128 A Campanha de vidros vazios foi localizada como ação do Clube Agrícola Tiradentes, da Escola Mista 

Municipal Schroeder I, distrito de Guaramirim, município de Joinville (ReEscGE, 1945_5). 
129 A Campanha da pedra foi realizada entre 7 e 16 de abril de 1947 pelo Clube Agrícola Orestes Guimarães, do 

Grupo Escolar Lebon Regis e Curso Primário Complementar, em Campo Alegre (ReEscGE, 1947_4). Ao que 

parece, tratava-se de uma iniciativa para ajudar a construir um muro. 
130 Com a finalidade de encontrar os formigueiros e eliminá-los.  
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de ações (e suas variações) constantes na empiria; mesmo assim, é uma sistematização bastante 

representativa dos dados coletados.  

O exercício de análise realizado antes, durante e tambem após o Quadro 11 pronto 

levou a algumas constatações. A primeira, já mencionada, refere-se à proeminência de ações 

relacionadas à vida rural. Mesmo considerando que o rural é plural, há algo de permanência e 

de regularidade entre contextos rurais e tais atividades. A segunda, decorrente da primeira, é a 

de que as ações, assim como os Relatórios de modo geral, tratam fortemente sobre o que é a 

vida no campo, apresentando elementos do cotidiano de adultos e crianças, seus habitantes. Ao 

mesmo tempo, tratam de um horizonte de expectativa para as crianças, algo inclusive enfatizado 

pela escola e pelos Clubes Agrícolas, com suas incansáveis lições sobre os benefícios das 

atividades agrícolas – seja com argumentos de cunho individual que exaltam a vida boa, feliz e 

saudável de quem as exerce, seja com a exaltação do coletivo representada pelas justificativas 

de cunho econômico (produção dos alimentos que seriam consumidos por todos, inclusive os 

habitantes das cidades), moral e patriótico (trabalhar com perseverança para o bem da 

coletividade e para a grandeza do Brasil). 

Os Relatórios, e a tese, em alguma medida, falam sobre o mundo rural, seus tempos e 

sujeitos, a lida com a terra, o que se planta e colhe. A empiria traz elementos para que possa ser 

feita uma espécie de etnografia, o que, uma vez constatado em momento anterior da pesquisa, 

poderia ter mudado algo em seus rumos e ‘pedido’ uma incursão mais intensa e declarada com 

a Antropologia. Isso não está de todo excluído, seja pelo uso de Freitas (2005) para o 

entendimento do pensamento social e educacional, e suas leituras em relação aos sujeitos 

rústicos, arcaicos, pobres, seja de autores da micro-história italiana, como Ginzburg (1989; 

2010) e Levi (2011; 2020), ou por uma certa postura antropológica que, mesmo timidamente, 

está presente em algumas passagens do texto.  

As ações realizadas pelos Clubes são indicadas de formas diversas nos ReEscGE. 

Algumas vezes, estão descritas mensalmente. A título de exemplo, será transcrito o relato das 

atividades mensais do Clube Agrícola Sete de Setembro131, da Escola Estadual Garuva. Em 

 
131 O objetivo do Clube, segundo a professora responsável, era “propagar o amor a natureza [?] o apego a seu 

torrão natal despertará na alma do pequeno escolar o verdadeiro e são patriotismo, despertará também na 

criança o espirito de colaboração, trabalhando unidos para o mesmo fim que é amar e engrandecer pelo trabalho 

honesto a sua Patria.”. Iniciado no ano de 1941, tinha, em 1944, 15 sócios, e um terreno de 75 m2 para cultivar. 

Ainda segundo o relato da professora, o primeiro nome escolhido para a associação fora Duque de Caxias: “Foi 

fundado nesta escola a 22 de fevereiro de 1941 com o nome de Duque de Caxias mas por haver mais dois Club 

nas proximidades com o mesmo patrono, em reunião no inicio do ano de 1943 foi dado o nome de 7 de 

Setembro, cuja ata depois de registrada no livro competente foi enviado copia ao Departamento de Educação, 
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fevereiro, “Organisação e preparação para os trabalhos”; março, “Concertos na cerca, limpesa 

do jardim”; abril, “Interrompidos os trabalhos pelas chuvas, com pequenos trabalhos de preparo 

do solo para sementeiras de hortaliças”; maio, “Transplante de flores e preparo de canteiros 

para o transplante de hortaliças”; junho, “Transplante de hortaliças: repolho, alface, e nabos”; 

julho, “Reunião – 1. Plantas de batata inglesa – 40. Limpesa do solo afim de retirar as hervas 

daninhas”; agosto, “Reunião – 1. Estinção de formigueiros – 6. Foram mortas 36 lagartas 

prejudiciaes as plantinha, cuidado e estinção completa dos formigueiros. Vendidos Alface. 33 

pés á Cr$ 0,20 = 6,60”; setembro, “Reunião – 1. Colheita 6 quilos de batata que vendidas a Cr$ 

1,00 rendeu Cr$ 6,00. Colheita de nabo 15 cabeças divididas entre os socios”; outubro, 

“Reuniões – 2. Limpesa no jardim e plantio de 20 mudas de batata doce e 50 mudas de aipim”; 

novembro, “Reunião 1 – nesta reunião foi repartido o produto da colheita entre os socios e foi 

feita a limpeza completa no jardim” (ReEscGE, 1944_1).  

O destino dos produtos oriundos da colheita é plural: divididos entre os sócios; doados 

a todos os alunos da escola; doados aos alunos que necessitavam; distribuídos aos pais dos 

alunos, ou entre a professora e alunos; vendido à comunidade, a um estabelecimento comercial 

da região ou à cozinha de outra escola. Nos casos de venda de produtos, há também várias 

possibilidades de aplicação da renda: compra de sementes, mudas de flores, ferramentas e 

utensílios de uso geral nos Clubes (enxada, bacia, toalha para mãos, vassoura, fornicida), 

materiais e mobiliário escolar (livros, cadeira, tinteiros, vaso), materiais para construção da 

cerca do terreno, itens para usufruto dos próprios alunos (cadernos, doces). Houve casos em 

que a renda foi doada à Biblioteca (compra de livros), à Liga da Bondade (compra de prêmios 

para distribuir aos alunos), ao Pelotão de Saúde (compra de medicamentos). As ações 

assistenciais também devem ser citadas, como a compra de “lanche para os meninos pobres” e 

a doação ao Natal dos filhos dos lázaros132. Um dos Clubes escreveu ter comprado filme e feito 

 
seus trabalhos foram sempre feitos com dificuldades em falta de um bom terreno para melhor 

desenvolvimento.” (ReEscGE, 1944_1). 
132 O Natal dos filhos dos lázaros, ou Natal dos filhos de Lázaro, parece se referir a ações assistencialistas que 

tinham como sujeitos as famílias de pessoas portadoras de hanseníase, ou lepra. Leandro (2013) analisa a lepra 

e a filantropia na Argentina e no Brasil entre 1930 e 1946, em trabalho no qual afirma que o “Patronato de 

Leprosos, na Argentina, e a Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, no 

Brasil, foram instituições criadas com o objetivo de auxiliar doentes do mal de lázaro e suas famílias.” Essas 

associações foram “capitaneadas por mulheres da elite” e agiram “complementando as políticas de saúde 

direcionadas à lepra em seus respectivos países” (LEANDRO, 2013, p. 913). A partir de 1924, no Brasil, 

praticou-se o isolamento compulsório dos acometidos pela doença, com a proliferação de ambientes de 

isolamento, “espaços que eram verdadeiras microcidades apartadas das pretensas cidades sãs”, política de saúde 

que seria enfatizada nas duas décadas seguintes (LEANDRO, 2013, p. 918). Ainda segundo o autor, as crianças 

filhas dos doentes foram também alvo de políticas de prevenção, das quais fazia parte a construção de 
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a revelação de fotografias. Há, por fim, quem indique a possível aplicação, de uma renda ainda 

não existente, como o plano de usar a renda para comprar uma enxada para as atividades, feito 

pelo Clube Agrícola D. Pedro I, de Joinville (ReEscGE, 1946_7). 

Um ponto de reflexão sobre o planejamento e a execução das atividades no âmbito dos 

Clubes Agrícolas é o que diz respeito aos tempos, o de cultivo e o da escola, que nem sempre 

coincidem. A escola obedece a um calendário que não é o mesmo da produção agrícola: as 

plantas não entram em recesso ao final do ano letivo por ser o momento das férias escolares. É 

possível constatar, na leitura dos relatórios, que o planejamento de trabalho no Clube Agrícola 

acabava sendo feito baseado no calendário escolar, com a organização da colheita para 

novembro ou na retomada das atividades no ano seguinte, em fevereiro ou março. Mas isso nem 

sempre funcionava e o Clube, adandonado durante as férias, tinha como resultado a perda de 

produtos que passariam do tempo de serem colhidos ou definhariam por falta de cuidado e/ou 

pela ação de agente externo (animais, transeuntes...). Outras situações tinham bom desfecho, 

como a relatada pela Escola Municipal de Restinga, em Mafra: a professora diz que em março 

“capinamos a terra cultivada e cuidamos das plantas que por felicidade não morreram durante 

o abandono das férias” (ReEscGE, 1947_2). 

 

3.1.4 Os patronos 

 

Grande parte dos Clubes Agrícolas localizados nos relatórios tinha um patrono, cujo 

nome era usado para designar a associação. Em muitos casos há essa indicação, porém, o nome 

não aparece mobilizado no decorrer do documento, de modo que o Clube, durante a narrativa, 

é genericamente chamado de “Clube Agrícola” ou “Clube Agrícola Escolar”. Em outros casos, 

a informação sobre o patrono fica menos circunscrita e é usada ao longo do texto. A maior parte 

dos nomes localizados se refere a homens vistos como importantes para a nação e tomados 

como heróis, vários deles bastante conhecidos, numa História de cunho mais tradicional e 

positivista. O forte nacionalismo da época influenciava o que era ensinado nas escolas, bem 

como o conteúdo das imagens e dos textos escritos constantes nos diversos materiais nelas 

utilizados. Analisando outra associação escolar, a Liga Pró-Língua Nacional, Bereta da Silva 

 
instituições para a abrigá-las e educá-las, uma vez que eram separadas das famílias com a justificativa de não 

adoecerem. 
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(2013) chama a atenção para medidas diversas em prol da afirmação da identidade nacional 

brasileira, com a participação da escola: 

 

[...] se hipotecava à escola, principalmente as de ensino primário, o papel de plasmar 

o cidadão, formá-lo seguindo os preceitos políticos em pauta. Nessa direção 

constituía-se em espaço fundamental para a construção da identidade nacional e do 

conceito de nação. As estratégias e os investimentos simbólicos e financeiros foram 

muitos, as associações auxiliares da escola são exemplos contundentes disso. Suas 

ações ampliaram e redimensionaram as comemorações cívicas, os concursos, as 

premiações, as listas dos alunos que se distinguiam (BERETA DA SILVA, 2013, p. 

14). 

 

Ao estudar a associação escolar denominada Liga da Bondade, Otto (2012) igualmente 

constatou a presença de elementos da campanha nacionalista, “especialmente no sentido de 

incitar as crianças ao amor à nação brasileira”, com diversas “homenagens ao dia da pátria, 

presença de hinos nacional e à bandeira nas reuniões, festas desta associação auxiliar [Liga da 

Bondade] da escola contendo recitais de versos com temas brasileiros” (OTTO, 2012, p. 51). 

Retomando o texto de Fiori (2002) sobre os Clubes Agrícolas Escolares, é possível constatar 

que a autora já havia sinalizado algo parecido, indicando o aspecto nacionalista neles presente. 

O contato com a empiria, especialmente os relatórios elaborados pelas escolas, mostrou que 

este é um ponto comum às associações escolares. 

Tal direcionamento não se limitava às associações escolares citadas ou a Santa 

Catarina. Conforme sinaliza Bittencourt (2008, p. 64), o ensino de História na escola primária 

republicana estava ancorado em valores como a “preservação da ordem” e a “obediência à 

hierarquia”, num conceito de cidadania “que serviria para situar cada indivíduo em seu lugar 

na sociedade”. Para o fortalecimento do “espírito nacionalista”, uma das estratégias era a 

exaltação “dos feitos dos ‘grandes homens’” e o ensino de História participava tendo como 

“missão ensinar as ‘tradições nacionais’ e despertar o patriotismo” (BITTENCOURT, 2008, p. 

64-65).  

Em conformidade com o exposto, os patronos dos Clubes estão ligados a figuras tanto 

do Brasil imperial quanto republicano, e vão de D. Pedro I a Getúlio Vargas, passando por 

Tiradentes, conforme mostra a lista disposta a seguir no Quadro 12: 
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Quadro 12 – Nomes de patronos de alguns Clubes Agrícolas Escolares 

Alberto Torres 

Almirante Barroso 

Barão do Rio Branco 

Benjamim Constante 

Campos Sales 

Carlos Gomes 

Castro Alves 

Cruz e Souza 

D. Pedro I 

D. Pedro II 

Dias Velho 

Duque de Caxias 

Felipe Camarão 

Fernando Costa 

Floriano Peixoto 

Gaspar da Costa Moraes 

General Osorio 

Getúlio Vargas 

Henrique Dias  

Honorio Miranda 

João Barbosa Rodrigues 

João Ramalho 

José Bonifácio 

Machado de Assis 

Marechal Floriano Peixoto 

Olavo Bilac 

Osvaldo Cruz 

Presidente Oscar Laurentino 

Quintino Bocaiuva 

Rio Branco 

Rui Barbosa 

Silva Jardim 

Tamandaré 

Tiradentes133 

Victor Meireles 

Fontes: Produzido com base nos ReEscGE compilados. 

 

Não é o caso aqui de falar sobre cada um dos nomes indicados no Quadro. Mesmo 

assim, numa primeira leitura, é possível identificar o nome de políticos, militares, pessoas 

ligadas às artes (em menor proporção), entre outros. Os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, 

por exemplo, nomeiam alguns Clubes. D. Pedro I é patrono do Clube Agrícola da Escola Mista 

Municipal do Pico, distrito de Pirabeiraba, município de Joinville, segundo os relatórios de 

1944, 1945 e 1946; e da Escola Mista Municipal de Rancho Bom, município de Joinville, de 

acordo com os relatórios de 1945 e 1946. Na Escola Mista Estadual de Salto, em Campo Alegre, 

há também um Clube com o nome de D. Pedro I134, que consta no relatório do ano de 1946. O 

herdeiro, D. Pedro II, por sua vez, nomeia o Clube da Escola Mista Estadual Desdobrada da 

Estrada do Bananal, distrito de Guaramirim, município de Joinville, o que pode ser lido em 

relatório datado tanto de 1944 quanto de 1945. Ele também é patrono do Clube da Escola Mista 

Municipal Olinger, distrito de Guaramirim, município de Joinville, segundo os relatórios dos 

anos de 1944 e 1946.  

Getúlio Vargas, ainda chefe do Estado Novo durante os primeiros anos em que são 

elaborados os Relatórios, é lembrado em vários Clubes Agrícolas, como o da Escola Mista 

 
133 Também é usada a variação Joaquim José da Silva ou José Joaquim da Silva Xavier. 
134 No ano anterior, porém, a mesma escola e professora registram o Clube Agrícola com o nome de D. Pedro 

II. Em 1947, o nome da professora aparece em outro Clube Agrícola Pedro II, mas há dúvida de que se trate da 

mesma escola. 
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Municipal de Espinheiros, em Joinville (segundo os relatórios de 1944, 1945 e 1946); da Escola 

Mista Estadual de Estrada Guilherme, Joinville (conforme relatórios de 1944, 1947 e outro, 

provavelmente de 1945); da Escola Mista Municipal de Guiguer Novo, Joinville (nos 

documentos de 1944, 1945 e 1946); da Escola Mista Municipal de Multa Alta, Timbó (relatório 

de 1946). Há outros Clubes com uma pequena variação no nome do presidente, chamados “Dr. 

Getúlio Vargas”, como os localizados na Escola Estadual de Papanduva, Campo Alegre 

(relatórios de 1944, 1945 e 1946); na Escola Mista Estadual de São José de Itinga, Araquari (de 

acordo com os relatórios de 1945 e 1947); e na Escola Isolada Estadual de Rio D’Arcia de 

Baixo, em Avencal, Mafra (fonte de 1947). Outras personalidades, além de Vargas, aparecem 

com a designação “dr”, que confere maior tom de distinção. É o caso de Dr. Hercílio Luz e Dr. 

Nereu Ramos. Além destes, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias, Tiradentes e José 

Bonifácio integram a lista de nomes mais recorrentes nos documentos consultados.135 

Conforme demonstra a próxima sistematização (Quadro 13), lideranças catarinenses e 

representantes da Igreja católica também emprestavam seus nomes aos Clubes Agrícolas. Além 

destes, são escolhidas, para a mesma finalidade, datas relacionadas a fatos históricos do país, 

bem como o número de registro da associação escolar no Ministério da Agricultura (que, na 

nomeação do Clube, pode aparecer sozinho ou combinado com o patrono). São usadas, ainda, 

expressões que remetem ao próprio escopo dos Clubes Agrícolas: 

 

Quadro 13 – Outros nomes de patronos de Clubes Agrícolas 

Lideranças de 

Santa Catarina 

Representantes da 

Igreja 

Datas ou número de 

registro no MA 

Expressões diretamente 

ligadas aos Clubes 
Elpídio Barbosa 

João dos Santos Areão 

Joaquim Santiago 

José Boiteux 

Luiz Trindade 

Nereu Ramos 

Orestes Guimarães 

Vidal Ramos 

Anchieta  

Mons. Huberto Ohters 

Santa Catarina 

Santa Cecília 

São Lourenço 

São Sebastião 

 

1º de maio 

7 de setembro 

Nº 1050 

Nº 1056 

Nº 1058 

Nº 1120 

Nº 1266 

 

Agricultores do Brasil 

Estudantes 

Florecente 

Infantil 

Nosso Trabalho 

Quintal da Vitória 

União da Mocidade 

Vitória 

Fontes: Produzido com base nos ReEscGE compilados. 

 

 
135 Ainda segundo Bittencourt (2008), foi nos anos 1930 que houve, no Brasil, a “consolidação de uma 

memória histórica nacional e patriótica nas escolas primárias”, tendo como uma de suas características o culto 

aos chamados heróis da Pátria, como Tiradentes (que se consolida como “o herói nacional”), além dos “festejos 

também nacionais do 7 de Setembro” (BITTENCOURT, 2008, p. 66-67). Ambos se fazem presentes nos 

Clubes Agrícolas Catarinenses – tanto os festejos do 7 de Setembro quanto Tiradentes, conforme é possível 

identificar entre os nomes dos patronos dos Clubes. 
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O conteúdo do Quadro 13 leva à constatação de que as contradições da República laica, 

e suas constantes alianças com a Igreja católica, se fazem presentes nos nomes dos patronos, 

nos quais há representações do clero e de santos/as católicos/as. As datas ‘importantes’, por sua 

vez, aparecem no “Clube Agrícola 7 de Setembro” (grafado também como “Sete de Setembro”), 

da Escola Estadual Garúva, São Francisco do Sul (ReEscGE, 1946_2). Já o número de registro 

no Ministério da Agricultura é utilizado pelo “Clube Agrícola Nº 1058”, da Escola Municipal 

de Rio do Cedro, distrito de Erveira, município de Mafra (ReEscGE, 1947_2); pelo “Clube 

Agrícola Alberto Torres nº 1050”, da Escola Mista Estadual de Ribeirão do Bugre, distrito de 

Luiz Alves, município de Itajaí (ReEscGE, 1947_2); pelo “Clube Agrícola nº 1266 Barão do 

Rio Branco”, da Escola Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio Branco, distrito e 

município de Mafra (ReEscGE, 1947_2).  

As mulheres são bastante invisibilizadas, como é de certa forma previsível em se 

tratando daquele período, sendo que, além das santas, como as indicadas na segunda coluna do 

Quadro 13, apenas algumas apareceram na posição de “patrono” de Clube Agrícola. Uma delas 

é Darci Vargas, a esposa do presidente Getúlio Vargas, outra, a Princesa Isabel. Acompanham-

nas a catarinense Anita Garibaldi e a paulista Chiquinha Rodrigues. Há também Judite Duarte 

de Oliveira, Carmem Seara Leite, Adelina Régis. Interessante ressalvar que Chiquinha 

Rodrigues foi professora, bem como uma das fundadoras da Bandeira Paulista de Alfabetização 

(em 1933) e da Sociedade Luiz Pereira Barreto (em 1935), que tinha propósitos um tanto 

similares à Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. Chiquinha, ou Francisca Pereira 

Rodrigues, também escreveu livros, alguns relacionados ao rural.136 É provável que se trate da 

mesma Chiquinha citada no tópico anterior deste trabalho (item 3.1.3) por ter remetido 

sementes de hortaliças e um “livrinho” de instruções aos integrantes do Clube Agrícola D. 

Pedro II (Escola Estadual Desdobrada da Estrada do Bananal, Guaramirim, Joinville), conforme 

o relatório datado de 1945 (ReEscGE, 1943-1945). 

Ainda de acordo com o Quadro 13, para designação dos patronos são também usadas 

expressões diretamente ligadas aos Clubes Agrícolas, as quais, de alguma forma, remetem ao 

escopo dos mesmos. Nesta classificação estão incluídos “Agricultores do Brasil”, da Escola 

Mista Municipal Maria Leopoldina Machado, de Três Barras, distrito de Garuva, São Francisco 

 
136 No canal no YouTube do Museu Histórico Paulo Setúbal, de Tatuí/SP, está disponível um espetáculo sobre 

a professora e deputada Francisca Pereira Rodrigues, intitulado “Chiquinha Rodrigues – ReVerso 2012 – A 

Emérita Professora”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TEGJ-Co_EvY Acesso em: 02 out. 

2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEGJ-Co_EvY
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do Sul (ReEscGE, 1945_1); “Estudantes”, da Escola Mista Estadual de Jacú-Açú, distrito de 

Guaramirim, município de Joinville (ReEscGE, 1947_6); “União da Mocidade”, da Escola 

Mista Municipal de Caminho Leão, distrito de Presidente Getúlio, município de Ibirama 

(ReEscGE, 1947_2); “Infantil”, da Escola Municipal Santa Catarina, de Estrada Santa Catarina 

Km 1, município e distrito de Joinville (ReEscGE, 1944_2). Estes dizem dos sujeitos com os 

quais as associações trabalhavam e/ou queriam formar. “Florecente”, “Nosso Trabalho”, 

“Quintal da Vitória”, “Vitória”137, por sua vez, fazem menção ao trabalho desenvolvido pelos 

clubistas, ao ideal de que tivessem sucesso na empreitada, ao prazer pelo resultado dos esforços 

empregados.  

Por fim, há ainda outras denominações encontradas nos Clubes Agrícolas, como 

Lundu, Paraguassú, Anhanguera, Ararigboya, Caramurú, Bandeirante, Ipiranga, Guarani, cujos 

dados podem ser consultados no Apêndice A, ao final da tese.  

 

3.1.5 Referências ao Ministério da Agricultura 

 

Em relatório do ano de 1943 foi encontrada menção ao Ministério da Agricultura. O 

Clube Agrícola Luiz Trindade, do Grupo Escolar São Virgílio, em Nova Trento, indica que o 

citado Ministério “forneceu sementes e manteve firme as relações informativas com a Diretoria 

do Clube” (ReEscGE, 1943_1). Além deste, a referência ao Ministério nos relatórios passa a 

ser vista com frequência a partir do ano de 1946, no que diz respeito tanto à indicação de registro 

dos Clubes junto ao órgão (algumas vezes seguido do número recebido quando do registro) 

quanto ao recebimento, pelas escolas, de materiais como livros, revistas, quadros murais, 

sementes, ferramentas. 

O registro no Ministério da Agricultura é citado, por exemplo, pelo Clube Agrícola 

Princeza Dª Isabel, da Escola Mista Municipal de Cedro Central, distrito de Arrozeira, 

município de Timbó, em relatório de 1946 (ReEscGE, 1946_4), bem como pelo Clube Agrícola 

da Escola Estadual Desdobrada de Botuverá, distrito de Botuverá, município de Brusque, em 

relato do mesmo ano: “O Clube acha-se registrado no Serviço de Informação Agrícola, no 

Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro” (ReEscGE, 1946_4). É visto também no relatório 

 
137 Estes quatro Clubes estavam vinculados, respectivamente, às seguintes instituições: Escola Mista Municipal 

Professor Francisco Anselmo Corrêa, de Morro da Cruz, distrito e município de São Francisco do Sul 

(ReEscGE, 1944_6); Escola Mista Estadual Desdobrada de Erveira, distrito de Erveira, município de Mafra 

(ReEscGE, 1947_2); Escola Mista Estadual Desdobrada da Estrada do Sul, km 10, município de Joinville 

(ReEscGE, 1944_3); Escola Dª Francisca, Joinville (ReEscGE, 1945_3). 
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do Clube Agrícola Professor Elpídio Barbosa, da Escola Estadual Desdobrada de Estação 

Cocal, distrito de Morro da Fumaça, município de Urussanga, datado de 1947, no qual indica 

ser o de n. 594 nos registros do Ministério (ReEscGE, 1947_1). O número de registro no órgão 

federal vai se tornando uma informação considerada importante e que, em determinados casos, 

serve inclusive ao propósito de nomear a associação. O “Clube Agrícola nº 1266 Barão do Rio 

Branco”, da Escola Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio Branco, distrito e município 

de Mafra, é um exemplo (ReEscGE, 1947_2). Poder-se-ia cogitar que, para alguns, ter/ser um 

número no Ministério seria tão ou mais importante do que indicar o nome do patrono? 

Em diversos documentos é feita alusão aos materiais enviados aos clubistas. O Clube 

Agrícola D. Pedro II, n. 304, da Escola Mista Municipal de Serrinha, distrito de Siderópolis, 

em Urussanga, indica ter recebido sementes do “Ministério Agrícola do Rio de Janeiro”. Logo 

após, no relatório da Biblioteca Escolar da mesma escola, é dito que haviam recebido do 

Ministério da Agricultura também “8 livros e diversas revistas”, então somados aos 45 livros 

de que a biblioteca já dispunha no início do ano de 1947 (ReEscGE, 1947_1). O Clube Agrícola 

Nosso Trabalho, da Escola Mista Estadual Desdobrada de Erveira, distrito de Erveira, em 

Mafra, registrado no Ministério sob o número 1307, afirma ter comunicado ao órgão a 

existência do Clube em 31 de março de 1947. Em novembro do mesmo ano, em resposta, 

chegariam ferramentas de “presente”, enviadas pelo Sr. Dr. Diretor do Serviço de Informação 

Agrícola: 3 enxadas, 1 enxadão, 1 ancinho, 1 colher de transplante, 1 escarificador e mais um 

item (que está ilegível). Além delas, “diversos livros”. Comunicaram agradecimento logo no 

dia seguinte (ReEscGE, 1947_2). 

Já o Clube Agrícola João dos Santos Areão argumentou, no relatório anual de 1947, 

não possuir recursos e, por esse motivo, a ajuda do Ministério da Agricultura se fazia necessária. 

Vinculado à Escola Mista Municipal Pública Desdobrada de Pomeranos S. Antônio, distrito de 

Arrozeira, município de Timbó, o Clube tem seu relato assinado por um aluno do 3º ano 

primário, integrante da diretoria da associação (ReEscGE, 1947_2). Vale apontar que foi 

exceção, nos documentos consultados, o nome de um aluno aparecer desta forma no relatório, 

como autor principal e assinando a ata. Solicitação similar à dele (e seu Clube), ao Ministério 

da Agricultura, foi verificada em outro relatório de Timbó, datado de 1946, de autoria do Clube 

Agrícola Getúlio Vargas, da Escola Mista Municipal de Multa Alta. O documento é formado 

por vários outros, consistindo numa reunião de pequenos relatos, escritos, em sua maioria, por 

crianças (acompanhados pelo “visto” de adultos). Um tópico comum, intitulado “Plano para o 
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futuro”, apresenta conteúdo recorrente: poucos clubistas possuíam ferramentas para trabalhar 

na terra, e a maioria anuncia isso. Um deles coloca a situação de forma diferente, dizendo que 

as ferramentas são excelentes, mas que são de propriedade dos alunos. Alguns falam sobre o 

recente registro no Ministério da Agricultura e que, devido a isso, receberam materiais. 

Esperavam ainda contar com maior assistência para seu Clube (ReEscGE, 1946_4). 

O recebimento de itens remetidos pelo Ministério da Agricultura é indicado em outros 

escritos. Neste aspecto pode ser listado o Clube Agrícola Barão do Rio Branco, da Escola 

Estadual Desdobrada Orestes Guimarães, em Capela de Santo Antônio, distrito de Barra Velha, 

município de Araquari, que recebeu por duas vezes sementes do Ministério (ReEscGE, 

1947_3); ou o Clube Agrícola D. Pedro II, da Escola Mista Estadual Desdobrada de Estrada 

Bananal, distrito de Guaramirim, município de Joinville, que  foi contemplado com 1 enxadão, 

3 enxadas, 4 sanchos e uma 1 colher de transplante, ao que ficaram “muito alegres”, pois não 

seria mais necessário “pedir emprestadas as ferramentas” (ReEscGE, 1947_6); ou o Clube 

Agrícola Dias Velho, da Escola Mista Estadual de Vila Nova, distrito de Siderópolis, município 

de Urussanga, que recebeu arroz para que as crianças plantassem em casa138 (ReEscGE, 

1947_1).  

Já o Clube Agrícola Tiradentes, da Escola Mista Estadual Joaquim Wolf da Estrada 

Schroeder II, de Guaramirim, Joinville, faz uma espécie de histórico sobre suas relações 

recentes com o Ministério em questão: em março, “foi enviado ao Ministério da Agricultura 

um folheto para registro dessa instituição nesse ministério”; em abril, o Clube foi registrado sob 

o número 1.220, motivo pelo qual receberam, dentre outros, “5 jogos de Vita-vispora, 4 boletins 

dos clubes agricolas, 2 [?] Riquesas de Nossa Terra, 40 livros de instruções sobre agricultura, 

1 livro Seleção Poedeiras”, além de pacotes de sementes de hortaliças, cartazes sobre 

“parasitas” e sobre “enxertia”; em junho, por sua vez, chegaram às mãos das crianças “diversas 

publicações e 6 pacotes de sementes de hortaliças” (ReEscGE, 1947_6). 

As publicações do órgão governamental, em especial, as revistas Brincar e Aprender 

e Chácaras e Quintais, também são mencionadas, como mostra o relatório do Clube Agrícola 

Tiradentes, citado no parágrafo anterior, que recebera: em setembro de 1947, revistas do 

Ministério; em outubro, “2 jornais de ‘Informação agricola’” e “4 de ‘Brincar e Aprender’”; em 

novembro, “3 enxadas bôas, 1 ancinho, 3 enxadinhas-picaretas, 1 transplantador, um enxadão” 

 
138 Seria esta (o envio de arroz), talvez, uma estratégia do governo para alcançar os agricultores adultos, a partir 

da escola e das crianças associadas aos Clubes Agrícolas, com o envio aparentemente desinteressado de 

sementes cujas espécies gostaria que passassem a ser cultivadas em determinada região. 
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(ReEscGE, 1947_6). A Brincar e Aprender é também citada em relatório do Clube Agrícola 

Orestes Guimarães, do Grupo Escolar Lebon Regis e Curso Primário Complementar, de Campo 

Alegre, datado de 1947. Durante a quarta reunião mensal, em maio, havia sido feita a leitura de 

um tópico da revista, intitulado “Brincando de trabalhar e ganhando dinheiro estimulando para 

o progresso do nosso Clube e do nosso grupo”; enquanto na quinta reunião mensal, de junho, 

fora usado o trecho de título “O Clube Agricola e a escola” (ReEscGE, 1947_4). Por sua vez, o 

Clube Agrícola da Escola Mista Estadual de Jacu, Araquari, devidamente registrado, recebia 

mensalmente as revistas Brincar e Aprender, e Chácaras e Quintais, além de jornais do 

Ministério. Foi destacado ainda o recebimento de sementes (ReEscGE, 1947_3). 

Nas relações estabelecidas entre os clubistas e o Ministério, foi possível encontrar um 

registro que fugiu do tom frequentemente percebido (de elogios e gratidão à assistência federal 

dispensada aos pequenos catarinenses). Nem sempre isso acontece e é possível encontrar sinais 

sobre o que não funciona, as resistências, os conflitos. Neste caso, tem-se algo que escapa ao 

bom andamento das relações, ou, dizendo de outro modo, que se aproxima da vida real e 

cotidiana. No caso em pauta, trata-se de uma nota de retificação publicada num dos únicos 

exemplares da Brincar a Aprender a que se teve acesso. Ela mostra o descontentamento dos 

clubistas da Escola Estadual Desdobrada de Batêas de Baixo, de Campo Alegre, Santa Catarina, 

pois a fotografia publicada na revista estava com os créditos trocados. Argumentam, em 

correspondência assinada pelo professor responsável, que “as inscrições das fotografias” 

publicadas no periódico estavam colocadas “erradamente, pois a nossa fotografia é a primeira” 

e que “aquela [fotografia] que tem a nossa inscrição, não pertence à nossa escola”. Segue o 

texto completo, reproduzido na Imagem 31: 
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Imagem 31 – “História do nosso Clube Agrícola” na revista Brincar e Aprender 

 

Fonte: Brasil (1944[?], p. 27).139 

 

 

Outro sinal de possíveis resistências e conflitos foi o localizado nos escritos do Clube 

Agrícola da Escola Mista Estadual de Rio da Estiva, distrito e município de Itaiópolis. O 

relatório de 1946 é assinado por José Sebastião da Silva, professor regente que, devido às 

“recomendações lavradas no termo de visita feita pelo senhor inspetor escolar [...] e as 

eloquentes recomendações que ouve na Semana de Educação realizada em Mafra”, havia 

decidido fundar o Clube Agrícola em sua escola (ReEscGE, 1946_3). 

Para tanto, ao final do mês de abril, o professor havia reunido os pais e explicado a 

importância e “necessidade” de criação da associação escolar “para beneficio da população 

local” (ReEscGE, 1946_3). Conseguiu doações em dinheiro, que foram usadas na compra de 

madeira para construção da cerca do Clube Agrícola. Este, então, fundado em 12 de setembro, 

contava com 21 sócios, todos alunos da escola. As atividades estavam sendo desenvolvidas 

num terreno de 15 x 14,5 metros, com o cercado construído “de ripas e taboas de 1ª ordem”. O 

professor aguardava, aparentemente aflito, o registro no Ministério da Agricultura: “registro 

que deve ser providenciado mais breve possivel pelo Departamento de Educação, em vista do 

regente desta escola, para conseguir o dinheiro do povo, ter declarado que o Governo iria dora 

em diante beneficiar muito os colonos desta localidade.” (ReEscGE, 1946_3). Encaminhando-

se para o final do texto, possivelmente respondendo a alguma repreensão do inspetor e se 

protegendo de outras, declara que “são estas as informações que posso dar”, as quais julgava 

 
139 Na versão localizada, conteúdo e referência não condizem, pois o texto traz a data de 1948 e a revista, 1944. 



189 

 

 

“modestas mas sinceras”. Finaliza afirmando que “se muita cousa não consegui é porque nem 

tudo é possivel se fazer ás pressas. Todavia, aqui estou, trabalhando de boa vontade, muito 

satisfeito com o povo desta localidade, muito contente com os meus superiores do 

Departamento de Educação” (ReEscGE, 1946_3). 

Chama a atenção, nas declarações do professor, a indicação do inspetor escolar e da 

Semana Educacional quanto à fundação do Clube Agrícola, assim como sua atitude, que acata 

a orientação e parte para as estratégias necessárias. Reúne as famílias, convence-as sobre a 

importância da empreitada e ganha adesão. Entretanto, fica com uma espécie de dívida em 

relação ao que prometera ao “povo” da localidade, uma promessa que, diga-se, não poderia 

honrar sozinho. Aproveita o relatório para declarar isso e explicar sobre a necessidade de ajuda 

a fim de “beneficiar muito os colonos” locais. Isso seria realizado? Que outros episódios 

envolvendo o Clube, o professor e as famílias ainda aconteceriam? Teria ele passado do 

razoável ao prometer, em reunião, a assistência do governo? Teria se equivocado ao entender 

que providenciar o registro do Clube Agrícola Escolar no Ministério da Agricultura era 

competência do Departamento de Educação? Ou realmente ocorria desta forma, para fins de 

centralização e controle dos clubistas e docentes por eles responsáveis?  

Neste capítulo, até aqui, foram apresentados aspectos de forma e conteúdo dos 

Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, os quais revelam performances dos Clubes Agrícolas 

Escolares de Santa Catarina. Para isso, recorreu-se a temas como capas, imagens e slogans 

encontrados nos documentos, atividades desenvolvidas pelos clubistas, patronos escolhidos 

para os Clubes, referências ao Ministério da Agricultura. A decisão de falar sobre a rotina de 

alguns Clubes Agrícolas, naquilo que se pode ter acesso, tem a intenção de trazer elementos do 

cotidiano escolar e as formas de funcionamento dessas associações, que estão interligadas tanto 

às práticas escolares quanto a aspectos de ultrapassam a escola. Conforme indicado em outras 

passagens desta tese, a análise da empiria evidencia a presença de alguns repertórios nos Clubes 

Agrícolas estudados, como o associativista. Performances a ele relacionadas, bem como os 

sentidos e objetivos dos Clubes Agrícolas, serão abordados na próxima seção deste texto. Assim 

como vem ocorrendo ao longo do capítulo 3, a ênfase continuará recaindo sobre as elaborações 

dos sujeitos escolares contidas nos Relatórios. 
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3.2 PERFORMANCES ASSOCIATIVISTAS E SENTIDOS DOS/NOS CLUBES 

AGRÍCOLAS  

 

Apoiada em Charles Tilly, Alonso (2012, p. 27) localiza na sociedade ocidental, por 

volta de 1830, a constituição de “formas organizacionais e rotinas de interação confrontacional” 

hoje consideradas rotineiras e facilmente identificadas devido a suas características e estrutura. 

É o caso dos partidos políticos, dos movimentos sociais, além de sindicatos, greves e 

associações voluntárias, que se generalizariam e legitimariam socialmente em sua função de 

“expressar reivindicações”. As “associações voluntárias” seriam, então, uma dessas “formas 

organizacionais” modernas ocidentais, constatação que contribui para a presente pesquisa, pois 

as associações escolares e, dentre elas, os Clubes Agrícolas Escolares, podem ser vistos como 

variações de tais associações que, por sua vez, se constituem numa das formas de organização 

coletiva identificadas pelos citados autores em seus trabalhos. 

Os Clubes Agrícolas catarinenses (assim como as associações auxiliares da escola) não 

mostram, de antemão, o objetivo de contestação e confronto. Afinal, são formas de ação 

presentes nas escolas primárias num período em que a conformação, a obediência, a 

homogeneidade, a unidade – do povo e da nação – eram exaltadas e cultivadas. Neste caso, três 

ressalvas são importantes: a) apesar de não se constituírem em formas de contestação e 

confronto, as associações escolares estudadas são devedoras de um modo de organização 

associativo, associativista; b) mesmo que o script das associações escolares estudadas não tenha 

mostrado explicitamente objetivos de contestação e confronto, não se pode afirmar que as 

performances dos agentes sociais ao colocarem em prática as prescrições não contenham em si 

ações de contestação; c) o associativismo não tem forma única de existir e funcionar.  

Acerca da pluralidade do associativismo, Scherer-Warren (2016) usa a metáfora 

“ecologia associativa” ao afirmar que o “campo associativo” é “diverso, complexo, plural e 

multifacetado” (SCHERER-WARREN, 2016, p. 9). Ainda segundo a autora, e levando em 

conta as “múltiplas formas de ativismo e repertórios” do associativismo (SCHERER-

WARREN, 2016, p. 10), é preciso lembrar que há situações em que ele está diretamente 

relacionado com práticas democráticas e a promoção da democracia, mas que há outras em que 

serve a interesses antidemocráticos (associações antidemocráticas amalgamadas em torno de 

racismos, por exemplo).  
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A ideia de associativismo plural – que pode ser usado a favor da democracia ou contra 

ela – novamente remete ao objeto de pesquisa em pauta. As associações escolares, e os Clubes 

Agrícolas, têm a ver com formas de as pessoas se associarem, com formas de ação. As crianças 

aprenderiam e vivenciariam isso nas escolas, ao passo que estariam sendo preparadas para a 

vida social. Trata-se, assim, de práticas democráticas que se dão, em alguns momentos, num 

governo não democrático (como durante o Estado Novo) – pois, mesmo com toda a prescrição 

e o cerceamento, a vivência no Clube Agrícola apresentava princípios democráticos (por 

exemplo, contava com a participação das crianças em reuniões, as quais realizavam tarefas que 

envolviam a escolha dos integrantes da diretoria do Clube Agrícola e o planejamento das ações 

a serem desempenhadas no âmbito dessa associação escolar). Talvez seja possível dizer – tal 

qual indica Lüchmann (2016) em relação ao associativismo e à possibilidade de uma associação 

se constituir como “escola de democracia” – que os Clubes Agrícolas Escolares e as práticas 

das associações auxiliares da escola contribuíam para que as escolas primárias catarinenses 

fossem, em alguma medida e apesar dos contextos, um espaço que contribuiu para o exercício 

da democracia.  

Em Associativismo e cooperativismo, Balem (2016) ocupa-se de caracterizar ambos 

os conceitos. Quanto ao associativismo, indica que “as associações são pessoas jurídicas de 

direito privado e têm por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, 

recreativas, etc., sem fins lucrativos” (BALEM, 2016, p. 43). Afirma que uma associação não 

“prescinde de união, objetivos comuns e vontade de trabalhar juntos para enfrentar os 

problemas e melhorar a vida do grupo” e que os passos para a criação de uma associação são: 

“mobilização e motivação do grupo”, “elaboração coletiva e participação do estatuto”, “escolha 

da diretoria e realização da assembleia de fundação”, além de outros, que envolvem o registro 

da associação em algumas e instâncias (BALEM, 2016, p. 47 e ss).140 

 
140 O material foi produzido no âmbito da “Rede e-Tec Brasil”, uma parceria entre a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) e instituições brasileiras de ensino técnico. O cooperativismo é abordado 

na produção em pauta primeiramente com informações sobre sua história, assim como a diferenciação em 

relação ao associativismo, constituindo-se, portanto, em associações com fins econômicos. Está indicado que, 

no Brasil, o cooperativismo teve início no século XIX com a Sociedade Cooperativa Econômica dos 

Funcionários Públicos de Ouro Preto, de 1889, as cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, a partir de 

1902, e as cooperativas no meio rural, a partir de 1906 (BALEM, 2016, p. 60). A necessidade de os agricultores 

se organizarem, como estratégia de fortalecimento em suas atividades laborais, é indicada como 

impulsionadora do cooperativismo no meio rural. Nas fontes de pesquisa, dentre as associações existentes nas 

escolas primárias catarinenses na década de 1940, foram localizadas Cooperativas escolares, algumas vezes 

nominadas Cooperativas Escolares de Consumo, as quais serão novamente mencionadas no capítulo 4 deste 

texto. 
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Apesar dos Clubes Agrícolas terem sido associações escolares, no caso aqui analisado, 

existentes nos anos 30 e 40 do século passado, podem ser verificadas permanências em relação 

ao que indica o parágrafo anterior. Nesse sentido, mesmo se tratando de uma atividade escolar, 

as associações estudadas contavam com eleição da diretoria e assembleia de fundação, 

costumeiramente chamada de “reunião” nos ReEscGE. O termo “assembleia” também foi 

localizado, por exemplo, em atividade desenvolvida durante a Semana Ruralista de Tubarão, 

no ano de 1936, conforme aborda o capítulo 2 desta tese. Os Clubes e outras associações 

contavam ainda com iniciativas de motivação dos sujeitos envolvidos, as quais eram 

encampadas pelos integrantes do Departamento de Educação, pela imprensa, pelas/os 

professoras/es das escolas (que tanto buscavam mobilizar seus alunos e alunas quanto eram 

destinatários de ações de mesmo tipo por parte das autoridades educacionais). 

Escritos diretamente relacionados a um repertório associativista foram identificados 

na empiria. O Clube Agrícola D. Pedro II, da Escola Mista Estadual de Salto, Campo Alegre, 

registra, ao falar sobre a eleição da diretoria do Clube para o ano de 1945, que foram “apurados 

os votos”, usando um léxico próprio dos protocolos de escolha democrática de representantes 

e, ao que tudo indica, tendo feito a escolha por voto direto (ReEscGE, 1945_4).141 Já o Clube 

Agrícola Chiquinha Rodrigues, da Escola Mista Estadual Desdobrada de São Pedro, de 

Urussanga Baixa, Urussanga, apresenta um relatório feito por criança. O documento inicia com 

a “ata de reorganização” da associação. Primeiro havia sido feita a eleição, depois, a secretária 

eleita falou “para trabalharmos para o bem do nosso Clube e da nossa Patria.” Após isso, foi 

encerrada a sessão “e eu como secretaria lavrei a presente ata que dato e assino.” (ReEscGE, 

1947_1). O modo de finalizar uma ata traz um vocabulário que é familiar atualmente. O mesmo 

ocorre com as designações “ata” e “eleição” e com a função de secretária de uma associação: 

que não é difícil supor do que minimamente se trate, apesar de não haver qualquer garantia de 

relação entre o que se imagina ao ler o documento e o entendimento de então. 

Ainda sobre crianças e repertório associativista, o Clube Agrícola da Escola Mista 

Estadual de Jacu, município de Araquari, anota que “[...] a diretoria compõe-se de presidente 

Augusto Vieira Secretario Jonas da Cunha Tesoureiro Jorge Vieira zeladores Valdemar Duarte 

e João da Maia” (ReEscGE, 1947_3). Ao final, assinam todos os integrantes da diretoria. 

Mesmo que as crianças não fossem tratadas no dia-a-dia com a importância que lhes é conferida 

 
141 Em alguns casos é explicitado o uso de eleição para escolha do patrono do Clube: em fevereiro, fora 

“realizada a eleição da escolha do Patrono do Clube Agrícola que recebeu o nome de Rui Barbosa” (ReEscGE, 

1945_2). 
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no documento de onde foi recortado o excerto, é inegável este lugar distinto, em que são 

chamadas pela função que representam na associação escolar e têm seus nomes abrindo o 

relatório do professor. Por outro lado, trata-se de uma performance que pode alimentar títulos 

e denominações vazias, além de uma visão hierarquizada de sociedade (que ajuda a construir e 

manter mitos em torno dos ditos heróis nacionais).  

É comum que os relatórios sejam iniciados com a informação de que os trabalhos do 

ano começaram com a eleição da nova diretoria do Clube. Além de dar pistas sobre o período 

das eleições e a duração anual da gestão da diretoria, a constatação leva a algumas indagações, 

como as que se referem aos processos de escolhas e às crianças que poderiam, de fato, se 

candidatar. Quais delas seriam realmente elegíveis para a diretoria do Clube Agrícola? Haveria 

uma espécie de indicação prévia por parte dos docentes? Havia uma postura democrática, ou 

eles acabavam influenciando nos resultados das eleições? Os dados reunidos durante a 

investigação não possibilitam que essas questões sejam integralmente respondidas, porém, um 

relatório do Pelotão de Saúde da Escola Mista Municipal Professora Maria Leopoldina 

Machado, de São Francisco do Sul, fornece uma pista. Referente ao ano de 1944, o documento 

foi compilado juntamente ao relatório do Clube Agrícola Agricultores do Brasil, da mesma 

escola. Dizia o professor que, naquele ano, o Pelotão recebera “uma exemplar diretoria” e, 

frente às suas realizações e ao sucesso alcançado, declarava-se animado para “organisar uma 

boa diretoria para o proximo ano se Deus quizer” (ReEscGE, 1944_6). O que ele quis dizer 

com organizar? Talvez, escolher a nova diretoria ou influenciar a escolha.  

Retomando as funções dos clubistas, também são registradas atribuições específicas 

nas performances localizadas na empiria. O Clube Agrícola Ararigboya declara que, em 1944, 

os zeladores diariamente “dirigiam-se a ele afim de verificarem si as más hervas não estavam 

impedindo o crescimento das plantinhas” (ReEscGE, 1944_2). Aqui é possível perceber que, 

além da observação diária para proteger as plantas das “más hervas”, o “ele” se refere ao Clube 

Agrícola, e que, neste caso, o uso tem o sentido de espaço cultivado, ou seja, o terreno da 

associação, pois era a ele que os zeladores se dirigiam em sua visita e observação diária. A 

despeito disso, o Clube pode ter um sentido mais amplo, o de associação escolar, de modo que 

o espaço usado no plantio é apenas um de seus elementos.   

Outros sentidos em relação ao Clube Agrícola são identificados. Vinculado à Escola 

Mista Estadual de Jacú-Açú, de Guaramirim, Joinville, o Clube Agrícola Clube dos Estudantes 

descreve as atividades realizadas em 1947. No entanto, trata-se de ações próprias de outra 
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associação escolar, o Pelotão de Saúde, uma vez que os trabalhos realizados em todos os meses 

consistiam na limpeza do pátio da escola e na vigilância para que se mantivesse limpo. Dizem 

que a diretoria do Clube Agrícola realizava a “limpeza do pátio diariamente” e cuidavam “na 

hora do recreio para que os outros não jogem cascas e papeis no pátio” – ou, em outro excerto 

do mesmo documento, “repreendem seus colegas, para que não jogem durante o recreio, cascas 

papeis etc no chão” (ReEscGE, 1947_6).  

Outro sentido, ou outra expressão usada, é “campo agrícola”. O Clube Agrícola Duque 

de Caxias, da Escola de São João Abaixo é um desses casos. Na descrição das atividades 

mensais, registram que em fevereiro houve a limpeza e “duas capinações no campo”; em março, 

“o campo agrícola apresentou para ser arquivado no registro de atividades uma colheta de 

amendoin, uma capinação e ornamento [?] nos canteiros para plantio de verduras”; em maio, 

houve atividades de plantio e “uma capinação no campo agricola”; em setembro e em outubro 

fizeram outras “capinações” no campo agrícola (ReEscGE, 1944_6). Estariam se referindo, no 

uso de “campo agrícola”, ao espaço físico a ser cuidado, capinado, cultivado, ou seja, ao terreno 

do Clube? E o Clube Agrícola, para essa professora e essas crianças, seria a associação escolar 

propriamente dita, portanto, mais ampla do que o espaço físico onde se planta e cria?142 

Se “campo agrícola” foi uma expressão usada poucas vezes, o mesmo não ocorreu com 

outras, como “número de seções” realizadas e “fundação” do Clube, recorrentes nos 

documentos. Inicialmente pareciam significar algo óbvio, mas, aos poucos, passaram a ser 

olhadas com certa desconfiança. Lembrar que, no trabalho historiográfico, não se pode 

pressupor o sentido como algo dado, adquirido (ENTREVISTA..., 2009), foi bastante 

importante neste exercício. Primeiramente, o número de sessões estava sendo entendido como 

o número de reuniões dos clubistas, aquelas sobre as quais eram produzidas atas, em que eram 

feitas discussões e leitura de textos de revistas enviadas pelo Ministério da Agricultura, nas 

quais havia eleição da diretoria e escolha do patrono. E que, além deste tipo de atividade, havia 

o trabalho prático de cultivo, alocado de modos diversos no tempo escolar, dependendo do 

Clube. Mas ao que tudo indica, no Clube Agrícola Rui Barbosa, de Araquari, houve uma forma 

um pouco diferente de entender o “número de seções realizadas” ou de registrar a informação 

no relatório. A professora escreve o seguinte: 

 
142 Há uma associação, porém, que usa a expressão para nominá-la: o Campo Agrícola Barão do Rio Branco, da 

Escola Mista Estadual de Garuva (ReEscGE, 1944_6). Já o Clube Agrícola Tiradentes, da Escola Rio Bonito, 

cita a área do “campo agrícola”, com 132m2, sendo 60m2 cultivados com horta e 42m2 com jardim (ReEscGE, 

1944_2). 
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Numeros das seções por mim feita desde julho até novembro foram as seguintes. 

Agosto: Houve uma seção os alunos capinaram os canteiros, e levantaram a cerca que 

estava derrubada, e comecemos a plantar couve, salsa e alho. 

Setembro: Houve uma reunião na qual plantamos alface, milho, e fizemos limpeza. 

Outubro: Foi só uma seção feita e só limpeza pois estava tudo em ordem. 

Novembro: Foi feita 1 seção a qual colhemos algumas plantas e foram repartida entre 

os alunos, e foi encerrado com salvas de palmas, poesias e efim encerrou-se com o 

‘Hino Nacional’. (ReEscGE, 1944_5, f. 170 v). 

 

Neste caso, as sessões são todos os trabalhos desenvolvidos. E nos demais relatórios, 

tal informação quer dizer o quê? Que houve reunião e/ou assembleia dos sócios (e o trabalho 

prático no Clube conta além disso)? São encontradas, nos documentos, quantidades variadas de 

sessões: uma, três, quatro, cinco, nove, dez, treze, ou realizadas a cada 15 dias. Também são 

diversos os modos de alocação das atividades dos Clubes no tempo escolar. Há casos em que 

as crianças trabalhavam nas horas de folga das atividades escolares (portanto, no recreio?); em 

outros, há horários pré-estabelecidos, que se referem tanto aos trabalhos práticos quanto às aulas 

“teóricas”, algumas destas realizadas aos sábados. No Clube Agrícola Tamandaré, da Escola 

Mista Municipal Amazonas de Rio do Julio, Joinville, na primeira reunião do ano (em março 

de 1946), houve a escolha da nova diretoria e “Foi tambem marcado os dias para os trabalhos 

no club, que são as segunda-feira.” (ReEscGE, 1946_1). Já o Clube Agrícola Santa Cecília, da 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Estrada Santa Catarina km 5, informa o seguinte: 

“trabalhamos [no Clube Agrícola] as quartas e sabados 1 20 minutos depois do recreio.” 

(ReEscGE, 1944_4). 

A data de fundação das associações pode ter, igualmente, mais de um sentido nos 

documentos e essa é uma constatação fundamental na minuciosa, exigente e nem sempre bem-

sucedida busca por inventariar os Clubes Agrícolas. Pressupor que a informação se refere ao 

início das atividades, ao surgimento de um Clube, pode levar a equívocos de interpretação. Um 

dos exemplos mais emblemáticos é o do Clube Agrícola Barão do Rio Branco, da Escola Mista 

Estadual de Estrada Ilha, de Pirabeiraba, Joinville. É indicado que o Clube havia sido fundado 

em 25 de março de 1944. Porém, há também a informação de que os alunos haviam se reunido 

em 2 de março de 1944 para eleger a nova diretoria. E ainda que, em março, recolheram 64 

espigas de milho (ReEscGE, 1944_4). Ora, se o Clube iniciou suas atividades nesse mês, como 

pode ter colhido espigas de milho? E como pode ter feito a primeira reunião anual dias antes da 

data da fundação? Assim, mesmo não descartando a possibilidade de erro na escrita das datas, 
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é preciso considerar que a data de fundação pode significar o início das atividades do ano e não 

necessariamente quando o Clube foi criado.   

A palavra fundação também parece ser usada no sentido de reorganização, quando um 

Clube em atividade parava de funcionar por um tempo (um ano, ou mais) e era, então, reativado. 

Algumas vezes, a própria expressão reorganização aparece: aos 8 dias do mês de junho de 1944, 

“foi a reorganização da instituição, denominado Clube Agricula ‘Cruz e Souza’”143 e, na 

ocasião, haviam recebido “várias mudas de flôres e outras verduras enviadas pelos pais dos 

alunos”. As zeladoras “diariamente estão ativas para o trabalho do Clube” e todos trabalhavam 

para o Clube ir “avante” e ficar “cada vêz maior e mais florido”. Tinham até mesmo feito uma 

“colheita de flores, que foi dada à cada aluno um bouquê para levar ao semitério” (ReEscGE, 

1944_2). 

Houve situação em que a fundação do Clube Agrícola teve a ver diretamente com a 

própria escola, com o empenho da comunidade em construí-la. É o que relata o Clube vinculado 

à Escola Mista Estadual de Guiguer Novo. Numa parte intitulada “Historico”144, falam sobre o 

Clube e a escola, sugerindo que a prática associativista já fazia parte daquela comunidade, ou, 

ao menos, o trabalho coletivo e cooperativo. O texto é o seguinte: 

 

Historico 

A Escola Mista Estadual de Guiguer Novo, foi fundada no ano de 1940.  

Os proprios colonos esforçaram-se muito, contribuindo e ajudando na construção da 

mesma.  

Os alunos entusiasmados, logo trataram de organizar um clube agricola, trazendo de 

casa as primeiras mudas de verduras, como tambem de flores. os maiores cortaram 

ripas feitas de bambus e cercaram os canteiros. 

Na frente da escola, plantaram flores como rosas, adalias, margaridas etc... 

Trouxeram vasos de cactus e os colocaram nas janelas. Não houve dificuldade alguma 

pois todos cooperaram, e todos tiveram força de vontade. 

A escola conta atualmente com as seguintes associações: Liga Pró Lingua Nacional, 

Liga da Bondade, Pelotão de Saúde, Museu Escolar, Biblioteca Escolar, Jornal 

Escolar, Caixa Escolar. (ReEscGE, 1947_3). 

 

É declarado o empenho dos “colonos” na construção da escola e que uma das primeiras 

ações foi fundar um Clube Agrícola. Seria por acharem-no importante? Por que mantinha 

aproximação com as atividades laborais dos adultos? Por sugestão de alguma autoridade 

 
143 Clube Agrícola Cruz e Souza, da Escola Municipal Mista Getúlio Vargas, distrito de Guaramirim, município 

de Joinville.  
144 A página “Historico” foi encontrada sozinha num volume de 1947 (ReEscGE, 1947_3). Seria uma parte 

perdida do relatório geral do Clube Agrícola, ou do conjunto de associações escolares, da Escola Mista 

Estadual de Guiguer Novo? 
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educacional? É afirmado que “não houve dificuldade alguma pois todos cooperaram” e 

“tiveram força de vontade” (ReEscGE, 1947_3). Além de reafirmar a importância do trabalho 

e a suposta vontade de trabalhar, esta frase aqui repetida sugere alguma aproximação com o 

‘cooperar’, algo que perpassa as experiências associativistas. Desde 1940, ano de criação da 

escola, até a data de escrita do relatório, o número associações escolares em Santa Catarina 

havia, inclusive, aumentado consideravelmente, conforme será demonstrado nesta tese. 

 O trabalho e a vontade de trabalhar, algumas vezes, geravam um resultado exitoso, de 

“ótima atividade”, como aconteceu com o Clube Agrícola Duque de Caxias (Escola Municipal 

de Paranaguá-Mirim, Joinville). São citados os 100 (cem) quilos de repolho produzidos e a 

compra de ferramentas com a renda da venda da produção (ReEscGE, 1946_7). O Clube 

Agrícola União da Mocidade (Escola Mista Municipal de Caminho Leão, em Presidente 

Getúlio, Ibirama) afirmou que o Clube tivera um “bom desenvolvimento” durante o ano de 

1947 e colheita “formidável” (ReEscGE, 1947_2). O Clube Agrícola Felipe Camarão (Escola 

Mista Estadual de Duas Mamas, Guaramirim, Joinville), que tinha anexo o Pomar Escolar 

Prefeito Arlindo Pereira de Macedo, colhera, em abril de 1947, 3 (três) mil quilos de raízes de 

aipim. Neste caso, os resultados não são apenas descritos em palavras, mas também mostrados: 

há várias figuras coladas na capa do relatório, além de quatro fotografias dos clubistas com o 

professor exibindo os resultados da colheita. Fundado em junho de 1941, tinha 33 sócios, 8 mil 

metros quadrados de terreno, sendo 3.500 cultivados. Havia horta e pomar. Depois de indicar 

as atividades mensais e o movimento financeiro do Clube Agrícola, o relatório dá destaque ao 

“Pomar Escolar anexo ao Clube Agricula”, cujo patrono era o “Prefeito Arlindo Pereira de 

Macedo”. Novamente são apresentadas colagens de figuras e algumas fotografias. O pomar 

contava com 49 árvores, catalogadas da seguinte forma: 

 

Catalogo 

27 larangeiras 

3 abacateiras 

3 pecegueiros 

4 kakizeiros 

1 caramboleira   

1 pitangueira 

3 macieiras 

2 pereiras 

2 jaboticabeiras 

3 marmeleiros 

(ReEscGE, 1947_6) 
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O professor encerra dizendo que, tendo feito o registro do Clube, esperava auxílio a 

fim de “progredir muito”, já que os clubistas demonstravam “grande interesse” no cultivo de 

árvores frutíferas, “trazendo o Pomar sempre bem limpinho”. Além disso, tinham o plano de, 

no ano seguinte, “fazer experiencia de enxertos” (ReEscGe, 1947_6). Trata-se daquele relatório 

em que há anotações do inspetor escolar, já citado neste capítulo, no qual ele diz ter sido 

“apreciável” o trabalho do professor “no que diz respeito à esta associação”. 

Esta, porém, não era a realidade de todos os Clubes Agrícolas Escolares, seja por falta 

de recursos para desenvolver o trabalho, seja porque o processo acabava não fluindo devido a 

alguns percalços. Há os casos de interferências da natureza: “Durante o ano o nosso Clube 

Agricola nos não deu bons resultados devido o tempo impróprio” (ReEscGe, 1944_2, p. 36v); 

Nada havia sido colhido devido à grande seca e à geada (ReEscGe, 1944_1).145 Outros, de 

interferências de animais: “No clube não obtivemos bons resultados pois por duas vezes quando 

estava prestes a cultiva-lo os animais derrubaram a cerca e estragaram o que tinhamos plantado 

com tanto cuidado” (ReEscGe, 1944_2).146 Há também situações de interferência humana: no 

Clube Agrícola Infantil era a terceira cerca que estavam construindo, já que as anteriores foram 

“carregadas pelos transeuntes”, pois a escola estava localizada na margem da estrada, o que 

dificultava a manutenção e fiscalização (ReEscGe, 1946_7); no Clube Agrícola José de 

Anchieta, “alguém entrou e arrancou todos os pés de flores” (ReEscGe, 1946_7); no Clube 

Campos Sales, estavam preparando o terreno para plantar em 1945 “apezar das dificuldades 

que as formigas destróem, e alguns malfasejo quebram as cêrcas do clube”. Dizem ainda: “o 

nosso Clube e inútil”, pois as cercas, logo após terem sido levantadas, já apareciam quebradas 

novamente. As crianças estavam impacientes com a situação (ReEscGE, 1943-1945).147  

Conforme demonstrado, aparecem frequentemente os problemas com as cercas dos 

terrenos: vários são os relatos de que as crianças plantavam e não conseguiam colher. Os casos 

de falta de materiais e estrutura adequada para o trabalho são, inclusive, numerosos. Havia 

situações em que o Clube não tinha os materiais: “O material pertencente ao Clube Agrícola 

 
145 Em ordem: Clube Agrícola Tiradentes, da Escola Mista Municipal Schroeder I, distrito de Guaramirim, 

município de Joinville (ReEscGE, 1944_2); Clube Agrícola Professor João dos Santos Areão, Escola Pública 

Mista Estadual Desdobrada da Vila de Taió, Rio do Sul (ReEscGE, 1944_1). 
146 Clube Agrícola D. Pedro II, Escola Mista Municipal Olinger, distrito de Guaramirim, município de Joinville 

(ReEscGE,1944_2). 
147 Em sequência: Clube Agrícola Infantil, Escola Municipal Santa Catarina, de Estrada Santa Catarina Km I, 

distrito e município de Joinville (ReEscGE, 1946_7); Clube Agrícola José de Anchieta, Escola Municipal de 

Guaxanduva, Joinville (ReEscGe, 1946_7); Clube Agrícola Campos Sales, Escola Estadual Km 18 Estrada 

Blumenau, Joinville (ReEscGE, 1944-1945).  
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são apenas duas enxadas velhas” (ReEscGE, 1944_1); “A maior dificuldade está em arranjar 

enxadas, pás e outras ferramentas necessarias para os trabalhos agricolas” (ReEscGE, 1944-

1947). Em outras, não havia patrimônio e resultados: “Movimento anual: Patrimonio não há. 

Resultado não há porque nada foi plantado porque a serca do Clube estava caída” (ReEscGE, 

1946_2); “Não há patrimônio, o terreno é cedido provisoriamente e não há ferramentas 

agricolas” (ReEscGE, 1946_2). Ou então, dizem que “não tem terreno. Cada aluno cultiva algo 

em sua casa” (ReEscGE, 1944_5).148  

Assim, quando não se tinha terra, um dos paliativos era plantar em casa. No relatório 

do mesmo Clube, consta ainda uma nota final: “o Club agricula nao possue terreno porem cada 

aluno cultiva cada coisa em sua casa e uma vez por mes na reonião mensal da o seu relatorio 

Com isso que e alcançado o alvo do Club que e criar amor pelo trabalho da terra.” (ReEscGE, 

1944_5). Buscar uma forma de funcionamento quando não havia terreno disponível mostra uma 

situação de adaptação do script às circunstâncias locais. Aliás, o argumento usado é bom, pois, 

mesmo frente aos limites impostos, o objetivo maior estava sendo alcançado pelo Clube, o qual 

consistia em “criar amor pelo trabalho da terra”. 

 

3.2.1 Objetivos dos Clubes Agrícolas segundo os sujeitos escolares 

 

A partir da leitura dos ReEscGE é possível elencar objetivos e finalidades relacionados 

aos Clubes Agrícolas. Os argumentos usados envolvem elementos diversos, como proporcionar 

uma educação prática às crianças; despertar sua curiosidade; propagar o amor à natureza; 

ensinar a cultivar as plantas e conhecer seu valor; desenvolver o amor à terra e ao torrão natal; 

valorizar o trabalho manual e os agricultores; conhecer o valor econômico e patriótico das 

atividades agrícolas, bem como os riscos do abandono do campo; contribuir para o cultivo de 

alimentos de subsistência. Esta síntese é representada com maiores detalhes no Quadro 14, a 

seguir: 

 

 
148 Na sequência em que são apresentados nas citações desse parágrafo: Clube Agrícola Professor João dos 

Santos Areão, Escola Pública Mista Estadual Desdobrada da Vila de Taió, Rio do Sul (ReEscGE, 1944_1); 

Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas, Escola Estadual de Papanduva, município de Campo Alegre, de 1944 

(ReEscGE, 1944-1947); Clube Agrícola Lundú, Escola de Sól Nacente, distrito de Gaúva, município de São 

Francisco do Sul (ReEscGE, 1946_2); Clube Agrícola 7 de Setembro, Escola Estadual Garúva, São Francisco 

do Sul (ReEscGE, 1946_2); Club Agrícola Santa Catarina, Escola Mista Estadual do Km 17, Estrada Santa 

Catarina, município Araquari (ReEscGE, 1944_5). 
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Quadro 14 – Objetivos e finalidades dos Clubes Agrícolas Escolares (1944-1947) 

Excerto/argumento Clube 

Agrícola 

Escola e 

Localização 

Ano Fonte 

“[...] nossa joventude precisa desde a infancia ser 

educada [?] no sentido pratico”.  Para isso é 

necessário o Clube Agrícola nas escolas, “por 

melhor atender a essa necessidade”, analisando-se 

“os objetivos dos clubes agricolas”, “as inumiras 

oportonidades educativas que oferece o 

desenvolvimento dos seus planos de trabalho, 

dentro do mesmo programa escolar”. E conclui ser 

o Clube Agrícola “complemento indispensavel” 

para as escolas, “especialmente as do interior 

brasileiro”.   

 

 

Clube 

Agrícola 

Barão do 

Rio Branco 

 

 

 

Escola Estadual 

Desdobrada Nereu 

Ramos, de Barra 

Velha, Araquari 

 

 

 

1944 

 

 

ReEscGE, 

1944_5   

 

“O objetivo principal desta associação [Clube 

Agrícola] é propagar o amor a Natureza e ensinar 

aos socios, atividades agro-pecuniarias nos terrenos 

do estabelecimento do ensino” 

Clube 

Agrícola 

Dr. Getúlio 

Vargas 

Escola Estadual de 

Papanduva, em 

Campo Alegre 

1944 ReEscGE, 

1944-1947 

 

“Finalidades: Ensinar a cultivar as plantas, 

conhecêr o valor das mesmas, dos senhores 

laboriósos agricultores; e dignificar o trabalho 

manual; e engrandecer a vocação e a profissão do 

Lavradôr; incutir na consciencia dos seus socios o 

amôr à terra, o sentimento de nobreza das 

atividades agricolas, e a ideia do seu valôr 

econômico e patriótico; e mostrar o perigo do 

urbanismo e do abandono do campo.”  

 

Clube 

Agrícola 

Dr. Getúlio 

Vargas 

 

Escola Mista 

Estadual de São 

José de Itinga  

 

 

1945 

 

ReEscGE, 

1945_2  

 

A finalidade do Clube Agrícola é ligar o homem à 

terra, buscando acabar com o “preconceito”: 

“Dependemos da natureza”, é ela que nos “dá vigor 

fortalecendo a nossa inteligência”. 

Clube 

Agrícola 

Vitória 

Escola Dª 

Francisca, 

Joinville 

 

1945 ReEscGE, 

1945_3   

 

O Clube Agrícola busca desenvolver nas crianças o 

amor e o carinho à natureza, o que leva ao 

patriotismo, pois o amor ao torrão natal só poderia 

ser desenvolvido após se desenvolver o amor à 

natureza. É “exemplo fiél” do que seria 

futuramente, para a criança, a vida em sociedade.  

 

Clube 

Agrícola 

Barão do 

Rio Branco 

 

 

Escola Estadual 

Nereu Ramos, de 

Barra Velha, 

Araquari 

 

 

1947 

 

ReEscGE, 

1947_3   

 

O Clube Agrícola é importante no aspecto 

econômico, tanto no presente quanto para o futuro 

(pois a escola estava localizada numa “zona 

pobre”). 

Clube 

Agrícola 

Escola Mista 

Estadual de Barra 

do Espraiado, em 

Canelinha, Tijucas 

1947 ReEscGE, 

1947_1  

 

“Não tendo fundo de reserva em dinheiro por ser 

lugar de colonia onde todos plantam e ninguem 

interessa em comprar produção do Clube Agricola. 

Sendo o fim so despertar a curiosidade da criança.” 

Clube 

Agrícola 

Professor 

Elpídio 

Barbosa 

Escola Estadual 

Desdobrada de 

Estação Cocal, em 

Morro da Fumaça, 

Urussanga 

1947 ReEscGE, 

1947_1  

 

Fontes: Produzido com base nos documentos indicados na última coluna do próprio Quadro. 

 

O âmbito escolar se faz presente no Quadro por meio de algumas expressões, como 

“sentido pratico”, “programa escolar”, “despertar a curiosidade da criança”, aspectos que ligam 

os Clubes Agrícolas a outras associações escolares e ao que era defendido quanto à escola, que 

então se buscava renovar. Inclusive, dizer que os Clubes eram “exemplo fiél” do que seria, 
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futuramente, para a criança, a vida em sociedade, remete a uma das principais justificativas para 

a existência de associações escolares. O “amor” e o “carinho” à natureza também são 

representados. Seriam alcançados pelo ensino das atividades “agro-pecuniarias”, que tinham 

como consequências adicionais, segundo os argumentos, “dignificar o trabalho manual; e 

engrandecer a vocação e a profissão do Lavradôr”, além de “ligar o homem à terra, buscando 

acabar com o ‘preconceito’”. Ensinar a cultivar as plantas e a amar à terra visava a um fim que 

ultrapassava a colheita dos produtos que serviriam à alimentação ou às transações comerciais, 

pois, além do valor econômico das atividades desenvolvidas nos Clubes Agrícolas, havia o seu 

valor patriótico: afinal, o amor e o carinho para com a terra e a natureza levariam ao patriotismo. 

Em algumas passagens dos textos analisados é verificada a preocupação em proteger 

as plantas cultivadas das chamadas “más hervas”, que deveriam ser objeto de atenção e cautela 

por parte dos clubistas, a fim de que não se proliferassem. Não parece demais usar esse 

entendimento também como metáfora para o meio social e para aqueles que não se portavam 

como ‘verdadeiros’ brasileiros e patriotas: assim como era indicado no trato com as ervas 

daninhas, falando em sentido literal, haveria que se ter vigilância com aqueles que não 

trabalhavam e lutavam pela pátria. 

O que foi analisado neste capítulo quanto aos Clubes Agrícolas via relatórios por eles 

produzidos diz respeito à grande parte da década de 1940, que, por sua vez, condensa uma série 

de acontecimentos, tanto no Brasil quanto em contextos mais amplos. Sua marca principal é a 

Segunda Guerra Mundial, finalizada em 1945. Especialmente após o término do conflito, houve 

o fortalecimento e a ampliação de organizações transnacionais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), as quais passaram a estabelecer acordos e diretrizes em diversos setores, como a 

educação e, especificamente, a educação rural. Multiplicaram-se acordos entre Brasil e Estados 

Unidos e foram desenhadas propostas extensionistas para os meios rurais, além de campanhas 

de educação. Os Clubes Agrícolas, pouco a pouco, aparecem relacionados a outras associações 

estudantis de objetivos similares, como os Clubes 4-S no Brasil e os 4-H nos Estados Unidos. 

Gomes (2014) indica que os clubes de jovens rurais denominados Clubes 4-S149 foram 

fundados em Minas Gerais, a partir de 1952, de modo articulado a ações de Extensionismo 

 
149 Os Clubes 4-S foram associações formadas por jovens entre 10 e 21 anos (alguns, portanto, crianças) “filhos 

de pequenos e médios proprietários rurais, atendidos pela ACAR-MG” (GOMES, 2014). Apesar de os Clubes 

4-S não terem sido associações escolares, o estudo em questão mostra algumas aproximações entre eles e os 

Clubes Agrícolas objeto da presente tese. É o caso do significado dos quatro S – Saber, Sentir, Saúde, Servir – 

que remete a uma proposta de educação integral; ou da exaltação à Pátria e à coletividade verificada no 
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Rural. Estas, por sua vez, integraram o conjunto de iniciativas da Associação de Crédito e 

Assistência Rural de Minas Gerais (ACAR-MG), criada em dezembro de 1948, as quais 

“visavam à modernização das práticas agrícolas, bem como à melhoria da qualidade de vida da 

população residente nas áreas rurais do Estado mineiro” (GOMES, 2014, p. 231). O debate que 

origina os 4-S, no entanto, é dos anos 1940, remetendo especialmente ao mundo que se constitui 

no pós Segunda Guerra. Em Santa Catarina, a extensão rural, “como Política do Estado para 

Agricultura”, surgiu em 1956, “com o objetivo de criar estratégias de educação informal que 

consolidasse o modelo capitalista de produção agrícola: A Revolução Verde” (VIEBRANTZ, 

2008, p. 127). Para tanto, fazia-se necessário “formar um novo sujeito, um novo agricultor, apto 

a lidar com as novas tecnologias e técnicas”, agora privilegiando os “jovens, mais propícios a 

aceitar o novo” (VIEBRANTZ, 2008, p. 127). 

Com base em documentos contendo discursos governamentais, Lohn (1999, p. 42) 

indica que, após a Segunda Guerra, houve uma “acentuada preocupação com a modernização 

técnica e cultural do homem do campo catarinense”. Tal ênfase estava relacionada à “crença 

moderna a respeito da subjugação da natureza” (LOHN, 1999, p. 42), da possibilidade de 

superação de seus limites pela ação humana. Ainda de acordo com o autor, uma série de 

argumentos povoam o debate daqueles anos e dos seguintes, como a falta de unidade cultural 

no interior de Santa Catarina e de integração à Capital, a defesa de que os problemas agrícolas 

poderiam ser resolvidos com o uso de novas tecnologias, de que era preciso valorizar o 

agricultor, de que sua participação era decisiva no engrandecimento do país (LOHN, 1999). 

Nenhuma dessas premissas é, de todo, novidade (se for considerada a discussão exposta no 

presente texto).  

É deste período um evento denominado Reunião Econômico-Agrícola do Estado de 

Santa Catarina, promovido pela Secretaria de Viação, Obras Públicas e Agricultura entre 1 e 4 

de maio de 1947. Os objetivos anunciados são os seguintes:  

 

a) congraçar os Agrônomos, Veterinários, Técnicos e Práticos Rurais, interessados e 

convidados especiais para a apresentação, explanação, estudo e debates das questões 

relacionadas com a vida rural; 

b) elaborar um plano conjunto de recomendações, visando o entrosamento dos 

serviços e trabalhos para a objetivação da reunião; 

 
juramento dos clubistas: “Bandeira 4-S eu te prometo a inteligência para melhor SABER, o coração para 

melhor SENTIR e a SAÚDE para melhor SERVIR ao Deus, à minha Pátria, à minha família, à minha 

comunidade e ao meu Clube 4-S (COMITÊ NACIONAL DE CLUBES 4-S, 1967 apud GOMES, 2014, p. 239). 

Ainda segundo o autor, os Clubes 4-S se basearam nos Clubs Four-H, norte-americanos, cuja denominação 

significa Head, Heart, Hands, Health.  
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c) conseguir elementos que sirvam à estruturação de uma entidade maior – Secretaria 

de Agricultura – para a supervisão dos trabalhos dêste ramo de administração. 

(SANTA CATARINA, 1947, p. 03). 

 

Para a concretização destes objetivos, os trabalhos da Reunião foram categorizados em 

nove temas gerais: Produção vegetal, Produção animal, Economia rural e cooperativismo, 

Terras e colonização, Meteorologia, Reflorestamento, Produção mineral, Ensino Agrícola, 

Assuntos diversos. Cada um deles se desdobra em subtemas. O Ensino agrícola, por exemplo, 

é subdivido em três: Escolas práticas de agricultura, Clubes agrícolas, Bolsas de estudo 

(SANTA CATARINA, 1947, p. 20).  

Apesar de o recorte temporal do presente trabalho ter sido encerrado em 1949, são 

identificados registros dos Clubes Agrícolas Escolares em anos posteriores. A Imagem 32, que 

traz um recorte de jornal, é uma dessas evidências. Também estão neste conjunto os últimos 

ReEscGE existentes no acervo do APESC (referentes ao ano de 1953), além dos livros da Série 

Clubes Agrícolas, do Ministério da Agricultura, para citar alguns. No entanto, se a década de 

1940 traz uma pluralidade de contextos e desafios analíticos ao trabalho, os anos posteriores 

trariam outros ainda maiores, de modo que foi formulada, inclusive, a hipótese de que os Clubes 

Agrícolas, a partir de final dos anos 1940, entrariam numa espécie de terceiro momento de sua 

existência, convivendo com e sendo influenciados por práticas extensionistas, conforme 

indicado nos parágrafos anteriores. Mas como, além das particularidades, há também 

permanências, vale apresentar o recorte citado, disposto na Imagem 32: 
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Imagem 32 – Matéria de jornal sobre os Clubes Agrícolas (1950) 

 

Fonte: Quasi... (1950, s. p.). 

 

Como objetivo dos Clubes Agrícolas, o jornal enfatiza o de ensinar a “amar a terra” e 

a “bem cultivá-la”. A importância do trabalho cooperativo, que aparece em muitos relatórios 

analisados neste capítulo da tese, mostra permanências com a expressão “vantagens do trabalho 

em comum”. Ainda segundo a matéria em questão, dentre os 1.972 Clubes então existentes no 

país, a maioria se encontrava em Santa Catarina, cujas associações desse tipo somavam 504, ou 

seja, mais de 25 por cento do total.150 É indicado o envio de relatórios de atividades 

desenvolvidas pelos clubistas ao Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, 

 
150 Mesmo assim, trata-se de uma quantidade menor de Clubes Agrícolas que o indicado o Quadro 16, no 

capítulo seguinte, elaborado com base em dados referentes ao ano de 1942, no qual consta um total de 624 

Clubes em Santa Catarina. 
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responsável por registrar, supervisionar (é usada a expressão “controle”) e dar assistência aos 

Clubes, bem como por remeter-lhes ferramentas, publicações, sementes, telas, extintores de 

formigas, pulverizadores, colmeias, adubos, chocadeiras, entre outros. O recebimento de alguns 

desses itens, conforme demonstra o conteúdo deste capítulo, havia sido indicado anos antes 

pelos próprios Clubes catarinenses.  

Os objetivos a as finalidades dos Clubes Agrícolas Escolares, aqui explicitados, têm 

relação direta com as categorias principais elencadas para compor o capítulo seguinte, que os 

aborda de modo articulado ao conjunto de outras associações escolares, no que se refere tanto 

às práticas, ou, a aspectos internos da escola, quanto à sua função social, ou às relações entre 

escola e sociedade. Assim, no capítulo 4 são abordados assuntos como a contribuição dos 

Clubes para a construção de uma escola ativa e para uma educação integral dos sujeitos, bem 

como sua ação na conformação e reforma dos habitantes do meio rural, por meio de lições que 

entafizavam o amor à terra e à pátria, além da importância do trabalho. 
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4  DAS PRÁTICAS ESCOLARES À FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: CLUBES 

AGRÍCOLAS E(M) INICIATIVAS DE RENOVAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, considerando o recorte temporal da pesquisa, os Clubes Agrícolas 

Escolares são analisados especialmente em dois sentidos, complementares e relacionados entre 

si: os aspectos internos da escola primária e as relações entre escola e sociedade. Para tratar 

desses assuntos, inicialmente, recorre-se a uma discussão sobre iniciativas de renovação 

educacional como forma de buscar construir, em alguma proporção, escolas ditas diferentes, a 

qual é seguida da discussão de assuntos, como: Escola Nova/Ativa e educação adequada aos 

novos tempos, lugar da prática e da ação nessa proposta, preparação das crianças (pela educação 

escolar) para a vida social, renovação pedagógica e forma escolar.  

Tematizar as associações escolares e a formação integral das crianças é mote para tratar 

do que se está chamando aspectos internos da escola. Aí os Clubes Agrícolas são analisados em 

relação à sua possível contribuição para uma escola ativa, marcada pelo protagonismo não 

apenas docente, mas talvez, especialmente, infantil. Performances catarinenses da Escola Nova, 

do tipo ativa, apontam para a busca pela formação integral – intelectual, do corpo, estética e 

moral – das crianças, a ser alcançada pela ação das associações escolares, como o Clube 

Agrícola. Além delas (ou em seu âmbito), o trabalho com aulas globais/globalização do ensino 

não seria menos importante na formação dos pequenos sujeitos escolares – ao menos nos scripts 

acessados e, talvez se possa dizer, em alguns usos tidos como modelares. A criança, principal 

foco da educação escolar, aparece também como o sujeito que transita em/entre ambos os 

espaços, casa e escola, e por isso mesmo, é vista como promessa de um possível transbordar da 

instituição escolar, além de seus limites espaciais, no movimento de alcançar, em alguma 

medida, também as famílias.   

A denominação aspectos internos da escola, usada neste trabalho em referência a um 

dos âmbitos aos quais os Clubes Agrícolas se relacionam, foi encontrada também em Souza 

(2013) – quando a autora trata dos estudos historiográficos sobre os grupos escolares no Brasil. 

Ela assinala que os aspectos internos da escola dizem respeito à “ordenação do tempo e dos 

espaços”, às “práticas de avaliação e de classificação dos alunos”, à “divisão, hierarquização e 

controle dos professores”, à “composição dos programas”, à “inovação dos métodos de ensino”, 

à “cultura material da escola”, além dos “dispositivos disciplinares” e da “transmissão dos 

valores e as práticas simbólicas” (SOUZA, 2013, p. 29-30). Conforme o conteúdo do parágrafo 
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anterior aponta, alguns desses temas estarão presentes no debate do segundo subitem deste 

capítulo 4, se não de modo central, ao menos periférico. 

Mas a escola apresenta finalidades que não a encerra em si mesma, dada a função de 

preparar as novas gerações para a vida social. Buscando, com sua racionalidade pedagógica, 

ensinar amplamente modos de ser e de agir, a escola e suas lições atenderam a objetivos mais 

amplos que, no universo aqui tratado, dizem da busca por nacionalizar e conformar os sujeitos, 

visando à construção da nação brasileira. Quanto ao que ultrapassa o ambiente estritamente 

escolar, portanto, as lições dos Clubes Agrícolas diziam respeito à importância de amar a terra, 

de valorizar o trabalho (especialmente o agrícola) e de reconhecer a vocação agrícola do Brasil 

– ideia na qual esta tradição conviveu com a busca pelo moderno via estímulo a hábitos e 

atitudes condizentes com os ditos novos tempos. No suporte documental relacionado aos 

Clubes, é verificada a exaltação da vida no campo, do Brasil como país agrícola e da agricultura 

como atividade nobre e geradora das riquezas. As crianças aprendiam, na pluralidade que o 

tempo escolar encerra, a lutar e trabalhar (com alegria) pelo Brasil, a agir como verdadeiros 

patriotas que cooperariam pela grandeza do país.  

 

4.1 MOVIMENTOS RENOVADORES E A BUSCA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA 

ESCOLA DIFERENTE 

 

É preciso levar em consideração as singularidades das crianças, suas características! A 

escola elementar deve ser gratuita e obrigatória, responsabilidade do Estado! As crianças devem 

ser ativas em sua aprendizagem! Todas as crianças têm direito a frequentar a escola e aprender! 

É preciso ter em vista a realidade das crianças, seu meio social! A formação de professores deve 

ocorrer em cursos específicos, com base científica! 

As frases acima listadas soam bastante atuais. É comum que sejam ouvidas nos 

discursos educacionais contemporâneos, que sejam lidas em propostas pedagógicas de 

instituições de Educação Básica, que façam parte dos argumentos usados pelas/os profissionais 

da educação ao discutir sua área de atuação. Uma mirada que deixe de considerar a educação 

brasileira em perspectiva histórica e que não leve em conta as múltiplas temporalidades dos 

processos e fenômenos (assim como a presença de tempos sobrepostos, ou camadas de tempo), 

pode chegar à ingênua conclusão de que essas sentenças são elaborações exclusivas do presente. 
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Porém, ao contrário, sabe-se que elas compõem os argumentos do debate sobre educação há, 

pelo menos, um século.  

Como base para a afirmação anterior está sendo considerado o contexto brasileiro e a 

circulação das ideias ligadas ao movimento da Escola Nova. Não se está defendendo que os 

princípios e as bandeiras constantes nas frases destacadas tenham sido inaugurados nesse 

contexto e com esse Movimento (devem ser consideradas, inclusive, as ideias anteriores a ele e 

nas quais se apoia), mas que, para a discussão aqui apresentada, é coerente que sejam 

localizados em tal espaço e tempo. Isso porque, no Brasil, a Escola Nova embasou e/ou inspirou 

debates e reformas educacionais, assim como experiências escolares desde, pelo menos, os anos 

1920 (CARVALHO, 2003; MIGUEL, VIDAL, ARAUJO, 2011).  

O movimento da Escola Nova “emergiu nos EUA e na Inglaterra na última quadra do 

oitocentos” e circulou “discretamente em países europeus no início do século XX” 

(DALLABRIDA; FRANCO, 2018, p. 01). Após a Primeira Guerra Mundial (1914-18), uma 

onda de renovação pedagógica seria responsável, dentre outras iniciativas, pela criação da Liga 

Internacional da Educação Nova – durante o I Congresso Internacional de Educação Nova, 

realizado em Calais (França), em agosto de 1921 (CARVALHO, 2004, DALLABRIDA; 

FRANCO, 2018). Naquele “raiar de uma nova era”, educadores que alimentavam a convicção 

de que uma “humanidade melhor” fosse alcançada pela transformação da escola poderiam se 

unir em torno da Liga Internacional da Educação Nova, entidade que propunha “promover a 

ligação entre todos aqueles que julgavam insuficientes medidas administrativas para essa 

transformação, acreditando ser necessária uma ‘mudança radical do ponto de partida e da 

finalidade da educação’” (CARVALHO, 2004, p. 149).  

Valdemarin (2010, p. 208) indica que a concepção de Escola Nova que circulou no 

Brasil foi “composta por diferentes possibilidades e sentidos”, advindos tanto do contexto 

europeu quanto do norte-americano. A incorporação dessas ideias educacionais no país, após 

1920, ainda de acordo com a mesma autora, está relacionada a alguns eventos, como o Inquérito 

sobre educação, realizado por Fernando de Azevedo, em 1926; o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, de 1932; a publicação da revista Escola Nova, em 1930 e 1931, entre outros 

(VALDEMARIN, 2010, p. 25). Dentre as diversas propostas aglutinadas sob a denominação 

Escola Nova ou Escola Ativa, a autora destaca as contribuições de “John Dewey na Escola de 

Chicago”, o “método de projetos desenvolvido por Wiliam Heard Kilpatrick”, o “método dos 

centros de interesse elaborado por Jean-Ovide Decroly”, os “materiais e métodos criados por 
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Maria Montessori”, além dos “estudos sobre psicologia de Édouard Claparède [...] e Adolphe 

Ferrière” (VALDEMARIN, 2010, p. 89). 

Lourenço Filho (1978, p. 17) explica que “escola nova”, no sentido de “escola 

diferente”, foi a expressão usada em diversos países para designar o trabalho inovador levado 

a cabo em estabelecimentos escolares quanto à sua organização e aos procedimentos de ensino, 

assim como as ideias de reforma escolar e aplicação dos conhecimentos então produzidos sobre 

o desenvolvimento da criança. Com o tempo, a denominação passou a ser adotada para designar 

agremiações e reuniões nacionais e internacionais imbuídas da defesa e difusão desses ideais 

de reforma escolar. Assim, “a expressão escola nova adquiriu mais amplo sentido, ligado ao de 

um novo tratamento dos problemas da educação” (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 17. Grifos 

no original).   

A forma usada por Lourenço Filho (um dos “pioneiros” do Manifesto de 1932) para 

designar a Escola Nova não parece estar distante da tentativa de lhe conferir o que Alonso 

(2002) denomina “rótulo de identidade”. Isso porque Lourenço Filho, ao afirmar que a 

construção desse tipo de “escola diferente” foi objeto de atenções e ações em vários países e 

por diversos agentes, não apenas situa os leitores de seu livro intitulado Introdução ao estudo 

da Escola Nova: bases, sistemas e diretrizes da Pedagogia contemporânea (lançado em 1929), 

mas também usa uma estratégia de legitimação do assunto em pauta. Ao evocar uma tradição e 

a amplitude das ideias da Escola Nova, Lourenço Filho coloca-se no lugar de tradutor dessas 

ideias no Brasil.151  

De acordo com Alonso (2002), a invenção de “rótulos de identidade” e a evocação de 

uma “tradição” são estratégias próprias dos movimentos intelectuais e políticos. Ambos podem 

ser importantes indicadores para se questionar as redes e os sentidos mobilizados a fim de que 

um conjunto de ideias e ações se constituam num “movimento” – no caso, educacional (ou, 

dizendo de outro modo, para a produção de uma memória acerca de determinadas ideias e ações 

que resulte na sua construção como movimento). No caso da Escola Nova e do Ruralismo 

Pedagógico, uma série de agentes, sentidos, relações, estratégias participaram na produção de 

 
151 Sobre a construção de uma imagem de unidade do movimento da Escola Nova no Brasil, também pode ser 

mencionada a atuação de Fernando de Azevedo, tanto por seu lugar de signatário e redator do Manifesto de 

1932 quanto pela escrita de A cultura brasileira, obra composta por três volumes e lançada em 1943. Trata-se, 

de acordo com Vidal (2007), de um importante “livro-síntese” que, publicado em vários países, tornou-se 

referência para os estrangeiros que desejassem conhecer o Brasil, constituindo-se como “obra-memória” sobre 

a educação nacional. 
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ambos como movimentos educacionais.152 Portanto, é importante que tal classificação não seja 

vista como guia na análise, mas problematizada.  

Em Santa Catarina, a Escola Nova foi contemplada na Reforma Trindade, que tem seu 

marco no Decreto n. 713, de 05 de janeiro de 1935 (BOMBASSARO, 2009; DANIEL, 2009; 

BOMBASSARO, GASPAR DA SILVA, 2011). Essa situação mostra consonância com o que 

indica Vidal (2007) quando se refere à característica brasileira do Movimento – qual seja, a sua 

dimensão política, ou, o lugar que ocupou na política educacional como “forma oficial” de se 

fazer educação. Isso porque algumas reformas educacionais implementadas em unidades da 

federação teriam sido amparadas nos princípios da Escola Nova, situação retratada na 

historiografia da educação brasileira, como a coletânea organizada por Miguel; Vidal; Araujo 

(2011).  

Há que se considerar, no entanto, a dificuldade em demarcar uma espécie de gênese 

da difusão da Escola Nova em Santa Catarina. O que indica Ávila (2013a) parece ilustrativo, 

pois, ao mesmo tempo em que a autora considera a Reforma Trindade como importante 

iniciativa para a difusão dos princípios da Escola Nova, ressalta que, desde “o final dos anos 

1920, é possível perceber a intenção do estado de Santa Catarina de sintonizar os programas 

locais com os desenvolvidos e propostos pelo movimento escolanovista” (ÁVILA, 2013a, p. 

11). Ela está se referindo especialmente à Primeira Conferência Estadual do Ensino Primário, 

realizada em Florianópolis, em 1927, e à reorganização da instrução pública de Santa Catarina 

levada a cabo no ano seguinte. Isso porque o Decreto n. 2.176, de 22 de junho de 1928, buscou 

“adequar o ensino catarinense aos princípios difundidos pelo movimento de renovação 

educacional”, por meio de algumas mudanças, como a “instituição da obrigatoriedade da 

matrícula e da frequência escolar e do respectivo controle” sobre elas e a “atualização/revisão 

dos programas de ensino aos moldes do proclamado pela Escola Nova e/ou Escola Ativa” 

(ÁVILA, 2013a, p. 03). A autora indica ainda que o método intuitivo, instituído pela Reforma 

de 1911153, continuou prevalecendo em Santa Catarina durante a década de 1920: no plano 

“prescritivo-normativo a mudança de método ocorreu em 1928, quando da reorganização da 

 
152 A tese de Moraes (2019), não trabalha com a classificação acima indicada (ruralismo pedagógico), mas com 

a nomenclatura “movimento pela ruralização do ensino”, de modo ancorado em suas fontes de pesquisa e nos 

escritos assinados, especialmente, por Sud Mennucci. 
153 Sobre a Reforma educacional de 1911, realizada por Orestes Guimarães e sua equipe, vale consultar Teive 

(2003; 2008) e Nóbrega (2003; 2006). Além disso, conferir Valdemarin; Teive; Hamdan (2013), em capítulo 

sobre apropriações do método intuitivo em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, bem como Lobo (2018) 

sobre a difusão do método intuitivo em Sergipe.  
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instrução pública no estado. Desse momento em diante, passaram a vigorar nas orientações para 

o ensino público catarinense os métodos da Escola Ativa” (ÁVILA, 2013a, p. 04).  

Ecos em defesa de uma escola mais ativa circularam em diversos espaços e eventos do 

período, conforme indicam outros autores. É o caso de Taborda de Oliveira; Linhares (2011). 

Referindo-se à I Conferência Nacional de Educação154, realizada em Curitiba/PR, também no 

ano de 1927, esses autores explicam que diversos participantes “defendiam que as salas de aula 

deveriam ser ‘mais vivas’, os alunos ‘mais ativos’ em seus processos de aprendizagem, a 

educação escolar ‘mais eficiente’ diante dos problemas nacionais.” (TABORDA DE 

OLIVEIRA; LINHARES, 2011, 403-404. Grifos no original).  

Daniel (2009), por sua vez, ao tratar de João Roberto Moreira e o movimento pela 

Escola Nova em Santa Catarina, igualmente faz menção à circulação anterior dessas ideias. Em 

1934, Moreira assumira a direção do Grupo Escolar Conselheiro Mafra, de Joinville/SC. Antes 

disso, no Paraná, havia acumulado experiências educacionais “atuando em escolas, 

participando de importantes grupos intelectuais e assumindo cargos, por exemplo como diretor 

da Escola Normal de Ponta Grossa” (DANIEL, 2009, p. 187). Um de seus livros relata aspectos 

do trabalho realizado em Joinville e a tentativa de conduzir o processo educacional com base 

nos princípios da Escola Nova: 

 

Recordo-me de que, no período de 1934-1935, quando apenas saía dos 20 anos, 

animado por toda a literatura escolanovista que a Cia. Editora Nacional e 

Melhoramentos de São Paulo começava a distribuir, respectivamente sob a direção de 

Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, ao assumir a direção do Grupo Escolar 

‘Conselheiro Mafra’, de Joinville, me senti chocado com o regimento interno, em que 

figuravam todos os horários especificadamente, em pormenores, com rígida 

distribuição de aulas, além de fichas de chamadas, modelos de boletim, modelos de 

atas, classificação de espécies de punições, deveres dos professores, do diretor, dos 

serventes e do porteiro etc. (MOREIRA, 1954, p. 42).  

 

Nessa busca por implementar a Escola Nova no grupo escolar que passara a dirigir, 

Moreira registra não somente dificuldades, mas também êxitos. A globalização do ensino teria 

sido um deles, pois alguns docentes haviam conseguido estabelecer “horários móveis” e “aulas 

 
154 A I Conferência Nacional de Educação inaugurou uma série de eventos do mesmo tipo promovidos pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE). Dentre os assuntos que povoaram os debates da I Conferência, 

podem ser listados “civismo, higiene, formação moral, aperfeiçoamento técnico, vigor físico e inovações 

pedagógicas” (TABORDA DE OLIVEIRA; LINHARES, 2011, p. 399). Vários desses temas, conforme o 

presente trabalho vem demonstrando, continuaram em pauta no debate educacional dos anos seguintes, 

inclusive na proposta dos Clubes Agrícolas Escolares. Sobre conferências educacionais, ver: Carvalho (1998); 

Hoeller (2014).  
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ao ar livre” juntos aos seus alunos (MOREIRA, 1954, p. 47). Posteriormente, em 1937, Moreira 

tornou-se professor catedrático de Pedagogia e Psicologia Educacional do Curso Normal do 

Instituto de Educação de Florianópolis, instituição em que atuou ainda como professor interino 

de Didática, de Sociologia e como diretor (DANIEL, 2009). Isto ocorreu em 1941, quando 

criou, com apoio do governo do Estado, a revista Estudos Educacionais, que viria a contribuir 

para a projeção do Instituto de Educação de Florianópolis e para a tessitura de ligações com 

alguns educadores do período, como o próprio Fernando de Azevedo.155  

Adriano Mossimann, inspetor escolar que havia representado Santa Catarina na IV 

Conferência Nacional de Educação (1931) e participado da Primeira Conferência Estadual do 

Ensino Primário (1927) assina um texto na Revista de Educação intitulado “A missão do 

professorado primário”. Em seu escrito, o inspetor defende que seja criada uma “pedagogia 

nossa”, condizente com “o estado geral de nossa cultura, com o preparo do nosso professorado 

e com o ambiente em que as nossas escolas têm de cumprir a sua elevada finalidade” 

(MOSSIMANN, 1936, p. 02). Diz que é preciso importar do “estrangeiro” apenas os “preceitos 

básicos gerais da moderna arte de educar”, dando a eles uma forma “mais conveniente para o 

fim que temos em vista: nacionalizar e educar a atual geração infantil” (MOSSIMANN, 1936, 

p. 02). Como é possível perceber, o que o inspetor está propondo é uma escola renovada e, em 

parte, inspirada nas ideias estrangeiras relacionadas à “moderna arte de educar”. Isso porque o 

mais importante parecia ser a construção de uma “pedagogia nossa”, de uma educação escolar 

coerente com o ambiente e não conflitante com a cultura do Estado. 

O inspetor fala em educação física e em educação moral e, quanto a esta, diz que é 

preciso educar a vontade dos alunos. Argumenta que os humanos são produto do meio em que 

vivem e que a escola, agindo de forma complementar à educação paterna, precisa dedicar um 

tratamento individual aos educandos, relacionado às suas necessidades: os “alunos lusos e 

teutos” devem ser tratados de forma diferente, porque possuem necessidades diferentes; assim, 

é preciso que a escola dê “a cada um o que lhe falta” (MOSSIMANN, 1936, p. 06). De maneira 

geral, segundo o autor, a escola deveria “nacionalizar e educar” as crianças, mas, se estivesse 

circunscrita em ambiente caracterizado como rural, haveria também que “civilizar” os pequenos 

brasileiros. Isso porque, para ele, a missão do professor rural seria “civilizar e nacionalizar o 

sertão” (MOSSIMANN, 1936, p. 07). A expressão “civilizar” chama a atenção. Importante 

 
155 Ver Daros; Daniel; Silva (2005) onde estão publicadas correspondências enviadas para João Roberto 

Moreira entre 1941 e 1947, além de capítulo sobre o assunto. Dentre os remetentes das cartas, constam Donald 

Pierson, Emílio Willems, Murilo Braga, Fernando de Azevedo, Roger Bastide. 
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demarcar, no entanto, que ela não é usada com exclusividade pelo inspetor, mas diz de uma 

forma de interpretar o rural e seus habitantes um tanto recorrente nos discursos educacionais do 

período.  

A “pedagogia nossa”, a que se refere Mossimann, apresenta traços, ou mobiliza 

repertórios, tanto da Escola Nova quanto do Ruralismo Pedagógico. Um primeiro aspecto a ser 

considerado nesse sentido é o de que o inspetor escolar reconhece a importância de que as ideias 

estrangeiras servissem de inspiração, ao passo que elogia a renovação proposta pelo grupo 

conhecido como pioneiros da educação. Outro ponto a ser citado é sua ressalva quanto às 

possibilidades de implementação da Escola Nova em Santa Catarina, devido à infraestrutura 

necessária e não disponível. Um terceiro aspecto é o lugar que confere às características e 

peculiaridades do meio social local, as quais não poderiam ser desconsideradas e tornavam 

necessária a elaboração do que chama pedagogia nossa, ao invés de apenas importá-la de uma 

realidade diferente da brasileira e catarinense. Por fim, há que se considerar sua defesa da 

função nacionalizadora da escola, com atenção especial às novas gerações habitantes “do 

sertão”.156 

Nas reflexões sobre os pontos de intersecção entre Escola Nova e Ruralismo 

Pedagógico, Favarin (2018) contribui para a discussão. Em pesquisa que tematiza a Revista de 

Educação, a autora indaga sobre as características da Escola Nova catarinense. Esta foi uma 

pergunta feita diversas vezes na presente pesquisa, pois, nas fontes acessadas, especialmente 

nos registros das Semanas Educacionais e nos relatórios escritos por docentes, aparece uma 

Escola Nova que convive com os preceitos do catolicismo. Além disso, com base nas 

constatações resultantes da investigação sobre os Clubes Agrícolas, a Escola Nova catarinense 

parece ter convivido com os princípios do Ruralismo Pedagógico. Vale conferir o que diz 

Favarin (2018, p. 129) acerca das suas análises sobre a Revista de Educação:  

 

[...] à medida que se enveredou pelas representações de Escola Nova presentes no 

impresso [Revista de Educação], menos se conseguiu enquadrá-las em modelos bem 

definidos. O que se fez, então, foi buscar elementos de diversas vertentes do ensino 

renovado que então circulavam, para tentar traçar as especificidades da educação 

“moderna” catarinense. A conclusão foi que, no Estado, a ideia de escola ideal 

 
156 Esse texto de Mossimann pode ser relacionado à sua participação na IV Conferência Nacional de Educação 

da ABE e ao relatório por ele apresentado após retornar do evento. Não está distante, ainda, do próprio Decreto 

(n. 713/1935) que é marco da Reforma Trindade. Ilustrativa nesse sentido é a semelhança entre o conteúdo do 

Decreto e o relatório do inspetor que, por sua vez, remonta à tese por ele apresentada na Conferência de 1927. 

O argumento comum é que, em se tratando de procurar implementar a Escola Ativa em Santa Catarina, a 

preocupação central deveria ser a formação docente, pois sem professores devidamente preparados tornar-se-ia 

inviável o uso do novo método de ensino. 
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defendida era aquela voltada ao povo, ao trabalho, à ação, tendo como basilar a moral 

católica. Além disso, o “ruralismo pedagógico” ganhou papel central entre os valores 

e as condutas incentivados na Revista. 

 

Na citação, as expressões “trabalho”, “ação” e “moral católica” são ilustrativas no que 

se refere à escola considerada ideal. Os dois primeiros aspectos, especialmente, estão 

relacionados aos Clubes Agrícolas Escolares e são frequentemente localizados nas fontes de 

pesquisa. Trata-se de aspectos importantes tanto para o Ruralismo Pedagógico quanto para a 

Escola Nova. Nesse sentido, a preocupação com o que aparece denominado na empiria como 

“vida prática”, “ação”, “atividade”, é recorrente, tanto no que deveria ser desenvolvido com as 

crianças das escolas elementares quanto na formação de professores. Assim, não é incomum ler 

sobre uma excursão feita pelas normalistas ou localizar um artigo publicado num dos periódicos 

educacionais locais (inclusive tendo como conteúdo o registro de uma aula do Curso Normal). 

Algo similar é visto na programação das Semanas Educacionais, que contavam com excursões, 

exposição e discussão de planos de aula elaborados pelo público do evento, Horas de Arte e 

outros momentos de confraternização, escrita de relatórios sobre as experiências vivenciadas.  

Pode-se afirmar que algumas dessas medidas atendiam à burocratização e visavam ao 

controle dos professores, como é o caso da solicitação de relatórios sobre a participação no 

evento de formação continuada. No entanto, a elaboração de um relato sobre os aprendizados 

adquiridos durante um curso também se constitui como estratégia que coloca o aluno/docente 

em atividade no que se refere à sua própria aprendizagem. Mais que isso, ver o texto de sua 

autoria divulgado numa revista157 (e é sempre pertinente indagar sobre os critérios da escolha 

dos relatos publicados) produz vários efeitos, desde um lugar de distinção ao/à autor/a, 

passando pelo uso do exemplo como discurso que prescreve algo modelar aos demais docentes, 

até o investimento numa ideia de coletivo ao qual todos pertencem e em prol do qual todos 

devem trabalhar com afinco. Sentir-se integrando a dita grande obra de construção de uma nova 

escola, e receber a tarefa de preparar os cidadãos do amanhã, supõe-se, surtiria efeito positivo 

junto aos/as que precisavam ser cooptados/as pelo projeto.  

A “ação” e a “prática” são vistas em documentos datados da década anterior, 1920, 

como os de autoria do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Aí falava-se em 

transformações nos métodos de ensino, de modo condizente com “práticas mais modernas e 

 
157 Alguns relatos de docentes participantes das Semanas Educacionais foram publicados na Revista de 

Educação. É o caso de “As Semanas de Educação através os relatórios de assistentes” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936d, p. 15). 
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eficientes” (BRASIL, 1920b apud LUCAS, 2021, p. 43). Isso se refere à expansão das indústrias 

e à necessidade de formação de trabalhadores para nelas atuarem, assim como a mudanças na 

organização e nos objetivos das Escolas de Aprendizes Artífices, uma vez que “os mestres e 

contramestres” dessas escolas “devem ser homens da pratica” (BRASIL, 1920b apud LUCAS, 

2021, p. 44). É mencionado ainda um ensino prático visando à formação do trabalhador rural, 

preparando-o, em hábitos racionais, para a modernização agrícola. Isso tudo, portanto, antes da 

consolidação da Escola Nova no Brasil. 

Ainda de acordo com Lucas (2021, p. 37), as Escolas de Aprendizes Artífices, 

vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e criadas pelo Decreto n. 

7566/1909 “deveriam oferecer o ensino profissional de nível primário e gratuito, voltado para 

a aprendizagem de ofícios como marcenaria, funilaria, sapataria, entre outros”. O texto do 

decreto traz algumas razões que justificam sua pertinência, como a necessidade de “meios para 

a sobrevivência da classe proletária gerada pelo crescimento das cidades”, e de “habilitar os 

filhos dos desfavorecidos para o trabalho que os afastaria da ociosidade, dos vícios e do crime 

e o dever republicano de formar cidadãos úteis à nação” (LUCAS, 2021, p. 38).  

Formar os corpos a fim de que criassem disposições para o trabalho, educá-los 

moralmente para que se tornassem úteis à nação e não se entregassem à ociosidade, aos vícios 

e crimes, são justificativas usadas na criação das citadas escolas. São ainda argumentos 

constantes na leitura da realidade e das pessoas, não somente habitantes das cidades que então 

se configuravam, mas dos meios rurais. Segundo Carvalho (1998), os discursos dos anos 1920 

traziam imagens dos brasileiros ligadas à doença, aos vícios, à ausência de caráter, “muito 

frequentemente sintetizadas na amorfia em que o país é figurado como organismo” (1998, p. 

138). A autora explica que, para integrantes da Associação Brasileira de Educação, educar 

significava mais do que instruir, englobando os pilares saúde, moral e trabalho. Moralizar os 

trabalhadores, seus costumes e hábitos, cuidando também do tempo livre de que dispunham, 

constituía-se como ideal que mobilizava diferentes projetos de educação/higienização da 

população (CARVALHO, 1998). Galak (2019), ao falar sobre a educação do corpo como alvo 

do processo de escolarização e das políticas públicas no Brasil e na Argentina, entre as décadas 

de 1920 e 1940, indica a cultura física como dispositivo de transmissão de uma “higiene moral”, 

visando ao melhoramento da raça e ao progresso da pátria.158   

 
158 Segundo Galak (2019, p. 04): “el cuerpo se constituye desde el segundo cuarto del siglo XX en eje central 

explícito de políticas y blanco de intervención, y su escolarización fue uno de los vehículos predilectos para tal 

fin. En esta dirección, los discursos sobre la cultura física resultaron un método de transmisión de sentidos 
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Ao que parece, as “retóricas justificadoras de la educación de los cuerpos – por la 

salud y por la pátria” continuariam presentes nos anos de recorte desta pesquisa. Além delas, 

é identificada a pauta do trabalho como formativo na educação das crianças e também o 

entendimento sobre a importância da atividade desses sujeitos em seu próprio processo de 

escolarização. Nas fontes consultadas e segundo pesquisas realizadas sobre a temática, uma 

escola do tipo ativa, da ação e do trabalho, foi preconizada pela Escola Nova catarinense. 

Bombassaro e Gaspar da Silva (2011) falam sobre a pluralidade conceitual e metodológica da 

aplicação da Escola Nova nesse contexto e citam a expressão “escola ativa” como 

frequentemente encontrada nas fontes: 

 

Perseguindo a benemerita cruzada de difundir por todos os cantos do Estado o novo 

espírito que orienta o aparelhamento escolar de Santa Catarina, o Departamento de 

Educação vem realizando, em zonas diversas, excursões, destinadas a desenvolver 

aquela orientação [...] os professores em certos pontos a fim de dar-lhes ensinamentos 

que os habilitem a realisar a obra educativa sob os novos moldes preconizados pelas 

escolas reconhecidas como mais avançadas na realização do ideal pedagógico, 

interessando da remodelação de métodos, pela adoção da escola ativa, dos centros de 

interêsse, da globalização didática, a creação de bibliotecas e clubes agricolas 

escolares etc., vêm sendo objeto dessas excelentes excursões (O LIBERAL, 22 ago. 

1936 apud BOMBASSARO; GASPAR DA SILVA, 2011, p. 415).  

 

Expressões como globalização do ensino e centros de interesse, além da menção a 

algumas associações escolares, aparecem com frequência na empiria quando o assunto é a 

Escola Nova. Essas performances locais aproximam-na de uma escola ativa, que deveria 

preparar para a vida e a coletividade. Assim, a difusão dos novos métodos de ensino adquiriu 

importância no debate sobre a implementação local da Escola Nova, porém, além da dimensão 

didática, há também a preocupação com um determinado projeto de educação como sinônimo 

de formação dos cidadãos da pátria brasileira. Uma preocupação com o social, por assim dizer: 

com os rumos da sociedade, com os fins da educação e com o lugar a ser ocupado pelos cidadãos 

formados na escola. Era necessário que, ao deixarem os bancos escolares, os egressos 

soubessem agir coletivamente e viver em sociedade quando não mais estariam sob a tutela dos 

pais e docentes. É certo que não se trata de preparar cidadãos livres e aptos a revolucionar a 

ordem estabelecida, mas formar aqueles e aquelas que garantiriam a ordem e trabalhariam pelo 

progresso. 

 
diversos, principalmente orientados como dispositivos para masificar y popularizar prácticas y discursos sobre 

salubridad y patriotismo, en su mayoría producto de políticas gubernamentales con tintes chauvinistas. 

Justamente esas dos claves de lectura son las que motivan la reflexión sobre la educación del cuerpo como 

objeto de las políticas públicas transmitidas a través de los procesos de escolarización.” 
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Aparentemente, não com a mesma força ou do mesmo modo que na proposta dos 

chamados pioneiros da educação, a dimensão filosófica da Escola Nova estava, em alguma 

medida, colocada em Santa Catarina. Não parecia ser a tônica nas discussões realizadas durante 

as Semanas Educacionais ou foco principal das teorizações dos integrantes do Departamento 

de Educação. Mas estava posta a ideia de construção de uma nova escola para um novo Brasil, 

de uma educação adequada aos ditos novos tempos, de uma nação que precisava ser estruturada 

e para a qual a educação deveria contribuir. Há que ser lembrada a premissa da escola como 

instituição social, a inserção da Sociologia no currículo do Curso Normal Superior Vocacional, 

na Reforma de 1935, e o lugar conferido aos conhecimentos sociológicos na definição dos fins 

da educação.159 

Ora, se a escola precisaria nacionalizar e civilizar o sertão, se o ensino haveria de ser 

mais ativo, se as crianças deveriam ser preparadas para a vida e o trabalho, além de aprender a 

(con)viver de modo associativo desde pequenas (daí a pertinência dos Clubes Agrícolas e outras 

associações escolares), as/os docentes precisavam receber uma formação adequada para 

conduzir esse ‘outro’ tipo de processo de ensino-aprendizagem – em que forma e conteúdo são 

relevantes. A afirmação de Valdemarin (2010, p. 11) mostra-se pertinente, quando defende que 

“os procedimentos didáticos não se reduzem aos aspectos técnicos” e que a cultura pedagógica 

deve ser compreendida “a partir da ligação entre as ideias, a teoria e as práticas desenvolvidas 

por diferentes agentes e instituições”, na interlocução entre aspectos didáticos e filosóficos. 

Analisando a instituição da “escola activa” capixaba responsável pela “renovação de 

diversos setores da educação” no Espírito Santo, em fins dos anos 1920 e início dos 1930, Berto 

(2013) indica o protagonismo do rádio, do cinema, do jornal Resumo Escolar160, além das 

bibliotecas escolares e do escotismo. Os três primeiros foram considerados os principais 

elementos porque “ainda não aplicados no Brasil” em outras reformas, de modo que poderiam 

conferir “certa originalidade” ao projeto, atendendo ao objetivo de implementar uma escola 

ativa “mais brasileira e mais capixaba”161 (BERTO, 2013, p. 113) – argumento que lembra a 

defesa do inspetor escolar Adriano Mossimann por uma “pedagogia nossa”, citada algumas 

 
159 Sobre a Sociologia no curso normal dos Institutos de Educação de Santa Catarina, após 1935, ver, dentre 

outros: Daros; Daniel; Silva (2005). 
160 O jornal Resumo Escolar havia sido “criado como elemento de propaganda da reforma, que deveria ser 

distribuído pelas escolas de todo o Estado e lido nas salas de aula por professores e alunos” (BERTO, 2013, p. 

114).  
161 Defendia-se que era preciso “adaptar a ‘Escola Activa’ ao ambiente nacional dando-lhe, quanto possível, 

uma physionomia brasileira” (VIVACQUA, 1929, p. 9 apud BERTO, 2013, p. 113). 
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páginas atrás. Outra similaridade entre as duas realidades se refere à presença de associações 

escolares. Diz a autora: as “instituições auxiliares ou complementares da escola” integravam o 

conjunto de iniciativas renovadoras no Espírito Santo, estando incluídos, neste conjunto, “as 

bibliotecas circulantes, o escotismo, os museus, a educação física, a educação estética e a 

assistência escolar – pautada na criação de caixas escolares, de círculos de pais e de assistência 

médica e dentária” (BERTO, 2013, p. 132-133). 

Na coletânea resultante de um projeto de pesquisa em rede que buscou mapear escolas 

e experiências inovadoras existentes em Portugal ao longo do século XX, Pintassilgo (2019) 

indica que propostas educacionais contemporâneas em escolas ditas diferentes, ou alternativas, 

não são de todo novidade, mas se enraízam em outras, pretéritas, como nas vinculadas à 

Educação Nova. As instituições estudadas pela equipe mostraram uma série de especificidades, 

mas também pontos convergentes, notadamente o fato de buscarem romper com a forma 

escolar. Tal conceito, compreendido como um modo escolar de socialização – que não é 

atemporal, mas flexível a variações – permitiu analisar tanto as particularidades de cada escola 

estudada quanto o que há de comum entre elas.   

Outra constatação é a de que há diversas maneiras de ser uma “escola diferente”, o que 

foi visto nas instituições pesquisadas (PINTASSILGO, 2019). O autor aponta ainda a 

polissemia, complexidade e ambivalência do conceito de inovação, que costuma ser usado 

como slogan, e defende que o ‘novo’ não é absoluto, mas uma novidade relativa. Assim, a 

inovação ocorre em relação a um contexto e a uma temporalidade em que agentes se reúnem 

em torno da implementação de transformações pedagógicas de maior ou menor grau, como 

tentativa de romper, em alguma medida, com a forma escolar.162 Para designar cada uma das 

“experiências concretas” de inovação, é usada a noção de “projeto educativo”, enquanto a de 

“modelo pedagógico”, de envergadura “ampla e transversal”, é capaz de reunir diversas dessas 

experiências e suas variações – ou seja, “podendo várias experiências comungar do mesmo 

‘modelo’” (PINTASSILGO, 2019, p. 13).  

Souza (2013) também usa a forma escolar ao abordar a escolarização da infância no 

Brasil em perspectiva histórica, fazendo menção e apresentando conceitualmente uma 

investigação desenvolvida em rede, que analisou, de modo comparado, a escola graduada em 

 
162 Nos Clubes Agrícolas Escolares, o uso de atividades agrícolas, além de outras próprias da lida com a terra e 

a natureza, pode ser visto como um indicador da busca por romper com a forma escolar. Outros indicadores são 

a organização do tempo e do espaço da escola. Inclusive, este espaço se amplia para além da sala aula, assim 

como as tarefas escolares contemplam outros âmbitos que a ultrapassam, seja as atividades rotineiras dessa 

instituição, seja aquelas que visam a uma formação eminentemente intelectual. 
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diversas realidades. O conceito de forma escolar é usado com base em Vincent; Lahire; Thin 

(2001) e diz respeito ao período (séculos XVI e XVII) em que há a autonomização da relação 

pedagógica e a constituição da escola como “espaço específico de socialização vinculada a 

existência de saberes objetivados”, em que o tempo escolar age na “regulação das condutas” 

(SOUZA, 2013, p. 25-26).  

A forma escolar instaura um “modo de socialização escolar” específico, que “se impôs 

a outros modos de socialização” e que envolve a “relação social entre um ‘mestre’ (num sentido 

novo do termo) e um ‘aluno’” a qual chamamos “pedagógica” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 

2001, p. 11).163 É essa “autonomia da relação pedagógica” que institui a escola como lugar 

específico, diferente de outros, e no qual é constituído o “tempo escolar”, também peculiar, que 

adquire o sentido tanto de “tempo da vida”, quanto de “tempo no ano”, ou, ainda, de “emprego 

do tempo cotidiano” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 13). A relação pedagógica, 

portanto, ocorre não “de pessoa para pessoa”, segundo os desejos ou as vontades do mestre, 

mas é uma espécie de “submissão” de ambos (mestre e alunos) a “regras impessoais” 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 15).  

Os autores falam ainda que a forma escolar atravessa “múltiplas práticas 

socializadoras” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 42), usando como exemplo as relações 

contemporâneas entre adultos e crianças, nas quais se observa uma tendência de transformar 

quase todos os momentos em situações educativas, cuja finalidade é a formação destes sujeitos 

(intelectual, moral, do corpo...); e, como outro exemplo, as atividades esportivas, relacionadas 

às práticas de educação do corpo:  

 

As atividades esportivas – cuja percepção mais corrente as associa menos 

espontaneamente ao ‘escolar’ – não são, apesar disso, desprovidas de propriedades da 

forma escolar. Além de serem asseguradas por especialistas de ‘educação esportiva’, 

elas impõem um mínimo de disciplina e regras na aquisição das técnicas (neste 

aspecto, opõem-se aos jogos ‘livres’, às partidas de futebol perto dos prédios onde as 

crianças moram...) e tendem a organizar esta aquisição conforme uma progressão 

programada sob a forma de seqüências sucessivas que dão lugar a exercício 

repetitivos. São ainda caracterizadas pelo fato de que tendem a constituir práticas 

corporais em práticas ‘para o corpo’, isto é, não tendo outro fim senão a educação, a 

formação dos corpos. (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 40-41). 

 

 
163 Os autores explicam o que estão tomando por “modo de socialização específico”, levado a efeito pela 

escola: “espaço onde se estabelecem formas específicas de relações sociais, ao mesmo tempo que transmite 

saberes e conhecimentos” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 17). 
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A constituição da forma escolar está ligada a mudanças mais amplas nos modos de 

viver socialmente, como a constituição do Estado moderno, a generalização da alfabetização e 

da cultura escrita, além do contexto da Reforma e da Contrarreforma na Europa, em fins do 

século XVII, com a ideia de que a escola deve ser o lugar para todas as crianças. Sobre isso, 

argumentam os autores: “colocar todas as crianças – ‘até mesmo as pobres’ – em escolas, 

aparece como um vasto empreendimento que se poderia chamar de ordem política” a fim de 

“obter a submissão, a obediência, ou uma nova forma de sujeição” (VINCENT; LAHIRE; 

THIN, 2001, p. 14).  

A escola vai se constituindo, pouco a pouco, como lugar onde quase tudo pode ser 

ensinado: ler, escrever, contar, expressar-se oralmente. Mas também é o lugar onde se ensina a 

ser saudável, higiênico e obediente, a ser perspicaz e resiliente frente aos obstáculos e aos 

insucessos, a se portar e se relacionar, a conviver em sociedade sob as normas e leis comuns, a 

crer no país, em seus ditos heróis e na soberania da nação, a trabalhar e até mesmo a trabalhar 

com a/na terra. Teria a escola, na forma como a conhecemos, passado por uma espécie de 

transbordamento, com a ampliação e diversificação dos currículos (inclusive, do conceito de 

currículo) de modo a incorporar quase tudo que pode ser ensinado e aprendido?164 Haveria de 

ser feita com mais recorrência a pergunta: o que é efetivamente escolar – ou, o que deveria, em 

cada tempo e contexto, ser considerado ‘escolar’?165 Nóvoa (2011, p. 26-27) trata do assunto e 

defende que a escola precisa de uma espécie de reestruturação, uma “recentragem”, de modo 

que possa priorizar e se responsabilizar pelo que é “especificamente escolar”. Seria o caso? 

 

4.2 ASSOCIAÇÕES ESCOLARES E A FORMAÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS 

CATARINENSES 

 

Logo nos primeiros ReEscGE, datados de 1943, foi encontrada menção às associações 

escolares. O Clube Agrícola do Aspirantado São Paulo, de Ascurra, Indaial, num dos itens de 

seu relatório, nominado “Associações Escolares”, enfatiza que “o efeito dessas instituições 

muito contribue para a disciplina do estabelecimento” e que seu “roteiro de nacionalização é 

 
164 Uma breve reflexão sobre o assunto foi publicada no jornal Pensar a Educação em Pauta, em novembro de 

2017 (PEREIRA, 2017). 
165 Um excerto do texto assinado por Taborda de Oliveira; Linhares (2011, p. 403) traz uma interessante 

observação quanto à “trama entre o escolar e o extraescolar”, que é “tecida no jogo das seleções de conteúdos 

que, por sua vez, parecem sempre associadas ao exercício de tornar escolar o que antes não o era” (Grifo no 

original). 
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ótimo” (ReEscGE, 1943_1)166. Apesar disso, não as tinha “aprovadas pelo Departamento [de 

Educação]” situação que pretendia regularizar no ano seguinte. Indica que o Clube Agrícola, 

dirigido por alunos da 4ª série A e B, estava produzindo “belas ideias” e “ótimos efeitos. É 

destacado que os alunos da escola falavam somente a língua nacional e que o Pelotão de Saúde, 

com foco na ordem e na limpeza, era composto por todos da escola. Além destas citadas, havia 

também a Biblioteca Escolar e o Jornal Escolar. Em outro tópico do relatório, sobre “O meio 

ambiente e a escola”, anunciam-se as várias festas escolares realizadas, as quais se constituíam 

em “festivais promovidos pelas associações escolares, que são um ótimo vínculo de união entre, 

pais, professores e alunos” (ReEscGE, 1943_1). 

Subsequente a este, o relatório do Clube Agrícola Escolar Monsenhor Huberto Ohters, 

do Grupo Escolar Particular São Ludgero, em Braço do Norte, Tubarão, igualmente tem as 

“Associações” como um dos assuntos. Aí é registrado que o “corpo docente entregou-se com 

afan à tarefa de bem desenvolver as associações escolares, conscientes de seu valor educativo” 

(ReEscGE, 1943_1). Para colocar em prática e aproveitar esse “valor educativo”, a escola 

mantinha Liga Pró-Língua Nacional, Clube Agrícola Escolar, Pelotão de Saúde, Biblioteca 

Escolar, Jornal Escolar, Clube de Leitura, Liga da Bondade. Os integrantes do Pelotão de Saúde, 

por exemplo, eram responsáveis pelo cuidado com a higiene das classes, do pátio e dos colegas, 

além de prestarem auxílio a dores e curativos; enquanto na Liga da Bondade, incumbida de 

premiar “bom comportamento e aplicação”, puderam ingressar os “alunos que se esforçaram” 

(ReEscGE, 1943_1). A Biblioteca Escolar, que fazia o registro de empréstimo de livros e usava 

o valor cobrado para adquirir novos, atuava possivelmente em parceria com o Clube de Leitura, 

que contava com reuniões mensais para leituras “instrutivas, recriativas, biografias” (ReEscGE, 

1943_1). 

Um dos relatórios do ano seguinte traz uma série fotográfica bastante interessante, que 

foi encontrada nas buscas pelos Clubes Agrícolas, neste caso, o Clube Agrícola Felipe Camarão, 

da Escola Mista Estadual de Duas Mamas, cujo responsável era o professor Santos Tomaselli 

(ReEscGE, 1944_4). Trata-se de 10 (dez) fotografias usadas para ilustrar o relato das 

associações, nas quais figuram o professor e as crianças, ambientadas no espaço escolar. Elas 

serão reproduzidas nas próximas páginas (Imagens 33 a 42): 

 
166 A nomenclatura ReEscGE, que significa Relatório de Escola e Grupo Escolar ou Relatórios de Escolas e 

Grupos Escolares, está sendo usada para designar esses documentos e aparece no decorrer de todo o texto para 

referenciá-los. Ao final, na listagem de Referências, a entrada de tais documentos é feita por “SANTA 

CATARINA. Relatório de Escola e Grupo Escolar”, seguida das outras informações necessárias. 
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Imagem 33 – Fotografia que abre o Relatório das Instituições Escolares (Escola Mista 

Estadual de Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 

 

 

Imagem 34 – Representação da Liga Pró-Língua Nacional (Escola Mista Estadual de Duas 

Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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Imagem 35 – Pelotão de Saúde da Escola Mista Estadual de Duas Mamas (1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 

 

 

Imagem 36 – Fotografia usada para representar a Caixa Escolar (Escola Mista Estadual de 

Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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Imagem 37 – Biblioteca da Escola Mista Estadual de Duas Mamas, no ano de 1944 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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Imagem 38 – Museu da Escola Mista Estadual de Duas Mamas (1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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Imagem 39 – Primeira fotografia usada no relatório do Clube Agrícola (Escola Mista 

Estadual de Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 

 

 

Imagem 40 – Segunda fotografia usada no relatório do Clube Agrícola (Escola Mista 

Estadual de Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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Imagem 41 – Terceira fotografia usada no relatório do Clube Agrícola (Escola Mista Estadual 

de Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 

 

 

Imagem 42 – Quarta fotografia usada no relatório do Clube Agrícola (Escola Mista Estadual 

de Duas Mamas, 1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 
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A imagem que abre o relatório das associações (Imagem 33) mostra todas as crianças 

e o professor em frente ao prédio escolar. É seguida, na mesma página e abaixo, de uma 

fotografia de meio corpo do docente Santos Tomaselli, responsável pela escola e autor do 

documento (não reproduzida neste texto). Na fotografia do grupo, ambientada em frente ao 

prédio, as crianças estão todas uniformizadas e asseadas, porém descalças. Algumas meninas 

seguram flores ou exibem laços e adereços nos cabelos. Um dos meninos está com a bandeira 

do Brasil e a mantém hasteada. O professor, disposto ao fundo, veste terno e gravata. A segunda 

fotografia, que mostra uma cena representativa da Liga Pró-Língua Nacional (Imagem 34), é 

composta por sócios meninos dispostos ao redor de uma mesa. Concentrados, eles seguram os 

álbuns de heróis e das riquezas brasileiras, cuja elaboração integrava a lista de atribuições dessa 

associação. Ao fundo, algumas meninas estão de pé olhando para a bandeira nacional. A 

primeira delas tem os braços erguidos, numa espécie de saudação ao pavilhão. 

Se as associações em seu conjunto tiveram uma função importante na política de 

nacionalização do ensino, a Liga Pró-Língua Nacional mostrou isso explicitamente, em seu 

próprio nome, que indica uma dimensão vista como fundamental na formação dos pequenos 

brasileiros – a língua. Segundo Bereta da Silva (2013, p. 02), “dentre as associações auxiliares, 

pode-se afirmar que a Liga Pró-Língua Nacional adquiriu especial relevância nos grupos 

escolares catarinenses, haja vista a própria participação do Estado no processo de 

abrasileiramento do Brasil”. Com base no estudo de uma Liga (em articulação com o Jornal 

Escolar), a autora afirma que com “seus ritos e encenações planejadas sobre um projeto de 

Brasil e de brasileiro”, a associação “integrou um projeto coletivo fundamentado na ideia de 

cultura nacional em contraposição as culturas dos descendentes de imigrantes, principalmente 

os alemães” (BERETA DA SILVA, 2013, p. 13). A associação por ela estudada promovia festas 

e cerimônias comemorativas, concursos literários, confeccionava álbuns de exaltação ao país 

(suas belezas naturais, os brasileiros considerados ilustres), integrando as iniciativas de 

nacionalização e de culto à pátria brasileira, nas quais a escola assumiu papel estratégico.167 

A imagem do Pelotão de Saúde (Imagem 35), por sua vez, exibe duas bandeiras: a da 

pátria brasileira e a da associação (onde há uma cruz vermelha, bem como o lema “saúde, força, 

 
167 Bittencourt (2008, p. 66) já havia assinalado que a “Língua Portuguesa, a História do Brasil, acompanhada 

de Educação Moral e Cívica, juntamente com a Geografia, constituíram os conteúdos fundamentais para a 

formação nacionalista e patriótica, sedimentando o culto aos heróis e a criação de ‘tradições nacionais’ nas 

aulas e nas festas cívicas”. 
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alegria”)168. As crianças vestem camisas brancas e calças curtas escuras. O professor segue 

usando terno. Uma das crianças está com vestimenta branca, que faz menção ao Pelotão e ao 

uniforme próprio usado na associação. Segundo Metelski (2018, p. 61), os Pelotões visavam “à 

educação da saúde e à educação sanitária” e, como práticas escolares, deveriam “corrigir falhas 

e hábitos indesejados”, trabalhando não somente por “efeitos imediatos”, mas “para a 

contribuição do acervo de conhecimentos que as crianças levariam da escola para refletir 

futuramente”. Com sua bandeira e sob o lema “saúde, força, alegria” os Pelotões 

“representavam a importância da criação de filhos fortes para servirem à nação”, isso porque 

“sem saúde não poderiam se estabelecer homens fortes para o trabalho, sem saúde e trabalho, 

não poderia haver alegria” (METELSKI, 2018, p . 115).169 

A fotografia usada no relatório da Caixa Escolar (Imagem 36) é bastante curiosa – 

talvez pela dificuldade de representar de forma imagética o objetivo dessa associação.170 A 

escolha foi, então, mostrar as crianças em forma, cuidadosamente alinhadas em fila dupla, como 

se estivessem preparadas para um desfile cívico, do tipo miliar. Um dos meninos porta o 

símbolo nacional. Todos estão parados, com o braços para baixo (em posição de sentido) e 

olham em frente. Nenhum deles sorri e praticamente ninguém mostra qualquer traço de 

 
168 Segundo Metelski (2018, p. 110-111), “nas ocasiões cívicas e nos desfiles, os membros dos pelotões de 

saúde se destacavam pelo uso dos distintivos que usavam no braço e pelas flâmulas que carregavam, sendo 

sempre elogiados pelo garbo quando marchavam nas paradas”. Em seus alvos uniformes, assim como na 

flâmula da associação, era usado o símbolo da cruz vermelha que “fundamentava-se nos princípios da 

associação Cruz Vermelha e representava, nas escolas, as pessoas encarregadas pelo trabalho sanitário como 

legítimos representantes de um exército. O uso dos distintivos também se igualava ao dos enfermeiros que os 

utilizavam no braço durante suas missões em guerra. Na orientação geral dos pelotões de saúde, prescrevia-se o 

seguinte uniforme para a seção feminina: avental branco, cruz vermelha no braço esquerdo e bibi [tênis] branco 

com a cruz vermelha. A seção masculina deveria usar calça comprida branca, camisa da mesma cor e a cruz 

vermelha no braço esquerdo. Todos deveriam utilizar um bibi branco, também bordado com uma cruz 

vermelha. O uso do uniforme era obrigatório e rigoroso”. Após o Decreto nº 2.991/1944, “que instituiu as 

associações auxiliares da escola nos estabelecimentos estaduais, municipais e particulares, substitui-se a cruz 

vermelha original [...] pela cruz vermelha de malta”. 
169 Carvalho (1998, p. 143) já havia lembrado sobre a defesa por “encher de gente sã o imenso território do 

Brasil” e sobre os projetos que buscaram “vitalizar pela educação e pela higiene”, endereçados tanto ao país 

quanto aos seus habitantes. 
170 De acordo com Zonin (2016), a Caixa Escolar foi criada em Santa Catarina pela Lei n. 1.130, de 28 de 

setembro de 1916, com a finalidade de contribuir com a frequência escolar, tendo os alunos pobres como foco 

especial. Essa instituição objetivava o “fornecimento de vestuario e calçado aos alumnos indigentes”, 

“assistencia medica e fornecimento de livros, papel, penna e tinta aos mesmos alumnos”, “acquisição de livros, 

estojos, medalhas, brinquedos etc., para serem distribuidos, como premios, aos alumnos mais assiduos, mais 

applicados ou de maior merito”, “fornecimento de lunches aos alumnos pobres” (SANTA CATARINA, 1916 

apud ZONIN, 2016, p. 149). Interessante notar que as prescrições para a Caixa Escolar datadas de 1916 

apresentam uma série de elementos que podem ser identificados com um repertório associativista. São citados 

os sócios, que poderiam ser classificados como “fundadores”, “beneméritos” ou “contribuintes”; bem como a 

diretoria, que seria composta por “presidente, tesoureiro, secretário e três fiscais, eleitos pela assembleia geral 

dos sócios, cujo mandato teria duração de um ano e as funções exercidas gratuitamente” (ZONIN, 2016, p. 

149). Há ainda menção a atribuições, direitos e deveres desses agentes.  
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espontaneidade: há pequenas e tímidas exceções ao fundo, onde cabecinhas curiosas ousam 

desalinhar a formação tentando enxergar o que estaria ocorrendo à frente da longa fila. O 

professor, altivo, também olha para a frente, porém numa direção diversa das crianças, ao mirar 

a câmera fotográfica.  

A Biblioteca da Escola Mista Estadual de Duas Mamas, conforme é visto na Imagem 

37, era composta por uma pequena estante com alguns livros e que, na parte superior, tinha uma 

espécie de altar para Getúlio Vargas, contendo seu retrato e um vaso de flores. Nereu Ramos, 

interventor de Santa Catarina, divide espaço com o chefe da nação, e tem sua fotografia 

pendurada à parede, em local imediatamente acima da estante, o qual é, apenas em parte, 

mostrado pela representação. Ao lado esquerdo da estante há um armário com porta, que 

igualmente exibe uma fotografia de Vargas (a mesma, em tamanho maior), além de uma 

imagem da bandeira do Brasil. Entre os dois móveis, está o estandarte símbolo nacional, só que 

de tecido e no tamanho usado para as diversas solenidades escolares. Especialmente na estante, 

os livros e objetos estão arrumados e deixam transparecer um cuidado com sua disposição.  

Já o Museu Escolar (Imagem 38), consiste numa pequena estante similar à da 

Biblioteca, na qual se encontram exemplares variados. Há pedras, diversas borboletas, animais 

(partes) aparentemente taxidermizados, além de garrafas de vidro de diferentes tamanhos, cujo 

conteúdo não é possível identificar. Petry (2012, p. 92) verifica diversos “modos de apropriação 

do conceito de museu e de suas formas de operacionalização”, como a “reunião de objetos de 

diferentes naturezas recolhidos e organizados especialmente para o ensino escolar”. Tomando 

inventários datados de 1941 e 1942 como fontes, indica que nem todos os museus escolares de 

Santa Catarina apresentaram “diversidade de artefatos” e que algumas listagens pesquisadas 

incluíam apenas móveis; outras, os demais artigos.171 Ainda de acordo com a autora, a descrição 

dos utensílios, “tanto de ordem organizativa (mobiliário), quanto de ordem didática (quadros, 

pequenos animais, exemplares de rochas, entre outros artigos), sugere uma lógica de 

constituição do acervo que se relaciona com um princípio pedagógico ao qual o museu se 

vincula” (PETRY, 2012, p. 92). 

O Clube Agrícola Felipe Camarão é o que mais possui fotografias neste relatório da 

Escola Mista Estadual de Duas Mamas, totalizando quatro (Imagens 39 a 42). O professor 

 
171 A autora apresenta uma amostra de objetos descritos num dos inventários, na qual é possível identificar 

desde “casco de tatu”, “casulo de seda”, “couro de cobra”, “crânio de cão”, “cupinzeiro”, “esqueleto de gado”, 

“garrafa com jararaca”, até “pombo de pedra feito pelos índios”, “blusa antiga de senhora” e “pedras diversas” 

(PETRY, 2012, p. 93).  
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Tomaselli informa que ele havia sido fundado em 10 de junho de 1940, contava “atualmente” 

com 45 sócios e tinha à disposição um terreno retangular no qual eram plantadas hortaliças e 

cereais, além de uma faixa lateral do mesmo reservada ao cultivo de flores. No que se refere à 

disposição das espécies cultivadas, o desenho da planta do terreno (Imagem 43) confirma e 

complementa o que se deduz ao ver as fotografias: 

 

Imagem 43 – Planta do terreno do Clube Agrícola Felipe Camarão (1944) 

 

Fonte: ReEscGE, 1944_4. 

 

Na sequência do relatório do Clube, o professor discrimina as espécies existentes: 

alface, cebola, couve, cenoura, rabanete, milho, feijão, aipim, além de “diversos tipos de flores” 

no “jardim cultivado pelas meninas” (ReEscGE, 1944_4). Tinham ainda um bosque com 

árvores frutíferas. A colheita, primeiramente de feijão, havia sido vendida e o valor arrecadado 

entregue à Biblioteca para a aquisição de novos livros.  

Retomando as fotografias referentes ao Clube Agrícola, a primeira das quatro (Imagem 

39) mostra várias meninas exibindo as flores por elas cultivadas. Algumas estão com buquês 

colhidos no canteiro, retratado, por sua vez, no segundo plano da imagem. Outras capinam o 

terreno e outras ainda encontram-se agachadas junto às flores, aparentemente trabalhando no 

cuidado das mesmas. Não se trata de uma fotografia espontânea, mas planejada. Os uniformes 

estão limpos, elas estão dispostas ao longo do canteiro de modo que é possível vê-lo e vê-las 

em perspectiva. Algumas olham para a câmera fortográfica, mas nem todas. Parte mira as 

plantas e parece concentrada no trabalho. O professor fica no papel de orientador. Acompanha 

o trabalho, observa, diz algo a uma parte do grupo. Mas não realiza, ele mesmo, o trabalho na 
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terra. Devido ao (necessário) protagonismo infantil? Por estar vestido de modo inadequado, ou 

não usual, para a realização deste tipo de atividade?  

Na segunda fotografia do Clube (Imagem 40), há um grupo de meninos, 

acompanhados do professor, dispostos em primeiro plano. Exibem os nabos que aparentemente 

acabaram de colher. Praticamente todos miram a objetiva e estão agachados, tendo em mãos o 

prêmio pelo trabalho realizado e que confirma aquilo que provavelmente aprendiam: que, em 

se plantando, tudo dá. Num plano mediano da fotografia estão outros meninos. Cuidam do 

canteiro e alguns usam instrumentos agrícolas na realização da tarefa. Um ou outro olha para a 

câmera.  Da mesma forma que a imagem anterior e as seguintes, trata-se de uma cena planejada 

tanto esteticamente quanto no que se refere ao conteúdo a ser mostrado.  

Na terceira imagem, de número 41, algumas crianças aparecem trabalhando no grande 

canteiro de hortaliças, que agora é visto de outro ângulo, deixando à mostra, ao fundo, não 

apenas um pequeno rancho (já visivel na fotografia anterior), mas também parte do prédio 

escolar. Na última fotografia (Imagem 42), as crianças, possivelmente sócias do Clube 

Agrícola, mostram algo da colheita. Apesar de não estarem dispostos como um pelotão militar 

(como ocorre na Imagem 36, usada para representar a Caixa Escolar), existe uma ordenação, a 

qual sugere um momento mais natural e descontraído vivido pelas crianças, porém, não sem 

organização e disciplina. Ninguém sorri. Parecem, com isso, mostrar a seriedade e importância 

conferida à sua tarefa (ou, aquela considerada necessária de ser retratada). Em mãos, ou sobre 

as cabeças, mostram vegetais, especialmente folhas, que se parecem com grandes pés de alface 

e de repolho. Há também outros tipos de produto. Nem todos os escolares têm algo nas mãos; 

mesmo assim, posam como coautores do trabalho. Todos estão descalços.  

No ano de 1947, o gosto pelo trabalho nas associações continuava sendo cultivado, 

conforme atesta a professora da Escola Isolada Estadual de Imbuial, distrito e município de 

Mafra: “as crianças gostavam sempre de trabalhar pelas associações tanto pela L.P.L.N. [Liga 

Pró-Língua Nacional] como pelas outras” (ReEscGE, 1947_2). Segundo o relatório, havia cinco 

delas: Liga Pró-Língua Nacional, Pelotão de Saúde, Jornal Escolar, Museu Escolar, Clube 

Agrícola. Na Liga, cujo patrono não é indicado, organizavam “festinhas” e faziam sessões 

mensalmente, em que eram lidas “biografias de grandes vultos nacionais daquele mês”. Já no 

Pelotão de Saúde Osvaldo Cruz, contavam com uma pequena farmácia composta por iodo, 

álcool, arnica, Mercúrio cromo, Melhoral e Instantina. A associação era responsável por fazer 

curativos, limpar a sala de aula diariamente e o pátio “de recreação” semanalmente, além de 
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lavar a escola mensalmente. Nas reuniões dos sócios eram lidas “descrições sobre o asseio” e, 

algumas vezes “um dos membros da diretoria falava sôbre a higiene escolar”. Anunciam as três 

principais funções do Pelotão: “zelar pela limpeza do prédio, cuidar da higiene e prestar 

socorros de emergências”, em torno das quais trabalhariam “todos juntos para ir sempre 

avante”. Esta parte do documento é finalizada com um “Tudo pelo nosso pelotão de saúde e 

pela Pátria” (ReEscGE, 1947_2).172   

Na mesma escola, o Jornal, de nome “O livro”, circulava mensalmente. O conteúdo 

era composto por “escritas, descrições, poesias, vultos nacionais, desenhos, anedotas, 

perguntas, casamentos, nascimentos etc”. A listagem, no que se refere ao conteúdo, sugere que 

o Jornal não se limitava aos muros da escola. Porém, quanto ao público leitor, sim, pois eram 

escritos dois exemplares por mês: um para a escola, outro para o Departamento de Educação.  

Os planos desta associação envolviam trabalharem com interesse “para ir sempre avante o nosso 

pequeno jornal ‘O livro’”. Um “Tudo para o progresso do Brasil” corrobora a intenção e finaliza 

o relatório (ReEscGE, 1947_2). No Museu Escolar Floriano Peixoto mantinham “uma coleção 

de produtos agrícolas: as diversas qualidades de feijão, trigo, arroz, centeio, milho, sementes de 

melancias, abóboras, pepinos etc.” Essa coleção dividia espaço com outras, formadas por 

“penas de aves”, “pés de animais”, “ninhos” de pássaros. As crianças traziam, no decorrer do 

ano, diversos desses “objetos” para o museu que, por sua vez, exercia a função de uma 

“interessante instituição puramente educativa e um poderoso auxiliar no ensino da historia 

natural” (ReEscGE, 1947_2).   

Por fim, tinham o Clube Agrícola Dª Darci Vargas, cuja fundação está indicada como 

4 de julho de 1947 – o que não necessariamente atesta o início das atividades de maneira geral, 

mas pode estar se referindo aos trabalhados do ano letivo.173 A diretoria havia sido eleita “após 

breve palestra”. Tendo isso feito, os associados iniciaram a lida com o terreno do Clube, 

“limpando, queimando” e virando a terra para o cultivo de “sementes de verduras” (ReEscGE, 

1947_2. Plantaram também milho, feijão, pepino, alho, linhaça, alface, couve, tomate, nabo. As 

plantas se encontravam “bonitas e viçosas”. Ainda não tinham colheita, “saldo de venda”, 

 
172 “As práticas de higiene dos pelotões de saúde iniciaram, nas escolas catarinenses, fundamentadas em dois 

pontos essenciais, a limpeza interna (corporal) e a externa (dos objetos e prédios). [...] O projeto de educação 

escolar, formulado pela racionalidade médica, inseria nas escolas atividades de vigilância e criava, ao mesmo 

tempo, uma tradição de preceitos médico-higienistas, até então não reconhecida.” (METELSKI, 2018, p. 65). 
173 Esse possível duplo sentido da expressão “data de fundação” dos Clubes Agrícolas foi tratado no capítulo 3 

desta tese. 
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registro do Clube e ferramentas agrícolas. Mesmo assim, mantinham a crença de que “Seja tudo 

pela riqueza do Brasil” (ReEscGE, 1947_2).   

No período coberto pelos ReEscGE, a quantidade de associações escolares e os tipos 

existentes variam bastante. Uma já citada neste texto, a Escola Mista Estadual de Guiguer Novo, 

além de Clube Agrícola, indica, no ano de 1947, a existência de Liga Pró-Língua Nacional, 

Liga da Bondade174, Pelotão de Saúde, Museu Escolar, Biblioteca Escolar, Jornal Escolar e 

Caixa Escolar (ReEscGE, 1947_3). As associações escolares foram centrais na renovação 

pedagógica que se buscou implementar em Santa Catarina no período de recorte da pesquisa e 

consideradas decisivas tanto na configuração de uma escola ativa quanto na expansão dessa 

escola para fora de seus muros. A proposta visava à formação integral das crianças, na qual a 

educação intelectual, mas também do corpo, estética e moral eram representativas.  

As associações escolares constituíam-se, no dizer de Otto (2012, p. 91), como 

“instituições internas aos estabelecimentos escolares” que “cooperavam para a socialização dos 

alunos em situações que, possivelmente, viveriam quando se tornassem adultos”, possibilitando 

que “vivenciassem as parcerias e os problemas relacionados à participação em uma associação”. 

Relacionadas à proposta de uma escola ativa, eram vistas como forma de dinamizar as práticas 

pedagógicas, proporcionar o diálogo entre alunos e professores, assim como o protagonismo 

das crianças e sua participação nas atividades escolares (OTTO, 2012). A autora destaca ainda 

as noções de interesse e cooperação: via associações, os escolares trabalhariam “com prazer, 

criando e pesquisando”, numa escola que ensinasse a “viver em sociedade, e não de forma 

isolada” (OTTO, 2012, p. 59-60). 

Uma busca175 mais detalhada na Revista de Educação a fim de identificar quais 

associações escolares fizeram parte incialmente da Reforma Trindade e como eram então 

chamadas (se associações, instituições ou outra) levou à seguinte conclusão: no n. 1 da Revista, 

 
174 O trabalho de Otto (2012) aponta que o foco da Liga da Bondade era “‘levantar a moral dos alunos’, pois se 

acreditava que o caráter de cada um poderia ser modificado com a prática de bons hábitos e os pequenos 

costumes se tornariam permanentes. Do ponto de vista prático, a orientação era de que os grupos fossem 

inicialmente constituídos por alunos ‘completamente bons’, que servissem como exemplo aos outros. Eles 

deveriam ser bons não apenas na escola, mas também em sua vida externa” (OTTO, 2012, p. 76-77).  
175 A pesquisa foi realizada usando a opção “localizar” do programa PDF, formato em que se encontram os 

exemplares da Revista de Educação disponibilizados pela Hemeroteca Digital Catarinense. A existência da 

ferramenta e a disponibilização das revistas neste formato foram fundamentais para o tipo de levantamento (que 

não seria possível recorrendo a fotografias/imagens em JPG, comumente usadas no trabalho de coleta de 

documentos impressos nos espaços de guarda de memória). No entanto, é prudente dizer que se trata de um 

resultado aproximado, uma vez a optical character recognition (OCR), ferramenta de busca das palavras, é um 

tratamento dado a um material textual convertido do suporte do papel para o formato digital, motivo pelo qual 

um ou outro caractere pode eventualmente não ser reconhecido. 
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são citados Clube Agrícola Escolar e Caixa Escolar. Fala-se em Museu – sem a denominação 

‘escolar’, no entanto, referindo-se a local com coleções de folhas, animais, portanto, evocando 

um dos sentidos identificados por Petry (2013). Na Revista de Educação n. 2, aparecem Clube 

Agrícola Escolar e jornais (aparentemente no sentido do Jornal Escolar); na Revista de 

Educação n. 3, está novamente o Clube Agrícola Escolar, acompanhado da Caixa Escolar, das 

Bibliotecas Escolares (quanto a estas, trata-se de um anúncio para venda de livros, não 

aparecendo o uso da denominação “associação escolar” ou similar). Na Revista de Educação n. 

4 e 5, estão nominados Clube Agrícola, Biblioteca Escolar, Jornal e Museu. No n. 6 da Revista, 

há Clube Agrícola, Caixa Escolar, Biblioteca Escolar, Jornal. Por fim, no número 7: Clube 

Agrícola, Biblioteca, Jornal, Museu, Caixa Escolar.176 

Ocupando duas páginas inteiras na edição de 01 de maio de 1938 do jornal A Gazeta, 

a notícia “Instrução Pública” traz um quadro com algumas dessas instituições escolares. Nesta 

ocasião, elas são chamadas tanto de “organizações escolares” quanto de “associações 

escolares”. A listagem contempla Jornais Escolares, Caixas Escolares, Clubes Agrícolas e 

Bibliotecas Escolares, conforme é possível verificar no recorte disposto na Imagem 44 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 Quanto às denominações usadas para as associações, há algumas pistas. As Caixas Escolares são chamadas 

de “instituições sociais” por Antônio Lúcio (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936a, p. 08); na programação da 

Semana do Professor em Palhoça, é usado “instituições escolares” tanto de maneira geral, quanto para se referir 

aos Clubes Agrícolas (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936b, p. 06, p. 07); um artigo sobre Caixa Escolar a 

denomina como “uma das instituições escolares” que merecem “a melhor das atenções dos bem intencionados” 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 48); na Portaria n. 4, de 13/01/1937, sobre Bibliotecas Escolares, estas 

são chamadas de “uma das mais úteis instituições escolares” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1937, p. 25). 
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Imagem 44 – “Organizações Escolares existentes no Estado até 30 de abril de 1938” 

 

Fonte: Instrução... (1938, s. p.). 

 

 

No recorte de jornal (Imagem 44), é indicada a existência de 120 Clubes Agrícolas 

“até 30 de abril de 1938”. Além deles, há 164 Caixas Escolares, 516 Jornais Escolares e 82 

Bibliotecas Escolares. Quanto aos Clubes Agrícolas, os municípios de Itajaí e Tubarão lideram 
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quantitativamente, com 19 Clubes cada um, seguidos por Blumenau, com 18 e Canoinhas, com 

11.  

As quatro associações/organizações escolares acima nominadas são, de maneira geral, 

as mesmas localizadas na Revista de Educação (nesta também foi identificada a menção aos 

Museus Escolares). Apesar de não se tratar de um levantamento completo, é possível ao menos 

dizer que tais associações existiam em algumas escolas primárias entre 1935 e início de 1938. 

Os demais tipos provavelmente seriam incorporados ao conjunto nos anos seguintes. Também 

não se pode precisar uma única denominação usada para designar tais agrupamentos de 

estudantes, pois eram chamadas de pelo menos três formas: instituições escolares, associações 

escolares, organizações escolares.  

Ainda sobre o assunto, o livro Nacionalização do Ensino – aspectos políticos traz 

algumas informações. Seu autor, Ivo D’Aquino, é apresentado como secretário da Justiça, 

Educação e Saúde do Estado e professor de Direito constitucional da Faculdade de Direito de 

Santa Catarina. Na parte em que expõe dados sobre o Ensino Primário (“extraídos” de relatório 

do interventor Nereu Ramos referente ao ano de 1941), o autor apresenta um quadro 

demonstrativo da evolução das associações entre 1938 e 1941, o qual é reproduzido a seguir, 

no Quadro 15:  

 

Quadro 15 – Associações Escolares em Santa Catarina (1938-1941) 

Especificação Dados numéricos 

 

1938 1939 1940 1941 

 

Associações de pais e 

professores 

-- 22 108 281 

Bibliotecas (para alunos) 213 242 299 540 

Bibliotecas (para docentes) 117 83 121 183 

Caixas escolares 757 1.139 1.040 1.672 

Clubes agrícolas 143 209 301 606 

Clubes de leitura 19 17 18 152 

Clubes desportivos -- 23 32 40 

Conselhos escolares 11 24 7 76 

Jornais 79 127 91 432 

Ligas da bondade 3 16 23 229 

Museus 71 36 169 397 

Pelotões de saúde 13 17 64 741 

Fonte: D’Aquino (1942, p. 184). 
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Nos dados mostrados por Ivo D’Aquino, é evidente o crescimento quantitativo em 

todos os tipos de associações representadas. O número de Clubes Agrícolas, por exemplo, mais 

que quadriplica no intervalo de três anos. O final do recorte temporal do Quadro coincide com 

o período em que as associações passaram a se tornar obrigatórias nas escolas e este poderia ser 

um dos motivos para o fenômeno. Mas haveria outros? Talvez o crescimento quantitativo de 

unidades escolares. Porém, recorrendo à mesma fonte, é possível constatar que, apesar de terem 

sido fundadas novas escolas primárias vinculadas ao poder público, isso não ocorreu na mesma 

proporção que a reta ascendente sugerida pelo Quadro 15 quanto ao número de associações 

escolares. Isso porque, no ano de 1938, são registradas 1.922 unidades escolares existentes em 

Santa Catarina, e no ano de 1941, um total de 2.337 (D’AQUINO, 1942). Na mesma fonte, 

consta que dentre as “unidades escolares” existentes no ano de 1941, 19 eram de pré-primário 

infantil, 2.221, de “fundamental comum”, 28 de “fundamental supletivo” e 69 de 

“complementar”. Ou seja, para o assunto das associações escolares, mesmo que se considere as 

2.221 unidades em que era oferecido ensino primário regular (fundamental comum), não se tem 

um crescimento na mesma proporção que as citadas associações. 

Conforme anteriormente mencionado, antes de serem caracterizadas, nos anos 1940, 

como conjunto de associações regulamentadas pelo Departamento de Educação, algumas 

dessas “associações”, ou “instituições”, já “faziam parte do cotidiano das escolas, caso do 

museu e da biblioteca (desde a década de 1910), da caixa escolar” (de 1916) e dos Clubes 

Agrícolas (PETRY, 2013, p. 100-101). No ano de 1944, por sua vez, o Departamento de 

Educação regulamentava “as seguintes associações: liga pró-língua nacional; biblioteca; jornal 

escolar; clube agrícola; círculo de pais e professores; museus escolares; centros de interesse; 

liga de bondade; clube de leitura e pelotão de saúde” (SANTA CATARINA, 1944c apud 

PETRY, 2013, p. 100). Em anos anteriores, como 1942 e 1943, as normatizações do 

Departamento apontam também a Caixa escolar, a Cooperativa escolar de consumo, o Orfeão 

e a Sopa escolar como integrantes do conjunto de associações (PETRY, 2013, p. 100).  

Assim, o que é considerado associação escolar é um tanto cambiante e tal listagem, 

segundo a mesma autora, variava de acordo com o ano e com o suporte de veiculação da 

informação. Um relatório referente ao ano de 1942 (SANTA CATARINA, 1943) apresenta um 

panorama das associações existentes por município e confirma o indicado por Petry (2013) 

quanto à presença da Caixa, da Cooperativa, do Orfeão e da Sopa. O Quadro 16, reproduzido a 

seguir, traz essas informações: 
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Quadro 16 – “Associações e organizações escolares” (Santa Catarina, 1942) 
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Araranguá 93 1 76 16 2 5 4 0 0 6 2 0 0 205 

Biguassú 8 1 2 5 2 7 1 0 0 8 0 1 1 36 

Blumenau 29 1 55 29 3 10 39 12 3 21 0 1 0 203 

Bom Retiro 28 1 16 6 8 10 23 19 3 10 1 1 0 126 

Brusque 42 1 42 16 6 33 36 7 2 18 3 1 3 210 

Caçador 5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13177 

Camboriú 15 1 14 3 0 1 20 0 1 2 1 0 0 58 

Campo Alegre 9 0 9 3 1 6 9 0 0 5 0 0 0 42 

Campos Novos 14 15 7 14 11 12 32 12 15 15 19 2 4 162178 

Concórdia 61 2 21 18 9 2 21 13 25 18 0 0 0 190 

Canoinhas 18 2 10 21 5 6 11 2 7 17 11 0 1 111 

Cresciúma 49 1 42 34 1 3 16 2 0 5 2 0 4 159 

Cruzeiro 19 2 19 16 10 10 22 12 25 27 14 0 1 177 

Curitibanos 14 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 21 

Florianópolis 23 6 8 12 5 12 22 5 2 10 2 4 2 113 

Gaspar 14 0 15 6 2 5 3 1 2 11 0 0 0 59 

Hamônia 43 2 30 9 4 31 22 5 3 17 9 1 0 176 

Imaruí 17 0 4 1 1 4 4 3 2 1 2 1 1 41 

Indaial 23 2 17 11 5 22 16 6 12 10 4 0 0 133179 

Itaiópolis 18 0 23 4 0 2 3 0 6 6 1 0 1 64 

Itajaí 73 2 36 22 2 18 54 2 2 22 5 1 1 240 

Jaguaruna 17 0 1 5 0 6 11 0 0 0 0 0 0 40 

Jaraguá 33 3 29 4 2 7 17 2 6 7 2 2 3 117 

Joinvile 34 6 51 52 9 37 56 5 3 41 13 2 1 310 

Lajes 53 1 2 6 4 12 6 6 1 10 1 1 0 103 

Laguna 25 2 4 4 3 18 5 3 2 7 2 0 1 76 

Mafra 11 1 1 2 0 3 15 0 2 4 1 0 1 41 

Nova Trento 23 0 27 3 0 15 24 2 1 6 1 0 0 102 

Orleans 17 0 10 12 6 23 35 13 1 27 25 0 1 170 

Palhoça 52 1 43 3 2 4 5 4 2 8 0 1 1 126 

Paratí 24 0 17 1 0 18 21 0 0 5 0 0 0 86 

Pôrto Belo  6 0 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 

Pôrto União 10 2 9 7 4 6 14 4 8 13 1 2 0 80 

Rio do Sul 55 7 63 67 28 72 83 55 62 79 31 2 6 610 

Rodeio 27 2 6 14 3 29 24 3 6 20 1 3 1 139 

S. Francisco 6 0 3 1 1 3 4 0 1 0 0 0 0 19 

S. Bento 22 3 21 14 1 14 13 0 1 0 1 0 1 91 

 
177 A soma totalizaria 10 e não 13 associações. 
178 A soma totalizaria 172 e não 162 associações. 
179 A soma totalizaria 128 e não 133 associações. 
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S. Joaquim 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

S. José 15 3 17 13 8 7 22 22 1 16 3 1 1 129 

Tijucas 28 2 6 5 1 2 8 1 4 18 2 1 1 79 

Timbó 24 1 16 13 10 19 24 6 5 18 2 1 0 139 

Tubarão 41 11 10 6 7 21 9 8 1 41 5 1 1 162 

Urussanga 25 2 15 41 9 13 26 5 1 33 27 2 0 199 

Xapecó 61 2 17 9 5 5 12 20 17 42 11 0 2 203 

 

TOTAL 

 

1.231180 

 

80181 

 

829182 

 

530 

 

180 

 

539 

 

808 

 

261 

 

235 

 

624 

 

205 

 

33 

 

40 

 

5.595 

Fonte: Santa Catarina (1943). 

 

Os 44 municípios acima representados somavam, de acordo com a fonte, um total de 

5.595 associações escolares no ano de 1942, quantidade distribuída em 13 tipos de “associações 

e organizações”: Caixa Escolar, Cooperativa, Liga Pró-Língua Nacional, Biblioteca, Clube de 

Leitura, Jornal, Pelotão de Saúde, Liga da Bondade, Círculo de Pais e Professores, Clube 

Agrícola, Museu, Sopa Escolar, Orfeão. Considerando os números, a Caixa Escolar é a mais 

representada, seguida da Liga Pró-Língua Nacional, do Pelotão de Saúde e do Clube Agrícola, 

nesta ordem. Quanto a este, havia um total de 624. Sua distribuição por município mostra que 

Rio do Sul era o primeiro em quantidade, com 79 Clubes Agrícolas, seguido de Chapecó 

(“Xapecó”), com 42 Clubes, Joinville, com 41, Tubarão, igualmente com 41, Urussanga, com 

33. Interessante observar que, destes municípios, Chapecó não aparece representado nos 

ReEscGE compilados pela pesquisa. Quanto ao conjunto de associações que integram o 

Quadro, é Rio do Sul que novamente lidera em termos quantitativos, com 610. O município é 

seguido por Joinville, com um total de 310 associações, Itajaí, com 240, Brusque, com 210, 

Araranguá, com 205, Blumenau, 203, Chapecó/“Xapecó”, 203 e Urussanga com 199.  

Analisando a realidade portuguesa, Franco; Pinho (2018) indicam que práticas 

pedagógicas aglutinadas no movimento da Educação Nova mostraram inovações, como o uso 

de trabalhos manuais, do cinema, da correspondência e da imprensa escolares. Foram 

verificada, ainda “novas práticas curriculares” (“trabalhos agrícolas, assembleias, trabalhos em 

grupo”); o uso de outros espaços escolares que não exclusivamente a sala de aula (em “passeios 

pelo campo, visitas de estudo, excursões, acampamentos”); uma forma diferente de gestar o 

tempo, na qual os alunos eram partícipes (“jogos, trabalhos de pesquisa, preparação de 

conferências”); além de “novos espaços de participação social” proporcionados por 

 
180 De acordo com os demais números da coluna, seriam 1.226 e não 1.231 Caixas Escolares. 
181 De acordo com os outros números, seriam 90 e não 80 Cooperativas.   
182 Pelos dados apresentados, a Liga Pró-Língua Nacional somaria 826 e não 829 associações.  
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“associações, clubes, jornais escolares” (FRANCO; PINHO, 2018, p. 267). A educação integral 

é apontada como um dos pilares: 

 

Uma das premissas do movimento da educação nova era a educação integral do aluno, 

por forma a abranger as esferas intelectual, artística, manual, física e social. As 

aprendizagens deveriam proceder das experiências, vivências e interesses pessoais do 

aluno, que era conduzido a trabalhar de forma crítica e criativa numa escola que 

valorizava a individualidade, a cooperação e a participação (individual e grupal), as 

escolhas livres, a responsabilidade e a liberdade. (FRANCO; PINHO, 2018, p. 267). 

 

Assim como as demais associações presentes na proposta catarinense, os Clubes 

Agrícolas apresentam uma série de aspectos que os citados autores relacionam com a educação 

integral. É anunciado na empiria, por exemplo, que a escola deve ser ativa, que a criança precisa 

movimentar-se constantemente, e o Clube Agrícola ajudaria nisso. Ele seria, ademais, uma das 

fases das atividades aglutinadas em torno da Educação Física, além de uma atividade prática da 

qual se partiria para o trabalho globalizado com os assuntos do programa de ensino. Atuando 

de modo integrado entre si, o Clube e as demais associações escolares contribuiriam ainda para 

manter uma “sociedade permanente na escola”, com o cultivo do espírito de cooperação entre 

escola, família e “coletividade”. Em interlocução com o Pelotão de Saúde, levariam as crianças 

a aprender, praticar e disseminar hábitos de higiene. 

Dentre os pilares de uma educação integral, está a educação física, ou do corpo. 

Analisando esta dimensão da educação “na e para a escola” de modo articulado ao debate 

educacional brasileiro de fins do século XIX e início do XX, Taborda de Oliveira; Linhares 

(2011), afirmam que a “educação do corpo era uma dimensão essencial” nas realidades por eles 

analisadas – como a proposta de renovação da instrução pública do Paraná na segunda década 

do século XX. Sobre isso, constatam que “o corpo e sua educação deixavam de ter lugar 

secundário e passavam ao centro das preocupações do currículo que se construía naqueles anos 

de renovação da instrução pública primária” paranaense (TABORDA DE OLIVEIRA; 

LINHARES, 2011, p. 396).183 Com base na análise do programa de ensino das escolas 

primárias, verificam a presença de diversos aspectos visando à educação dos corpos infantis, 

“em sua perspectiva utilitária de preparação para o trabalho” ou “de educação dos sentidos e da 

 
183 O debate sobre educação do corpo vem sendo feito também pela perspectiva da educação dos sentidos e das 

sensibilidades. Taborda de Oliveira (2019) explica que os sentidos podem ser tomados como a via pela qual os 

humanos apreendem o mundo, mas que, ao mesmo tempo, são também construídos socialmente, nas relações 

que os sujeitos estabelecem e nas suas experiências. É a “educação dos sentidos” que permite a construção de 

“novas sensibilidades”, o que ocorre tanto na escola quanto em variados espaços, contextos, circunstâncias 

(TABORDA DE OLIVEIRA, 2019). 



242 

 

 

compensação do esforço intelectual [...] isso sem considerarmos os conteúdos da escrita, da 

geographia (com o desenho de mapas) e da geometria” (TABORDA DE OLIVEIRA; 

LINHARES, 2011, p. 396). 

Não se tratava apenas de instruir, mas de educar. A forma escolar de socialização 

incidiria sobre os corpos, transformando em alunos as crianças recebidas neste espaço 

específico. Em tal processo formativo, não parece difícil supor a importância de educar o corpo 

e, para isso, participam desde o espaço da escola, seus tempos (calendário letivo, horários 

diários e semanais, tempo ‘livre’), mobiliário e objetos, vestimentas e uniformes, programas e 

métodos de ensino, até os exames e modos de inferência sobre o que deveria ser incorporado. 

Este conjunto, resultante de “uma definição cada vez mais precisa dos tempos e espaços de 

aprender e dos tempos e espaços de brincar, como a duração das aulas, os tempos de recreio, as 

atividades permitidas e as proibidas naqueles tempos”, age na “padronização de condutas” dos 

estudantes (TABORDA DE OLIVEIRA; LINHARES, 2011, p. 405). 

A preocupação com o tempo livre foi verificada na proposta de renovação do ensino 

catarinense. Dentre os indícios constantes na empiria, um exemplo ilustrativo é a Circular n. 

116, emitida pelo Departamento de Educação em 11 de dezembro de 1942, que trata da 

“cooperação social no recreio”. Elpídio Barbosa, com seu tradicional “Saúde e fraternidade” 

(em local imediatamente anterior ao seu nome), é quem a assina como diretor do Departamento 

de Educação. O documento é redigido com base em excerto de um relatório anual, cujo autor é 

o diretor de um grupo escolar não identificado, em que trata do assunto “Cooperação social no 

recreio, na forma recomendada pela cir. N. 6, de 6-1-41”. Ou seja, uma circular com o mesmo 

tema, datada do ano anterior. Diz o diretor escolar que tanto ele quanto todos os docentes de 

sua escola, “sem exceção, cooperam nos recreios”, assim como algumas associações, tais quais 

Liga Pró-Língua Nacional, Clube Agrícola e Clube de Leitura: a primeira colaborava com seus 

numerosos álbuns; o segundo, com os “300 vasinhos com plantas ornamentais que são 

molhados, justamente, nessas horas” (dos recreios)184; o último, “com recitativos, declamações, 

etc.” (SANTA CATARINA, 1942b, p. 75). 

Menção à circular de 1941, citada pelo diretor de Grupo no excerto acima transcrito, 

foi localizada no relatório anual do Clube Agrícola Escolar Monsenhor Huberto Ohters, de 

 
184 Ainda quanto ao cuidado das plantas nos momentos de recreio: diariamente podiam ser vistos “dezenas de 

alunos com baldes e regadores orvalhando as plantinhas” e, para isso, havia sido adotada uma “tabela de zelo e 

fiscalização” a fim de que “cada dia vá uma classe ao Clube Agrícola” (neste caso, ao invés de se referir à 

associação de forma geral, a denominação Clube Agrícola é usada para designar o espaço usado para cultivo 

das espécies). (SANTA CATARINA, 1942b, p. 75). 
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Tubarão. O documento afirma que, atendendo à Circular n. 6, de 06 de janeiro de 1941, todos 

na escola seguiam trabalhando pela “cooperação social no recreio” (ReEscGE, 1943_1). O 

Instituto de Educação Sagrada Família, de Blumenau, igualmente aborda o recreio no relatório 

de suas associações escolares. Nominando-as primeiramente como “Associações escolares”, e 

depois também como “Associações auxiliares da Escola”, anuncia que, no ano de 1943, “as 

professoras muito cooperaram com os alunos durante o recreio, ensinando-lhes brinquedos 

novos e tomando parte em seus jogos infantis. Esta cooperação muito agradou aos alunos, que 

se sentiam felizes no meio de suas mestras” (ReEscGE, 1943_1). O Clube Agrícola denominado 

“Clube dos Estudantes”, da Escola Mista Estadual de Jacú-Açú, de Guaramirim, Joinville, 

indica que as crianças associadas, “na hora do recreio”, cuidavam, para que os “outros não 

jogem cascas e papeis no pátio” (dizem também que os sócios do Clube “repreendem seus 

colegas, para que não jogem durante o recreio, cascas papeis etc no chão”) (ReEscGE, 1947_6). 

Nos três casos que acabaram de ser expostos, há uma intenção em gestar o tempo livre, de modo 

que ele fosse aproveitado na obra educativa que tinha as crianças como principais sujeitos. 

Atendendo aos objetivos de mantê-las ocupadas e usar todos os momentos para atuar em sua 

formação, o recreio não poderia ser um tempo negligenciado no planejamento e nas intenções 

docentes. Chama a atenção a expressão usada pelo Departamento de Educação para fazer a 

prescrição, que é composta pelas palavras “cooperação” e “social”. Não parece se tratar de mero 

acaso.  

A educação integral incluiria ainda a construção de hábitos de saúde e higiene por parte 

dos escolares, o que ocorria não somente via estudo dessas temáticas, mas também pela 

participação em atividades práticas a elas diretamente relacionadas, como os Pelotões de Saúde. 

Além disso, algum tipo de assistência aos estudantes não parecia menos importante, conforme 

é possível constatar anos antes na Revista de Educação, em que há textos sobre assistência 

dentária e gabinetes dentários na escola. Um deles, escrito por Antonio Lúcio, inspetor escolar 

e responsável pela Revista, é intitulado “A assistência na escóla”. Inicia elogiando a iniciativa 

da “Cia. Editora Nacional, de São Paulo, que “numa feliz e digna lembrança, ofereceu um 

gabinete dentário ao Grupo Escolar ‘José Boiteux’”; isso porque “não se discute mais a 

necessidade de assistência aos escolares, e principalmente a dentária” (LÚCIO, 1937, p. 14). O 

inspetor relaciona “aparelhamento escolar” e “educação integral” no que se refere a atender ao 

objetivo de formar “os caractéres no espírito de cooperação, e, para isso, preparando homens 

sadios do corpo e da alma” (LÚCIO, 1937, p. 14).  
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A Revista de Educação contém outros artigos sobre saúde, higiene, medicina, 

exercício, como uma sequência de textos, também de autoria do próprio Antonio Lúcio, 

publicados em alguns números do periódico e utilizados por Bombassaro (2012) em pesquisa 

sobre a Educação Física em Santa Catarina nas décadas de 1930 e 1940, com foco na 

constituição de uma pedagogia racional e científica. Na Revista há ainda o anúncio de um livro 

no qual a higiene é mencionada como conteúdo. Trata-se da obra Ler e Aprender, cuja autora 

se chama Alda Fonseca. Esse anúncio é seguido de pequena resenha, que o caracteriza como 

livro “utilissimo ás escolas rurais”, de “leitura amena, sóbria e correta”, contendo 

“ensinamentos sobre a vida agricola, higiene rural, trabalhos manuais” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1936a, p. 40). Era indicado a todas as professoras das escolas isoladas, por ser 

“excelente guia, repositorio de abundantes conselhos, com uma orientação segura e de relevante 

alcance na obra educativa, sobretudo nas zonas rurais” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936a, 

p. 40). 

Os livros e as bibliotecas foram assunto relevante na proposta de renovação. O item 

“Bibliotecas escolares” do Relatório do Departamento de Educação, referente ao ano de 1936, 

explica que estavam instituídas as “bibliotécas recreativas” nas escolas normais primárias e 

grupos escolares, criadas pelo Decreto n. 713/1935. Antes disso havia “pequenas bibliotecas de 

leitura” que “não serviam para as crianças”. As bibliotecas recreativas, por sua vez, visavam 

“despertar na criança o gosto pela leitura, dando-se-lhes livros para êsse fim apropriado” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 151). O argumento usado pelo Diretor é o de que a “boa leitura” 

tinha ação sobre os “sentimentos da criança” e na “recreação do espírito”, contribuía para o 

aprimoramento da linguagem oral e escrita e para “despertar” nos pequenos “o gosto pelo 

estudo”, fornecendo-lhes “boas lições de moral e de civismo” (SANTA CATARINA, 1937, p. 

151).  

A escolha dos livros havia de ser feita com “rigoroso critério tanto pedagógico, como 

sob o ponto de vista da educação cívica e moral”. Trindade explicita que isso era realizado pelo 

Departamento de Educação, mediante o “controle de toda a leitura destinada às crianças”, uma 

vez que os livros, antes de serem disponibilizados aos seus destinatários, eram lidos pelo próprio 

diretor do Departamento ou pelos professores encarregados das bibliotecas. A explicação é 

seguida da informação de que os livros eram por estes fichados, e de que havia modelo para o 

fichamento a ser feito pelas crianças (para maior “aproveitamento” da leitura). Visando ao 

controle do “resultado obtido pela leitura feita”, as fichas respondidas pelo/a professor/a e 
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pelos/as alunos/as eram comparadas (a palavra usada no relatório é “confrontada”). (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 152). 

Naquele momento, parecia se tratar de duas ou três bibliotecas, pois são citados o 

Instituto de Educação de Florianópolis, o Grupo Escolar Dias Velho, também de Florianópolis, 

e o Instituto de Educação de Lages (neste, a biblioteca seria instalada no novo prédio, prestes a 

ser concluído). É possível constatar, então, que o projeto estava em fase inicial. A despeito 

disso, a criação de outras bibliotecas estaria ocorrendo “com base na cooperação” e quase todos 

os grupos escolares (e algumas escolas isoladas) haviam começado a organizar a sua. Como é 

de se esperar, havia um regulamento para as bibliotecas, “á maneira das Caixas Escolares” 

(portaria n. 4 de 13/01/1937). (SANTA CATARINA, 1937, p. 153).    

Dois modelos de ficha de leitura estão dispostos nas páginas seguintes do relatório de 

Trindade. No primeiro deles está escrito “Instituto de Educação”, seguido de “Bibliotécas 

Escolares” e “Ficha de leitura”; no seguinte, há apenas as duas últimas indicações. A ficha 

incialmente disposta, e que parece ser o modelo para os docentes, contém, inclusive, as 

respostas. O livro usado como exemplo é bastante ilustrativo quanto à discussão aqui 

empreendida, por manter relação direta com o objeto desta tese. Trata-se de Vida na roça, de 

Thales de Andrade (Editora Nacional, 1ª edição, 1933).  

Na ficha de leitura, no item “Opinião”, respondendo à pergunta “Encontrou algum 

conselho ou exemplo digno de ser seguido ou imitado?”, está escrito: “Incentivo á agricultura 

pedra algular da economia brasileira” (SANTA CATARINA, 1937, p. 155). Em respostas 

anteriores, sobre os personagens principais do livro, são exaltadas qualidades condizentes com 

um projeto de formação que visava educar as crianças de forma mais ampla, ou, educá-las 

integralmente: de Raul, personagem principal, são destacados “iniciativa, esforço e 

persistência”; de Joaquim, o pai, é exaltado o apoio às “boas idéas do filho”; e de Benedito, o 

fato de ser “amigo solicito” de Raul (SANTA CATARINA, 1937, p. 155). Na sequência, o 

tópico “Faça o resumo do assunto do livro” apresenta um conteúdo bastante interessante, o qual 

é transcrito a seguir: 

 

Raul, grande amigo da lavoura, resolve fazer uma roça. O sr. Joaquim, seu pai, aplaude 

a sua idéa, dando-lhe terras e os respectivos instrumentos. Raul começa o seu trabalho 

ajudado por Benedito seu amigo. Depois de tudo pronto êle faz a plantação e tem o 

cuidado de afastar as hervas e animais daninhos. 

Eis que vem a colheita e Raul ajudado por seus amiguinhos colhe os frutos de seu 

trabalho. Os esforços do menino foram bem compensados, pois, muito produziu a 

roça. 
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O trabalho de Raul foi salientado durante as aulas de agricultura pela sua professora, 

causando interêsse pela lavoura entre seus colegas. (SANTA CATARINA, 1937, p. 

156) 

 

O conteúdo do resumo e do livro, que se encontra no modelo de ficha de leitura 

apresenta bastante proximidade com a prática desenvolvida nos Clubes Agrícolas Escolares. 

Vale lembrar que ele está incluído no relatório do Departamento de Educação relativo ao ano 

de 1936, enviado pelo diretor Luiz Trindade para a instância superior, a Secretaria de Estado 

dos Negócios do Interior e Justiça. Pode-se inicialmente, com base no excerto e relacionando-

o a outras evidências, inferir sobre o lugar do projeto ruralista e dos próprios Clubes Agrícolas 

durante a gestão de Trindade e sua equipe na educação catarinense, de modo especial no que se 

refere à crença sobre a chamada vocação agrícola do Brasil e à importância do trabalho agrícola. 

Ademais, o resumo acima citado apresenta conteúdo que pode ser diretamente relacionado ao 

script para os Clubes Agrícolas: exalta a criança que é amiga da lavoura, tem iniciativa para 

encampar o plantio de uma roça, conta com a cooperação de seus amigos em tal empreitada, 

trabalha em equipe, não deixa de ter os cuidados necessários quando a roça já está plantada, 

conhece os passos, desde a concepção do projeto até a colheita, e os segue racionalmente, tem 

seus esforços compensados e colhe os frutos do trabalho realizado. Além disso, comemora que 

“muito produziu a roça” (por ter trabalhado com afinco).  

O papel dos adultos não parece menos importante: o pai e a professora estão presentes 

e exercem sua função, contribuindo naquilo que lhes é devido, mas não se colocando mais do 

que o necessário e/ou atrapalhando o protagonismo e a iniciativa infantis. Numa espécie de 

liberdade regulada, agem nos momentos certos: o pai dá apoio moral e material ao projeto do 

filho; a professora usa o projeto como exemplo e o exalta em aula. A ação da docente 

exemplifica o que se espera dela e de seus colegas de magistério: aproveitando o que traz um 

de seus alunos, aborda o assunto durante as aulas, valoriza-o, relaciona o caso trazido aos 

conteúdos escolares. Neste movimento, estimula duplamente as crianças: Raul, que é 

compensado de forma adicional por seu trabalho ao servir como exemplo aos colegas; estes, 

que passam a também se interessar pela lavoura, seguindo os passos de Raul. Há que se destacar, 

de modo adicional, que a professora/personagem não está trabalhando qualquer assunto ou 

disciplina, mas dando “aulas de agricultura”. Por fim, vale frisar que os princípios constantes 
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no excerto têm relação direta com a formação de um determinado tipo de criança/futuro cidadão 

brasileiro, condizente com um determinado projeto de país.185 

Outro livro, desta vez intitulado Minha Escola, pode ser uma boa forma de abordar um 

assunto também diretamente relacionado aos Clubes Agrícolas e demais associações escolares: 

a globalização do ensino. Na seção Noticiário, na última página do número 7 da Revista de 

Educação (1937), consta a informação de que o livro havia sido publicado pela Cia Editora 

Nacional. O autor é Antonio Lúcio, diretor da Revista, cujos artigos publicados no mesmo 

periódico foram citados em páginas anteriores. O anúncio diz o seguinte: 

 

“Minha Escola” 

Editado pela Cia. Editora Nacional, acaba de ser dado á publicidade o livro “Minha 

Escola”, do professor Antônio Lúcio, inspetor escolar da 1ª. circunscrição. 

Destinado às classes do 2º ano primário, o livro “Minha Escola” se recomenda pelo 

esmero com que foi escrito e a feliz escolha dos motivos. 

Contendo variados e abundantes exercicios no sentido da globalisação do ensino, 

traz, no final de cada capitulo, um vocabulário com o fim de auxiliar aos alunos a 

interpretação da leitura. 

Os seus trechos giram em torno da nossa escola, descrevendo cenas da vida 

escolar com suas instituições, tornando assim, alem de atraente, um guia aos 

senhores professores e um estímulo aos alunos para que aparelhem as suas casas de 

ensino com tudo quanto vem em seu auxilio. 

As suas lições são ilustradas com desenhos sugestivos, indubitavelmente 

indispensavel nos livros destinados às escolas primárias. (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1937, [p. 48?]. Grifos acrescentados). 

 

Buscando estimular alunos e guiar professores, o livro apresenta “abundantes 

exercícios no sentido da globalisação do ensino” e recorre ao cotidiano escolar e “suas 

instituições”. Há que se considerar o pertencimento de Antonio Lúcio à equipe responsável pela 

reforma educacional. O livro, portanto, não era uma iniciativa isolada, mas compunha um 

conjunto de medidas que buscavam alcançar as escolas, seus alunos e docentes. Se a afirmação 

for coerente, lembra o argumento de Adriano Mossimann e a tônica do Decreto n. 713/1935, de 

que era preciso iniciar a renovação da escola pela formação inicial e continuada de professores, 

nos princípios da Escola Ativa, pois sem pessoal docente afinado, não haveria como 

implementar a renovação. E ainda, a proposta de Mossimann sobre a elaboração de uma 

“pedagogia nossa”, inspirada nas teorias e experiências vindas de outros lugares, mas ajustada 

à realidade local – o que mostra um entendimento sobre as relações entre escola e meio social, 

em vários âmbitos. Também relacionada a esta ideia de uma “pedagogia nossa” pode estar a 

 
185 Discussão similar é objeto da tese escrita por Abreu (2014) que aborda os personagens “Pedrinho” de 

Lourenço Filho e de Monteiro Lobato, analisando projetos de formação da criança e da Pátria brasileira. 
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forte adesão, pelo Departamento de Educação, ao projeto dos Clubes Agrícolas em seu primeiro 

momento, associação que teria potencial para fazer intersecção entre a proposta da Escola 

Ativa, e seus modernos preceitos de educar crianças, e a premissa da vocação agrícola do país. 

Com isso, a educação escolar catarinense estaria articulada aos ideais de reforma social 

considerando duas esferas: a brasileira, de um país agrícola que tinha sua riqueza no espaço 

rural (bastando que fosse modernizado e reformado, de modo condizente com os novos 

tempos); a catarinense, de um estado a ser nacionalizado, em que era preciso civilizar o sertão. 

Talvez não seja demais afirmar que as expressões Escola Nova e Escola Ativa acabaram se 

convertendo, neste período, num grande guarda-chuva sob o qual professoras e professores 

abrigaram práticas variadas associadas ao ‘novo’, ao ‘moderno’. 

A globalização do ensino havia sido assunto no primeiro número da Revista de 

Educação, no escrito de autoria de João dos Santos Areão, publicado logo após o Editorial, 

entre as páginas 2 e 7. Trata-se da tese datada de 28 de outubro de 1935 e submetida aos 

membros do Congresso Ruralista de Pernambuco, intitulada “Tese – Os clubes Agricolas 

Escolares e a educação rural (Contribuição da Delegacia dos Clubes Agricolas Escolares de 

Santa Catarina ao Congresso Ruralista a se realizar em Pernambuco, em março de 1936)”. Esta 

fonte de pesquisa foi usada anteriormente, no capítulo 2, para tratar da relação entre os Clubes 

Agrícolas Escolares e a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, bem como a proposta de 

exaltação e cultivo de um sentimento nacional. Agora, sua função é trazer elementos para a 

discussão sobre a globalização do ensino, com base no que explica Areão, quando afirma que 

a contribuição dos Clubes Agrícolas Escolares na educação escolar de ambientes rurais ocorria 

especialmente em dois aspectos: a “socialização das crianças”; a “globalização do ensino”.186  

Provavelmente, tal qual fazia em seus discursos orais e escritos, endereçados aos 

docentes das escolas primárias rurais, Areão elenca áreas do conhecimento escolar que 

poderiam ser trabalhadas de modo combinado e usando os Clubes Agrícolas como ponto de 

convergência. Além disso, apresenta detalhes sobre os assuntos que poderiam ser tratados em 

cada área. O professor anuncia, inicialmente, que “o dirigente de um Clube Agricola pode, 

durante os trabalhos que executa em conjunto com as crianças sócias do Clube, incutir uma 

 
186 A mesma categorização quanto aos Clubes Agrícolas usada por Areão (a socialização das crianças; a 

globalização do ensino) é citada pela professora Leonor Olivet no texto “As Semanas de Educação através os 

relatórios de assistentes” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936d), que faz alusão ao que aprendera na Semana 

Educacional de S. Francisco. 
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soma de conhecimentos, sem os esforços exigidos quando em sala” (AREÃO, 1936a, p. 3). As 

áreas e os assuntos elencados por Areão foram sistematizados no Quadro 17, a seguir: 

 

Quadro 17 – Exemplo de globalização do ensino, segundo Areão 

Área do 

conhecimento 

Trabalho globalizado 

 

Geometria Medindo a área do terreno, levantando as plantas dos canteiros, projetando 

novos trabalhos. 

Aritmética Calculando a quantidade de sementes empregadas, os gastos com os utensílios, a 

venda dos produtos. 

Escrituração 

mercantil 

Organizando um livro caixa para o confronto entre receita e despesa do Clube. 

Geologia “Com conhecimentos práticos da quantidade de terras, classificando, 

comparando-as com as de outros lugares”. 

Botânica Observando o desenvolvimento de semestres, caules, raízes, folhas, flores e 

frutos, “podendo organizar quadros para melhores explicações, tudo com o 

auxílio dos alunos, e em palestras amistosas. Êsse assunto, como outros, oferece 

uma ótima oportunidade para a organização de pequeno museu com os mais 

variados estudos. Assim, por exemplo, sôbre as folhas: deverá ser colocada uma 

quantidade delas numa cartolina que permita o exame rápido das suas diferentes 

formas e com dizeres explicativos”. 

Zoologia Trabalhando o combate aos animais nocivos às plantas, e a defesa dos úteis. Com 

isso “o professor habilidoso poderá tirar proveito para explicações muito 

necessárias. Organizando um mostruário para estudo desses animais, não só as 

crianças se sentem satisfeitas de tal colaboração, como aprenderão 

particularidades que até então desconheciam. Conservados em alcool ou em 

formol, os animais poderão, por muito tempo, permanecer perfeitos”. 

Educação Física Os “trabalhos da horta e do pomar permitem movimentos espontâneos que 

muito contribuirão para vitalizar o organismo dos alunos. O carpir, roçar, 

transportar terra, arar, cavar, são tanto exercicios que, sem a denominação da 

educação fisica, desempenham êsse papel saliente do desenvolvimento infantil”. 

Linguagem “De todas as disciplinas escolares a linguagem é a que mais tem a lucrar com os 

Clubes Agricolas”. Na oral, “temos o conhecimento de elevado número de novos 

termos que irão enriquecer o vocabulário dos escolares, sendo que nas zonas 

coloniais, conforme disse atrás, servirá como meio nacionalizador, pois, estarão 

as crianças em constante treino da linguagem portuguesa. Na linguagem escrita, 

exercicios em aula, o professor terá bastante motivo para descrições, oficios, 

requerimentos, cartas, recibos, atas, o que muito auxilia as crianças para a sua 

completa educação. 

Conhecimentos 

agrícolas 

“O Brasil tem de ser uma república social por força de seu destino; e tem de ser, 

instintivamente, uma republica agricola, escreveu Alberto Torres”. 

Fonte: Produzido com base em Areão (1936a, p. 04-05) 

 

A descrição constante na segunda coluna do Quadro 17 apresenta uma espécie de aula 

detalhada explicando como fazer a globalização do ensino, em que ocorre a integração entre as 

áreas do conhecimento, os assuntos tratados e as atividades práticas – neste caso, ligadas ao 
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Clube Agrícola. O papel das/os docentes como orientadoras/es e das crianças como sujeitos 

ativos também integra a proposta. Muitas das ações descritas por Areão são conhecidas, pois 

fazem parte da proposta dos Clubes. Mostram que o autor conhecia o assunto que se propunha 

a tratar, afinal, não haveria de ser diferente, considerando sua proximidade com a proposta dos 

Clubes Agrícolas, seja pela função de Delegado, pelas visitas constantes às escolas junto à 

“caravana” do Departamento de Educação ou pelas diversas aulas ministradas sobre o assunto 

durante as Semanas Educacionais (palestrar sobre os Clubes costumava ser sua atribuição).  

Acerca do último tópico/linha do Quadro – os conhecimentos agrícolas – Areão, ao 

mesmo tempo em que cita Alberto Torres, estende o assunto lendo aspectos da realidade social 

e apresentando proposições. Diz, por exemplo, que o Brasil tem climas variados, além de 

ambiente propício para todas as culturas, demarcando sua riqueza quanto às possibilidades de 

produção agrícola. A despeito desta condição privilegiada, lamenta, dizendo que falta ao país a 

“mão benfeitora que semeie”, assim como uma “educação agricola”, da qual “carecemos hoje 

e continuaremos a carecer por algum tempo” (AREÃO, 1936a, p. 05). Em sua visão, os feitos 

da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, felizmente, iam na contracorrente deste quadro. 

A lição de Areão sobre o modo de encaminhar aulas, nas quais o Clube Agrícola 

assumiria a função de elemento integrador, em que os assuntos e as áreas do conhecimento 

estariam relacionados entre si pela/o docente, mostra uma proposição que considera as crianças, 

sua ação e seu interesse, bem como uma concepção de ensino e aprendizagem assentada numa 

visão integrada da realidade. Uma das formulações escolanovistas afinadas a esses princípios é 

a dos centros de interesse, elaborados pelo belga Ovide Decroly. O princípio da globalização 

em Decroly fundamenta-se “na ideia de que as crianças apreendem o mundo com base em uma 

visão do todo, que posteriormente pode se organizar em partes” (SOUZA, 2014, p. 48). 

João Areão não anuncia que sua explanação é feita com base em Decroly, ou que está 

tratando de um centro de interesse, deste autor. Chama o processo que está exemplificando de 

“globalização do ensino”. É provável que se trate de um exemplo de planejamento de aula com 

base em Decroly. Há que se considerar, inclusive, as interpretações e adaptações de uma 

proposta ou teoria educacional nos usos que os agentes dela fazem. Tratar-se-ia, neste caso, de 

um uso combinado com outras propostas aglutinadas na ampla denominação Escola Nova, ou 

Escola Ativa? Muito provavelmente Areão estava, na ocasião, lançando mão de seus 

conhecimentos pedagógicos, usando sua “caixa de ferramentas”, como nominaria Alonso 
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(2002) ao se referir a uma das adjetivações da noção analítica de repertório, o repertório 

cultural.187 

A globalização do ensino, tratada no Quadro 17, remete à expressão que consta na 

programação da Semana Ruralista, em seu terceiro dia (ver Quadro 8, no capítulo 2), na qual 

uma das temáticas tratadas é justamente “Centros de interesse. Aulas globais”. Não se tem 

acesso ao que foi discutido, mas há a informação de que o assunto foi tomado “de outra zona 

do Brasil” e adaptado por Raul de Paula e Luiz Trindade para o “ambiente sul catarinense” 

(REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 43). Conforme está dito em nota de rodapé constante 

no capítulo 2 deste texto, é interessante a parceria entre Raul de Paula, secretário da SAAT e 

ilustre visitante por ocasião da Semana, e Luiz Trindade, então diretor do Departamento de 

Educação, para ministrar essa aula aos docentes. Também há que ser grifada a ênfase conferida 

à adaptação do assunto, considerando a realidade local, algo julgado importante, inclusive, de 

ser anunciado junto ao registro escrito da programação do evento. Não se trata de iniciativa 

isolada: como vem sendo percebido ao longo deste texto, o olhar para a realidade apresentava-

se de modo um tanto recorrente. 

Anos depois, na Circular n. 121, de 21 de dezembro de 1942, endereçada aos diretores 

de estabelecimento de ensino, e cujo assunto é “Centros de Interêsse”, Elpídio Barbosa 

transcreve um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo em 12 de dezembro do mesmo 

ano (SANTA CATARINA, 1942c, p. 78-79). O texto transcrito é de autoria de Matilde 

Brasiliense188, do Departamento de Educação, intitulado “Escolas rurais e centros de interêsse”. 

A autora inicia falando sobre a “falta de preparo especializado” dos professores das escolas 

primárias rurais, fato conhecido por todos que tivessem qualquer relação com esse tipo de 

escola, quer fossem docentes, pais ou dirigentes do ensino. Apesar de estar recebendo algum 

tipo de atenção, o problema seguia “insolúvel” – entre projetos “por demais suntuosos” e 

“proposições irrealizáveis” (SANTA CATARINA, 1942c, p. 78). Frente a essa realidade, tanto 

os professores iniciantes quanto os já experientes costumavam perguntar: “Como começar? Por 

onde começar”. Fundamentada na autodeclarada experiência como docente de escola rural, a 

 
187 Neste caso, entretanto, talvez pudesse ser dada ênfase a um dos âmbitos da cultura: a educação. Um 

repertório, portanto, escolar e/ou pedagógico o de Areão? 
188 Mathilde Brasiliense foi diretora do Grupo Escolar de Piracicaba e colaboradora de Sud Mennucci em 

reforma empreendida em São Paulo (TAVARES, 2014). No jornal eletrônico A Província, destinado à 

preservação da história e da memória de Piracicaba, São Paulo, é citada juntamente a outras onze mulheres que 

estiveram no campo de batalha, especialmente na condição de enfermeiras, para enfrentar Getúlio Vargas 

durante a Revolução Constitucionalista de 1932 (Disponível em: 

https://www.aprovincia.com.br/?s=Matilde+Brasiliense Acesso em: 24 abr. 2021). 

https://www.aprovincia.com.br/?s=Matilde+Brasiliense
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autora responde: pelos “‘centros de interêsse’ rurais e oportunos” (SANTA CATARINA, 

1942c, p. 79).  

E ensina a professora: 

 

Vejamos. As matrículas estão encerradas. As aulas estão iniciadas. Sôbre a mesa um 

programa de ensino: leitura, aritmética, geometria, geografia, história, lições de 

cousas, higiene, desenho, trabalhos manuais, todos êles com os seus dez itens 

enfileiradinhos, muito bem arrumadinhos, há mais de vinte anos. 

Em mãos, um folheto da Secretaria da Agricultura “A mandioca, instruções para a sua 

cultura pelo agrônomo Paiva Castro”. 

Na primeira página, uma fotografia de raizes prodigiosas encimada pela frase “Quem 

não planta não colhe... 

Não será preciso dizer mesmo aos leigos do ensino que ótima sugestão para trabalhos 

de linguagem apresenta: descrição do quadro e interpretação da frase.  

No capítulo “Semeadura” diz o autor que há duas boas épocas para o seu plantío, que 

são de agôsto a dezembro e de março a abril. Portanto, se o mês de fevereiro foi 

empregado para pôr em ordem a classe, o de março será excelente para iniciar o 

“centro” da mandioca. 

Os itens “execução”, quantidade de estacas, solo, variedades, faculdade germinativa, 

distância entre as linhas, covas, profundidade”, orientam suficientemente a atividade 

de plantío. Mesmo que o professor nunca tenha plantado cousa alguma, sempre 

encontrará na classe algum aluno que o saiba fazer, e que deve fazer, porquanto a 

atividade deve ser das próprias crianças. O tamanho do terreno pouco importa para o 

nosso caso. Plantam-se 5 ou 6 ou 10 estacas, no que nos propomos é interessar as 

crianças, e é o que conseguiremos. (SANTA CATARINA, 1942c, p. 79) 

 

A docente continua sua explanação apresentando detalhes sobre a maneira de tratar os 

assuntos prescritos para a escola primária de modo articulado à temática em pauta – a 

mandioca.189 Descreve uma forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem que, de 

maneira geral, soa familiar a professores contemporâneos, especialmente aos que trabalham 

com projetos e de forma interdisciplinar. Indica ela que, a partir da “mandioca”, é possível 

estudar: “partes da planta, suas funções, estudo comparativo de folhas, raizes, distinção entre 

esta e caules subterrâneos, germinação”; “agua, luz e calor etc., além da fácil ligação com o 

estudo de animais que com mandioca se alimentam”, como “pacas, porcos do mato, porcos 

domésticos, ratos, formigas, lagartas e besouros”; a classificação “quadrúpedes e insetos, 

animais nocivos e animais úteis”; “quantidades de estacas” e área usada para plantio; 

“distâncias entre as linhas e as covas”; “estudos reais de comércio interno e externo, cabotagem, 

meios de transportes”; “cotação da mandioca e de seus sub-produtos”; produtos derivados da 

 
189 A informação destacada num anúncio de livro publicado na Revista de Educação remete ao mesmo assunto: 

como relacionar os conteúdos escolares às características do meio social da escola. O livro Educação Rural, da 

professora Noemia Saraiva Matos Cruz, é anunciado sob o seguinte argumento: “mostra como [a professora] 

fez ESCOLA RURAL sem abandonar o programa oficial” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936c, p. 47). 
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mandioca; estudo da geografia e da história do Brasil e do Estado; “higiene” (considerada “o 

máximo problema da nossas zonas rurais”).  

Um caminho possível para o trabalho com a higiene é exemplificado por Matilde 

Brasiliense e, segundo ela, poderia ir da extração de polvilho das raízes de mandioca até o 

estudo da fécula e da farinha, passando pela “higiene do preparo dos alimentos”, o “asseio com 

o vasilhame de cozinha” e os “cuidados com a alimentação em geral”. (SANTA CATARINA, 

1942c, p. 79). Feito tudo isso, já se estaria na época de finalização do semestre letivo, afirma. 

Mas em se tratando de um “professor de boa vontade”, ainda haveria o que fazer e encaminhar: 

 

E agora, que resta fazer o nosso professor de boa vontade? Recapitular, por em ordem 

os conhecimentos e preparar a festinha para d. Mandioca, com apólogos, diálogos, 

poesias, cantos, dramatizações compostas e executadas pelos próprios alunos, assim 

como apresentação de cartazes expressivos. E, pensando nas atividades do 2º 

semestre, poderá, aproveitando a sugestão contida no folheto que serviu de guia, 

escolher uma das culturas intercalares para o 2º centro de interêsse do ano: feijão, 

milho, ou outro qualquer com as instruções da Secretaria da Agricultura. (SANTA 

CATARINA, 1942c, p. 79) 

 

A autora finaliza respondendo negativamente à pergunta “Isto é escola rural?”, 

explicando que o uso de um ou dois centros de interesse que tivessem por tema uma planta não 

bastaria para caracterizar o trabalho de uma escola rural. A transformação de um “urbanista” 

em um “agricultor”, argumenta, era tarefa mais complexa. A despeito disso, e levando em 

consideração o problema apontado no início de seu texto – qual seja, a formação deficiente dos 

professores das escolas primárias rurais – o exemplo esboçado servia para que docentes “mal 

preparados para a escola rural ideal” ao menos se colocassem “em contato com a vida de seus 

alunos”. Ajudaria, por fim, a fazer com que as crianças futuramente permanecessem no 

ambiente rural “que é o seu” e não fossem seduzidas pela vida nas cidades (SANTA 

CATARINA, 1942c, p. 79-80).  

A proposta dos centros de interesse, desenvolvida por Ovide Decroly, está relacionada 

a uma educação que prepara a criança para a vida em sociedade e que busca conduzir esse 

processo, atentando tanto para as necessidades infantis quanto para suas relações com o meio 

social. Citando Aguayo (s/d)190, Rosso (2019, p. 106) indica que os centros de interesse 

baseiam-se em “uma necessidade ou propósito dos alunos em torno do qual se desenvolvem 

algumas matérias e atividades da escola”, em um processo de aprendizagem adequado às 

características infantis, sem fazer separações estanques entre as áreas e os assuntos, mas 

 
190 AGUAYO, A. M. Didática da Escola Nova (ed. rev.). São Paulo: Companhia Nacional, s/d. 
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conectando-os entre si. É, portanto, “um conjunto de acontecimentos concretos que, extraídos 

da experiência, agrupam-se, oferecendo explicações/descrições a uma ideia ou tema central 

predefinido”, num trabalho que é iniciado apresentando “à criança fatos e coisas em seu estado 

natural, de modo que lhe estimulem o interesse e lhe exercitem as atividades mentais e físicas”, 

trabalhando suas experiências sem fazer “divisões artificiais das ciências” e permitindo “livre 

curso à atividade espontânea do aluno” (ROSSO, 2019, p. 106-107). Recorrendo a Moura 

(1931)191, a autora recomenda que a “escolha dos centros deveria considerar a experiência e os 

interesses da criança, bem como os materiais disponíveis para sua confecção” (ROSSO, 2019, 

p. 109).  

Defendendo a necessidade de renovar a escola e de considerar a atividade infantil, 

Decroly indica que a observação é “atividade importante” na aprendizagem, “mas que deveria 

ser ampliada” com o uso da comparação e da associação, que “diz respeito aos objetos e 

conteúdos nos quais o contato com a realidade não é indispensável ou possível”, além dos 

exercícios de expressão, que compreendem todos aqueles que permitem a “tradução do 

pensamento de um modo acessível” (VALDEMARIN, 2010, p. 95-96). Ainda segundo a autora: 

 

O estudo sobre os interesses infantis – base da pedagogia – permitiria conhecer cada 

criança e estabelecer um paralelo com os interesses humanos em geral, agrupados em 

torno das necessidades naturais, do estudo do ambiente e da sociedade. Os centros de 

interesse atendiam, segundo as proposições de Decroly, às motivações do aluno e 

forneciam resposta para suas inquietações; simultaneamente, atendiam as exigências 

do trabalho intelectual, pois, valendo-se da observação, da associação das ideias 

concretas e abstratas no tempo e no espaço, organizavam as informações em conjuntos 

ordenados de conhecimentos. O princípio da globalização – presente nas atividades 

cotidianas – explica que o mundo é apreendido pelos indivíduos como totalidade, sem 

reduzi-lo a divisões arbitrárias e artificiais como aqueles presentes nos programas 

escolares. (VALDEMARIN, 2010, p. 93). 

 

Pelo que tem sido constatado, o uso dos centros de interesse na renovação da educação 

catarinense, no período a que se refere esta pesquisa, nem sempre adquiriu o sentido exposto 

pelos autores acima citados e que se referem à proposta de Decroly. Ao contrário, a expressão 

foi usada, algumas vezes, no sentido de quadro ou mural, o que não necessariamente levava a 

uma aula global, mas poderia servir como recurso para estudar um único assunto ou uma única 

área do conhecimento – portanto, sem promover a globalização do ensino. O documento citado 

a seguir parece ser um desses exemplos. Trata-se de outra circular sobre os “Centros de 

interêsse” (Circular n. 115, de 11 de dezembro de 1942). Endereçada aos diretores de grupos 

 
191 MOURA, Abner de. Os centros de interesse na escola. São Paulo: Melhoramentos, 1931. 
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escolares e assinada pelo diretor do Departamento de Educação, é redigida com base na 

transcrição de parte do relatório anual de atividades de um grupo escolar não identificado. Diz 

o diretor do Grupo, citado pelo diretor do Departamento de Educação: 

 

A fim de auxiliar o ensino e torná-lo mais intuitivo determinámos a confecção de 40 

centros de interêsse. Êsses centros foram muito bem acabados e são bastante 

intuitivos. Assim que o professorado confeccionou centro sôbre culturas brasileiras 

(café, cacáu, sêda, borracha, algodão e trigo), metais usuais, madeiras, etc. Centros de 

linguagem oral, escrita, aritmética e história. [...] A professora ......., por exemplo, 

confeccionou um centro sôbre o trigo, trazendo êsse vegetal desde a raiz até os seus 

múltiplos derivados. O Moinho do Trigo de ....... foi quem nos forneceu o material 

necessário. A professora ....... confeccionou um sôbre borracha, que a traz desde o seu 

estado primitivo (seringueira) até seus múltiplos derivados (bolas, fios, etc.), trazendo, 

tambem, fotografias sugestivas. E assim são todos os centros, nos quais se nota a 

preocupação de apresentá-los cada vez mais aperfeiçoados. O motivo por que 

apresentámos sómente 40 centros no ano corrente, foram: a) preocupação de 

confeccioná-los bem feitos e dentro das normas pedagógicas; b) reforma nos centros 

de intêresse já existentes. Reformámos muitos centros danificados, principalmente os 

existentes no museu, e que fazem parte da coleção trazida para êste estabelecimento 

na época da sua fundação. (SANTA CATARINA, 1942a, p. 75). 

 

Aqui, a expressão “centros de interesse” parece ter relação direta com os cartazes 

confeccionados, e não necessariamente com o processo de trabalhar de forma globalizada os 

assuntos e as áreas do programa de ensino. Quando o diretor escolar diz que alguns “centros” 

foram reformados, especialmente os pertencentes ao museu e originários da “coleção” trazida 

para a escola “na época de sua fundação”, pode estar se referindo, inclusive, aos quadros-murais 

conhecidos como Cartas de Parker. Talvez se tratasse de um dos primeiros grupos escolares 

fundados em Santa Catarina, ainda na década de 1910, os quais mereceram toda a atenção do 

poder público e tiveram prédio, mobiliário e material pedagógico da melhor qualidade 

possível.192 O relato transcrito, por fim, faz uma menção indireta a permanências do método 

intuitivo, quando diz que os Centros que estavam sendo confeccionados eram “bastante 

intuitivos”.193 

O entendimento da expressão centro de interesse como uma espécie de quadro, ou 

cartaz, é abordado e criticado em outros documentos, como o livro escrito por João Roberto 

Moreira, anos depois, em 1954, ou a ‘resposta’ a este elaborada por Orlando Ferreira de Melo 

no ano seguinte. O primeiro título, A educação em Santa Catarina: sinopse apreciativa sobre 

 
192 Como escolas modernas e símbolo da educação republicana, os grupos escolares começaram a ser instalados 

em Santa Catarina na década de 1910, conforme evidenciam Gaspar da Silva; Teive (2009), além de Teive; 

Dallabrida (2011).  
193 O uso combinado entre método intuitivo e ativo foi estudado por Lobo (2018), que recorre ao conceito de 

repertório para analisar tal realidade em Sergipe. 
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a administração, as origens e a difusão de um sistema estadual de educação, foi publicado por 

Moreira no âmbito da Campanha de Inquéritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elementar 

(Cileme), vinculada ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) e ao Ministério da 

Educação e Cultura, com a proposta de ser um estudo da educação na unidade federada. As 

elaborações do autor geraram uma resposta: o livro Comentários sobre a monografia ‘A 

educação em Santa Catarina’, em que Melo discute e contrapõe algumas interpretações do 

antigo professor e, então, técnico do Inep. A interpretação dos centros de interesse como 

quadros, ou murais, é identificada em Santa Catarina, além de abordada e criticada por ambos 

os autores.194 

Esporadicamente, há menções à globalização do ensino e aos centros de interesse nos 

Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, apesar de que nem sempre as expressões aparecem, 

mas alguns de seus sentidos. O Clube Agrícola Orestes Guimarães, da Escola Municipal 

Corveta, de Joinville, anuncia que tanto o Clube quanto a Liga Pró-Língua Nacional (e seus 

álbuns) auxiliavam o professor a trabalhar as disciplinas escolares (ReEscGE, 1945_5). No 

relatório do Clube Agrícola 7 de Setembro, da Escola Estadual Garúva, em São Francisco do 

Sul, é indicado que a associação “muito util para o desenvolvimento da criança, muito vem 

auxiliar os trabalhos de aritmetica e escrita e despertar na criança o amor a natureza” (ReEscGE, 

1946_2). No Clube Agrícola da Escola Mista Estadual de Jacu, em Araquari, por sua vez, o 

professor fala sobre a importância do adubo e da água para as plantas, e comenta como essa 

informação está sendo utilizada para o sucesso do cultivo no Clube, que estava com “tudo verde, 

fresco e viçoso que é um gosto ver-se” (ReEscGE, 1947_3).  

Já no relatório de 1947, do Clube Agrícola da Escola Estadual de Vila Itaió, em 

Itaiópolis, o “Centro de Interêsse” consta numa página separada, como se fosse uma associação 

escolar. Está dito que naquele mês (provavelmente setembro) haviam conseguido “elemento 

para enriquecer os nossos quadros” e que haviam adiantado “bastante os quadros com as 

ilustrações que servem para aulas” ligadas à higiene, como “hortaliças, frutas, boa mastigação, 

conservação dos dentes” e, além destes, também “outros quadros de finalidade pedagógica” 

 
194 Por outro lado, as associações escolares são assunto no qual, em parte, ambos discordam: não pela sua 

função na implementação dos princípios da Escola Nova e para que as escolas primárias fossem mais ativas, 

mas, quanto à forma adotada em Santa Catarina para incentivá-las e geri-las junto ao professorado. Enquanto 

Moreira mostra concordância com os encaminhamentos dados durante a vigência da Reforma de 1935, Melo 

defende os rumos tomados nos anos 1940 quanto às associações auxiliares da escola. O debate entre Melo e 

Moreira no que se refere à Escola Nova em Santa Catarina foi temática abordada em trabalho anterior, 

intitulado “Princípios da Escola Nova na educação catarinense em meados do século XX: olhares de João 

Roberto Moreira e Orlando Ferreira de Melo” (PEREIRA; DAROS, 2013).   
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(ReEscGE, 1947_2). Não é possível compreender exatamente a diferença entre os primeiros 

quadros citados e aqueles de “finalidade pedagógica”, o sentido que este conceito está aqui 

adquirindo. Mas é possível constatar ao menos duas coisas: que o centro de interesse está sendo 

visto como uma espécie de associação escolar, com especificidade e autonomia similares; que 

está adquirindo o sentido do quadro com as imagens a serem usadas nas aulas, visando à 

globalização do ensino.  

Os excertos trazidos nos parágrafos anteriores abordam a proposta de trabalhar de 

maneira integrada os conhecimentos escolares, tendo como articuladoras as atividades práticas 

e, especificamente, aquelas próprias dos Clubes Agrícolas. Algumas vezes, a atividade prática 

era usada como pretexto para o estudo de assuntos do programa de ensino, em outras, os 

conhecimentos aprendidos nas aulas eram aplicados no cultivo da terra, influenciando 

positivamente no resultado da colheita, conforme declara o Clube da Escola Mista Estadual de 

Jacu (acima citado). Tal característica dos Clubes, de participarem na globalização do ensino e 

renderem assuntos diversos para que isso fosse praticado, continua a aparecer no segundo 

momento dos Clubes, mas parece perder um pouco de força, ao menos nos usos feitos nas 

escolas, dos quais os Relatórios foram a maior aproximação possível nesta pesquisa. Isso 

porque a tônica destes documentos recai sobre o trabalho, especialmente o agrícola, e sua 

importância, bem como a cooperação de atuar pela Pátria brasileira. 

As possibilidades de relacionar Clubes Agrícolas e currículo escolar continuariam 

ecoando na década de 1950. O livro Clubes Agrícolas, da Série com título homônimo, lançado 

pelo Ministério da Agricultura, traz pistas quanto a isso. Nele consta o seguinte: 

 

O CLUBE AGRÍCOLA E A ESCOLA 

A nossa juventude precisa, desde a infância, ser educada no sentido prático. E para 

isto o ‘rumo ao campo’ é, sem dúvida, o lema que mais convém, por melhor atender 

a essa necessidade. 

Analisando-se os objetivos dos clubes agrícolas e as inúmeras oportunidades 

educativas que oferece o desenvolvimento dos seus planos de trabalho, dentro mesmo 

do programa escolar, só será possível uma conclusão: – o clube agrícola constitui um 

complemento indispensável às escolas, especialmente às do interior brasileiro, 

realizando o ideal da escola ativa, e, ainda mais, concorrendo para a fixação do 

elemento humano ao seu habitat e promovendo a elevação do nível da vida rural. 

A educação do jovem rurícola não fica exclusivamente adstrita a temas de estudos 

escolares, que, sendo embora o fundamento da cultura, conservam-se inteiramente 

alheios à experiência da vida. Ao contrário, o seu constante adestramento nas práticas 

agrícolas dá origem à formação de hábitos úteis, estimulando-o ao trabalho pelo prazer 

que nêle aprendeu a encontrar. 

Organizados junto às escolas, os clubes agrícolas dão-lhes vida e facilitam o ensino 

das diversas matérias, confundindo-se com a Escola em sua missão de educar – 

ministrando, porém, uma educação que atende à premente necessidade social de 

integrar o indivíduo no próprio ambiente em que se vai formando. 
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A educação rural não pode limitar-se a simples alfabetização. Ela deve ser marcada 

pelo acentuado espírito de realização que caracteriza o clube agrícola, de cujos 

trabalhos cada ponto oferece os mais variados assuntos de interêsse para o ensino.”  

(LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 69-70).  

 

Nas páginas seguintes à citada, Lima; Buhr; Lavor (1958) explicam como trabalhar 

com as disciplinas escolares por meio do Clube Agrícola. Mencionam globalização do ensino 

e também centro de interesse, aparentemente com duplo sentido. O exemplar consultado, 

localizado na biblioteca da EPAGRI, é o título número 1 da Série Clubes Agrícolas, em sua 

terceira edição (revista e ampliada, datada de 1958). Pistas sobre as edições anteriores e os 

demais títulos da coleção levam à hipótese de que a 1ª edição do livro Clubes Agrícolas ocorreu 

antes de 1944, ou neste ano (a publicação n. 4 da Série é de 1944, por exemplo). 

O excerto evidencia que alguns argumentos e algumas expressões relacionadas aos 

Clubes permanecem no debate, mas que há acréscimo de outros. No primeiro grupo estão 

“sentido prático”, “inúmeras oportunidades educativas”, “escola ativa”, “prazer” relacionados 

ao trabalho, e “ensino das diversas matérias”. Também o argumento sobre a “educação que 

atende à premente necessidade social de integrar o indivíduo no próprio ambiente em que se 

vai formando” e, talvez, “formação de hábitos úteis” (que não é novidade, mas pode estar sendo 

usado com outro sentido). A fixação ao campo é nominada de modo um pouco diferente, com 

o uso de “elemento humano” e o acréscimo de “elevação do nível da vida rural” como objetivo 

e consequência das ações educativas. Gomes (2014, p. 231), manifestando-se quanto aos Clubes 

4-S, fala em “melhoria da qualidade de vida da população” rural. Modesti (2020), por sua vez, 

ao analisar discursos sobre educação rural no Brasil (entre 1946 e 1963), trabalha com fontes 

de pesquisa nas quais expressões similares àquela são usadas para dizer do rural, de suas 

populações e da vida no campo: “elevação” das “condições de vida”, “elevação dos padrões de 

vida”, “elevação do nível cultural do povo brasileiro”, “elevação dos níveis econômicos da 

população rural”.  

Neste capítulo, vêm sendo tratados aspectos da renovação educacional da qual os 

Clubes Agrícolas foram parte integrante. Pensar a construção de uma escola diferente em outros 

tempos, de modo relacional com questões que a afligem contemporaneamente, leva à reflexão 

sobre as escolhas e seleções quanto ao que é visto como escolar, sejam os conceitos e conteúdos, 

sejam as formas pelas quais ensiná-los e aprendê-los, ou os sujeitos aos quais as ações 

pedagógicas se destinam. No caso aqui tratado, a proposta de educação integral e de 

globalização do ensino atendia ao objetivo de formação dos trabalhadores e cidadãos da nação, 
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tendo como principais sujeitos as crianças, os trabalhadores/brasileiros do futuro. Mas a escola 

também mirava outros sujeitos, buscando alcançar as famílias e o meio social.  

A busca por indícios sobre as relações entre escola e famílias, no trabalho dos Clubes 

Agrícolas, levou a algumas constatações. Houve situações de construção de vínculos e de 

relações mais próximas entre os sujeitos de ambas as instituições, bem como o recebimento de 

auxílios, doações, serviços prestados pelas famílias, no sentido de contribuir para a proposta 

dos Clubes. Foram verificadas ainda situações de participação das escolas e dos Clubes na 

comunidade escolar, o interesse por parte desta em relação ao que se fazia no espaço de 

educação formal, ou, ao contrário, algum grau de indiferença em relação a ele.  

Dentre os casos de doação recebida, há o do Clube Agrícola Nº 1056, da Escola 

Municipal de Rio do Cedro, em Erveira, Mafra, o qual, no ano de 1946, havia recebido “da 

Sociedade Escolar 1 enxame de abelhas” e, com isso, conseguido “fazer 3 novos enxames”. O 

mel não estava sendo coletado porque queriam “aumentar o colmeal” (ReEscGE, 1946_5). Já 

o Clube Agrícola Cruz e Souza, da Escola Municipal Mista Getúlio Vargas, de Guaramirim, 

Joinville, havia recebido “várias mudas de flôres e outras verduras enviadas pelos pais dos 

alunos” (ReEscGE, 1944_2). O tecimento de relações entre os sujeitos dos espaços da escola e 

da casa por meio de festas e solenidades escolares foi relatado pelo Clube Agrícola do 

Aspirantado São Paulo, de Ascurra, Indaial. Na seção VII do relatório, intitulada “O meio 

ambiente e a escola”, indicam a realização de várias festas escolares (aparentemente uma por 

mês): “festivais promovidos pelas associações escolares, que são um ótimo vínculo de união 

entre, pais, professores e alunos” (ReEscGE, 1943_1). 

O Círculo de Pais e Mestres, tomado em alguns documentos como instituição 

escolar/associação auxiliar da escola, é contemplado no relatório da Escola Mista Municipal 

Int. Manoel Ferreira de Carvalho, de Bom-Futuro, distrito do Saí, município de São Francisco 

do Sul, referente ao ano de 1946. Apesar de não declarar ter Clube Agrícola, a escola chamou 

a atenção quanto ao investimento na relação com as famílias dos alunos. O Círculo de Pais e 

Mestres “Independência” havia sido fundado naquele ano, mais precisamente em 15 de 

setembro. Com isso, fizeram três reuniões em 1946, uma por mês. Após narrá-las, na parte 

denominada “Histórico”, o professor tece algumas considerações:  

 

Essa associação tem sido muito util a Escola, auxiliando a cooperação dos pais, a mim, 

fazendo sentir aos pais a necessidade de não deixar faltar o material necessario aos 

trabalhos escolares, como: cadernos, livros, penas lapis etc. Tambem tem contribuido 
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muito quanto a uniformização da classe e pontualidade dos alunos como tambem o 

preparo das lições em casa e o comportamento dos alunos. (ReEscGE, 1946_2). 

 

Colocando-se na função de educar os pais quanto à sua participação na vida escolar 

dos filhos, o professor colhia frutos do que estava cultivando, percebendo, no trabalho cotidiano 

com as crianças, o efeito da atenção dispensada aos seus progenitores. Mas a escola também ia 

à família de outras formas. O Clube Agrícola Tiradentes, após “muito trabalho”, decidiu que a 

colheita fosse “distribuida gratuitamente entre os alunos, por serem estes de familias de parcos 

recursos, e não tendo o suficiente para obterem alimentação sadia” (ReEscGE, 1947_6). O ano 

letivo estava sendo encerrado com louvor (“coberto de louros”) e com a demonstração “aos 

pequenos que somente com a boa vontade, perseverança e amor ao trabalho obtem-se o 

desejado, pois ainda tão crianças já levaram para suas mesas o produto do suor infantil que 

regará a terra antes abandonada e coberta de mato” (ReEscGE, 1947_6).195   

   Por fim, há situações em que o resultado do Clube (como os produtos colhidos) não 

interessava muito à comunidade. No Clube Agrícola Professor Elpídio Barbosa, da Escola 

Estadual Desdobrada de Estação Cocal, distrito de Morro da Fumaça, município de Urussanga 

não havia “fundo de reserva em dinheiro” porque era um “lugar de colonia onde todos plantam 

e ninguem interessa em comprar produção do Clube Agricola.” (ReEscGE, 1947_1). O Clube 

Agrícola Escolar Monsenhor Huberto Ohters, de Tubarão, no subitem “O meio ambiente” de 

seu relatório anual, fala sobre a matrícula obrigatória e declara que não é mais exigido o 

certificado de quitação escolar196, ao que lamenta. Isso porque, sem a exigência da certificação, 

na zona rural havia o “perigo de os pais retirarem seus filhos [da escola] para o serviço, já no 

2º e 3º ano, sem terem completado o curso”. Termina dizendo que “No mais, o povo dispensou 

ao corpo docente interêsse e dedicação” (ReEscGE, 1943_1). 

A educação das famílias pela escola é um aspecto que remete a um passado bastante 

presente, que se coloca, hoje, de formas diversas e complexas. Faria Filho (2000) indica que 

“no Brasil, ao longo do século XIX, a instituição escolar vai lenta, mas inexoravelmente, se 

 
195 A colheita do Clube tinha sido de “150 cabeças de alface, 75 cabeças de repolho, 35 quilos de cenoura, 20 

quilos de rabanetes, 8 quilos de nabos, 12 quilos de beterraba e 30 cabeças de couve flôr” (ReEscGE, 1947_6). 
196 A quitação escolar foi instituída pelo Decreto-lei n. 301, de 24/2/1939, que integrou um conjunto de 

medidas de acirramento da política de nacionalização em Santa Catarina, efetivadas especialmente após o 

Estado Novo, em 1937. Consistia num atestado fornecido pelo diretor ou professor da escola primária, 

contendo nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência do interessado, além do nome e a idade das 

crianças sob sua responsabilidade, e que declarava a matrícula e frequência à unidade escolar. Sem o atestado 

de quitação nenhum cidadão poderia ser admitido em serviço do Estado ou Município; receber dinheiro e 

efetuar transações com estas instâncias; ser promovido em cargo público; obter certidões negativas e atestados, 

dentre outros (SANTA CATARINA, 1939; D’AQUINO, 1942). 
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fortalecendo como o locus fundametal e provilegiado de formação das novas gerações”, fato 

que está inbricado aos processos de “expansão da escolarização” e de “profissionalização do 

magistério primário”, para citar dois. E que a escola passa, paulatinamente, a apontar a falta de 

interesse das famílias de seus alunos, tendo-as na mira de ações e projetos pedagógicos.  

Ainda segundo o autor, em suas “propostas e estratégias de reforma social”, integrantes 

do movimento escolanovista mineiro (com a ressalva sobre a generalização que a terminologia 

representa) dispensavam atenção às relações entre escola e família, especialmente pela 

importância que conferiam à “instituição familiar na educação moral, intelectual e física das 

crianças” (FARIA FILHO, 2000, p. 45). Diz ele que é sobretudo quando se trata “das camadas 

mais pobres da sociedade, particularmente no que se refere à higiene e à alimentação, que a 

dimensão reformadora da escola adquire maior consistência” (FARIA FILHO, 2000, p. 45). 

A criança não era apenas alguém que a escola iria educar, um fim em si mesma, 

portanto. Ao contrário, tinha potencial de agir como multiplicadora das lições aprendidas no 

espaço escolar, levando-as para fora dos muros da instituição. Faria Filho (2000, p. 49) chama 

a atenção para este lugar dos alunos que, ao transitarem em/entre os espaços da família e da 

escola, acabavam por influenciar ambos, assumindo uma função de “intermediários” junto às 

famílias e de mediadores entre as duas instituições. Citando Perrenoud (1987)197, indica esse 

sujeito escolar “como go-between, ou seja, o aluno como mensageiro e mensagem na relação 

escola e família”.  

A escola das associações escolares/auxiliares, não sem contradições, é aquela que 

busca alcançar as crianças e suas famílias. Procura, por um lado, implementar transformações 

pedagógicas, como tentativa de, em algum grau, romper com aspectos da forma escolar. Sobre 

isso, faz-se pertinente a pergunta: o que teria ficado e ecoado dessa renovação educacional na 

qual as associações foram um dos principais, se não o basilar, expoente? Por outro lado, além 

do universo interno da escola, as associações tiveram importante participação no afã de 

nacionalizar os catarinenses e transformá-los em verdadeiros brasileiros. É este o mote da 

próxima seção.  

 

 
197 PERRENOUD, P. Le Go-Between: entre famille et l’école, l’enfant messager et message. In: 

MONTANDON, C. e PERRENOUD, P. Entre parents et enseignants: un dialogue impossible? Paris, Peter 

Lang, 1987, p. 49-87. 
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4.3 NACIONALIZAR, CONFORMAR E REFORMAR OS HABITANTES DO MEIO 

RURAL 

 

O relatório do Departamento de Educação relativo à 1936 (SANTA CATARINA, 

1937) mostra que as “associações escolares” foram um dos assuntos tratados na reunião de 

inspetores escolares realizada entre os dias 15 e 20 de fevereiro daquele ano, conduzida por 

Luiz Sanches Bezerra da Trindade, diretor do Departamento de Educação. Além dele, estiveram 

presentes Elpídio Barbosa, Subdiretor Técnico do mesmo Departamento; João dos Santos 

Areão, citado como Inspetor Federal das Escolas Subvencionadas; e os Inspetores Escolares 

nominados juntamente a suas respectivas circunscrições: Antônio Lúcio (1ª), Celso Rila (2ª), 

Germano Wagenführ (3ª), Adriano Mosimann (4ª), Casemiro Leopoldo Chociay (5ª), Marcílio 

Dias de S. Tiago (6ª), José Joaquim de Lima Xavier (7ª), João Romário Moreira (8ª), Dráusio 

Cunha (9ª), Pedro Paulo Philippi (10ª), Humberto Hermes Hoffmann (11ª), Alfredo Xavier 

Vieira (12ª), Adolfo da Silveira (13ª), Hermínio Hausi da Silva (15ª). Os pontos da pauta foram 

os seguintes: 

 

1) Execução da lei que estabelece a obrigatoriedade das matrículas e freqüência 

escolares; 

2) Atribuições dos delegados escolares; 

3) Associação de pais e mestres; 

4) Nacionalização do ensino; 

5) Associações escolares; 

6) Prédios escolares; 

7) Inspeção escolar;  

8) Horário das escolas isoladas; 

9) Exames e promoções; 

10) Ensino religioso. (SANTA CATARINA, 1937, p. 32). 

 

Pela ata transcrita, constata-se que a nacionalização do ensino foi tratada junto com as 

associações (ou, ao menos, sistematizada dessa forma), afinal, como segundo ponto da ata, está 

escrito “Nacionalização do ensino. Organização de bibliotécas, jornais, clubes agrícolas, etc.” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 35). Ao mesmo tempo em que eram reconhecidas como 

importantes para a “difusão do ensino” em Santa Catarina, as “escolas particulares” também 

eram alvo de preocupação dos presentes, pois nem sempre correspondiam “aos objetivos 

essenciais da educação nacional, pela inobservancia da legislação em vigôr” (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 35). A tarefa dos inspetores escolares seria decisiva para que as escolas 

em zonas de nacionalização funcionassem de acordo com a legislação e os princípios nacionais, 

nos quais um dos aspectos fundamentais era o uso da língua portuguesa “obrigatória no ensino 
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de todas as matérias dos programas” (SANTA CATARINA, 1937, p. 35). Ainda no que se 

refere às associações escolares, é ressaltada sua importância no conjunto de medidas relativas 

à reforma na educação catarinense em vigor. O texto na íntegra é o seguinte: 

 

Atendendo as inspirações da renovação educacional que se vai processando em nosso 

Estado, graças á concepção e aplicação da moderna ciência da educação, tem-se como 

inseparáveis dos aparelhos educativos os órgãos já consagrados como integrantes da 

eficiência escolar, e referentes a bibliotécas, caixas escolares, jornais, clubes 

agrícolas, etc. 

Resolva-se, porisso, revigorar a campanha em tão salutar sentido, trabalhando por que 

se multipliquem essas novas criações, não apenas junto ás escolas estaduais e 

municipais, porém junto ás particulares, sendo de notar que, quanto a estas escolas as 

bibliotécas e os jornais devem revestir, tanto quanto possível, feição absolutamente 

brasileira. (SANTA CATARINA, 1937, p. 35-36) 

 

Novamente as escolas particulares são citadas, nas quais as bibliotecas e jornais 

deveriam contribuir para o trabalho de nacionalização, assumindo “feição absolutamente 

brasileira”. Além de cuidar das associações já existentes, não menos importante seria seu 

aumento quantitativo, tarefa a receber atenção dos inspetores escolares, pois, além do motivo 

já exposto, eram inseparáveis da renovação educacional embasada na “moderna ciência da 

educação”.  

Dezenas de páginas depois, os Clubes Agrícolas Escolares recebem uma seção 

específica no mesmo documento, onde são usadas as denominações “associações escolares” ou 

“associações infantís” para designá-los. Luiz Trindade cita tópicos de outro relatório, escrito 

por João dos Santos Areão e encaminhado ao presidente da SAAT (devido à função de 

Delegado dos Clubes). Os argumentos de Areão, transcritos por Trindade, indicam objetivos 

das associações no sentido de preparar os “cidadãos do futuro”, integrados a “principios que 

norteiam a vida de relação”, pois, segundo ele, através do “cooperativismo escolar” e seu “efeito 

educativo [...] fazemos com que as crianças conjuguem os seus esforços para o bem comum” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 162). Atividades como “a jardinagem da escola, o enfeite da 

sala, o museu, as bibliotécas, o jornal” somente poderiam ser desenvolvidas com a 

“cooparticipação dos alunos”, motivo pelo qual deveriam ser mantidas e valorizadas (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 162). Afirma que, nos dois anos “de campanha” pelas associações, 

estavam conseguindo “bastante do nosso professorado” e o Jornal Escolar poderia ser usado 

como exemplo: “de nenhum” passaram a 157, “todos organizados em 1936 e a maior parte, nas 

escolas rurais”. Planejavam fazer uma exposição da “nossa imprensa escolar” a fim de 
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publicizar os resultados que vinham sendo alcançados, mostrando “aos pessimistas a realidade 

dos fatos” (SANTA CATARINA, 1937, p. 162).   

Os Clubes Agrícolas também haviam encontrado “a guarida” merecida. É justificado 

seu “fundo educativo” e sugerida sua possibilidade na globalização do ensino (porém, sem uso 

da expressão): 

 

Dissemos aos nossos colegas do valor dessas instituições que vêm despertar o gôsto 

pelos trabalhos agrícolas e fornecer um vastissimo campo, onde o professor vai buscar 

motivos para as suas aulas. 

É logico que não estando o professor rural preparado para ensinar a agricultura, vá 

delinear essa disciplina como seria necessário. Mas, com o intuito de despertar o gôsto 

pelo cultivo do sólo, transformando, na maioria dos casos, um pedaço de terreno, onde 

havia só mato ou brejo, em um recanto cheio de verduras e frutas, plantadas em 

canteiros habilmente construidos, qualquer professor pode guiar os seus alunos, 

tornando-os muito interessados nesse trabalho que é, sobretudo, de bastante fundo 

educativo (SANTA CATARINA, 1937, p. 163).  

 

A campanha de difusão dos Clubes Agrícolas havia sido responsável pelos 44 então 

existentes no Estado. Alguns são citados como referência e “verdadeiros centros de estudo, para 

os que querem copiar a obra já executada” (SANTA CATARINA, 1937, p. 163). Nesta lista 

encontram-se o Clube Agrícola Fritz Müller, de Garcia; o Clube Agrícola João Fernandes, de 

Araranguá; o Clube Agrícola Rio Branco, de São Francisco; além de outros instalados nas 

localidades de Piedade, Colônia Oco, Lomba Alta e Palhoça, citados no item 2.1 deste trabalho 

(assim como a própria fonte de pesquisa, usada para falar sobre os primeiros Clubes fundados). 

Os elogios de Areão, endossados por Trindade, são feitos recorrendo às seguintes expressões: 

“uma dessas obras formidáveis”, para referir-se ao Clube; “vigôr do seu intelecto e do seu 

físico” e “quanto pode a vontade de um professor”, para dizer de qualidades dos docentes 

responsáveis; “se desenvolvendo de forma animadora”, para referir-se às próprias associações 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 163-165). 

A importância do cuidado com o ambiente onde se estuda e no qual se vive aparece 

em diversas considerações encontradas neste e em outros documentos. A ordem e a limpeza são 

vistas como essenciais, mas também a beleza, alcançada pela ação humana de transformar o 

ambiente. Na continuidade do relatório em pauta, é demonstrado como alguns Clubes (os 

elogiados) haviam compreendido bem a lição: “apenas com três meses de labor, fez de matagal 

que enfeiava a cidade, o ponto de reunião de muitas famílias”; “inaugurou o bosque do clube, 

transformando aquele recanto, antes abandonado, em um ambiente aprasível” (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 164). Preocupação similar continuaria aparecendo anos depois, nos 
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relatórios das escolas, seja pela iniciativa de manter os jardins floridos e bonitos, de colher 

flores para enfeitar a sala de aula, de usá-las para presentear os aniversariantes ou homenagear 

os mortos.198 Sobre isso, Areão havia ensinado: “a escola rural, a meu ver, tem de ser, senão 

hoje, mas para o futuro, a casa modêlo da localidade, não só no aspéto externo, com seu jardim 

bem cuidado, como na parte interna, limpa, bem arrumada, onde haja sempre muita ordem” 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 163). Novamente aparece a escola atuando além de seus limites 

restritos e internos, como educadora das famílias e da comunidade.  

Talvez por estar escrevendo ao presidente da SAAT, Areão mostra enfática 

concordância com as premissas da instituição. Declara que todos os Clubes Agrícolas 

catarinenses estavam filiados “á essa Sociedade que tem fornecido a cada um, sementes, mudas, 

circulares, livros e para homenagear o pequeno ruralista brasileiro, idéia levantada por essa 

Sociedade no natal do ano passado, distribuiu brinquedos e livros educativos” (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 165). O educador acreditava (ao passo em que parecia cobrar por isso), 

que a Sociedade à qual os Clubes estavam vinculados continuaria contribuindo “para o 

desenvolvimento do grandioso ideal” que tinha como base “o pensamento do grande brasileiro 

Alberto Torres”, que “provou estar na agricultura toda a grandeza do Brasil” (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 165). E continua sua acalorada explanação: 

 

Ensinar aos velhos, seria praticamente impossível. 

Temos que formar a nova geração pelo menos compenetrados do valor do amanho do 

sólo, para que, com tais elementos, possamos ter no futuro trabalhadores rurais mais 

concientes das suas possibilidades. 

Pelo interêsse com que tem despertado nas crianças a organização dos clubes 

agrícolas, sentimos o seu verdadeiro pendor pelos trabalhos da lavoura, o que aliás é 

explicável, pois, estão em constante convívio com os mistéres do campo. (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 165). 

 

 
198 Clube Agrícola Osvaldo Cruz, de Guaramirim, Joinville, em 1945: cultivo de flores, usadas para “adorno da 

sala de aula” (ReEscGE, 1943-1945). Clube Agrícola Vidal Ramos, Guaramirim, Joinville: “colhemos do 

nosso Clube Agricola, dálias, perpétuas, rubins, rosas e palmas de Santa Rita para enfeirarmos nossa sala de 

aula, no dia do exame” (ReEscGE, 1944_2). Clube Agrícola Tiradentes, Escola Rio Bonito: buscaram cultivar 

“lindas hortaliças e jardins” tonando o “ambiente escolar mais convidativo” (ReEscGE,1944_2). Clube 

Agrícola Cruz e Souza, Guaramirim, Joinville: “fizemos uma colheita de flores, que foi dada à cada aluno um 

bouquê para levar ao cemitério” (ReEscGE, 1944_2). Clube Agrícola Quintal da Vitória, Joinville: tinham 12 

vasos com cactos e outras plantas verdes, que ficavam “nas janelas, para ornamentar a sala de aula” (ReEscGE, 

1944_3). Clube Agrícola Barão do Rio Branco, Barra Velha, Araquari: as flores cultivadas eram usadas para 

presentear os que “completam anos”, para enfeitar a sala de aula e para decoração na ocasião de festas 

comemorativas (ReEscGE, 1947_3). Estes são exemplos localizados nos relatórios, nos quais os sujeitos 

escolares dão sinais sobre a construção de uma sensibilidade em relação à estética do ambiente, sobre a 

valorização do cuidado com o espaço e a importância conferida a um lugar agradável para (con)viver. Remete 

ao que Taborda de Oliveira (2019) explica sobre a educação dos sentidos visando à construção de novas 

sensibilidades. 
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Mesmo não desistindo de tentar alcançar também os adultos em sua função educativa 

(o próprio Areão faz essa defesa ao falar sobre a escola rural como “casa modêlo da 

localidade”), é recorrente a afirmação de que não se poderia esperar muito disso, tal qual sugere 

o “ensinar aos velhos, seria praticamente impossível”. A tarefa principal consistia, assim, em 

“formar a nova geração”, dos futuros “trabalhadores rurais”, para que tivesse consciência do 

“valor do amanho do solo” e dos “trabalhos da lavoura”. Tornar brasileiras essas crianças 

envolvia ensiná-las a amar a terra, a Pátria e a trabalhar com gosto e alegria.  

No mesmo relatório do diretor do Departamento de Educação há o item “Criação de 

escolas isoladas”, que trata das escolas rurais como “oficinas formadoras do cerne da 

nacionalidade” as quais vinham recebendo “continuamente um grande impulso do atual 

Govêrno”, afirmação que é seguida da listagem das escolas rurais criadas a partir de 1936 

(SANTA CATARINA, 1937, p. 128). A defesa é que, para fins de nacionalização do ensino, 

precisavam tanto ficar atentos às escolas particulares, já existentes, fiscalizando para que 

funcionassem de acordo com o prescrito pela legislação educacional, quanto criar escolas 

públicas nesses locais – pois, na falta delas, agiam as instituições escolares de iniciativa dos 

próprios descendentes de imigrantes estrangeiros, as escolas particulares antes citadas.  

Páginas depois, no tópico “Ensino obrigatório”, o assunto é de alguma forma 

retomado, com a consideração de que a obrigatoriedade do ensino, legalmente prevista, nem 

sempre era possível nas zonas rurais. Segundo o argumento, em Santa Catarina, tais espaços 

poderiam ser divididos em “duas regiões distintas”: zona agrícola e zona pastoril. Na primeira 

“a população é mais densa e as escolas podem servir a um maior núcleo”; na segunda, a 

“população é diluída e então há a grande dificuldade de se localizar escolas que abranjam uma 

população escolar regular, vindo daí a impossibilidade de o Estado criar unidades” tendo em 

vista os recursos necessários para a manutenção das mesmas e que a renda estadual “não 

comporta” (SANTA CATARINA, 1937, p. 128). Havia outros motivos que impediam o ensino 

obrigatório, como, por exemplo: “a pobreza, a carência de recursos materiais e a miséria”, que 

levava, “mui freqüentemente”, os pais a tirarem “seus filhos da escola, tão logo êstes possam 

lhes prestar algum auxílio na lavoura, ou em serviços de outra natureza, a fim de os auxiliar na 

subsistência”; ou então o fato de que as crianças não podiam frequentar a instituição “pela falta 

absoluta de roupa, material didático, alimentação” (SANTA CATARINA, 1937, p. 128). Tendo 

em vista a realidade exposta, eram de “grande utilidade” as Caixas Escolares, que funcionavam 

nos Grupos Escolares (não em todos). Como o Estado não podia atender a todos com bolsa, a 
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“iniciativa privada”, seguindo o “princípio da solidariedade”, poderia contribuir para “atenuar 

tal desigualdade”. E continua: “As escolas rurais que nesse caso são as que mais carecem de 

auxílio, por serem em geral as freqüentadas pelas classes pobres, são as que mais se ressentem 

da falta de caixas escolares.” (SANTA CATARINA, 1937, p. 129).199 

Fiori (2002) destaca dois fatores importantes nos rumos do ensino na década de 1930: 

o êxodo rural, entre a população rural de origem brasileira; a nacionalização, entre a população 

rural de origem estrangeira. Ao tratar dos Clubes Agrícolas Escolares, a autora destaca seu 

aspecto nacionalista, o que também é verificado na empiria da presente pesquisa. Segundo 

Dallabrida (2008, p. 16), a nacionalização era uma questão “cadente no território catarinense 

graças à presença maciça de imigrantes” organizados em “instituições comunitárias, como 

igrejas e escolas, com vinculações estreitas com seus países de origem”. Nessa direção, a 

política de nacionalização do ensino envolveu uma série de ações levadas a efeito num processo 

que foi de uma vertente mais passiva e conciliatória, nas primeiras décadas do século XX, a 

uma mais incisiva nos anos 1930, especialmente com a implantação do Estado Novo e o início 

da Segunda Guerra Mundial. 

Santos (2009; 2010) traz pontos relevantes sobre o papel da educação no projeto de 

nacionalização em Santa Catarina. Investigando a participação da instituição escolar na 

formação da brasilidade, foca as estratégias pensadas para interferir nas escolas alemãs, tanto 

no sentido da construção de valores patrióticos em relação ao Brasil quanto no aspecto 

linguístico do projeto de nacionalização por meio da análise de “propostas didático-pedagógicas 

em livros e manuais didáticos, programas de ensino, material de propaganda e cadernos de 

alunos e professores” (SANTOS, 2009, p. 511). Devido à necessidade de fazer “das crianças e 

dos jovens os autênticos brasileiros necessários à nação em construção” (SANTOS, 2009, p. 

512), as comunidades de origem estrangeira do sul do Brasil, notadamente os grupos 

germânicos, foram alvo do projeto nacionalizador que imprimia às escolas um caráter de 

“disciplinarização do pensamento”, “unificação cultural” e “legitimação do ideário político” 

em voga (SANTOS, 2010, p. 92).  

Uma das medidas desse projeto foi a criação, em 1938, da Inspetoria Geral das Escolas 

Particulares e Nacionalização do Ensino e da Liga Pró-Língua Nacional, uma das associações 

 
199 Segundo o relatório, no ano de 1934, 21 grupos escolares contavam com Caixa Escolar; em 1935, o número 

subiu para 34 Caixas; em 1936, passou a 57. Estava-se buscando, por meio de “propaganda” e do auxílio dos 

inspetores escolares, organizar Caixas nas escolas rurais, porém, com “dificuldades sem conta” (SANTA 

CATARINA, 1937, p. 129).  



268 

 

 

escolares tratadas neste texto, atribuição dessa inspetoria. Os inspetores responsáveis pelas 

diversas circunscrições escolares foram, então, incumbidos de contribuir na reformulação das 

práticas docentes, o que pode ser verificado nos termos de visitas produzidos durantes as 

inspeções, que versavam sobre “habilidades de leitura e de linguagem oral, a assimilação de 

conteúdos de educação moral e cívica, de aritmética, língua portuguesa, história e geografia” 

(SANTOS, 2010, p. 96). Os ditados e outras produções realizadas pelas crianças na escola 

mostravam conteúdo cívico, além de lições moralizantes versando sobre o que é ser brasileiro 

e o que é ser um bom imigrante, isso porque, além de falar o idioma, era necessário aprender a 

venerar a pátria brasileira.200 

O texto de João Areão, usado em algumas passagens desta tese, é novamente recurso, 

agora com a intenção de mostrar a ligação que vem sendo percebida, nas fontes de pesquisa, 

entre nacionalizar a população (especialmente os “divorciados do sentimento nacional”) e 

socializar as crianças pela educação escolar (educando os futuros adultos para o “bem comum” 

e preparando para a “vida de relação”). A importância da atividade da criança e de suas 

experiências associativistas divide espaço com o desejo de que se forme com base na 

“civilidade” e “obediência”. 

Primeiro, o autor declara sua “bôa vontade em levar adiante o ideal de Alberto Torres, 

[...] um grande patriota” por ser este “o ponto capital que me toca velar neste espaço do Brasil 

[Santa Catarina] cujos filhos de origem estrangeiro não estão, na sua totalidade, sentindo como 

nós outros, o acendrado amor pela Pátria Brasileira” (AREÃO, 1936a, p. 02-03). Os 

“divorciados do sentimento nacional” haveriam de ser alcançados pela escola e pelos Clubes, 

pois “a organização dos Clubes Agricolas nas zonas coloniais, leva uma bôa contribuição na 

parte nacionalizadora, às crianças desses lugares”, portanto, “em Santa Catarina essa ideia 

representa mais êsse papel, desnecessário em muitas unidades da Federação, e que, por isso só, 

vale todo o sacrificio de nossa parte. (AREÃO, 1936a, p. 03). 

 
200 Quanto ao projeto educativo do Estado Novo, as orientações de Getúlio Vargas eram endossadas por Nereu 

Ramos, interventor federal em Santa Catarina, conforme está registrado no excerto de relatório produzido pelo 

último: [...] a orientação do Estado Novo, no tocante à educação, é intensamente nacional, cumprindo aos 

poderes públicos exercer continua vigilância e tutela eficaz, para que o espírito da criança seja impressionado e 

guiado por ensinamentos que, além de úteis à cooperação social, lhe estimulem o amor, o culto e a 

compreensão às tradições e às instituições brasileiras.[...] sendo a educação da infância e da juventude 

problema que interessa à construção moral da Nação e ao seu equilíbrio político, não pode ficar adstrita à 

vontade individual ou a opiniões puramente especulativas, devendo ser coordenada e disciplinada, desde já, 

para fazer parte de um plano futuro de educação nacional. (SANTA CATARINA, 1940, p. 129 apud ÁVILA, 

2013, p. 129). 
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Depois, em parte da resposta à pergunta “Qual é a contribuição que os Clubes 

Agricolas fornecem á educação nas zonas rurais?” (AREÃO, 1936a, p. 03), discorre sobre um 

dos pontos da resposta, a socialização das crianças: 

 

1º – Socialização das crianças. 

A escola ativa, tão preconizada hoje em todos os paises cuidam da educação de seu 

povo, procura formar elementos úteis à sociedade; iniciando êsse trabalho dentro da 

escola. 

Como verdadeira escola associativa, é organizado o Clube Agricola, pois vota-se, 

elege-se, reune-se em assembléia, apresentam-se pareceres, trabalha-se em conjunto 

e para um fim único, tal qual, mais tarde, terão os alunos de fazer, quando adultos, no 

convivio social. 

Que bons elementos não serão, para o futuro, as crianças assim educadas? 

Desprendidas do seu personalismo pelo bem comum; integrada na vida de relação 

com todos os elementos para vencer, como sejam: as primeiras noções de civilidade, 

cortezia, obediencia, respeito mútuo e cooperativismo. (AREÃO, 1936a, p. 03). 

 

Outros argumentos usados à época explicitam o que a escola poderia fazer para formar 

os brasileiros necessários ao país. Adriano Mossimann (1936, p. 06), por exemplo, afirma que 

o “filho do nosso caboclo” deveria ser acostumado ao “trabalho sistemático e produtivo”, pois 

tinha “qualidades inatas” para isso, faltando ser curado das “moléstias que o debilitam” e 

ensinado sobre a “língua vernácula, a geografia, a história pátrias”; enquanto ao teuto devia ser 

ensinado que havia nascido “sob o mesmo céu da grande Pátria” e que, por isso, haveria de 

trabalhar “de mãos dadas” com os conterrâneos brasileiros, visando “ao engrandecimento do 

nosso incomparável país” (MOSSIMANN, 1936, p. 06). Em matéria do jornal A Gazeta, por 

sua vez, é dito que a “educação popular” em Santa Catarina apresentava “dois aspectos 

culminantes – a nacionalização e a escola rural” e que essa deveria ser a preocupação principal 

do governo (A EDUCAÇÃO..., 1937, p. 01). Indica-se ainda que o problema da educação 

mostrava diferenças entre uma região e outra, o que poderia ser observado na comparação entre 

o Nordeste brasileiro, que lutava contra a “antipatia ao trabalho” (como havia dito Sud 

Mennuci), e o Sul, que carecia de ser nacionalizado, devido à presença dos imigrantes (A 

EDUCAÇÃO..., 1937, p. 01). A escola não poderia desconsiderar tal situação e parece 

realmente não ter feito isso, dadas as permanências observadas em outros tempos quanto a 

aspectos deste tipo de leitura da realidade, que ajudou a construir uma série de estereótipos e 

preconceitos sobre pessoas, grupos, lugares.201  

 
201 A “falta de ambição do trabalhador nacional”, sua condição de “ignorante” e “vadio” já havia sido alvo dos 

discursos ruralistas (MENDONÇA, 1997, p. 76-77). Tal leitura atribuiu ao trabalhador agrícola (o “nacional”) 

características como ócio, insubmissão, ignorância, doenças, vícios, vadiagem. Vivia esgotado, não se 



270 

 

 

Pela veemente afirmação sobre a necessidade de tornar brasileiros os catarinenses, a 

política de nacionalização, conforme vem sendo constatado, assumia o papel tanto de conformar 

a população quanto de reformá-la: tornar-se verdadeiramente brasileiro dizia respeito a amar a 

terra (e a Pátria), (re)conhecer suas riquezas e seus heróis, crer na vocação agrícola do país, 

permanecer no meio rural, mostrar adesão ao que a escola buscava ensinar quanto a novos 

hábitos e novas formas de viver e lidar com a terra. Assim, valorizar as belezas da terra e a 

vocação agrícola do Brasil foi outro aspecto enfatizado no projeto dos Clubes Agrícolas (e no 

de nacionalizar os brasileiros). Ao analisar o conteúdo veiculado na Revista de Educação, 

Favarin (2018) elenca algumas temáticas, sendo uma delas a importância de valorizar a terra, 

suas belezas, seu cultivo e o trabalhador que a ela se dedica: 

 

Mais um ponto que cabe destacar é a importância dada à compreensão das “belezas 

da nossa terra” e à geografia do Estado de modo geral. Conhecer o território, nesse 

sentido, pareceu ter um grande peso dentro do projeto de unificação nacional. Na 

Revista de Educação tal ideia aparece atrelada à valorização das atividades primárias 

de trato com a terra: agricultura, extração, mineração e, isso, fica evidente quando se 

fala de um Brasil de “vocação agrícola”. Quer-se, portanto, incentivar a valorização 

da terra porque é nela que se produz a riqueza do país (FAVARIN, 2018, p. 85).  

 

A autora ressalta ainda a aspiração a uma “educação moderna, popular e nacionalista”, 

em grande medida constituída “com base na tendência ruralista”, no conteúdo veiculado pela 

Revista de Educação e no projeto educacional do Departamento de Educação de Santa Catarina 

nos anos 1930 (FAVARIN, 2018, p. 75). Analisando a implantação da escola ativa no Espírito 

Santo, Berto (2013), por sua vez, fala sobre a finalidade da escola primária rural neste período, 

conteúdo que apresenta sintonia com alguns objetivos dos Clubes Agrícolas de Santa Catarina 

e com o que Favarin indica anteriormente, pois o foco consistia em “despertar na creança o 

amor e o interesse pelas cousas da natureza e pela vida da lavoura – fonte de nossa riqueza” e, 

além disso, “ministrar os conhecimentos indispensaveis dos principios e praticas, que regem a 

producção agricola no meio brasileiro, a par de noções essenciaes de hygiene rural” 

(VIVACQUA, 1930, p. 21 apud BERTO, 2013, p. 140). 

Berto (2013) menciona os “campos-escola” a serem anexados às escolas primárias a 

fim de que os alunos tivessem atividades práticas, segundo os pressupostos da escola ativa. 

Mostrando novamente similaridades com a proposta dos Clubes, cada campo-escola seria “um 

 
alimentava bem. Paradoxalmente, tinha muitas qualidades, a serem cultivadas. Daí, a necessidade de projetos 

de educação e de reforma social.  
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activo centro de interesses para os alumnos que, além dos rudimentos do ensino rural, terão 

opportunidade de adquirir noções praticas de sciencias naturaes e de economia domestica” 

(VIVACQUA, 1930, p. 22 apud BERTO, 2013, p. 141). A proposta de renovação educacional 

capixaba envolvia também “instituições complementares da escola, tais como: cooperativas, 

exposições de produtos agrícolas, clubes rurais juvenis, concursos, entre outras organizações 

que pudessem animar e complementar as atividades dentro da nova orientação pedagógica” 

(BERTO, 2013, p. 141). Um exemplo de associação infantil foi o Grêmio Agrícola de Vargem 

Grande, anexo à Escola Mixta de São Miguel que se inspirava nos clubs agrícolas da América 

do Norte e da Europa. No entanto, a autora explica que “os clubes agrícolas no Espírito Santo 

deveriam atender a outras finalidades”, as quais se baseavam “na produção agrícola por parte 

de crianças e jovens – sob a responsabilidade dos pais – que seria colhida e vendida com a 

finalidade de fundar um Banco Escolar Agrícola” (BERTO, 2013, p. 141). 

O amor à terra e ao torrão natal não era apenas proclamado, mas praticado via Clubes 

Agrícolas Escolares estudados. Plantar hortaliças, colhê-las, cuidar das flores e do pomar, 

cultivar vasos de plantas em casa. Não se tratava apenas de ensinar instrumentalmente a plantar, 

mesmo porque é provável que muitas crianças já soubessem fazê-lo. Inclusive, parece plausível 

supor que os familiares das crianças dominassem as técnicas agrícolas (mesmo que as tidas 

como menos modernas) melhor do que parte das professoras e dos professores das escolas 

rurais. Mas ultrapassava isso. Por meio da ação dos Clubes Agrícolas, a escola, ao invés de 

conflitante com o modo de vida rural e propagadora de seduções da vida urbana, estaria 

trabalhando simbolicamente para o sentimento de amor à terra, legitimando e exaltando as 

virtudes da vida no campo. Tratava-se ainda de construir e/ou nutrir um sentimento nacional 

em relação ao seu “torrão” natal.   

Tais ensinamentos estão representados nos documentos produzidos pelas escolas. O 

relatório referente ao ano de 1944 do Clube Agrícola Quintal da Vitória, da Escola Mista 

Estadual Desdobrada da Estrada do Sul, km 10, Joinville, mostra que a importância de amar e 

trabalhar nela de modo cooperativo estava sendo exercitado no cotidiano da associação 

estudantil: 

 

O Quintal da Vitória foi fundado a 10 de junho de 1943. É pequeno [...]. Foi com 

muito agrado que fundamos o nosso pequeno Quintal da Vitória. As crianças nesta 

zona, são quase todas filhos de colonos, e por isso que nas horas de folga na escola, 

vão cultivar o quintalzinho.  
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Elas têm amor pela terra, pois é a terra que nos dá tudo para podermos viver. É uma 

causa nobre a cultura da terra, principalmente na época em que atravessamos. Todos 

os recursos, são mobilizados, e a própria terra não poderia fugir a essa regra. 

Os pequenos jardins, quantaes, parques devem ser aproveitados. Todo pedacinho de 

terra deve ser transformado num quintal da Vitória. É no amanho da terra, que a 

criança torna se um cidadão util. 

Num paiz onde seus filhos, cooperam na cultura da terra, á progresso e adiantamento. 

E o Brasil é um paiz, em cujo solo tudo nasce, tudo se colhe. 

Devemos plantar para a Vitória. (ReEscGE, 1944_3). 

 

Além da referência ao período difícil (provavelmente devido à Guerra), que enfatizava 

a pertinência e nobreza do cultivo da terra, é dito que esta fornece tudo o que se precisa. As 

crianças deste Clube viviam num ambiente social em que a principal atividade era o cultivo do 

solo e, por isso, estavam familiarizadas tanto com a atividade quanto com a percepção de que 

ele “nos dá tudo”. Neste caso, é indicada a condição de já terem o sentimento de amor à terra 

construído. Então, à escola caberia trabalhar outros aspectos, notadamente para que as crianças 

não perdessem esse vínculo e se interessassem por outras atividades laborais ou espaços para 

viver. Além da ênfase aos benefícios de cultivo, é feita uma relação direta entre este e o 

“progresso”, endossada na continuidade do relato: 

 

A terra nos dá a melhor idéia da Patria. É cultivando a terra que recebemos os vegetais, 

que nos alegra, que nos alimenta, que nos dá a saúde. A riqueza do Brasil está na terra. 

É na terra que recebe, a semente pela mão do caboclo. Ainda ninguem disse, o que é 

o caboclo brasileiro, até hoje, esquecido e ignorado lá fóra, batendo a foice, o 

machado, dia por dia. Si ha nas pátrias um grande homem, esse é o lavrador, o que dá 

alimento a todos os de mais habitantes. (ReEscGE, 1944_3). 

 

A professora autora do relatório mostrava-se afinada às crenças difundidas pelas 

lideranças educacionais quanto à ideia de vocação agrícola do país. Ela pode ter, inclusive, lido 

o próprio Alberto Torres, que teve alguns de seus livros anunciados na Revista de Educação. 

Ademais, ela se refere à “terra” em dois sentidos, como tem sido verificado com alguma 

frequência nos Relatórios: fazendo alusão ao espaço a ser cultivado e relacionando a terra à 

Pátria. O brasileiro trabalhador da terra, o “caboclo”, “lavrador”, é citado em tom elogioso, 

como “grande homem” responsável pelo sustento de todos. De modo similar ao que ocorreu em 

outras passagens do texto (e localizadas na empiria), nas quais há grande realce numa 

determinada defesa, ideia, crença, aqui também não é difícil desconfiar da afirmação, no sentido 

de que a ênfase percebida é equivalente à busca por fazer crer e tornar a crença uma realidade. 

O Clube Agrícola Anhanguera, da Escola Municipal Feminina do Asilo de Órfãs, em 

Joinville, dedica parte do relatório de 1944 ao tema “A agricultura engrandece a Pátria”. O 



273 

 

 

Clube, que objetivava “propagar o amor a natureza”, além do “apego a seu torrão natal”, 

despertaria “na alma do pequeno escolar o verdadeiro e são patriotismo”, assim como “o 

espirito de colaboração” para que todos trabalhassem “unidos para o mesmo fim que é amar e 

engrandecer pelo trabalho honesto a sua Patria” (ReEscGE, 1944_1). Tanto o amor à terra 

quanto o trabalhar com prazer na agricultura são aspectos importantes do que se está chamando 

de conformação e reforma dos habitantes do rural, tendo em vista os objetivos dos Clubes 

Agrícolas nesse sentido. Já teria lembrado Freitas (2005, p. 09) sobre os esforços da escola e 

do trabalho no sentido de habilitar o “aluno pobre a adquirir o ‘formato’ adequado para fazer 

parte da regeneração do país ou, pelo menos, deixar de ser um obstáculo à modernização”.  

De modo similar ao Anhanguera, o Clube Agrícola Diogo Feijó, da Escola Mista 

Estadual de Arraial, afirmaria algo sobre a riqueza da terra e sua importância para o Brasil. A 

ilustrativa imagem usada no relatório da associação deixaria registrado o seguinte: “Meus 

filhos: Vocês sabem onde começa a riqueza do Brasil? É na terra. E onde termina? É na terra 

também.” (ReEscGE, 1947_8). A continuidade do conteúdo, bem como os elementos gráficos 

usados, complementa a afirmação, como mostra a Imagem 45 a seguir:  
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Imagem 45 – Parte do relatório do Clube Agrícola Diogo Feijó (1947) 

 

Fonte: ReEscGE, 1947_8. Escola Mista Estadual de Arraial. 

 

“Tudo pelo Brasil” e suas variações recorrentemente aparecem como lemas dos Clubes 

Agrícolas Escolares de Santa Catarina. Era preciso incutir nas crianças o amor ao trabalho que, 

mesmo com alguns sacrifícios e dificuldades, haveria de ser realizado com orgulho e alegria. 

Um trabalho que seria recompensado duplamente: em nível individual e coletivo. O uso 

combinado de diversos elementos é encontrado na proposta dos Clubes, haja vista que eles 

participaram de um projeto de Brasil agrícola e nacionalmente forte, em que haveria a 



275 

 

 

manutenção de uma tradição – a agricultura como vocação do país – ao mesmo tempo em que 

seriam impressas mudanças nas formas de produção, nas espécies cultivadas, nas pessoas. As 

iniciativas de reformá-las se referem a uma disposição e um gosto pelo trabalho, a hábitos 

adequados de higiene e saúde. Isso não se limitava a saber ler e escrever, mas envolvia a 

incorporação de uma racionalidade moderna no que se refere a conhecimentos, hábitos e 

atitudes.  

Datado de 1942, o livro de Ivo D’Aquino sobre a nacionalização do ensino em Santa 

Catarina já havia indicado a necessidade de “continuidade” da obra nacionalizadora. O autor 

classifica que o problema era de vários âmbitos, como “social e político”, mas também 

“pedagógico e econômico” (D’AQUINO, 1942).202 O aspecto pedagógico, por ele destacado, é 

algo que atravessa os Clubes Agrícolas. Porém, em sentido mais amplo: é da ação pedagógica 

da escola, das associações escolares, dos reformadores, do governo, que se está tratando ao falar 

sobre os Clubes. Também da ação pedagógica em diversas camadas da estrutura social, 

realizada por vários sujeitos, em suas performances, nos usos que fizeram dos scripts – seja as 

professoras e os professores primários, seja as crianças, como potenciais multiplicadores dos 

ensinamentos escolares e associativistas. 

Os vários princípios identificados na empiria referente aos Clubes Agrícolas dos anos 

1940 indicam que o patriotismo, ou a manifestação de um sentimento nacional, se deu pelos 

argumentos de amar a terra, trabalhar com alegria, reconhecer a riqueza que está na agricultura. 

Os conhecimentos científicos e a formação escolar/técnica dos especialistas no assunto (como 

os técnicos agrícolas) são a dimensão do novo, do moderno, que se funde à tradição de país 

agrícola. É tudo isso que está exaltado na educação levada a cabo pela escola primária e suas 

associações, numa formação que buscava incidir sobre os (futuros) brasileiros, e 

consequentemente, sobre o Brasil. Trata-se de uma racionalidade pedagógica que tem as 

 
202 Sobre a nacionalização ser um problema pedagógico e econômico, a explicação é a seguinte: “Pedagógico, 

no sentido de requerer professores aptos, congregados e dirigidos, em estabelecimentos capazes de influir no 

meio social. Mas, por pedagógico, se transforma em econômico, porque a aptidão dos professores não deixa de 

ser relativa à remuneração; e os estabelecimentos mais capazes de influir no meio social são, pela sua 

organização, os grupos escolares, cuja construção requer sempre verba apreciável. Os professores de escolas 

isoladas, nos meios coloniais, devem ter residência assegurada pelos poderes públicos, pois uma das formas de 

resistência passiva à nacionalização do ensino é dificultar o estabelecimento do professor e de sua família. 

Cumpre, outrossim, difundir as organizações e atividades peri-escolares, para a articulação da escola ao meio 

social, bem como realizar uma propaganda que interesse os habitantes das zonas rurais, pelas coisas nacionais, 

e o convença das vantagens práticas da sua aproximação espiritual e social da cultura brasileira.” (D’AQUINO, 

1942, p. 57-58). 
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crianças como principais sujeitos, mas que busca alcançar de algum modo suas famílias e a 

“coletividade”, capilarizando-se além do espaço escolar, visando à construção da nação. 

Conforme foi exemplificado neste capítulo, são encontradas nas fontes de pesquisa 

uma série de contradições entre, por um lado, a proposta de uma escola diferente, pautada nas 

necessidades e características infantis e na qual as crianças seriam ativas, e por outro, os usos 

dessas premissas em contextos autoritários e nacionalistas, como é o caso do Brasil e de Santa 

Catarina em parte considerável do período a que se refere essa investigação. A fotografia usada 

no relatório da Caixa Escolar da Escola Mista Estadual de Duas Mamas (Imagem 36), referente 

ao ano de 1944, entre muitas outras com conteúdo similar, é ilustrativa desta forma específica 

de construir uma escola ativa e ‘adequada’ aos ditos novos tempos. Registrar as crianças 

imóveis e uniformizadas (em vários sentidos) não parece o mais acertado, se a tônica for a 

mobilização ‘pura’ dos princípios escolanovistas. No entanto, mostra os repertórios variados 

sendo usados concomitantemente pelos sujeitos, situação que possibilita a fusão de princípios 

nacionalista, ruralistas, escolanovistas e associativistas sem que isso pareça problemático para 

os agentes envolvidos.   
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5  OS CLUBES AGRÍCOLAS ESCOLARES E A PRODUÇÃO DE UM REPERTÓRIO 

SOBRE O RURAL E OS SEUS HABITANTES 

 

Muitos foram os avanços, recuos e as errâncias até que eu chegasse ao caminho 

proposto nesta tese. Havia o desejo de ousar em relação ao modo como eu vinha fazendo 

pesquisa, experimentar e, assim, aproveitar melhor o período do doutoramento para ampliar 

minha formação como pesquisadora. Havia ainda, de fundo, a convicção de que cursar o 

Doutorado tem a ver com esse exercício, afinal, se este não fosse um período de exercitar a 

autoria, a criatividade e a autonomia intelectual, então, quando seria? Foi assim que, entre a 

segurança e a liberdade, penso que em grande medida optei pela segunda. Obviamente, há 

consequências.  

Não obstante as angústias e incertezas do caminho até chegar ‘à Tese’, intensificadas 

pela minha opção (a de arriscar), o escolheria novamente. Não fosse o tempo (sempre ele!), 

restaria lamento algum. Central em qualquer trabalho historiográfico, o tempo assumiu, na 

construção deste texto, ao menos dois sentidos, um tanto contraditórios: foi o tempo bom, 

necessário, de digerir as leituras feitas, de mergulhar nas fontes de pesquisa, de pensar e 

repensar, de criar, de ensaiar caminhos, começar a segui-los, recuar, tentar de novo. Um tempo 

que precisa de tempo. Mas também foi o tempo indigesto. Que passa voando. Que pressiona 

pelo resultado. E pela finalização da tese – num tempo que é cronológico, do relógio e do 

calendário, que constrange e encurta o tempo mais fluido e lento do pensar e do criar.  

Em meio a esses tempos, que se intercruzaram e me atravessaram, achei um caminho 

‘definitivo’ já quando faltava pouco para o prazo de conclusão do trabalho. Apesar da 

preponderância do tempo curto e rápido, trabalhei para alcançar, tanto o melhor resultado 

possível nessas circunstâncias – e sabendo que o trabalho poderia ser mais caso a entrega ao 

tempo lento e fluido fosse possível – quanto para aproveitar o processo – cada dia de trabalho, 

cada passagem escrita, cada análise e cada síntese alcançada. Enquanto escrevo essas linhas me 

pergunto se, de tantas vezes ler sobre a importância de “trabalhar com prazer e alegria”, não 

acabei me deixando contaminar. Talvez seja o caso. 

No desenrolar da tese, fui percebendo o quanto ela é uma espécie de síntese de minhas 

experiências: seja da criança do meio rural; da estagiária de escola multisseriada durante o curso 

de Magistério; da professora de curso de Pedagogia com turmas no ‘interior’; da professora de 

crianças e coordenadora de escolas cuja proposta pedagógica envolve o trabalho com projetos 
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e o ensino globalizado; da coordenadora que trabalhou em reformulações curriculares na escola 

básica; da mestranda que pesquisou discursos e projetos educacionais sobre formação docente; 

da editora de revista e jornal da educação. A listagem dimensiona as diversas vivências que, 

apesar de não estarem obrigatoriamente relacionadas à função de doutoranda em educação, 

estiveram presentes nesta pesquisa e nesta pesquisadora em especial. 

Esta tese foi escrita também pela professora. A preocupação e o cuidado com a 

estrutura do texto, com a comunicação com os leitores, têm a ver com uma concepção de 

pesquisa, de escrita, de escrita acadêmica, de produção e divulgação do conhecimento científico 

em educação. No entanto, diz respeito também a uma preocupação de professora – de crianças 

e de docentes – que exercita continuamente um modo acessível de se expressar e fazer entender. 

Assim como quase tudo que acontece nos processos formativos desenvolvidos no âmbito dos 

cursos de preparação de professoras e professores, essa é uma escolha que visa à formação e, 

consequentemente, uma opção política: uma vez que, no ato de conduzir cuidadosamente alunos 

e alunas que aprendem sobre a atividade docente, busca-se que também eles procedam desta 

maneira com aquelas e aqueles que ajudarão a formar.  

Chegar à estrutura da tese proporcionou que o texto fosse ganhando corpo e que aquilo 

que já vinha sendo escrito (em muitos arquivos e de maneira caótica) pudesse adquirir uma 

forma passível de compreensão por outras pessoas, além de mim mesma. Este foi um dos 

melhores momentos da pesquisa, o de ir percebendo o texto aparecer e mostrar coerência entre 

as partes. As inúmeras peças de um grande quebra-cabeça começavam a encaixar: os dados 

colhidos e o conteúdo dos documentos tomados como fontes de pesquisa cabiam na estrutura 

do texto (ou, dizendo de outro modo, uma forma coerente de contar a história dos Clubes 

Agrícolas Escolares havia sido elaborada); nenhuma seção do sumário estava sobrando ou 

faltando dentre aquilo que precisava ser dito e escrito; as escolhas teórico-metodológicas 

mostravam pertinência na análise da empiria.  

A elaboração de uma estrutura possível para este texto levou a algumas percepções, 

como o lugar das particularidades, que já estavam sendo buscadas nas análises e que emergiam 

progressivamente no texto e nas minhas reflexões. Verificar que realmente havia uma série de 

singularidades nos Clubes Agrícolas, nas performances dos clubistas, foi algo importante, pois, 

de alguma maneira, mostrou que não havia sido leviana a inspiração na micro-história e a busca 

por levar em conta diferentes escalas, com especial atenção para o olhar quanto ao particular. 

Não que esta possa ser considerada uma tese de micro-história pois, para isso, haveria muito o 
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que ler, estudar, discutir, problematizar e fazer. Mas é inegável que Levi, Ginzburg e outros 

micro-historiadores foram fundamentais em sua construção. 

A constatação de que nas performances do Clube Agrícola Escolar Fritz Müller, de 

Garcia – este caso específico – podem ser identificados praticamente todos os elementos 

presentes nos Clubes de forma geral e que compõem o sumário da tese, foi algo interessante. 

Ou seja, haveria a possibilidade de partir deste caso (se estivesse numa fase anterior de 

construção da tese) e ir tecendo a narrativa de grande parte do trabalho, ou dele completamente, 

tendo como eixo o Clube Agrícola de Garcia. Este caso poderia conduzir a discussão sobre 

outros elementos das associações estudadas, inclusive para pensar diferenças mostradas nos 

usos dos demais, se comparados àquele. É a operacionalização do que li sobre micro-história: 

de como o olhar microscópico acerca de um caso, assunto, aspecto da realidade social, pode ser 

uma maneira de, variando a escala, compreender questões gerais. Chegar a essa elaboração foi 

instigante. De modo similar, a Semana Ruralista é outro assunto que poderia receber um olhar 

microscópico e maior protagonismo, assumindo a função de texto e pretexto para que aspectos 

relacionados ao rural como espaço a ser reformado e modernizado, além de outros tratados 

nesta tese, pudessem ser pensados. 

Recentemente, assistindo a uma defesa de doutoramento, deparei-me com o 

questionamento de um dos integrantes da banca examinadora, o qual quis saber sobre as 

possíveis contribuições do trabalho em análise. Imediatamente perguntei-me sobre minha tese 

e se haveria algo de novo a apontar. Conclui que esta tese inova na forma de ver e discutir o 

pensamento educacional e social, e a mirada nas performances ajuda nisso. Estou trabalhando 

com ‘o pensamento’, mas ao mesmo tempo, com o universo escolar, e o faço a partir de diversas 

vozes – as daqueles com maior projeção e as dos ordinários, estes representados por professores 

e crianças (apesar de a voz das crianças estar limitada e filtrada pelo olhar adulto). Trabalhar o 

pensamento social deste outro lugar é também uma contribuição. Não são as ideias pedagógicas 

sem ancoragem e nem é o pensamento educacional visto somente pelo uso de autores 

consagrados. É este pensamento (no plural) e as ações/práticas construídos no dia-a-dia, 

inclusive pelas pessoas que trabalham na escola. E isso é realizado de forma dinâmica, 

relacional, com jogos de forças e relações de poder variadas. 

É fundamental ser dito que esta tese somente foi possível da forma como se apresenta 

devido às interlocuções que a alimentaram. Uma delas é com o grupo de pesquisa no qual 

ingressei ainda nas primeiras fases do curso de graduação em Pedagogia, o Gpefesc. Outra, com 
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os Programas de pesquisa aos quais estive vinculada na última década, ou seja, durante toda a 

formação em nível de pós-graduação, incluindo o intervalo entre a conclusão do Mestrado e o 

ingresso no Doutorado: o PMMM e o EPB. A tese é devedora de um escopo do grupo de 

pesquisa acima citado, de um tipo de questionamento que tem a ver com as perguntas que nos 

colocamos, relacionadas ao debate educacional, pensamento educacional e social, projetos de 

educação e de Brasil, processos de modernização. Mas também se diferencia, pois não aborda 

exatamente o debate e o discurso pelo viés, por exemplo, da história intelectual. Procura, isto 

sim, atentar para o particular e, com base nele, exercitar a elaboração de perguntas gerais pela 

análise de situações específicas. 

A tese busca, concomitantemente, contemplar formas de pensar e interpretar o Brasil 

e o âmbito da ação, da prática, colocando em cena a escola e o cotidiano escolar. E foi a noção 

de repertório que ajudou a relacionar esses âmbitos – dizendo de forma simplificada – do 

discurso e da ação. Tal modo de trabalhar foi intensa e diversamente aprendido nesses outros 

espaços que vem sendo decisivos em minha formação, que são o PMMM, o EPB e o PEPB, 

nos quais sou tomada pelas indagações e formulações das/os colegas. As mudanças que 

busquei, o olhar que procurei educar, os aspectos nos quais tentei avançar, relacionam-se a uma 

ampliação de horizontes na pesquisa em Educação e em História da Educação, proporcionada 

pelo contato com tantos sujeitos e modos de ser e fazer.  

A noção de repertório, também contribuição dos citados Programas de pesquisa, é 

pertinente ainda para uma espécie de análise dos caminhos tomados na construção da tese, 

especialmente no que se refere às lentes usadas: há Charles Tilly, sociólogo dos Estados Unidos 

e seu conceito de repertório, mas não apenas ele, pois a aproximação e o uso como noção 

analítica são apropriados de Angela Alonso, pesquisadora brasileira que trabalha nas fronteiras 

entre Sociologia e História. Por outro lado, há Marcos Freitas, que fala a partir da História e da 

Antropologia e suas elaborações sobre pensamento social e educação na mirada que faz sobre 

os ‘rústicos’ e a ‘rusticidade’. Há ainda os micro-historiadores italianos, e alguns brasileiros. 

Aqueles, em especial, mudaram os rumos do trabalho (ou deram-lhe um rumo?) e atravessaram, 

de forma marcante, sua autora. Porém, é impossível negar que outras referências, não usadas 

de modo direto na tese ou escolhidas deliberadamente para pensar o objeto, também se fizeram 

presentes, uma vez que integram a “caixa de ferramentas” que vem sendo por mim preenchida, 

organizada e desarrumada ao longo dos anos como aprendiz de historiadora da educação. Nesse 

sentido, não seria justo negar as influências e os respingos dos estudos e das discussões sobre 
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história intelectual e história cultural, para citar duas, e correndo o risco de usar nomenclaturas 

que, sozinhas, podem mais simplificar que explicar. Dito isso, talvez seja importante demarcar 

que este é um trabalho de História da Educação, com aproximação e inspiração na micro-

história italiana (destancando-se Giovanni Levi e Carlo Ginzburg), em diálogo com outros 

campos disciplinares e autores (sejam os sociólogos citados, seja o flerte com a Antropologia).  

Ao estudar os Clubes posso ver elementos de unidade. Mas me chamam atenção as 

diferenciações. Ao mesmo tempo, por mais local que seja o recorte da pesquisa, ele tem relação 

com outros espaços e tempos. Os Clubes Agrícolas de Santa Catarina não estão isolados ou se 

encerram em si mesmos. Eles estão diretamente relacionados a uma proposta mais ampla, que 

poderia ser chamada de nacional (do âmbito do país), a qual, num primeiro momento, tem como 

representante a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e, num segundo, o Serviço de 

Informação Agrícola do Ministério da Agricultura. No entanto, apesar de não se constituir foco 

da análise, seria imprudente deixar de indicar as relações transnacionais ou transfronteiriças do 

objeto. Tanto no que se refere ao associativismo, pensando de maneira mais ampla, quanto no 

que diz respeito aos clubes e às associações estudantis, há relações a serem feitas além dos 

limites do país. O movimento da Escola Nova tampouco é exclusividade brasileira. Assim, por 

mais particular que esteja sendo a pretensão de analisar os Clubes Agrícolas na presente 

pesquisa, é justo indicar essas conexões.  

No caminho de escrita escolhido, os Clube Agrícolas foram, de início, abordados em 

suas performances e tendo como foco as primeiras iniciativas de que se tem notícia. No clima 

da Reforma Trindade e de modo vinculado à Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, esse 

momento teve as revistas, os jornais, as fotografias e alguns relatórios como sustentação 

empírica. Além dos usos e algo da história dos primeiros Clubes, alguns scripts ajudaram no 

estabelecimento de conexões necessárias. A escrita sobre essas associações nos anos 1940, por 

sua vez, explicita mudanças de contextos, como o período da Segunda Guerra Mundial e o pós-

guerra, o protagonismo do Ministério da Agricultura no projeto dos Clubes, além de algumas 

alterações na gestão da educação escolar catarinense. A narrativa foi, então, construída 

especialmente com base nos documentos produzidos pelas escolas – os Relatórios de Escolas e 

Grupos Escolares – referentes aos Clubes especificamente, e também ao conjunto das 

associações escolares. 

Foi constatado que a própria existência deste tipo de documento (e na quantidade em 

que foi localizado) evidencia mudanças. Assim, tanto o tom do capítulo 3 é um pouco diferente 
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em relação ao 2, quanto os desafios encontrados na produção escrita também o foram. No 

primeiro caso, não seria demais refletir sobre os limites do que é possível ser dito e do quanto 

isso depende do que se tem à disposição, ou seja, do suporte documental. No segundo, pode ser 

apontado que, se no capítulo 2 uma das dificuldades foi conseguir juntar as peças, espalhadas 

em tantas partes e tipos de fontes, no 3, o desafio foi não se perder na imensidão de relatórios, 

assim como fazer escolhas quanto ao que usar e ao que dizer. Uma dificuldade adicional foi 

trazer explicitamente para o texto os diversos autores visitados e as leituras realizadas. O 

trabalho de edição buscou dirimir um pouco isso. Parece que houve algum sucesso. 

É na década de 1940 que os Clubes Agrícolas Escolares se transformam numa 

Associação Auxiliar da Escola. Ao mesmo tempo, eles se diferenciam do conjunto em alguma 

medida. Ademais, podem ter sido motivadores, junto a outras associações igualmente já 

existentes (Jornais Escolares, Caixas Escolares, Bibliotecas Escolares), para os scripts que 

seriam produzidos para as associações auxiliares nos anos 1940, com orientações quanto ao seu 

funcionamento, cobrança de relatórios sobre os trabalhos realizados e envio dos mesmos às 

autoridades educacionais. O Clube Agrícola era um tipo de associação que não se encerrava no 

âmbito de Santa Catarina, pois era “da SAAT”, viabilizada pela parceria desta com seu Núcleo 

Estadual, o Diretório Regional dos Clubes e o Departamento de Educação. Então, seria 

plausível afirmar que os primeiros Clubes Agrícolas Escolares catarinenses foram mais 

importantes para o conjunto das associações escolares do que até o momento se supôs, e que a 

Semana Ruralista pode ter sido, de forma similar, mais importante para as Semanas 

Educacionais do que o anunciado? Ainda sobre o assunto, e levando em consideração tanto as 

especificidades dos Clubes Agrícolas e sua existência anterior aos anos 1940, quanto a 

nomenclatura usada nos documentos utilizados na pesquisa, a denominação usada 

predominantemente na tese foi associações escolares.  

A pesquisa foi realizada com base na identificação de repertórios presentes nos Clubes 

Agrícolas e na contribuição destes para a produção de um repertório sobre o rural e os seus 

habitantes. Assim, quanto ao repertório que os Clubes ajudaram a construir, podem ser 

destacados os seguintes aspectos: cultivo e valorização de um sentimento nacional; construção 

de uma visão sobre o rural como espaço a ser modernizado, como lugar da ausência, ao mesmo 

tempo que lugar de virtudes e de possibilidade de uma vida feliz; importância da escola na 

formação de sujeitos modernos, adaptados e “fixados” ao campo, o que pressupunha sua 

reforma moral e a adoção de hábitos saudáveis de vida e de higiene; busca pela 
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adaptação/adesão/conformação dos sujeitos a uma ética do trabalho (positivo, patriótico, 

produtivo, cooperativo); uma agricultura modernizada tomada como parâmetro (convivendo 

com outros hábitos e formas de cultivo); defesa de uma escola ativa, prática, visando à formação 

integral das crianças, que se daria por uma educação intelectual, estética, moral e do corpo; 

necessidade de integrar, civilizar, conformar os sujeitos à ordem estabelecida mediante projetos 

modernizadores; implementação do associativismo regulamentado e normatizado pela escola, 

em que as associações escolares constituíam-se numa espécie de vínculo controlado com o 

mundo social.  

À medida que as análises avançavam e o texto escrito tomava forma, um aspecto que 

se mostrou proeminente foi o cultivo de um sentimento nacional. É verificada, nos documentos, 

uma forte crença relacionada à urgência de nacionalizar as pessoas, os lugares, as escolas em 

que os Clubes estavam – e, para isso, eles deveriam ser multiplicados qualitativa e 

quantitativamente. Recorrente era o uso de preleções, imagens, slogans visando à construção e 

ao fortalecimento de um sentimento de pertencimento e valorização do país, num projeto de 

Brasil eminentemente agrícola, que mostrava a permanência de uma tradição quanto à ideia de 

vocação agrícola do país, mas não apenas ela, pois também haveria de ser incorporado o novo, 

o moderno, representado pelas orientações e pelos conhecimentos dos técnicos agrícolas. Trata-

se, assim, de uma espécie de coexistência do antigo e do novo, do tradicional e do moderno.  

Nos Clubes Agrícolas estudados, aparece, de modo marcante, o protagonismo da ação, 

da prática, que foi se mostrando, além de uma característica de tais associações, um dos elos 

importantes entre Escola Nova e Ruralismo Pedagógico; e um dos motivos que, desde o início, 

levou à adesão ao conceito de repertório. Qualquer noção que fragmentasse ou polarizasse 

ambos os repertórios, que defendesse pureza e coerência sobre o uso exclusivo deste ou daquele, 

se mostrava inadequada na pesquisa. Depois, na construção do texto a ser publicizado, ficou 

evidente que a tentativa de separar estes repertórios nos próprios Clubes e no próprio texto seria 

igualmente infértil. Há mesmo momentos em que os documentos se referem a tal aspecto (da 

prática, da ação) e quase não é possível separar do que se está se falando, se de um repertório 

ou do outro. 

Assim, uma das constatações é a de que os repertórios identificados estão presentes 

concomitantemente na proposta dos Clubes Agrícolas e que, em sua implementação nas escolas, 

também as ideias que os integram são usadas de forma combinada. As palavras “ativa” e “ação” 

são exemplos disso. Uma escola ativa é prerrogativa da Escola Nova. Mas o Ruralismo 
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Pedagógico, de modo similar, defende uma educação que ocorra de forma ativa, pressupondo a 

ação das crianças. Isso parece ter relação com a educação e a ciência modernas, o empirismo e 

o lugar da experiência no conhecimento. Ainda, a presença de disciplinas de cunho científico 

nos currículos escolares, em detrimento das filosóficas e humanistas, mantém aproximações 

com este mesmo clima. Então, a “ação”, a escola “ativa”, teria relação, para além do Ruralismo 

e da Escola Nova, com um pragmatismo. Este é um ponto que mereceria maior atenção e 

investimento de pesquisa. 

A tese que está sendo defendida, portanto, é a de que os Clubes Agrícolas Escolares 

de Santa Catarina, no recorte temporal adotado, estavam relacionados tanto a aspectos internos 

da escola, como o currículo e as práticas escolares, quanto a aspectos externos ao ambiente 

escolar, portanto, às relações entre a escola e o meio social (ou, à função social da escola). Eram 

associações escolares que visavam à formação integral das crianças que se encontravam na 

condição de alunos e alunas das escolas primárias. De acordo com os scripts e performances 

localizados pela pesquisa, os Clubes mobilizavam repertórios diversos – associativista, 

ruralista, nacionalista, escolanovista – e tinham como principais sujeitos as crianças. Porém, os 

adultos também eram público-alvo, mesmo que em menor proporção – tanto os adultos da 

escola, representados por professoras, professores e outros sujeitos pertencentes a este espaço, 

quanto os adultos de casa, representados pelas famílias das/dos alunas/alunos e pela 

comunidade escolar, dizendo de forma mais ampla.  

Os Clubes Agrícolas fizeram o duplo movimento de ler a realidade em que a escola 

estava inserida, buscando usá-la no trabalho desenvolvido, e ajudar a construir essa realidade 

com suas práticas, lições, slogans, imagens, linguagens e representações, cotidianamente 

tecidas. Foram constituídos e influenciados pelas prescrições a eles destinadas, e também 

atravessados pelas realidades e culturas locais. Nessa direção, pode-se afirmar que os modos de 

ser e fazer vivenciados nos Clubes, apesar das regularidades verificadas, foram diversos e 

plurais. Relacionadas a projetos de educação e de país, tais associações participaram ainda da 

construção de modos de ver e ler o Brasil e o povo brasileiro. Ao elaborar interpretações sobre 

hábitos, atitudes, práticas de lida com a terra, sensibilidades, sociabilidades de suas populações, 

contribuíram para a produção de um repertório sobre o rural e os seus habitantes: um rural 

constituído de elementos antigos e modernos. 

Este repertório sobre o rural o lê como espaço paradoxalmente bom e ruim, onde o 

trabalho engrandecedor do Brasil é realizado, onde se produzem os alimentos a serem 
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consumidos por todos (inclusive nas cidades), onde é possível viver bem e ser feliz, mas, por 

outro lado, onde faltam acesso, saúde, higiene, educação, conhecimentos técnicos, 

modernidade. Sobre/para os seus habitantes, prescreve a importância de permanecerem no 

campo e não se deixarem seduzir pelas promessas do urbanismo, de amarem o torrão natal, de 

crerem na vocação agrícola do país, verem o trabalho como positivo (engrandecedor e 

patriótico), mas, igualmente, experimentarem outros modos de lidar com a terra.  

A análise dos Clubes Agrícolas mostra uma espécie de racionalidade pedagógica que 

incide sobre o campo, a escola, a infância, o associar-se. Uma organização do conjunto da vida 

de acordo com uma certa racionalidade, ou, dizendo de outro modo, uma racionalização da 

vida, das experiências de aprendizagem na escola. O cotidiano no meio rural não tem 

originalmente relação com isso, uma vez que se dá no fazer, na experiência. Nos Clubes, os 

trabalhos agrícolas seguiam uma lógica um tanto diferente, sujeitos que estavam a uma 

organização racional, que dispunha sobre tempos, espaços, rotinas, passos a serem seguidos na 

realização das atividades, incluindo registros e sistematizações a serem feitos antes, durante e 

depois dos momentos práticos.  

Há ainda uma intencionalidade de ensinar a todos, de modo especial às crianças – mas, 

como foi sugerido, não apenas a elas. As prescrições quanto ao modo de cultivar a terra, o que 

escolher para ser cultivado, como acompanhar a produção, o que fazer para resolver ou dirimir 

os problemas que surgem, qual destino dar à colheita, bem como sobre as escolhas alimentares, 

os hábitos de higiene, o cuidado com a saúde, o modo cooperativo de se relacionar, foram 

ensinadas no cotidiano. Não é diferente com o sentimento de amor à terra e à pátria, de 

valorização do trabalho (em especial, o agrícola), do trabalhador e das riquezas naturais do país. 

Tudo isso foi intencional e sistematicamente pedagogizado, ensinado por meios variados, 

representados, nesta tese, pelas palavras e imagens escolhidas, dentre a empiria, para compor o 

texto. 

A racionalidade pedagógica é também algo que une os principais repertórios 

identificados nos Clubes, como associativismo, ruralismo, escolanovismo e até mesmo o 

nacionalismo, que pode ser visto como uma espécie de engajamento coletivo visando à 

construção da nação. Em todos eles (aqui chamados de repertórios), há princípios, postulados, 

rituais, modos de ser e de fazer defendidos, a serem ensinados e aprendidos. O brado “Tudo 

pela grandeza do Brasil”, e suas variações, ecoou: foi se mostrando, à medida que a pesquisa 

avançava, como representativo, não somente dos Clubes Agrícolas, mas também do conjunto 
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das associações escolares e, talvez, não seja demais afirmar, da escola que se buscava construir 

e praticar, onde tais associações eram sobremaneira valorizadas.  

Nos Relatórios analisados e tomados como fontes de pesquisa, as vozes das crianças 

clubistas aparecem timidamente e misturadas às dos adultos. Atrapalhavam-nas, sobremaneira, 

os problemas com a cerca do terreno do Clube. Inúmeras são as queixas de que não havia, estava 

estragada ou precisava ser reformada. As crianças e os adultos dizem de suas angústias usando 

expressões como “não pudemos colher nada”, “os animais comiam tudo”, “galinhas comeram 

um pouco”. Além da natureza, como a seca ou enchente, a ação humana também impunha 

desafios. Transeuntes entravam no terreno e arrancavam as plantas; “moleques” e “malfasejos” 

agiam no sentido de atrapalhar a colheita. 

A mudança de docente na escola e a consequente paralização das atividades das 

associações auxiliares era outro acontecimento da vida prática que se impunha. Houve o caso 

da professora vista como pouco ativa, que não aderiu, ao menos de imediato, ao projeto das 

associações, descrita pelas crianças como “de pouca prática”. A falta de estrutura também 

marcava os Clubes e seus integrantes, e se estendia das ferramentas ao terreno (in)disponível. 

A situação leva à reflexão sobre um projeto, lançado pela escola (ou para a escola), porém, sem 

contrapartida quanto ao básico para seu funcionamento. Então, o/a professor/a precisa encontrar 

formas de colocá-lo em ação, e uma delas é recorrer às famílias e à comunidade escolar. Há 

uma dimensão interessante nisso, que diz da possibilidade de envolvimento e integração entre 

escola e meio social. Mas outra não pode ser desconsiderada, que é a de propor e fiscalizar o 

que ocorria nas escolas, porém, sem proporcionar condições para que as prescrições fossem 

praticadas. Sobre o assunto, há vários relatos de colaboração da comunidade com os clubistas, 

mas também os que explicitam aquilo que nessas relações não funcionava bem. 

Societariamente falando, sobressai a valorização da ordem, disciplina e coesão. Ainda, 

um ideal de sociedade limpa, saudável, organizada, composta por verdadeiros patriotas. O medo 

do caos e de um perigo que poderia se tornar iminente é expresso, por exemplo, quando um 

professor usa as expressões “espirito confuso, anarchico e dissolvente do bolchevismo”. Contra 

ele e o caos social valia trabalhar duro pela “grandeza do Brasil”. Esta “grandeza” tinha relação 

com a “riqueza”, palavra usada em referência à terra brasileira e seus potenciais. Aquela que 

sempre produz, que é responsável pelo sustento de todos (até mesmo dos que não a cultivam 

ou usufruem da vida no campo). Em afirmações deste tipo parecem ser propositalmente 

esquecidos os episódios de problemas no plantio, processo e colheita, recorrentes nos 
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documentos, bem como as interferências naturais e humanas responsáveis pelo insucesso da 

produção. Repete-se, quase sem prestar atenção no que se está dizendo, que basta trabalhar e 

jogar algo à terra para obter bons resultados, que basta plantar para chegar à (boa) colheita. 

Afirmar de modo veemente que a terra é fértil, que a Pátria é boa, que se trabalha com 

prazer e alegria, que as dificuldades impulsionam novas e otimistas tentativas, parece dizer mais 

da produção de uma realidade do que da sua leitura. E a formação escolar, a escola como 

instituição, tem muito potencial nisso, afinal, é o lugar de preparar crianças não apenas em 

âmbito intelectual, mas de educar os corpos, incutir valores, formar moral e esteticamente, 

construir hábitos e atitudes. Pode ser o lugar de ampliar horizontes, de mostrar o mundo, mas 

também de homogeneizar e ensinar a repetir slogans. Além de preparar as crianças, a escola é 

a instituição que se coloca como educadora das famílias, tarefa na qual os infantes 

transformados em alunos têm especial participação (como mensageiros e mensagem nas 

relações entre ambas as instituições). 

Segundo o que se pode interpretar dos documentos, a assertiva amar a terra onde 

nasceu tem duplo sentido. Refere-se à terra como território, do qual, mais que o município ou 

unidade federada, é representativo o país, a nação, e significa, para os sujeitos, o pertencimento 

ao Brasil, a ocupação de um lugar como brasileiros que colaboram para o engrandecimento do 

país. Mas está relacionada também à terra como lugar onde se cultiva e colhe, que encerra 

promessas de prosperidade e está à espera da dedicação e labuta dos que desejarem cativá-la e 

cultivá-la. A terra exaltada por sua fertilidade, pela produção da riqueza da nação e dos 

alimentos que nutririam os brasileiros. A terra, portanto, como algo característico do rural. 

Reverberações dos Clubes Agrícolas no presente também podem ser verificadas. Elas 

estão relacionadas às práticas de policultura, ao cultivo de algumas espécies, ao uso de 

maquinário e defensivos agrícolas na produção em larga escala. Nessa direção, a demandar 

novas experiências de pesquisa, estão as possíveis relações entre Clubes Agrícolas e 

agronegócio, deles com o cultivo de novas espécies, como “feijão soja”, por exemplo. Não se 

está sugerindo que os Clubes tenham inaugurado tudo isso. Mas, indicando possíveis relações, 

a serem mais bem analisadas, de que agronegócio, produção de soja, tentativa de manutenção 

da população rural em seu próprio meio, associativismo rural, entre outros, mantenham relações 

com scripts e performances dos Clubes, assim como repertórios neles identificados. Se for isso, 

práticas como as citadas apresentariam ancoragens e tecituras mais remotas e estariam 
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imbricadas a uma área que costuma ser exaltada no discurso político e econômico: a educação 

e, especificamente, a educação escolar.  

As permanências aparecem, ademais, no trabalho de preservação da natureza presente 

em algumas propostas pedagógicas de escolas, que incluem práticas de educação ambiental, 

sustentabilidade, ecopedagogia e permacultura, atividades de criação de animais, produção de 

hortas escolares, plantio em áreas de reflorestamento. Assim, projetos de escolas diferentes, 

alternativas, inovadoras, ou outra denominação usada, em que as crianças participam 

ativamente de sua aprendizagem, em que o binômio brincar e aprender é eixo do trabalho 

pedagógico, onde são desenvolvidas práticas interdisciplinares e ensaiadas formas 

diferenciadas de abordar os conteúdos escolares, organizar o tempo e o espaço, conduzir as 

relações entre os sujeitos, onde, enfim, escola/vida/meio social são relacionados naquilo que é 

vivenciado, não estão distantes da discussão empreendida nesta tese. 

Instituições escolares desse tipo, apesar de não terem se proliferado de modo efetivo 

na escola pública brasileira, apresentam permanências de movimentos renovadores, como os 

tratados neste texto – Ruralismo Pedagógico e Escola Nova – que por certo têm uma série de 

especificidades em suas formulações, mas que, na sua circulação e apropriação, ou nas 

performances dos agentes sociais, parecem se misturar e compor, de modo combinado, a “caixa 

de ferramentas” da qual educadoras e educadores lançam mão cotidianamente. O “aprender 

fazendo” ou de forma “ativa”, integra slogans bastante atuais que, além de esvaziarem o sentido 

das teorias e a possibilidade de reflexão acerca delas, colocam-se como novidade. 

Contrariamente, ao serem historicizados, podem ser localizados, no mínimo, na proposta das 

associações escolares/auxiliares da escola. 

A escola dos Clubes Agrícola talvez tenha sido uma instituição que, ao invés de seduzir 

para as cidades e concorrer com a permanência da população rural em seu meio, tenha agido 

como sua aliada. Ao menos, era este o objetivo. Mesmo assim, não parece ter logrado êxito 

quanto à “fixação no campo”, talvez, porque a escola sozinha não consiga equacionar o 

problema da saída de gerações de jovens dos espaços rurais e porque a questão tenha maior 

envergadura do que a palavra “fixar” e suas variações possam sugerir. Uma permanência deste 

problema é apontada em documentário sobre a imigração italiana no Brasil203. A produção 

audiovisual se debruça especialmente sobre os imigrantes italianos instalados no Rio Grande 

 
203 O documentário é intitulado Legado italiano (2020), dirigido por Márcia Monteiro e coproduzido por 

Camisa Listrada, Globo Filmes, Globo News e Celeiro Produções. 
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do Sul e seu trabalho na vinicultura, mostrando a atividade desenvolvida por gerações de 

famílias chegadas do além-mar. Retrata a incerteza dos mais velhos sobre a continuidade da 

atividade à qual eles e seus antepassados se dedicaram, pois os jovens vão para os centros 

urbanos estudar e acabam não retornando. Por outro lado, aponta possibilidades que vêm se 

mostrando viáveis, como o turismo rural (no caso aqui tratado, receber visitantes nas vinícolas, 

hospedá-los, proporcionar um dia em meio aos parreirais, com apresentações musicais e 

degustação de pratos típicos) e que parecem mais atrativas às jovens gerações, fazendo com 

que se interessem em integrar os negócios familiares.  

Já nos meses finais da tese, no trajeto entre interior e litoral, o espaço de uma 

cooperativa chamou-me atenção. Em cada um dos quatro tanques metálicos que podiam ser 

vistos da rodovia, estava escrita uma parte do slogan, que dizia: O homem. A terra. A técnica. 

A união. As expressões remontam à relação entre os humanos e a terra, de forma mediada pela 

técnica e, conforme o que se quer enfatizar, realizada de modo associativo/cooperativo, que diz 

do cultivo e da produção, mas também da vida no campo. Mais uma vez, o passado presente. 

Havia algo que parecia ligar essas frases aos Clubes Agrícolas, um objeto em princípio 

estritamente escolar, mas que abre possibilidades para relações diversas com assuntos 

extraescolares (não porque deixam de dizer respeito à escola, mas porque não se limitam aos 

seus muros). Que pode ser um objeto profícuo para tratar o pensamento social e o educacional 

de forma ancorada aos sujeitos e contextos escolares. Esta não é uma elaboração própria, aliás, 

mas está articulada às intenções e pretensões daquelas e daqueles que integram ou já passaram 

pelo PEPB que, conforme sugere seu título, articula discussões que relacionam projetos de 

educação e de país em temporalidades múltiplas, mostrando que a educação pode ser uma via 

para tecer reflexões e estudar representações e interpretações sobre o país. 

Nesta pesquisa, os Clubes Agrícolas Escolares ocuparam a cena e o papel principal e 

tomaram o lugar de texto e pretexto para que práticas escolares e sociais fossem analisadas, 

transbordando as fronteiras do universo escolar, ao mesmo tempo em que o tomavam como 

importante e privilegiado cenário. As potencialidades analíticas da empiria usada na tese, 

especialmente os Relatórios de Escolas e Grupos Escolares, certamente não se limitam ao que 

se encontra neste texto. Haveria muito a ser feito! O futuro do pretérito, no entanto, pode ser 

transformado em futuro do presente, levando em conta que a pesquisa e/ou a produção que dela 

resulta não se encerra aqui. Além das publicações futuras, dela decorrentes e a ela vinculadas, 

os Clubes Agrícolas mereceriam/merecerão novas pesquisas. Dentre as inúmeras 
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possibilidades, apenas para listar algumas, estão: seu estudo em Santa Catarina num recorte 

temporal posterior, os anos 1950 e parte dos anos 1960; as publicações da Série Clubes 

Agrícolas, do Ministério da Agricultura; os Clubes Agrícolas em perspectiva comparada 

considerando outras unidades da federação; os Clubes em perspectiva transnacional, de modo 

relacionado à circulação de ideias, sujeitos, repertórios; as associações auxiliares de Santa 

Catarina em seu conjunto (o que demandaria um programa de pesquisa, tendo em vista o que 

há nelas de comum e as particularidades de cada uma); alguns Clubes Agrícolas Escolares, ou 

um Clube específico, de modo verticalizado (a micro-história seria profícua nesse sentido!).   

A listagem de possíveis reverberações dos Clubes Agrícolas Escolares no presente diz, 

antes de tudo, sobre fios e conexões que podem ser estabelecidas – e para as quais são 

necessárias novas pesquisas e perguntas. Não se está defendendo, com isso, anacronismos 

históricos, ou relações diretas e simplistas entre a realidade estudada e a atual, mas 

estabelecendo relações, próprias do interpretar, ao buscar permanências do objeto desta tese na 

complexa e multifacetada realidade contemporânea. Os estratos de tempo, os ecos do passado, 

são princípios que permanecem no horizonte da pesquisa. Ademais, a complexidade da 

“estrutura folheada do social”, a que se refere Revel, parece não dizer apenas da pluralidade de 

contextos num mesmo tempo histórico, mas das relações múltiplas entre tempo/s e espaço/s a 

serem consideradas na prática historiográfica: que além de documentos, teorias, contextos, 

conceitos e noções, diz de culturas e formas de habitar o mundo. Que diz, portanto, das pessoas. 
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APÊNDICE A – Clubes Agrícolas Escolares localizados nos Relatórios de Escolas e 

Grupos Escolares (ReEscGE), por ano e volume/encadernação (1943-1949) 

 

 

O Quadro que consta neste apêndice (Quadro 18) consiste num importante produto da 

pesquisa, que contou com dispêndio de tempo e energia consideráveis em sua elaboração. Uma 

das intenções iniciais era fazer um inventário dos Clubes Agrícolas Escolares, e isso foi possível 

parcialmente. Entretanto, no percurso, tal produção acabou se constituindo, adicionalmente, 

num inventário de fontes, de ReEscGE produzidos pelos Clubes. 

Cada volume localizado no APESC é composto por muitos relatórios, de diversas 

associações escolares, ou que versam sobre outros assuntos (relatórios anuais mais gerais sobre 

determinada escola, relatórios de inspetores escolares, dentre outros). Não há qualquer tipo de 

índice ou classificação do conteúdo desses documentos. A busca consiste em procurar página 

por página o que se está querendo, no caso, os relatórios de Clubes Agrícolas Escolares. Fazer 

uma fotografia da capa, como forma de abrir determinada encadernação e, igualmente, outra da 

quarta capa, ao finalizá-la, foi uma ação decisiva para que as imagens relativas a cada 

volume/encadernação não se misturassem ao serem transferidas da câmera fotográfica ou 

smartphone para o computador. Nessa transferência, as fotografias foram agrupadas em pastas, 

separadas por volume, nomeadas por ano e número de ordem.204  

Há ainda algo importante a dizer. No trabalho com os volumes de relatórios, observei 

a existência de um número, seguido de data, geralmente disposto na contracapa ou folha de 

rosto da encadernação. Passei a comparar esses números e a anotá-los. Não encontrava 

repetição e uma conversa com a coordenadora do setor de pesquisa do APESC confirmou minha 

hipótese: realmente tratar-se-ia de um número único, quando do registro do documento na 

instituição. Apesar de esses números não constarem no instrumento de pesquisa utilizado no 

APESC, tampouco serem uma forma oficial de identificação e catalogação para uso dos 

pesquisadores, a descoberta foi de grande utilidade. Tais números passaram a ser fundamentais 

na nomeação e identificação de cada volume de relatórios, além de um guia, para mim e para 

quem me atendia no setor de pesquisa, quando era preciso buscar novos documentos a serem 

 
204 No período de organização e classificação das imagens coletadas, além da alocação das fotografias em 

pastas específicas, foram produzidos quadros diversos a fim de ensaiar algumas interpretações (as primeiras 

análises são feitas no próprio espaço do Arquivo Público, enquanto se está lendo e compilando o material, o 

que nunca é um trabalho ‘somente’ técnico). 
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consultados. Foi importante, ademais, para evitar que um mesmo volume fosse examinado e 

fotografado mais de uma vez (já que a única identificação oficial usada no APESC para os 

ReEscGE é o ano a que cada volume se refere, e há diversos deles datados de um mesmo ano). 

A descoberta desse número também auxiliou em todas as etapas posteriores de catalogação e 

uso das imagens. Os números a que me refiro estão presentes no Quadro 18, abaixo, dispostos 

entre parênteses nas linhas que identificam um novo volume/pasta de imagens.205 

 

 

 
205 No início do trabalho de arquivo, os números ainda não haviam sido descobertos. Por motivos já 

explicitados neste texto, não foi possível voltar ao APESC em etapas posteriores da pesquisa para, dentre outras 

pendências, buscar pelos números que faltam. 
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Quadro 18 – Clubes Agrícolas Escolares localizados nos Relatórios de Escolas e Grupos Escolares (ReEscGE) 

 
Nº 

 
Nome do Clube Agrícola 

Escolar 

Vinculação/ 

Localização 

Data de 

fundação 

Autoria do relatório e/ou 

professor/a responsável 
ReEscGE, 1943_1 

1 Clube Agrícola Luiz Trindade Grupo Escolar São Virgílio, de Nova Trento (distrito e 

município de Nova Trento) 

 Irmã Maria Júlia  

Cláudio Conazi, 1º secretário do CA206 
2 Clube Agrícola207 Aspirantado São Paulo, Ascurra, Indaial   P. Questor Avelino de Barros, diretor 

3 Clube Agrícola Escolar Monsenhor 

Huberto Ohters 

Grupo Escolar Particular São Ludgero, de São Ludgero 

(distrito de Braço do Norte, município de Tubarão) 

 Relatório da escola: Irmã Maria Baptista, 

diretora 

Professora encarregada do CA: Irmã 

Ermenhild 

ReEscGE, 1943-1945 208 

4 Clube Agrícola D. Pedro II  

 

Escola Mista Estadual Desdobrada da Estrada do Bananal 

(distrito de Guaramirim, município de Joinville) 

  Osvaldo Albano, secretário 

 

5 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Estadual de Núcleo Rio Branco 1942 Professor Cantalicio Flores, diretor do CA 

6 Clube Agrícola Felipe Camarão  

 

Escola Estadual de Duas Mamas, Guaramirim, Joinville209  Professor Santos Tomaseli 

7 Clube Agrícola Caramuru 

 

Guaramirim, Joinville. Escola Estadual de Estrada (?) III 21 mar 1940  

8 Clube Agrícola Machado de Assis   26 mar 1943  

9 Clube Agrícola  

 

Escola Estadual Desdobrada de Poço Grande (?) 

(Guaramirim, Joinville) 

10 mai 1943 Professora Maria dos Santos 

10 Clube Agrícola Osvaldo Cruz  

 

Escola Mista Estadual de Brüderthal (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

21 ago 1943 Professora Joana Santana Neitsch 

11 Clube Agrícola Campos Sales  

 

Escola Estadual Km 18 Estrada Blumenau. Estrada 

Blumenau, Joinville 

10 mar 1943 Professora Maria Veiga 

12 Clube Agrícola Getúlio Vargas  Escola Estadual de Estrada Guilherme, Joinville    

13 Clube Agrícola Almirante Barroso  Escola Mista de Estrada Parati 1942  

 
206 CA: Clube Agrícola/Clube Agrícola Escolar. 
207 Em alguns relatórios não há indicação do nome/patrono do Clube. 
208 Todos os relatórios usados desta encadernação são de 1945. 
209 Na maior parte das vezes, o nome do município aparece grafado como “Joinvile”. Foi padronizada a grafia “Joinville”. 
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ReEscGE, 1944_1 

14 Clube Agrícola Professor João dos 

Santos Areão  

Escola Pública Mista Estadual Desdobrada da Vila de Taió, 

Rio do Sul 

 

5 mar 1935 Professor Henrique Bastos 

15 Clube Agrícola Escolar Ipiranga  Escola Masculina Estadual de Arrozeira, Timbó 1944 Professora Irmã Ana Marcelino  

Luiz Bagátoli, secretário 

16 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Municipal de Tornos (?) do Pinto 

(distrito de Saí, município de São Francisco do Sul) 

  

17 Clube Agrícola Honorio Miranda  Escola Isolada Mista Estadual de São Francisco, São 

Francisco do Sul 

 

Abr 1943 Professora Leonor Olivet Gonzaga 

18 Clube Agrícola  Escola Municipal Professor Benjamim Carvalho de Oliveira 

(distrito e município de São Francisco do Sul) 

Jun 1943 Professora Iraci Felicia Tavares 

19 Clube Agrícola Lundu  Escola Mista Municipal Profa Julia Albuquerque de Sol 

Nascente (distrito de Garuva, São Francisco do Sul) 

1943 Professora Herundina Fagundes Glisleu 

20 Clube Agrícola General Osorio 

 

Escola Mista Municipal de Garuva, São Francisco do Sul 1944 Professora Madalena Silva 

21 Clube Agrícola Rio Branco Escola Mista Desdobrada Municipal de Mato Dentro (distrito 

e município de São Francisco do Sul) 

 Professora Julia Moreira Corrêa 

Bionor Moreira (3º ano), secretário 

22 Clube Agrícola Sete de Setembro Escola Estadual Garuva 22 fev 1941 Professora Maria Corrêa Saad 

ReEscGE, 1944_2 (n. 28.244) 

23 Clube Agrícola  Escola Mista Municipal Desdobrada de Estrada Itaum, 

Joinville 

12 mar 1943 Professora regente Osmarina de Castro 

Gastão 

Professora auxiliar Nirta Casas 

24 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Estadual Desdobrada da Estrada do Bananal 

(distrito de Guaramirim, município de Joinville) 

12 abr 1943 Professora regente Virginia Sores Pereira 

Korn 

Professora auxiliar Maria E. Rosa 

25 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Municipal Schroeder I (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

29 mar 1943 Professora Elisa Claudio Aguiar 

26 Clube Agrícola Anhanguera  Escola Municipal Feminina do Asilo de Órfãs, Joinville 31 mar 1943 Escola regida pela professora Aurora Bruns 

Guimarães 

27 Clube Agrícola Tiradentes Escola Municipal Barro Branco 10 jun 1944 Professora Alda Maria da Silva 

28 Clube Agrícola Carlos Gomes  Escola Mista Municipal Reis, em Rio Branco (distrito de 

Guaramirim, Joinville) 

 Professora Leonor Reis Dias 

29 Clube Agrícola Ararigboya    

30 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Riacho 21 set 1941  
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31 Clube Agrícola Vidal Ramos Escola Municipal Mista Tiradentes (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

4 mar 1943 Professora Iracy Maria de França 

32 Clube Agrícola Tiradentes  Escola Rio Bonito 09 jul 1942  

33 Clube Agrícola Almirante Barroso  Escola Mista Estadual de Guamiranga, município de 

Araquari 

08 mai 1943 Professora Regina Vilela Veiga 

34 Clube Agrícola Cruz e Souza Escola Municipal Mista Getúlio Vargas (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

08 jun 1941 Professora Aurora Ferreira 

35 Clube Agrícola Tiradentes  Escola Municipal Joaquim Wolff, de Estrada Schroeder II 

(distrito de Guaramirim, município de Joinville) 

8 mai 1940 Professora Ester S. Gonçalves 

36 Clube Agrícola Escola Mista Municipal Quiriri 13 jul 1944  

37 Clube Agrícola D. Pedro II  Escola Mista Municipal Olinger (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

15 mai 1941 Professora Alice Olinger 

38 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista210 Municipal Braço do Sul (distrito de 

Guaramirim, Joinville) 

12 mar 1940 Professora Maria Dequech 

39 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Municipal Professor Euzébio (?) 24 set 1942  

40 Clube Agrícola Escola Mista Municipal Rancho Bom, de Duas Mamas 

(distrito de Guaramirim, Joinville) 

 Professora Diná Costa 

41 Clube Agrícola Dias Velho  Escola Putanga 15 fev 1943  

42 Clube Agrícola Infantil  Escola Municipal Santa Catarina, Estrada Santa Catarina 

Km 1 (município e distrito de Joinville) 

 Professora regente Erotides Ravache 

ReEscGE, 1944_3 

43 Clube Agrícola Quintal da Vitória Escola Mista Estadual Desdobrada da Estrada do Sul, km 

10 (município de Joinville) 

10 jun 1943 Professora Valesca May 

44 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Municipal do Pico (distrito de Pirabeiraba, 

município de Joinville) 

 Professora Helena M. dos R. Santos 

45 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Estadual de Núcleo Rio Branco, em Núcleo Rio 

Branco 

03 jun 1942 Professor Cantalicio Flores 

46 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Espinheiros 12 abr 1943  

47 Clube Agrícola D. Pedro II  Escola Mista Municipal desdobrada de Jarivatuba 

(município de Joinville) 

19 mai 1942 Professora Grece Sant’Ana de Oliveira 

48 Clube Agrícola Nereu Ramos  Escola Mista Municipal Olindina, Guaramirim do Sul 

(distrito de Guaramirim, Joinville) 

23 jul 1943 Professora Olindina S. de Oliveira  

 
210 O “Mista” foi padronizado. Várias vezes ele está grafado nas fontes como “Mixta”. 
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49 Clube Agrícola João Ramalho Escola Mista Municipal de Bracinho (distrito de 

Guaramirim, Joinville) 

8 abr 1943   Professora Olacinia I. da Silva 

50 Clube Agrícola Dr. Nereu Ramos  Escola Mista Estadual de Guiguer Novo  Professora Javyni (?) Amim Araujo 

51 Clube Agrícola211 Escola Mista Estadual Desdobrada Km 11 da Estrada Santa 

Catarina, Joinville 

19 abr 1944 Professor Salvador Tomaz da Costa 

52 Clube Agrícola Anita Garibaldi Escola Mista Municipal de Cubatão (município de 

Joinville) 

7 jun 1941 Professora Isabel Silveira Machado 

53 Clube Agrícola Tamandaré  Escola Mista Municipal Amazonas, de Rio do Julio (distrito 

e município de Joinville) 

13 jun 1944 Professora Tereza M. Hreisemnouch (?) 

54 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Estadual Mista de Estrada Blumenau (distrito e 

município de Joinville) 

23 out 1944 Professora regente Ladi Gomes 

 

55 Clube Agrícola  Escola Estadual de Encruzilhada da Cruz 12 mar 1942 Regida pela professora Marfiza Balsini (?) 

56 Clube Agrícola Paraguassú Escola Mista Estadual de Estrada Parati (distrito e 

município de Joinville) 

8 out 1942 Professora regente Eli Silveira Machado 

57 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Estadual de Estada do Piraí, Joinville 4 mar 1944  

ReEscGE, 1944_4 (n. 28.856) 

58 Clube Agrícola212 Campos Sales Escola Mista Estadual Km. 18, da Estrada de Blumenau 

(distrito e município de Joinville) 

10 mar 1943 Professora Maria Veiga 

59 Clube Agrícola Felipe Camarão Escola Mista Estadual de Duas Mamas 10 jun 1940 Professor Santos Tomaselli 

60 Clube Agrícola Getúlio Vargas   Escola Mista Estadual de Estrada Guilherme (distrito e 

município de Joinville) 

4 mar 1943 Professora Maria Marina Martinoviski 

61 Clube Agrícola Duque de Caxias  Escola Mista Estadual Três Barras, Canela (Pirabeiraba, 

Joinville) 

3 abr 1943 Professora Generina Testi Maia 

62 Clube Agrícola Santa Cecília  Escola Mista Estadual Desdobrada de Estrada Santa 

Catarina, km 5 

25 set 1943 Professora Ana Soares Paulo 

63 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Mista Estadual de Estrada Ilha (distrito de 

Pirabeiraba, município de Joinville) 

25 mar 1944  

64 Clube Agrícola Machado de Assis  Escola Mista Estadual desdobrada de Bracinho do Sul 

(distrito de Guaramirim, município de Joinville) 

 Professor Sebastião Gonçalves de Araujo 

65 Clube Agrícola Osvaldo Cruz Escola Mista Estadual Brüderthal (distrito de Guaramirim, 

Joinville) 

21 ago 1943 Professora Joana Santana Nietsch 

 
211 Patrono: “em solução”. 
212 A grafia de “Agrícola” varia, aparecendo algumas vezes como “Agricula” ou “Agricola”. A de “Clube” também, sendo algumas vezes encontrada a expressão “Club”. 

Neste Quadro, ambas as palavras foram padronizadas na grafia atual. 
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66 Clube Agrícola Getúlio Vargas  Escola Mista Municipal de Guiguer Novo (município de 

Joinville) 

20 set 1942 Professora regente Maria Arcal de Oliveira 

67 Clube Agrícola Escola Estadual Desdobrada de Poço Grande  Professora Maria Olindina dos Santos 

ReEscGE, 1944_5 

68 Clube Agrícola Santa Catarina Escola Mista Estadual do Km 17, Estrada Santa Catarina 

(município de Araquari) 

21 set 1943 Professora regente Emilia Sichmam 

69 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Estadual Desdobrada Dr Nereu Ramos, em Bracinho 

de Itaperiú (município de Araquari) 

2 jun 1941 Professora Noêmia (?) 

70 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Municipal Cruz e Souza, de Guaramiranga 

(distrito de Barra Velha, município de Araquari) 

18 jul 1943 Professora Maria Catarina dos Santos 

71 Clube Agrícola Rui Barbosa 

 

Escola Mista Estadual do Taboleiro da Barra Velha (distrito 

de Barra Velha, município de Araquari) 

5 mar 1944  

72 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Estadual Desdobrada Nereu Ramos, de Barra Velha 

(Barra Velha, Araquari) 

22 abr 1941 Professora Antonia Gasino de Freitas 

73 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Ribeirão do Salto 

(Barra Velha, Araquari) 

4 mar 1944 Professor José Antonio Corrêa 

74 Clube Agrícola Bandeirante Escola Municipal Coqueiros 10 abr 1943  

75 Clube Agrícola Joaquim José da 

Silva  

Escola Mista Estadual Desdobrada Getúlio Vargas, em São 

João de Itaperiú (Barra Velha, Araquari) 

 Professora Elvira Faria Passos 

76 Clube Agrícola Rui Barbosa   Escola Estadual de Itapocir, Araquari 1943 Professora Celina Silveira 

ReEscGE, 1944_6 (n. 28.777) 

77 Clube Agrícola Florecente 

 

Escola Mista Municipal Professor Francisco Anselmo 

Corrêa, de Morro da Cruz (distrito e município de São 

Francisco do Sul) 

26 mai 1944 Professora Maria Antonia de Jesus Costa 

78 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Porto Palmital (distrito de 

Garuva, município São Francisco do Sul) 

 Gervasia de Oliveira Bordim 

79 Clube Agrícola 

 

Escola Municipal Capitão Zeferino E. da Rosa, de Tapera 

(município e distrito de São Francisco do Sul) 

4 set 1944  

80 Campo Agrícola Barão do Rio 

Branco 

Escola Mista Estadual de Garuva 27 jul 1944  

81 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola de São João Abaixo  Professora Neide Ramos 

82 Clube Agrícola Rio Branco Escola Mista Estadual Frias 13 mar 1944  

83 Clube Agrícola João Barbosa 

Rodrigues 

Escola Mista Estadual, curso desdobrado de Vila da Glória 

(distrito de Saí, São Francisco do Sul) 

 Professora Amália F. Leal Ledouse 
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84 Clube Agrícola Agricultores do 

Brasil 

Escola Mista Municipal Profa Maria Leopoldina Machado, 

de Três Barras (distrito de Garuva, São Francisco do Sul) 

10 mai 1944 

 

Professor Manoel Vieira Lopes 

85 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Municipal de Pontal do Norte (distrito de Sai, 

São Francisco do Sul) 

1944 Professora Rute Maia Budal 

86 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Municipal Loid Brasileiro, Colonia da Saí 

(São Francisco do Sul) 

12 set 1944 Professora Jenelice Tavares da Costa 

Professora Matilde da Silva Borba 

87 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Municipal José do Patrocínio 15 jul 1942  

ReEscGE, 1944-1947 213 

88 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas  

 

Escola Estadual de Papanduva (município de Campo 

Alegre) 

15 jul1942 Escola regida pela professora Nivea Bueno 

Franco 

89 Clube Agrícola Dona Darci Vargas  Escola Isolada Estadual de Bateas de Cima (município de 

Campo Alegre) 

3 jul 1942 Professora Zoradina Bueno Franco 

90 Clube Agrícola Alberto Torres  

 

Escola Estadual de Batêas de Baixo (município de Campo 

Alegre) 

18 out 1941 Professor Rufino Blaszkowsky 

ReEscGE, 1945_1 (28.788) 

91 Clube Agrícola Nereu Ramos Escola Mista Municipal Edgar Schutel Cubatão (São 

Francisco do Sul) 

 Professora Januária Arcal de Freitas 

92 Clube Agrícola General Ozório Escola Mista Municipal Professor José Paula Arantes, de 

Garuva (distrito de Garuva, São Francisco do Sul) 

 Professora Madalena Silva 

93 Clube Agrícola Joaquim S. Tiago Escola Mista Municipal Loid Brasileiro (São Francisco do 

Sul) 

  

94 Clube Agrícola Agricultores do 

Brasil 

Escola Mista Municipal Maria Leopoldina Machado, Três 

Barras (distrito de Garuva, São Francisco do Sul) 

 Professor regente Manoel Vieira Lopes  

Professora auxiliar Maria Alzira Lopes 

95 Clube Agrícola Rio Branco Escola Mista Estadual de Frias, Saí, Francisco do Sul  Professora regente Maria Araújo Alves 

96 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

  Professora Laura Pereira 

97 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Municipal Professor Benjamim Carvalho de 

Oliveira (distrito e município de São Francisco do Sul) 

 Professora regente Iraci Felicia Tavares 

98 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Municipal da Colônia do Saí (distrito de Saí, 

município de São Francisco do Sul) 

 Professora Matilde da Silva Borba 

99 Clube Agrícola Escolar Almirante 

Barroso 

Escola Mista Municipal de Estaleiro, Saí, São Francisco do 

Sul 

 Professora regente Maria Gonçalves da Silva 

 
213 Todos os documentos utilizados desta encadernação são de 1944. 
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100 Clube Agrícola Escolar Escola Mista Municipal Intendente Bento Antão Alves, Saí, 

São Francisco do Sul) 

 Professora Ana Prado Pereira 

101 Clube Agrícola Rio Branco Escola Municipal Prof. Maria Adelaide (São Francisco do 

Sul) 

  

102 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  

 

Escola Mista Estadual de Garuva  Professora Maria Gloria D’Aviz 

103 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Municipal José do Patrocínio, Cubatão, distrito 

de Sahí (São Francisco do Sul) 

 Professora Maria de Araújo Nascimento 

104 Clube Agrícola Florecente  Escola Mista Municipal Professor Francisco Anselmo 

Corrêa, Morro da Cruz (São Francisco do Sul) 

 Professora Regente Maria Antonia de Jesus 

Costa 

105 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Municipal de Pontal   

106 Clube Agrícola 1o de maio Escola Mista Municipal Dª Maria das Dores Liberato, Porto 

Palmital (São Francisco do Sul) 

  

107 Clube Agrícola Lundu 

 

Escola Mista Municipal Professora Julia Albuquerque, Sol 

Nascente (São Francisco do Sul) 

  

ReEscGE, 1945_2 (n. 29.200) 

108 Clube Agrícola Marechal Floriano 

Peixoto 

Escola Mista Estadual Doutor Vidal Ramos, de Escalvado  Professor Euzebio Gasino 

109 Clube Agrícola Os Bandeirantes 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada Coqueiros (distrito e 

município de Araquari) 

6 abr 1941 Professora Hilda Pereira do Nascimento 

110 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Mista Estadual de São José de Itinga 30 mai 1942 Professora Maria de Jesus Vieira 

111 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Estadual Desdobrada Nereu Ramos (distrito de Barra 

Velha, município de Araquari) 

2 jun 1941  

112 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Isolada Estadual Desdobrada Nereu Ramos, de Barra 

Velha (Barra Velha, Araquari) 

22 fev 1945  

113 Clube Agrícola José Boiteux Escola Estadual Desdobrada de Santa Luzia, município de 

Araquari 

 Professora Elza da Silva Francisco 

114 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Estadual Orestes Guimarães, Capela de Santo 

Antônio (Barra Velha, Araquari) 

 Professora Evelina Monteiro Musse 

115 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Desdobrada Getúlio Vargas (Barra 

Velha, Araquari) 

 Professora Elvira Faria Passos 

116 Clube Agrícola Rui Barbosa  Escola Estadual do Taboleiro da Barra Velha (distrito de 

Barra Velha, Araquari) 

 Professora (?) Alves Pessôa 

117 Clube Agrícola Escola Estadual de Patronato de Rio dos Monos (Barra 

Velha, Araquari) 

 Professora Maria de Lurdes Espírito Santo 
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118 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Desdobrada km 11, Estrada de Santa 

Catarina, Joinville 

19 abr 1944 Professor Salvador Tomaz da Costa 

119 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Mista Estadual Estrada da Ilha (distrito de 

Pirabeiraba, município de Joinville) 

  

120 Clube Agrícola Dr. Nereu Ramos Escola Mista Estadual de Guiguer Novo, Joinville  Professora Zayni Amim Araújo 

121 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Estadual de Estrada do Pirai, Joinville  Professora Nair D. Ziemer 

122 Clube Agrícola  Escola Mista Estadual de Estrada D. Francisca, km 20 

(distrito de Pirabeiraba, Joinville) 

 Professora Osvalda Silva 

123 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Estadual de Estrada Blumenau (município e 

distrito de Joinville) 

 Professora Ladí Gomes 

124 Clube Agrícola Quintal da Vitória  Escola Estadual Desdobrada, Estrada do Sul, km 10, 

Joinville 

26 jul 1943 Professora Valesca May 

125 Clube Agrícola Vitória Escola Da Francisca, Joinville   

126 Clube Agrícola Santa Cecília Escola Mista Desdobrada de Estrada Santa Catarina, km 5, 

Joinville 

25 set. 1943  

127 Clube Agrícola Escola Estadual da Encruzilhada da Cruz 12 mar 1942 Professora Marfiza Bolsini 

ReEscGE, 1945_4 (n. 28.870) 

128 Clube Agrícola Alberto Torres  

 

Grupo Escolar Dom Joaquim, Braço do Norte, Tubarão 1934 Maria Heinzen, presidente 

Alvina Niehnes, professora 

129 Clube Agrícola Duque de Caxias  

 

Escola Estadual de B. de Baixo, Campo Alegre 20 ago 1942 Professora Albertina Radvanski (Irmã 

Ludovica) 

130 Clube Agrícola Dr Getúlio Vargas  Escola Estadual de Papanduva, Campo Alegre 15 jul 1942 Professora Nivea Bueno 

131 Clube Agrícola D. Darcy Vargas  

 

Escola Estadual de Bateias de Cima (município de Campo 

Alegre) 

3 jul 1942 Professora Lourdes Passos Costa 

132 Clube Agrícola D. Pedro II  Escola Mista Estadual de Salto, Campo Alegre 16 nov 1942 Professora Zoradina Bueno Franco 

133 Clube Agrícola Alberto Torres Escola Estadual de Batêas de Baixo (município de Campo 

Alegre) 

18 out 1941 Professor Rufino Blaszkowsky 

ReEscGE, 1945_5 

134 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Municipal do Pico (distrito de Pirabeiraba, 

município de Joinville) 

12 jul 1944 Helena Maria dos Reis Santos, professora 

municipal 

135 Clube Agrícola Anhanguera Escola Municipal do Asilo de Orfãs  1943 Professora Aurora Bruns Guimarães 

 
214 Está indicado “Caixa Escolar – Relatórios – 1945”, mas há relatórios de Clube Agrícola, por exemplo. 
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136 Clube Agrícola Tamandaré Escola Mista Municipal Amazônas, de Rio do Julio (distrito 

e município de Joinville) 

  

137 Clube Agrícola Anita Garibaldi Escola Mista Municipal de Cubatão, Joinville 7 jun 1941 Professora Isabel Silveira Machado 

138 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Municipal Schroeder I (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

29 mar 1943 Professora Elisa Claudio de Aguiar 

139 Clube Agrícola Caramurú Escola Mista Municipal Barro Branco, Barro Branco (distrito 

de Guaramirim, município de Joinville) 

25 fev 1945 Professora Alda Maria da Silva 

140 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Municipal de Rancho Bom (município de 

Joinville) 

15 mai 1944 Professora Grace SantAna de Oliveira 

141 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Municipal Acre de Guiguer Novo (município 

de Joinville) 

 Professora Maria Arcal Oliveira 

142 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Paranaguá-Mirim, Joinville  Professora Ada Sant’Ana da Silveira 

143 Clube Agrícola Infantil Escola Municipal Mista Desdobrada de Estrada Santa 

Catarina, Km I (distrito e município de Joinville) 

 Professora Erotides Ravache 

Auxiliar substituta Olivia May 

144 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Municipal de Espinheiros (distrito e município 

de Joinville) 

12 abr 1943  

145 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Municipal Joaquim Wolf, da Estrada Schroeder 

II (Guaramirim, Joinville) 

8 mar 1940 Dagmar Rosa 

146 Clube Agrícola Orestes Guimarães Escola Municipal Corveta, de Joinville  Deolinda Siedschlag 

ReEscGE, 1946_1 (n. 28.858) 

147 Clube Agrícola Tamandaré Escola Mista Municipal Amazonas de Rio do Julio (distrito 

e município de Joinville) 

13 jun 1944 Professora Tereza M. Hreisemnouc (?) 

148 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Municipal de Espinheiros 12 abr 1943 Professora Laurinda M. dos Passos 

149 Clube Agrícola Escola Municipal de Tromba 15 fev 1944  

150 Clube Agrícola São Sebastião Escola Mista Municipal Desdobrada de Estrada Itaum, 

Joinville 

 Professora regente Aquilina Coutinho 

Hoffmann  

Professora auxiliar Nirta Casas 

151 Clube Agrícola Joaquim Santiago Escola Mista Municipal Bom Retiro 20 mar 1939 Professora regente Rolf Stamm 

152 Clube Agrícola D. Pedro II  Escola Mista Municipal Olinger (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

11 abr 1942 Professora Alice Olinger 

153 Clube Agrícola Getúlio Vargas  Escola Mista Municipal Acre, de Guiguer Novo (município 

de Joinville) 

20 set 1942 Professora Maria Arcal Oliveira 

154 Clube Agrícola José Joaquim da 

Silva Xavier 

Escola Mista Municipal de Pirai 20 fev 1943  

155 Clube Agrícola Escola Municipal do Quiriri   
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156 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Municipal do Pico (distrito de Pirabeiraba, 

município de Joinville) 

12 fev 1943 Professora Maria Brites de Maia 

157 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Municipal de Jarivatuba (distrito e município 

de Joinville) 

19 mai 1942 Professor Reinaldo de França 

158 Clube Agrícola Tiradentes Rio Bonito   

159 Clube Agrícola Anita Garibaldi Escola Mista Municipal Cubatão (município de Joinville) 7 jun 1941 Professora Isabel Silveira Machado 

ReEscGE, 1946_2 (n. 27.908) 

160 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual de São João Abaixo   

161 Clube Agrícola 1o de maio Escola Mista Municipal Dª Maria das Dores Liberato, de 

Porto Palmital, São Francisco do Sul 

23 out 1946 Professora Gervasia de Oliveira Bordin 

162 Clube Agrícola Lundú Escola de Sól Nacente, distrito de Gaúva (município de São 

Francisco do Sul) 

6 fev 1943 Professor Ladislau Ostrowski 

163 Clube Agrícola 7 de Setembro Escola Estadual Garúva, São Francisco do Sul 22 fev 1941 Professora Maria Corrêa Saad 

164 Clube Agrícola Almirante Barroso Escola Mista Estadual de Estaleiro 3 mar 1944  

165 Clube Agrícola Presidente Oscar 

Laurentino 

Escola Mista Municipal Professor Francisco Anselmo 

Corrêa, Morro da Cruz (distrito e município de São Francisco 

do Sul) 

 Professora Maria Antonia de Jesus Costa 

ReEscGE, 1946_3 

166 Clube Agrícola  Escola Municipal de Rio do Cedro (distrito de Erveira, 

município de Mafra) 

  

167 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual de Avenquinha (município de Campo 

Alegre) 

26 mar 1946 Professora Neli Oliveira 

168 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Estadual Estação Turvo   

169 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de São Lourenço (distrito e 

município de Mafra) 

3 mar 1944 Iracema Peters Moro 

170 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Rio da Estiva (distrito e município 

de Itaiópolis) 

 Professor regente José Sebastião da Silva 

171 Clube Agrícola Dª Darci Vargas Escola Estadual de Bateas de Cima (município de Campo 

Alegre) 

3 jul 1942 Professora Lourdes dos Passos Costa 

172 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Estadual de Papanduva (distrito e município de 

Campo Alegre) 

 Professora Nivea Bueno Franco 

173 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Estadual de Salto (município de Campo Alegre)  Professora Zoradina Bueno Franco 

ReEscGE, 1946_4 (24.725) 
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174 Clube Agrícola Carlos Gomes Escola Estadual Isolada Rural Desdobrada Mista de Barra do 

Ribeirão Grande do Norte (distrito de Jaraguá, município de 

Jaraguá do Sul) 

3 mar 1936  

175 Clube Agrícola  Escola Estadual Mista Desdobrada de Rio Cêrro II Out 1946  

176 Clube Agrícola Henrique Dias  

 

Escola Municipal de Rio Cunha (distrito de Arrozeira, 

município de Timbó) 

  

177 Clube Agrícola     

178 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Rio dos Cedros (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

 Professora Dolores Corrêa 

179 Clube Agrícola João dos Santos 

Areão 

 

Escola Mista Pública Municipal de Pomeranos Santo 

Antônio (distrito de Arrozeira, município de Timbó) 

  

180 Clube Agrícola Dr Osvaldo Aranha Escola Mista Municipal modelo Dr. Getúlio Vargas, de 

Mulda Central (distrito da Sede do município de Timbó) 

11 jun 1943 Professora Olga Jorge de Souza 

181 Clube Agrícola Escola Desdobrada Mista Municipal de Rio Milanês (distrito 

de Arrozeira, município de Timbó) 

  

182 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Rio Fortuna (distrito da séde do 

município de Timbó) 

  

183 Clube Agrícola Princeza Dª Isabel  Escola Mista Municipal de Cedro Central (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

26 abr 1942  

184 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Baixo Pomeranos (distrito da 

Sede do município de Timbó) 

  

185 Clube Agrícola Getúlio Vargas 

 

Escola Mista Municipal de Multa Alta (distrito da Sede do 

município de Timbó) 

25 mar 1943  

186 Clube Agrícola Escola Estadual Desdobrada de Botuverá (distrito de 

Botuverá, município de Brusque) 

14 ago 1946  

187 Clube Agrícola Floriano Peixoto Escola Estadual Duque de Caxias, de São Pedro (distrito de 

Nova Veneza, município de Criciúma)  

 Professor Manoel Paulino de Oliveira  

ReEscGE, 1946_5 

188 Clube Agrícola Nº 1056 

 

Escola Municipal de Rio do Cedro (distrito de Erveira, 

município de Mafra) 

26 jul 1945 Professor João Jamichniak (?) 

ReEscGE, 1946_6 

189 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Municipal Desdobrada de Rodeio n. 12 

(município e distrito de Rodeio) 

  

190 Clube Agrícola Alberto Torres  

 

Escola Estadual Desdobrada de Botuverá (distrito de 

Botuverá e município de Brusque) 
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191 Clube Agrícola Professor João dos 

Santos Areão 

Escola Agrupada Estadual da Vila de Taió (distrito de Taió, 

município de Rio do Sul) 

5 set 1942 Professor Henrique Bastos 

ReEscGE, 1946_7 (n. 28.220) 

192 Clube Agrícola Anhanguera Escola Municipal do Asilo de Orfãs, Joinville 31 mar 1943  

193 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Municipal Emilia, de Ponta Comprida Norte  Professor regente João Agnello Vieira 

194 Clube Agrícola José de Anchieta Escola Municipal de Guaxanduva, Joinville 22 mar 1943  

195 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Estadual Desdobrada de Lageado (distrito e 

município de Camboriú) 

  

196 Clube Agrícola Dr. Hercilio Luz Escola Mista Estadual de Rio do Meio (distrito e município 

de Camboriú) 

  

197 Clube Agrícola Escola Mista Estadual do Rio Pequeno, Camboriú   

198 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Municipal Desdobrada de Paranaguá-Mirim 

(distrito e município de Joinville) 

5 mai 1941 Professora Ada Sant’Ana da Silveira 

199 Clube Agrícola D. Pedro I 

 

Escola Municipal Rancho Bom, Duas Mamas (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

 Professora Grece SantAna de Oliveira Dias 

200 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Municipal Bôa-Vista (distrito e município de 

Joinville) 

15 fev 1942  

201 Clube Agrícola Orestes Guimarães Joinville   Deolinda Siedschlag 

202 Clube Agrícola Infantil Escola Municipal Santa Catarina, de Estrada Santa Catarina 

Km I (distrito e município de Joinville) 

 Professora Erotides Ravache 

Auxiliar Maria Marina Martinovski  

ReEscGE, 1946_8 (n. 28.807) 

203 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Estadual de Rafael II (distrito e município de 

Ibirama) 

  

204 Clube Agrícola Silva Jardim Escola Mista Desdobrada Estadual de Araranguá (município 

e distrito de Araranguá) 

12 fev 1941  

205 Clube Agrícola Escola Estadual Mista Desdobrada de Volta do Silveira 

(município e distrito de Araranguá) 

 Professora Ema Borges dos Santos 

ReEscGE, 1947_1 (n. 28.967) 

206 Clube Agrícola Escola Estadual Desdobrada de Morro da Fumaça   

207 Clube Agrícola Professor Elpídio 

Barbosa 

Escola Estadual Desdobrada de Estação Cocal (distrito de 

Morro da Fumaça, município de Urussanga) 

24 abr 1941  

208 Clube Agrícola Dr. Olavo Bilac 

 

Escola Mista Estadual de Belvedere, Uussanga   

209 Clube Agrícola Sr. Olavo Bilac 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada Rio Carvão (distrito e 

município de Urussanga) 
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210 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual de Palmeiras do Meio (distrito e 

município de Urussanga) 

  

211 Clube Agrícola Chiquinha Rodrigues Escola Mista Estadual Desdobrada de São Pedro, de 

Urussanga Baixa (distrito e município de Urussanga) 

3 fev 1942 Maria Paulo 

212 Clube Agrícola Rui Barbosa 

 

Escola Estadual de Rio Manin (distrito de Treviso, município 

de Urussanga) 

  

213 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Linha Tarrens (distrito de Morro da 

Fumaça, município de Urussanga) 

  

214 Clube Agrícola  

 

Escola Mista Municipal de Linha Ferreira Ponte (distrito de 

Cocal, município de Urussanga)  

  

215 Clube Agrícola Escolar Dr. Nereu 

Ramos 

Escola Estadual de Segunda Linha Cocal (distrito de Cocal, 

município de Urussanga) 

 Edit Maria Bósa 

 

216 Clube Agrícola  

 

Escola Pública Estadual de Visconde Taunay (distrito de 

Morro da Fumaça, município de Urussanga) 

 Elói da Rosa, professora e orientadora 

217 Clube Agrícola Olavo Bilac Escola Mista Estadual de Rio Morosini   

218 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Rio Mae Luzia (distrito de Treviso, 

município de Urussanga) 

 Professora Clotilde Doneda 

219 Clube Agrícola Escola Estrada de Siderópolis  Professora Sara Bom Moretti 

220 Clube Agrícola Escola Pública M de Rio Santo Antonio (distrito de 

Siderópolis, município de Urussanga) 

 Professora Senhorinha Mafra Conti 

221 Clube Agrícola Dias Velho 

 

Escola Mista Estadual de Vila Nova (distrito de Siderópolis, 

município de Urussanga) 

 Professora Doralda Macarini 

222 Clube Agrícola Escola Estadual de São Bento Alto    

223 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Mista Municipal de Serrinha (distrito de Siderópolis, 

município de Urussanga) 

 Professora Doralda Macarini 

224 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual da Cabeceira do Rio Mãe Luzia 

(distrito de Treviso, município de Urussanga) 

 Professora substituta Maria Ivany Zanelatto 

225 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Estadual Desdobrada de Rio Pio (distrito de Treviso, 

município de Urussanga) 

 Professora Omélia Laurinda da Silva 

226 Clube Agrícola  

 

Escola Mista Municipal de (?) (distrito de Treviso, município 

de Urussanga) 

  

ReEscGE, 1947_2 (29.266) 

227 Clube Agrícola Florecente  

 

Escola Municipal Professora Maria A da Costa Pereira de 

Figueiredo (distrito e município de São Francisco do Sul) 

25 abr 1942 Professora regente Emilia Maria Pereira 

228 Clube Jardim Joaquim S. Thiago Escola Mista Municipal L. Loid Brasileiro  Professora Marieta Amaral Figueira 
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229 Clube Agrícola José Bonifácio 

 

Escola Mista Municipal José do Patrocínio, Cubatão (distrito 

de Saí, São Francisco do Sul) 

15 jul 1942 Professora Maria de Araújo Nascimento 

230 Clube Agrícola Escola Prof Benjamin   

231 Clube Agrícola Escola Municipal de Caçador (distrito de Avencal, município 

de Mafra) 

  

232 Clube Agrícola Nº 1058 Escola Municipal de Rio do Cedro (distrito de Erveira, 

município de Mafra) 

  

233 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Isolada Estadual de Rio D’Arcia de Baixo (distrito de 

Avencal, município de Mafra) 

  

234 Clube Agrícola Escola Municipal de Restinga (distrito e município de Mafra)  Professora Anna Maria Schultz 

235 Clube Agrícola Nosso Trabalho 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Erveira (distrito de 

Erveira, município de Mafra) 

  

236 Clube Agrícola Escola Pública Municipal Colonia Nova, Erveira, Mafra   

237 Clube Agrícola Anchieta Areia de Cima, distrito de Avencal, município de Mafra   

238 Clube Agrícola Dª Darci Vargas Escola Isolada Estadual de Imbuial (distrito e município de 

Mafra) 

 Maria Tereza Leal Sauer 

239 Clube Agrícola Fernando Costa Grupo Escolar Professor Paulo Schieffler, Caçador  Professora Ana W. Schaidt 

240 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual de Vila Itaió (distrito de Itaió, município de 

Itaiópolis) 

  

241 Clube Agrícola Ipiranga Escolas Mistas Estaduais da Vila de Arrozeira, município de 

Timbó 

  

242 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Barra do Espraiado (distrito de 

Canelinha, município de Tijucas) 

  

243 Clube Agrícola João dos Santos 

Areão 

Escola Mista Municipal Pública Desdobrada de Pomeranos 

S. Antônio (distrito de Arrozeira, município de Timbó) 

11 mai 1942 Professora Irmã Clara Gadotti 

Maurílio Carlini (3º ano) 

244 Clube Agrícola União da Mocidade 

 

Escola Mista Municipal de Caminho Leão (distrito de 

Presidente Getúlio, município de Ibirama) 

  

245 Clube Agrícola da Barra Escola Mista Estadual de Barra, Laguna 6 abr 1942  

246 Clube Agrícola São Lourenço Escola Mista Municipal de São Lourenço (distrito e 

município de Mafra) 

 Iracema Peters Moro 

247 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Barra do Rio (distrito 

Sede, município Itajaí) 

11 out 1937   

248 Clube Agrícola nº 1266 Barão do 

Rio Branco 

Escola Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio Branco 

(distrito e município de Mafra) 

  

249 Clube Agrícola Dr. Hercílio Luz Escola Mista Estadual de Rio do Meio (distrito e município 

de Camboriú) 
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250 Clube Agrícola Gaspar da Costa 

Moraes nº 1120 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Braço Serafim (distrito 

de Luiz Alves, município de Itajaí) 

  

251 Clube Agrícola Alberto Torres nº 

1050 

 

Escola Mista Estadual de Ribeirão do Bugre (Luiz Alves, 

Itajaí) 

  

ReEscGE, 1947_3 (29.213) 

252 Clube Agrícola Barão do Rio Branco 

 

Escola Estadual Desdobrada Orestes Guimarães, em Capela 

de Santo Antônio (distrito de Barra Velha, município de 

Araquari) 

10 jul 1945 Professora Evelina Monteiro Mussi 

253 Clube Agrícola General Osório 

 

Escola Mista Estadual de Taboleiro de Barra Velha (Barra 

Velha, Araquari) 

22 mar 1945  

254 Clube Agrícola Barão do Rio Branco 

 

Escola Estadual Nereu Ramos, de Barra Velha (Barra Velha, 

Araquari) 

22 abr 1941 Antonia Freitas 

255 Clube Agrícola Osvaldo Cruz 

 

Escola Municipal Desdobrada de Haquina (distrito de 

Itapocú, município de Araquari) 

  

256 Clube Agrícola Barão do Rio Branco 

 

Escola Mista Municipal José Bonifácio, de Itinga I (Barra 

Velha, Araquari) 

 Professora Maria Conceição Silva 

257 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Jacu (município de Araquari) 7 fev 1943 Professor Dario Vieira Maia 

258 Clube Agrícola Tiradentes 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada Getúlio Vargas, de São 

João de Itaperiu (Barra Velha, Araquari) 

20 fev 1945 Professora Elvira Faria Passos 

259 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Patronato de Rio dos Monos (Barra 

Velha, Araquari) 

29 jul 1945 Professora Nadir Passos Corrêa 

260 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Mista Estadual de São José de Itinga, Araquari 30 mai 1942 Professora Maria de Jesus Vieira 

261 Clube Agrícola Carlos Gomes Escola Mista Estadual Coqueiros (distrito e município de 

Araquari) 

6 abr 1941 Professora Hilda Pereira do Nascimento 

262 Clube Agrícola Benjamim Constante 

 

Escola Mista Estadual de Corveta (distrito e município de 

Araquari) 

13 out 1942  

263 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Guiguer Novo   

ReEscGE, 1947_4 (29.043) 

264 Clube Agrícola nº 1266 Barão do 

Rio Branco 

Escola Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio Branco 

(distrito e município de Mafra) 

  

265 Clube Agrícola 

 

Escola Isolada Estadual Desdobrada de Vila Nova I, e Escola 

Isolada Estadual Desdobrada de Vila Nova II. Distrito e 

município de Mafra 

  

266 Clube Agrícola 

 

Escola Isolada Estadual de Imbuial  Professora Maria Tereza Leal Sauer 
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267 Clube Agrícola  Escola Mista Municipal de São Lourenço (distrito de Mafra, 

município de Mafra) 

 Iracema Peters Moro 

268 Clube Agrícola 

 

Escola Municipal de Restinga (distrito e município de Mafra)  Professora Anna Maria Schultz 

269 Clube Agrícola Tiradentes 

 

Escola de Fragósos (município de Campo Alegre)  Professora Maria Diná Moreira 

270 Clube Agrícola  

 

Escola Estadual de Batêas de Cima (município de Campo 

Alegre) 

 Professora Lourdes dos Passos Costa 

271 Clube Agrícola 

 

Escola Isolada Municipal Lageadinho de Bôa Vista (distrito 

de Erveira, município de Mafra) 

 Professora Deunizia Braz 

272 Clube Agrícola Nosso Trabalho 

 

Escola Pública Mista Estadual Desdobrada de Erveira 

(Erveira, Mafra) 

  

273 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Isolada Estadual de Salto (município de Mafra)  Professora Zoradina Bueno Franco 

274 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

II Escola Estadual Batêas de Baixo (município de Campo 

Alegre) 

 Professora Sofia Radvanski (Irmã Maria 

Clara) 

275 Clube Agrícola Olavo Bilac 

 

Escola Estadual Desdobrada de Postêma (distrito e 

município de Campo Alegre) 

  

276 Clube Agrícola Dr Getúlio Vargas 

 

   

277 Clube Agrícola Orestes Guimarães 

 

Grupo Escolar Lebon Regis e Curso Primário 

Complementar, Campo Alegre  

 Hermelinda Bianchini, diretora 

Eloá Cubas Duarte, professora encarregada 

278 Clube Agrícola Nº 1058 

 

Escola Municipal de Rio do Cedro (distrito de Erveira, 

município de Mafra) 

  

279 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Rio Antinha (distrito de Avencal, 

município de Mafra) 

 Professora Elza Stock 

ReEscGE, 1947_5 (29.171) 

280 Clube Agrícola Sr Olavo Bilac Escola Mista Estadual Desdobrada Rio Carvão (município e 

distrito de Urussanga) 

  

281 Clube Agrícola Escola Estadual Desdobrada de Estação Cocal   

282 Clube Agrícola  

 

Escola Mista Estadual de São Pedro (distrito e município de 

Urussanga) 

  

ReEscGE, 1947_6 (29.062) 

283 Clube Agrícola Quintal da Vitória Escola Estadual de Estrada Sul Km 10, Joinville 26 jul 1943  

284 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Estadual Desdobrada de Estrada Bananal 

(distrito de Guaramirim, município de Joinville) 

12 abr 1943 Professora Celia Catarina de Aguiar  

Professora auxiliar Maria Eulália Rosa 
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285 Clube Agrícola Escola Estadual Desdobrada de Poço Grande (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

 Professora Maria Olindina dos Santos 

286 Clube Agrícola Caramurú Escola Estadual Schroeder III (Guaramirim, Joinville)  Professor Horlando Marcelino Gonçalves 

287 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Joaquim Wolf, da Estrada Schroeder 

II (Guaramirim, Joinville) 

8 mai 1941 Professora Dagmar Rosa 

288 Clube Agrícola Anhanguera Escola Estadual Dª Francisca, km 20  Professora Elsa Schönfelder 

289 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Desdobrada Estadual Braço do Sul, de Estrada 

(?) (Guaramirim, Joinville) 

12 mar 1940  

290 Clube Agrícola Machado de Assis Escola Estadual Bracinho do Sul (Guaramirim, Joinville) 26 mar 1943 Professora Irene Rosa da Silva 

291 Clube Agrícola Osvaldo Cruz 

 

Escola Mista Estadual de Bruederthal (Guaramirim, 

Joinville) 

21 ago 1943 Professora regente Joana Santana Neitsch 

292 Clube Agrícola Campos Salles Escola Mista Estadual km 18, Estrada Blumenau, Joinville 10 mar 1943 Professora Wanda Piazera 

293 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Estadual de Estrada Guilherme, Joinville 4 mar 1943 Professora Vilmar Coelho 

294 Clube Agrícola  Escola Mista Estadual de Estrada Parati, Joinville  Professora Eli Silveira Machado 

295 Clube Agrícola Alberto Torres 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada km 11, de Estrada Santa 

Catarina, Joinville 

19 abr 1944 Professor Salvador Tomaz da Costa 

296 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Dedo Grosso   

297 Clube Agrícola Olavo Bilac Escola Mista Estadual Estrada do Sul km 18   

298 Clube Agrícola Felipe Camarão215 Escola Mista Estadual de Duas Mamas, Guaramirim, 

Joinville 

10 jun 1941 Professor Santos Tomaselli 

299 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Estadual de estrada da Ilha (distrito de 

Pirabeiraba, município de Joinville) 

  

300 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Estadual de Núcleo Rio Branco  Professor Cantalicio Flores 

301 Clube Agrícola Caramurú Escola Estadual de Barro Branco 25 fev 1945 Professora Heliéte Flores 

302 Clube Agrícola Clube dos 

Estudantes216 

Escola Mista Estadual de Jacú-Açú (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

15 mar 1943 Professora Alvina Gunchorosky (?) 

303 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual Três Barras, de Canela (distrito de 

Pirabeiraba, município de Joinville) 

 Professora Generina Testi Maia 

ReEscGE, 1947_7 (28.531) 

304 Clube Agrícola Anita Garibaldi 

 

Escola Mista Municipal Cubatão 7 jun 1941 Professora Isabel Silveira Machado 

 
215 É citado o Pomar Escolar Prefeito Arlindo Pereira de Macedo, anexo ao CA. 
216 O patrono é denominado “Clube dos Estudantes”. 
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305 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Municipal Prof. Julio Machado da Luz (município de 

Joinville, distrito de Joinville) 

15 fev 1942  

306 Clube Agrícola Santos Dumont  

 

Escola Mista Municipal de Anaburgo (no município e distrito 

de Joinville) 

  

307 Clube Agrícola D. Pedro II  

 

Escola Mista Municipal Olinger (distrito de Guaramirim, 

município de Joinville) 

11 abril 1942 Professora Alice Olinger 

308 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Mista Municipal de Jarivatuba (1º distrito de 

Joinville, município de Joinville) 

19 mai 1942 Professor Reinaldo de França 

309 Clube Agrícola Tiradentes 

 

Escola Municipal Rio Bonito (Pirabeira, Rio Bonito) 09 jul 1943 Professora Laci L. da Cruz  

310 Clube Agrícola Anhaguéra Escola Municipal do Asilo de Orfãs de Joinville 31 mar 1943 Professora substituta Irmã Guntilda 

311 Clube Agrícola Barão do Rio Branco  Escola Isolada Estadual Nereu Ramos, de Barra Velha  Professora Maria Isabel Falcão  

312 Clube Agrícola Floriano Peixoto 

 

   

313 Clube Agrícola João Pessoa Escola Municipal João Pessoa, Caixa D’água (distrito de 

Guaramirim, município de Joinville) 

jul 1947 Professora Olindina Silva de Oliveira 

314 Clube Agrícola 

 

Escola M. Municipal Desdobrada de Tromba 15 fev 1944 Professora Lonita Beefeldt 

ReEscGE, 1947_8 (27.101) 

315 Clube Agrícola Santa Catarina Escola Estadual Salto do Norte (Blumenau) 11 mai 1937  

316 Clube Agrícola Bonifácio  Escola Mista Isolada Desdobrada Estadual de Ribeirão da 

Lagoa de Itoupava (município de Blumenau) 

10 fev 1941  

317 Clube Agrícola Tiradentes 

 

2ª Escola Estadual de Fragosos (distrito e município de 

Campo Alegre) 

24 ago 1946 Regente Mª Diná Moreira  

Auxiliar Lucia Mulhbauer 

318 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

2ª Escola Mista Estadual de Batêas de Baixo (município de 

Campo Alegre) 

 Professora Sofia Radvanski (Irmã Maria 

Clara) 

319 Clube Agrícola D. Darcy Vargas 

 

Escola Estadual de Batêas de Cima (município de Campo 

Alegre) 

03 jul 1942 Professora Lourdes dos Passos Costa 

320 Clube Agrícola Olavo Bilac 

 

Escola Estadual Desdobrada de Postêma (município de 

Campo Alegre, distrito de Campo Alegre) 

17 mar 1947 Professora Nair Friedrich Bartsch 

321 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas 

 

Escola Estadual de Papanduva (município de Campo Alegre) 15 jul 1942 Professor João Livinio Vaz 

322 Clube Agrícola Olavo Bilac 

 

Escola Estadual Desdobrada de Postêma (município de 

Campo Alegre, distrito de Campo Alegre) 

  

323 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Estadual de Salto (município de Campo Alegre)  Vilberto Zink  
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324 Clube Agrícola Orestes Guimarães 

 

Grupo Escolar Lebon Regis e Curso Primário Complementar  Professora Anita Fargura Cubas Duarte 

Dulcinéa Luiz, secretária 

325 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Estadual de Avenquinha (município de Campo 

Alegre) 

26 mar 1946 Professora Néli Oliveira 

326 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Estadual de Salto (município de Campo Alegre) 16 nov 1942 Professora Nívea Bueno Franco 

327 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Mista Estadual de Batêas de Baixo (município de 

Campo Alegre) 

 Professora Sofia Radvanski (Irmã Maria 

Clara) 

328 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual de Fragoso (Campo Alegre)  Lucia Giese, secretária 

329 Clube Agrícola Alberto Torres 

 

Escola Estadual Desdobrada de Batêas de Baixo (município 

de Campo Alegre) 

18 out 1941 Professor Rufino Blaszkowsky 

330 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Estadual Desdobrada de Belchior Alto   

331 Clube Agrícola José André Soares Escola Estadual Desdobrada de Belchior (município e 

distrito de Gaspar) 

 Professora Maria Sôares de Andrade 

332 Clube Agrícola Princesa Isabel  Escolas Mistas Estaduais Reunidas de Barracão (município e 

distrito de Gaspar) 

5 out 1941 Professor Olímpio Moretto 

333 Clube Agrícola Diogo Feijó Escola Mista Estadual de Arraial 1 mar 1941  

334 Clube Agrícola Judite Duarte de 

Oliveira 

Escola Mista Municipal de Estrada Carolina   

335 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Mista Municipal de Fundos P. Grande   

ReEscGE, 1948_1 (29.480) 

336 Clube Agrícola Rio Branco 

 

Escola Mista Municipal de Mato Dentro 29 set 1944  

337 Clube Agrícola Honório Miranda 

 

Escola Mista Estadual de São Francisco do Sul (município 

de São Francisco do Sul, distrito de São Francisco) 

5 abr 1943 Professora Maria da G. Medeiros Zatt 

338 Clube Agrícola José Bonifácio de 

Andrade e Silva 

 

Escola Mista Municipal José do Patrocínio (Cubatão, distrito 

de Saí, São Francisco do Sul) 

24 fev 1948 Gení Maria Fagundes, secretária 

339 Clube Agrícola Dr. Nereu Ramos 

 

Escola Mista Municipal Edgar Schutel (Cubatão, São 

Francisco do Sul) 

10 set 1942  

340 Clube Agrícola do Morro da Cruz 
 

Escola Mista Municipal Professor Francisco Anselmo 

Correia, do Morro da Cruz (município de distrito de São 

Francisco do Sul) 

 Professora Norma Augusta da Silva  

ReEscGE, 1948_2 (24.820) 
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341 Clube Agrícola Martim Afonso Escola Mista Estadual de Selin I (distrito e município de 

Ibirama) 

20 mar 1941 Professora Maria Francisca Santos 

342 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Estadual I de Nova Bremen (distrito e 

município de Ibirama) 

29 maio 1945 Professora Cecilia Bertha Hildegard 

Cardoso 

343 Clube Agrícola Duque de Caxias  Escola Mista Estadual Desdobrada de Alto Rio dos Indios 

(distrito de Presidente Getúlio, município de Ibirama) 

15 mar 1943 Professor Max Weise 

344 Clube Agrícola Fernando Costa Escola Mista Estadual Desdobrada de Uru (distrito de 

Presidente Getúlio, município de Ibirama)  

19 jun 1948  

345 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Desdobrada de Ribeirão Canela 

(distrito de Presidente Getúlio, município de Ibirama) 

28 jul 1943  

346 Clube Agrícola Nilo Peçanha Escola Isolada Mista Estadual Desdobrada de Ribeirão da 

Anta (distrito de José Boiteux, município de Ibirama) 

16 set 1947 Lúcia Pacheco da Silva Dell’Angelo 

347 Clube Agrícola Quintino Bocaiuva Escola Mista Estadual Desdobrada de José Boiteaux I (sede) 

(município de Ibirama) 

27 abr 1948 Professora Irmã Jairter 

348 Clube Agrícola Alberto Torres Escola Mista Estadual Desdobrada de José Boiteaux (distrito 

de José Boiteaux, município de Ibirama) 

10 out 1946 Juventino Luneli, presidente 

349 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Municipal Desdobrada de Rio Schorlack 

(distrito de José Boiteaux, município Ibirama) 

19 fev 1948 Professora Irmã Lola Dellaguistina 

350 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Rafael II 20 abr 1942 Professora Isaura Francisca Bastião 

351 Clube Agrícola Olavo Bilac Escola Mista Municipal de Rafael I (distrito e município de 

Ibirama) 

27 ago 1948 Professora Lilli Ichwarzrock 

ReEscGE, 1948_3 (27.737) 

352 Clube Agrícola Antonio Vicente 

Bartolomeu 

Escola Mista Municipal Dr. Milton Leite Costa, da Linha 

Milton Costa, (1° sub distrito do município de Videira) 

13 mar 1948 Professora Lídia Koenne Bartolomeu 

353 Clube Agrícola Escola Isolada Municipal da Legua Quadrada Marcilio Dias 

(distrito de Arroio Trinta, município de Videira) 

1 fev 1947 Professora Ililda Hartz Marchioro 

354 Clube Agrícola Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, da Linha 

Esperança (distrito de Iomerê, município de Videira) 

21 set 1948 Professora Elvina Vescovi Gorbossa 

355 Clube Agrícola Itaubarana Escola Mista Municipal Coronel Fernando Machado, de São 

Marcos (distrito de Tangará, município de Videira)  

12 mar 1947 Delvi Conci e Angelina Rossato 

356 Clube Agrícola Escola Isolada Estadual de Ponte Alta (distrito de Tangará, 

município de Videira) 

  

ReEscGE, 1948_4 (29.469) 

357 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Desdobrada de Abdon Batista (distrito 

de Abdon Batista, município de Campos Novos) 

13 mai 1946 Professora Hilda Demench 

ReEscGE, 1948_5 (29.180) 
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358 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Municipal de Corujas (distrito de Braço do 

Norte, município de Tubarão) 

 Professor Guilherme Rech 

ReEscGE, 1948_6 (28.660) 

359 Clube Agrícola Tiradentes Escola Municipal de Rio do Cedro (distrito de Erveira, 

município de Mafra) 

26 jul 1945 Professor João Jamielniak 

360 Clube Agrícola 

 

Escola Pública Municipal Campos S. Lourenço (distrito e 

município de Mafra)  

25 mar 1947 Teófila Plonkovski, secretaria 

361 Clube Agrícola 

 

Escola Isolada Estadual Desdobrada de Vila Nova I e II 

(localidade Vila Nova, distrito e município de Mafra)  

4 mar 1946 Professoras Maria da Silva Taborda e Alice 

Friedrich  

Palmyra da Silva Taborda, secretaria 

362 Clube Agrícola Boa Vista 

 

Escola Pública Mista Estadual de Butiazinho  16 mai 1948  

363 Clube Agrícola 

 

Escola Pública Municipal de Colônia Nova (distrito de 

Erveira, município de Mafra) 

5 jul 1948 Professora regente Helena Skebinski 

364 Clube Agrícola Barbosa Rodrigues 

 

Escola Mista Estadual de Saltinho do Canivete (distrito de 

Erveira, município de Mafra)  

1 jun 1948 Henrique Bonate (3° ano) 

365 Clube Agrícola José de Anchieta 

 

Escola Municipal de Caçador (distrito de Avencal, município 

de Mafra) 

24 mar 1947 Professora Alzira Itoch  

Assinado por Ernesto Heach, secretaria 

366 Clube Agrícola Padre José de 

Anchieta 

Escola Estadual de Rio d’Areia de Cima (distrito de Avencal, 

município de Mafra) 

12 mar 1947 Professora Elfrida Bauer 

367 Clube Agrícola Escola Municipal de Restinga (município e distrito de Mafra) 20 ago 1946 Professora regente Anna Maria Schultz 

368 Clube Agrícola n° 1266 Barão do 

Rio Branco 

Escola Mista Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio 

Branco (distrito e município de Mafra) 

15 mar 1947 Professor Heitor de Medeiros  

369 Clube Agrícola Osvaldo Cruz Escola Mista Municipal de Leonél (distrito de Avencal, 

município de Mafra) 

26 mai 1948 Professora regente Honorina Stuart  

370 Clube Agrícola Ruy Barbosa Escola Isolada Estadual de Colônia Augusta Vitória (distrito 

de Erveira, município de Mafra) 

26 fev 1947  

371 Clube Agrícola 

 

Escola Pública Mista Estadual Desdobrada de Bituvinha 

(distrito de Avencal, município de Mafra) 

 Professora regente Hilda Hack Henopeka 

372 Clube Agrícola Nosso Trabalho Escola Pública Municipal de Lageadinho de Boa Vista 

(distrito de Erveira, município de Mafra) 

8 jun 1948 Professora regente Cecilia Hohler 

373 Clube Agrícola S. Lourenço Escola Mista Municipal São Lourenço (distrito e município 

de Mafra)  

3 mar 1944 Professora Iracema Peters Moro 

Eulalia Kroll (1° ano), secretária 

374 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Estadual Desdobrada de Espigão do Bugre (distrito 

de Mafra, município de Mafra) 

23 mar 1947  
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375 Clube Agrícola Nosso Trabalho Escola Pública Mista Estadual Desdobrada de Erveira 

(distrito de Erveira, município de Mafra) 

31 mar 1947  

376 Clube Agrícola Dª Darcy Vargas Escola Isolada Estadual de Imbuial (município e distrito de 

Mafra)  

4 jun 1947 Professora regente Maria Thereza Leal Sauer 

377 Clube Agrícola 

 

Escola Pública Mista Estadual Desdobrada de Bituvinha  15 out 1948 Denizar Huttel, presidente 

378 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas 

 

Escola Pública Mista Estadual de Rio de Areia de Baixo 

(distrito de Avencal, município de Mafra) 

 Professora regente Jacira D’ávila Andrade 

ReEscGE, 1948_7 (28.063) 

379 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de São Pedro (distrito de Rio 

Negrinho, município de São Bento do Sul) 

6 jul 1948 Professor Simão Juraszek 

380 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Estadual Desdobrada de Ribeirão da Erva II (distrito 

e município de Rio do Sul) 

15 jun 1948 Professora regente Eloy Kumm Boell 

381 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Estadual Desdobrada de Rio do Campo (distrito 

de Taió, município de Rio do Sul) 

18 abr 1942   

382 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Estadual Desdobrada Oliveira (distrito e município de 

Tijucas) 

1 jun 1946 Professor Domingos Moreno 

383 Clube Agrícola Alberto Torres Grupo Escolar Dom Joaquim, de Braço do Norte 1934  

ReEscGE, 1948_8 (24.816) 

384 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Estadual Desdobrada de Garibaldi (distrito e 

município de Jaguará do Sul) 

8 abr 1948 Professora regente Helena M. dos Reis 

Santos, professor auxiliar Raul dos Santos 

ReEscGE, 1948_9 (27.132) 

385 Clube Agrícola Professor João 

Ribeiro 

Escola Mista Desdobrada Estadual de S. João de Urussanga 

Baixa (distrito de 13 de Maio, município de Tubarão) 

1 fev 1938 Professora regente Isabel Viana Bergmann 

386 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Estadual Desdobrada de Bom Retiro (distrito 

de Braço do Norte, município de Tubarão) 

25 mar 1947 Professora regente Nadhyr Machado  

387 Clube Agrícola Dom Pedro II Escola Mista Estadual Rio Facão (distrito de Rio Fortuna, 

município de Tubarão) 

15 mar 1942  

388 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual de Campestre (distrito e município de 

Tubarão) 

26 set 1946 Professora Luiza de Sousa Cardoso 

389 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Municipal Ribeirão da Areia (distrito de Treze 

de Maio, município de Tubarão) 

25 abr 1946  

390 Clube Agrícola Lauro Muller Escola Mista Estadual de Riacho Alegre (distrito de Braço do 

Norte, município de Tubarão) 

12 nov 1938 Professor Germano Wiggus 

391 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual de São José (distrito de Braço Norte, 

no município de Tubarão) 

11 nov 1937  
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392 Clube Agrícola José de Alencar Escola Estadual Mista Desdobrada de Pinheiral (distrito de 

Braço do Norte, município de Tubarão) 

29 set 1947  

393 Clube Agrícola Carmem Seara Leite Grupo Escolar Mauá, de Tubarão 22 jul 1943 Professora Waldirka Búrigo e Leonor T. 

Lima 

394 Clube Agrícola Sr. Marcolino 

Martins Cabral 

Escola Mista Municipal de Corujas (distrito de Braço do 

Norte, município de Tubarão) 

22 fev 1938 Guilherme Rech 

395 Clube Agrícola General Duque de 

Caxias 

Escola Mista Municipal de Sertão dos Corrêas (Oficinas, 

município de Tubarão) 

24 set 1948 Professora Marvile C. Locks 

396 Clube Agrícola Alberto Torres Escolas Reunidas Profª Filomena Lima da Vila de Pedras 

Grandes 

15 set 1942 Geraldina L. Cunha, diretora 

397 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Estadual de Lageado (13 de Maio, Tubarão)  25 jun 1937 Professora Luzia C. de Oliveira 

398 Clube Agrícola Dom Bosco Escola Mista Estadual Desdobrada de Treze de Maio (distrito 

de Treze de Maio, município de Tubarão) 

23 jul 1937 Professora Natalia Fretta Ghisi  

Assinado por Natalia Formentin, secretária 

399 Clube Agrícola João Ferreira Nunes Escola Mista Estadual de Passo do Gado (distrito e município 

de Tubarão) 

20 abr 1937 Professora Nelly Bélgica dos Reis Marcos 

400 Clube Agrícola José de Anchieta Escola Mista Estadual de Várzea das Canoas (distrito de 

Gravatal, município de Tubarão) 

20 fev 1948 Professor Edelly dos Reis Costa 

Antonina Calegari, secretária 

401 Clube Agrícola Dr. Bulcão Viana Escola Mista Estadual de Avistoso (distrito de Braço do 

Norte, município de Tubarão) 

12 abr 1948 Professora Feliciana Guimarães Beltrame 

402 Clube Agrícola João Ferreira Nunes Escola Estadual de Alto Gravatal (distrito de Gravatal, 

município de Tubarão) 

 Lourival Matos Rodrigues, diretoria 

403 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Estadual Mista de Serrinha (distrito de Rio Fortuna, 

município de Tubarão) 

8 nov 1948 Professor Antonio João Schmidt 

404 Clube Agrícola Profª Adelina Régis Escola Mista Estadual de Rio Coruja (distrito de Treze de 

Maio, município de Tubarão) 

26 ago 1948 Professora Ema Lesca de Souza 

ReEscGE, 1948_10 

405 Clube Agrícola  

 

Escola Mista Estadual de Ponte Alta (distrito e município de 

Araquari) 

 Paulino de Borba, secretário 

406 Clube Agrícola Carlos Gomes Escola Mista Estadual Coqueiros (município de Araquari) 6 abr 1941 Professora regente Hilda Pereira do 

Nascimento 

407 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Mista Estadual Nereu Ramos de Barra Velha (distrito 

de Barra Velha) 

 Professora Maria Isabel Falcão  

408 Clube Agrícola Osvaldo Cruz 

 

Escola Mista Estadual de Taboleiro de Barra Velha (distrito 

de Barra Velha, município de Araquari) 

 Professora Ceci P. Brenneisen 

409 Clube Agrícola General Osório 

 

Escola Mista Estadual de Taboleiro de Barra Velha (distrito 

de Barra Velha, município de Araquari) 

22 mar 1945  
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410 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de São José de Itinga 

(município de Araquarí) 

30 mai 1942 Professora regente Maria de Jesus Vieira, 

professora auxiliar Cirenia Justina Vieira 

411 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Jacú (município de Araquarí)   

412 Clube Agrícola Benjamim Constante 

 

Escola Estadual de Corveta (município de Araquari) 13 out 1942 Professora regente Elvira Correia Pereira 

413 Clube Agrícola   Rosa Saibath (secretária) e Alvino 

Wayakeviez (presidente)  

414 Clube Agrícola S. Lourenço Escola Mista Municipal de São Lourenço (distrito de Mafra, 

município de Mafra) 

 Professora regente Iracema Peters Moro 

 

415 Clube Agrícola Barão Rio Branco Escola Municipal de Itinga (distrito de Barra Velha, 

município de Araquari) 

8 fev 1948 Professora orientadora Maria Conceição 

Silva 

416 Clube Agrícola  

 

Escola Pública Municipal de Campos S. Lourenço  Teófila Glonhovski 

417 Clube Agrícola Boa Vista Escola Pública Mista Estadual de Butiazinho  Professora Leonila Peters dos Santos 

418 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Pública Mista Estadual de Rio de Areia de Baixo 

(distrito de Avencal, município de Mafra) 

 Professora Jacira D’ávila Andrade 

419 Clube Agrícola   Conceição da Silva, secretária 

420 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Estadual de Avenquinha (município de Campo 

Alegre) 

 Professora Néli Oliveira 

421 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas  Escola Mista Estadual Desdobrada de São José de Itinga 

(município de Araquari) 

 Professora regente Maria de Jesus Vieira, 

professora auxiliar Cirenia Justina Vieira 

422 Clube Agrícola Alberto Torres 

 

Escola Estadual Desdobrada de Batêas de Baixo (município 

de Campo Alegre) 

 Professor regente Rufino Blaszkowsky 

Paulo Engler, secretário 

423 Clube Agrícola nº 1266 Barão do 

Rio Branco  

 

Escola Mista Isolada Estadual Desdobrada de Núcleo Rio 

Branco (distrito e município de Mafra) 

 Professor Heitor de Medeiros 

Hilda Albrecht, secretária 

424 Clube Agrícola 

 

Escola Municipal de Colônia Nova  José Carvalho, secretário 

425 Clube Agrícola Escola Isolada Estadual de Imbuial (distrito e município de 

Mafra) 

5 jul 1948 Professora regente Maria Theresa L. Sauer 

426 Clube Agrícola Escola Pública Municipal de Lageadinho de Boa Vista 

(distrito de Erveira, município de Mafra) 

  

427 Clube Agrícola Nosso Trabalho (n° 

1307) 

Escola Pública Mista Estadual Desdobrada de Erveira 

(distrito de Erveira, município de Mafra) 

  

428 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

2ª Escola Estadual de Bateas de Baixo (município de Campo 

Alegre) 

 Professora regente Sofia Radvanski (Irmã 

Maria Clara) 
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Ana Kotovicz, secretária 

429 Clube Agrícola D. Darci Vargas 

 

Escola Estadual de Bateas de Cima  3 jul 1942 Professora regente Lourdes dos P. Costa 

430 Clube Agrícola Tiradentes 

 

Escola Estadual de Fragosos (município de Campo Alegre)  Professora Mª Diná Moreira 

Assinado por Haroldo Rudnich, secretária 

431 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Estadual de Papanduva (município e distrito de 

Campo Alegre) 

 Aldo Hastreites, secretário 

432 Clube Agrícola Dom Pedro II Escola Estadual de Salto (município de Campo Alegre)  Professora Nívea Bueno Franco 

Assinado por Rudi Zink, secretário 

433 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual Desdobrada de Postema (município de 

Campo Alegre) 

 Professora regente Aldonia 

434 Clube Agrícola Floriano Peixoto Escola Estadual de Escalvado (distrito de Barra Velha, 

município de Araquari) 

5 mar 1943 Professor Euzebio Gasino 

435 Clube Agrícola O Florescente Escola Mista Municipal Morro do Cruz Professor Francisco 

Ancelmo Corrêa (distrito e município de São Francisco do 

Sul) 

 Professora Eunice Santana 

436 Clube Jardim Rui Barbosa Escola Municipal Lloid Brasileiro (São Francisco do Sul)  Professora regente Adelia Vidal 

437 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Estaleiro 20 fev 1948 Professora orientadora Ranila Farias 

438 Clube Agrícola Dr. Oswaldo Cruz Escola Mista Municipal de Rio dos Cedros (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

28 ago 1945  

439 Clube Agrícola Dr. Nereu Ramos Escola Mista Estadual Desdobrada de Estrada dos 

Pomeranos (distrito de Arrozeira, município de Timbó) 

13 nov 1937 Belvíno Pedrom, secretário 

440 Clube Agrícola Princesa D. Izabel Escola Estadual Desdobrada de Alto Pomeranos (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

19 mar 1949 Professora Irmã Verônica Scottini, 

Honório Cattoni, secretário 

441 Clube Agrícola Nereu Ramos Escola Mista Municipal Desdobrada de Pomeranos São 

Roque (distrito da Séde, município de Timbó) 

 Professora Irmã Luzia Vogel 

442 Clube Agrícola João dos Santos 

Areão 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Pomeranos Santo 

Antônio (distrito de Arrozeira, município de Timbó) 

11 mai 1941 Professora Irmã Clara Gadotti 

Professora auxiliar Irmã Regina Lulnelli 

443 Clube Agrícola Duque de Caxia Escola Mista Municipal de Rio Herta (distrito de Arrozeira, 

município de Timbó) 

9 fev 1942  

444 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Rio Fortuna (distrito da Séde, 

município de Timbó) 

10 jun 1941 Professor Francisco Maukieiriz  

445 Clube Agrícola Santa Catarina Escola Mista Municipal de Alto Rio dos Cedros (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

1949 Professor Guilherme Largura 

446 Clube Agrícola Dr. Oswaldo Cruz Escola Mista Municipal Dr. Getúlio Vargas, de Mulda 

Central (distrito e município de Timbó) 

11 jul 1943  
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447 Clube Agrícola Henrique Dias Escola Mista Municipal de Rio Cunha (distrito de Arrozeira, 

município de Timbó) 

5 ago 1942  

448 Clube Agrícola Floriano Peixoto Escola Mista Municipal de Rio Milanêz (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

1 fev 1943  

449 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Desdobrada Braço do Sul, de Estrada 

Schroeder III (distrito e município de Guaramirim) 

15 mar 1943 Professora regente Irene Rosa da Silva 

450 Clube Agrícola Barão do Rio Branco Escola Estadual do Nucleo Rio Branco (município de 

Guaramirim) 

3 jun 1942 Professor Cantalicio Flores 

 

ReEscGE, 1948_11 (28.919) 

451 Clube Agrícola José Miguel Escola Mista Estadual de Ribeirão dos Russos (Rodeio) 26 jul 1944 Conrado Maas, secretário 

452 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Ribeirão Liberdade (distrito de 

Benedito Novo, município de Rodeio) 

 Selma Laviny, secretária 

453 Clube Agrícola Cruz e Souza Escola Mista Estadual de Alto Benedito Novo (distrito de 

Benedito Novo, município de Rodeio) 

5 mar 1945  

454 Clube Agrícola Martím Afonso Escola Mista Estadual de Alto Benedito Novo, Barra São 

João (Rodeio) 

8 fev 1947 Professora Maria Marina Pamplona 

ReEscGE, 1948_12 (28.920) 

455 Clube Agrícola Dias Velho Escola Isolada Estadual de Santana (distrito de São José, 

município de São José)  

 Professora regente Ligia Nair Kouvaloki 

Gomes, escrito e assinado por Selma 

Schmitd, secretária 

456 Clube Agrícola João Pessoa Escola Estadual Desdobrada de Sertão do Maroím (distrito e 

município de São José) 

11 abr 1941 Aldo Souza, secretário 

ReEscGE, 1948_13 

457 Clube Agrícola Couto Magalhães  Grupo Escolar Prof. Germano Timm  Professora orientadora Emilia S. Campos 

458 Clube Agrícola Benjamim Constante 

 

Escola Estadual de Corveta (município de Araquari)   

459 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de São João de Itinga 

(município de Araquari) 

 Professora regente Maria de Jesus Vieira 

Professora auxiliar Cirenia Justina Vieira 

Maria Corrêa, secretaria 

460 Clube Agrícola Alberto Torres 

 

Escola Estadual Desdobrada de Batêas de Baixo (município 

de Campo Alegre) 

 Professor regente Rufino Blaskowaky 

Paula Engler, secretária 

461 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual Ponte Alta (distrito e município de Araquari)  Professora Maria de Oliveira Mélo 

462 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual Coqueiros (distrito e município de 

Araquari) 

 Professora Hilda Pereira do Nascimento 
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463 Clube Agrícola Victor Meireles 

 

Escola Mista Estadual Desdobrada de Secção Wagner 

(distrito de Itaió, município de Itaiópolis)  

25 ago 1948 Josino Hoffmamm, secretário 

464 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Belmonte (distrito e município de 

Itaiópolis) 

  Waldemiro Ruthes 

465 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Vila Itaió (distrito de Itaió, 

município de Itaiópolis) 

 Juvelina Tavares, secretário 

466 Clube Agrícola 

 

Escola Municipal de Restinga (município de Mafra)  Professora Anna Maria Schultz 

467 Clube Agrícola 1° de Maio 

 

Escola Mista Municipal Dª Maria das Dores Liberato, de 

Porto Palmital (distrito de Garuva, município de São 

Francisco do Sul) 

23 out 1943 Professora Gervasia de Oliveira Bordin 

468 Clube Agrícola Fernando Costa 

 

Grupo Escolar Professor Paulo Schieffler (Caçador)  Professora Dulce Ciffro 

469 Clube Agrícola Guarani 

 

Escola Mista Estadual de Estrada Parati    

470 Clube Agrícola  

 

Escola Estadual Desdobrada Km 5, Estrada Santa Catarina 

(município Joinville) 

 Professor Marino Ransdorf, secretário 

471 Clube Agrícola Ipiranga 

 

Grupo Escolar General Osorio (Três Barras)  Vanda Lauba, secretária 

472 Clube Agrícola Barão do Rio Branco 

 

Escola Estadual de Estrada da Ilha (distrito Perabeiraba, 

município de Joinville) 

  

473 Clube Agrícola Arariboia  

 

Grupo Escolar Conselheiro Mafra (Joinville)  Professora encarregada Laura Santos 

Andrade 

Luiza da Cruz, secretária  

474 Clube Agrícola 

 

Grupo Escolar Floriano Peixoto (Itajaí)   

475 Clube Agrícola 

 

Grupo Escolar Raulino Horn, de Indaial (município de 

Indaial) 

 Dilma S. Wolff, diretora 

476 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Municipal da Colônia do Saí (distrito e 

município de São Francisco do Sul) 

12 set 1944 Professora regente Matilde da Silva Borba 

477 Clube Agrícola Couto de Magalhães   Professora Emilia S. Campos 

478 Clube Agrícola José Bonifácio  Escola Estadual da Colonia do Saí 3 abr 1946 Professora regente Maria de Lurdes Ledouse 

479 Clube Agrícola Escolar Escola Mista Estadual de Caeté (distrito do Saí, município de 

São Francisco do Sul) 

 Professora Araci Grein de Barros 

480 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Estaleiro 20 fev 1948 Professora Ranila Farias 
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481 Clube Agrícola Escola Municipal Professora Maria A da Costa Pereira 

(distrito e município de São Francisco do Sul) 

8 abr 1940 Professora Emilia Maria Pereira Figueira do 

Acari 

482 Clube Agrícola Rui Barbosa 

 

Escola Municipal Prof. Benjamim Carvalho de Oliveira 

Miranda (distrito e município de São Francisco do Sul) 

10 jul 1943 Maria Celestina Tavares, professora 

ReEscGE, 1949_1 (29.049) 

483 Clube Agrícola Duque de Caxias Escolas Reunidas Professora Maria Júlia Tranco, de Ribeirão 

Grande (distrito de Praia Grande, município de Taió) 

8 mar 1948 Professora encarregada da orientação Irmã 

Maria Parisi 

484 Clube Agrícola Oswaldo Cruz Escolas Reunidas Professora Maria das Dores Rosa 

Conceição de Sousa, de Passo Manso (distrito e município 

de Taió) 

12 mai 1948  

485 Clube Agrícola n° 154 Escolas Reunidas Professora Odila Wesetto da Vila, de 

Pouso Redondo (município de Rio do Sul)  

18 mai 1933 Jaime Raizer, presidente 

486 Clube Agrícola Dr. Nereu Ramos Escolas Reunidas Professora Emerentina Tôrres Roberg, de 

Barra do Trombrudo (distrito e município do Rio do Sul) 

5 abr 1940 Professora encarregada Vanda Luchtenberg 

487 Clube Agrícola Escolas Reunidas Prof. Jeronimo Francisco Coêlho Pacheco, 

de Fragósos (município de Campo Alegre) 

 Professora orientadora Lúcia Mulhbauer 

ReEscGE, 1949_2 (29.143) 

488 Clube Agrícola Tiradentes Escolas Reunidas Professora Jeronimo Francisco Coêlho 

Pacheco, de Fragósos (município de Campo Alegre) 

 Professora orientadora Lúcia Mulhbauer 

Adolar Daniel Jung, secretária 

489 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Mista Estadual de Papanduva (distrito e município de 

Campo Alegre) 

 Alceu Kurtschal, secretária 

490 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Estadual de Batêas de Baixo (município de Campo 

Alegre) 

 Professora regente Sofia Radvanski (Irmã 

Maria Clara) 

491 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Estadual de Salto (distrito e município de Campo 

Alegre) 

 Professora Nivea Bueno Franco 

Rudi Zink, secretária 

492 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Estadual de Avenquinha (município de Campo 

Alegre) 

 Professora Néli Oliveira 

 

493 Clube Agrícola  

 

Escola Estadual de Batêas de Cima (município de Campo 

Alegre) 

  

494 Clube Agrícola Alberto Torres 

 

Escola Estadual Desdobrada de Batêas de Baixo (município 

de Campo Alegre) 

 Professor regente Rufino Blaszkowsky 

 

495 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Desdobrada Postema  Professora Maria Rill 

496 Clube Agrícola Orestes Guimarães Grupo Escolar Lebon Regis (município de Campo Alegre)  Professora orientadora Nair Friedrich 

Bartsch 
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497 Clube Agrícola Fernando Costa 

 

Grupo Escolar Professor Paulo Schieffler (município de 

Caçador) 

 Professoras encarregadas Clotilde H. Rossi e 

Vilma Neves Santos 

489 Clube Agrícola D Pedro II Escola Mista Municipal Desdobrada de Ribeirão do Terro 

(distrito de Presidente Getúlio, município de Ibirama) 

 Professora Irmã Vitória Klimkunski 

499 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Krauel II (distrito de Presidente 

Getúlio, município de Ibirama) 

  

500 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Municipal de Corujas (distrito de Braço do 

Norte, município de Tubarão) 

 Professor Guilherme Rech 

501 Clube Agrícola Araribóia Escola Mista Municipal Piauí (Joinville)  Professora Maria Brittes de Maia 

502 Clube Agrícola n° 140 – Benjamim 

Constante  

Grupo Escolar Almirante Tamandaré (Guaramirim)  Professora encarregada Urbana Teixeira da 

Fonseca 

503 Clube Agrícola Anita Garibaldi  

 

Grupo Escolar Hercílio Luz (Tubarão)  Professora encarregada Ligia Chaves Cabral 

e Isaura Grippa de Oliveira 

ReEscGE, 1949_3 (28.995) 

504 Clube Agrícola Vidal Ramos Escola Mista Estadual Desdobrada de Ribeirão da Vargem 

(município de Taió) 

6 mai 1943 Norberto Borchart, presidente 

505 Clube Agrícola D. Pedro I 

 

Escola Mista Municipal de Ribeirão Cipriano (distrito e 

município de Taió) 

23 fev 1949 Professora Irmã Filomena Dallgnolo 

 

506 Clube Agrícola General Osório Escola Mista Municipal Desdobrada de São Luiz (distrito e 

município de Taió) 

18 fev 1947 Professora Irmã Terezinha Felippi 

507 Clube Agrícola Osvaldo Cruz Escolas Reunidas Professora Maria das Dores Rosa 

Conceição de Souza, de Passo Manso (distrito e município 

de Taió) 

24 fev 1949 Irmã Alma Derette, diretora 

508 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Municipal de Ribeirão América (município de Taió) 8 out 1949 Professora encarregada Blanda Haverroth 

509 Clube Agrícola Dona Isabel Escola Mista Municipal Desdobrada de Rio Luiz (município 

de Taió) 

23 fev 1949 Professora regente Irmã Lúcia Censi 

510 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Municipal de Bracatinga (município de Taió) 20 abr 1949  

511 Clube Agrícola O Serrano Escola Municipal de Taió Margem Direita (distrito Sede, 

município de Taió) 

1 jun 1949 Edith Halla, secretária 

512 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Barra Grande (distrito e 

município de Taió) 

 Professora Anídia Meneghelli (Irmã) 

513 Clube Agrícola Hercilio Luz Escola Mista Estadual Desdobrada de Aurora Grande 

(município de Taió) 

22 mar 1947 Professora Irmã Onice Ochiner 

514 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Municipal Ribeirão Pinheiro (município de 

Taió)  

21 fev 1949 Professora regente Estelina Lenzi  
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515 Clube Agrícola João Pessôa Escola Municipal Agrupada Ribeirão do Salto (distrito da 

Sede, município de Taió) 

 Professora regente Irma Lemos Paz 

516 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Estadual Ribeirão da Erva II (município de Taió) 11 mai 1949 Professora regente Tecla Panini Cristofolini 

517 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Estadual Desdobrada de Ribeirão da Erva II (distrito 

e município de Taió) 

15 jun 1948 Professora Eloy Kumm Boell 

518 Clube Agrícola Princesa D. Izabel Escola Mista Estadual Desdobrada de Ribeirão Bugio 

(município de Taió) 

 Zeferino Ramos e professora Irmã 

Belarmina Girardi 

519 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Municipal Marechal F. Peixoto 

(Massaranduba, município de Guaramirim) 

5 mai 1949  

520 Clube Agrícola Duque de Caxias  27 ago 1947  

521 Clube Agrícola Escola Mista Municipal Nêreu Ramos, Estrada de 

Massarandubinha (distrito de Massaranduba, município de 

Guaramirim) 

1 jul 1942 Professora Joséfa Inácio  

ReEscGE, 1949_4 (29.041) 

522 Clube Agrícola Tiradentes Escola de Ribeirão Lona Clara   

523 Clube Agrícola Princeza D. Isabel Escola Mista Estadual de Cedros Central (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó)  

20 mar 1949  

524 Clube Agrícola Waldermar Falcão Escola Mista Estadual Desdobrada de Tirolêses  23 fev 1949  

525 Clube Agrícola Fredirico Dorner Escola Estadual de Araponguinhas (distrito e município de 

Timbó) 

12 abr 1948  

526 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Estadual Desdobrada Cedro Alto (distrito de 

Arrozeira, município de Timbó) 

14 mai 1945  

527 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Masculina e Feminina Estaduais de Rio Ada (distrito 

de Arrozeira, município de Timbó) 

15 mar 1949 Norberto Kalemann, secretário 

528 Clube Agrícola Dr. Getúlio Vargas Escola Mista Municipal de Mulda Alta (distrito e município 

de Timbó) 

25 mar 1943 Professora Hulda Machado Uber  

ReEscGE, 1949_5 (11.398) 

529 Clube Agrícola S. João Bosco Escola Normal Maria Auxiliadora  Gema Olivo, secretária 

530 Clube Agrícola Avante Brasil Grupo Escolar Particular Nossa Senhora Aparecida (distrito 

e município de Campos Novos) 

11 set 1948 Professora orientadora Irmã Maria Berenice 

531 Clube Agrícola Escola Normal Imaculada Conceição (distrito e município de 

Videira) 

 Professora responsável M. Celeste Ferlin 

ReEscGE, 1949_6 (29.182) 

532 Clube Agrícola José Bonifácio Grupo Escolar Marechal Luz de Jaguaruna 23 fev 1949 Professora orientadora Eloisa Kapelini 

Mendes 

Ataide Duarte Flôr, secretária 



342 

 

 

533 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Estadual Desdobrada de Torneiro (distrito e 

município de Jaguaruna) 

26 jun 1949 Adeli João, secretária 

ReEscGE, 1949_7 (29.470) 

534 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Estadual Desdobrada de Espigão do Barro (distrito de 

Praia Grande, município de Turvo) 

24 mai 1943 Professora Handradina de Oliveira Cardoso 

535 Clube Agrícola General Osório Escola Mista Municipal de Ribeirão da Vargem II 

(município de Taió) 

25 ago 1947 Professora Catarina Bernardes Garcia 

536 Clube Agrícola Quintino Bocaiuva Escola Mista Municipal de Pinhalzinho (município de Taió) 5 ago 1949 Professora regente Irmã Paula Vogel 

537 Clube Agrícola Henrique Dias Escola Mista Municipal de Ribeirão da Vargem III 

(município de Taió) 

6 ago 1949 Maria Kiéser, secretária 

538 Clube Agrícola Escola Mista Municipal de Ribeirão Vildi (município de 

Taió) 

Mai 1949 Professora Laura Wsteinbach 

539 Clube Agrícola D. Pedro I Escola Mista Estadual Desdobrada de Rio do Campo 

(município de Taió) 

18 abr 1942  

540 Clube Agrícola Getúlio Vargas Escola Mista Municipal de Rio Waldrich (município de 

Taió) 

2 jun 1942  

541 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Ribeirão da Caça (município de 

Taió) 

1949 Professora Leontina Santos Negreiros 

542 Clube Agrícola Martim Afonso de 

Souza 

Escola Mista Estadual de Riachuelo (município de Rio do 

Sul) 

1941 Professora Nisse da Silva Mendes 

Olavio Corrêa, secretária 

543 Clube Agrícola Rio Branco Escola Mista Estadual Desdobrada de Dona Lúcia – Lontras 

(distrito de Lontras, município de Rio do Sul) 

5 abr 1949  

544 Clube Agrícola Duque de Caxias Escola Mista Estadual Desdobrada de Cotia – Lontra 

(município de Rio do Sul, distrito de Lontras) 

16 mar 1943 Professor Emílio Hass 

 

ReEscGE, 1949_8 (29.458) 

545 Clube Agrícola Tiradentes Escolas Reunidas Prof. Jerônimo Francisco Coêlho 

(Fragosos, município de Campo Alegre) 

24 ago 1946  

546 Clube Agrícola Ipiranga Escolas Reunidas Prof. Guiomar de Oliveira Goeldner (vila 

de Arrozeira, município de Timbó) 

 Professora encarregada Irmã Edvirges 

Sczepanska 

547 Clube Agrícola Santo Isidora (n° 

1613) 

Escolas Reunidas Professora Ada de Aquino Fonseca 

(distrito de Luzerna, município de Joaçaba) 

9 fev 1942 Irmã Maria Marieta Weber, diretora 

548 Clube Agrícola Daniel de Carvalho 

 

Escolas Reunidas Professora Eulina Costa Ribeiro (Campina 

da Alegria, distrito de Catanduva, município de Joaçaba) 

 Glecy Trizotto 

549 Clube Agrícola n° 1474 Escolas Reunidas Professor Mario Pedrelli (Vila de Carú, 

distrito de Carú, município de Lajes) 

24 mar 1949 Professora orientadora Petrolina M. S. 

Heinzen 
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550 Clube Agrícola Escola Reunida Profª. Julieta Lentz Puerta de Nova 

Petropolis (distrito e município de Joaçaba) 

 Irmã Luisa Venturi, diretora 

ReEscGE, 1949_9 (28.764) 

551 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual de Batêas de Cima (município de Campo 

Alegre) 

  

552 Clube Agrícola Rui Barbosa Escola Estadual de Colônia Augusta Vitória  Alzira Liebl, secretária 

553 Clube Agrícola Dom Pedro II 

 

Escola Estadual de Salto (distrito e município de Campo 

Alegre) 

 Rudi Zink 

554 Clube Agrícola Getúlio Vargas 

 

Escola Mista Estadual de Papanduva (distrito e município de 

Campo Alegre) 

 Orlando Schulze, presidente 

555 Clube Agrícola Duque de Caxias 

 

Escola Estadual de Batêas de Baixo Cima (município de 

Campo Alegre) 

 Professora regente Sofia Radvanski (Irmã 

Maria Clara) 

556 Clube Agrícola Orestes Guimarães Grupo Escolar Lebon Regis (município de Campo Alegre)  Professora orientadora Nair Friedrich 

Bartsch 

Assinado por Dulcinéa Luiz, secretária 

557 Clube Agrícola Escola Simples Municipal de Alto Pitangao (distrito e 

município de Nova Trento) 

 Professora Dorvalina L. Maçaneiro 

558 Clube Agrícola Escola Estadual de Ribeirão do Veado (município de Nova 

Trento) 

 Professora regente Valentina Cunha 

Cateirani 

Assinado por Dionisio Krichinsecki, 

secretário 

559 Clube Agrícola Escolas Reunidas Professor Pedro Paulo Philippi, de Barra 

Velha (distrito de Barra Velha, município de Araquari) 

 Professora Maria Isabel Falcão 

560 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual Desdobrada de Medeiros do Itaperiu 

(distrito de Barra Velha, município de Araquari) 

  

561 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Pinheiro (distrito e município de 

Araquari) 

 Professora Maria de Oliveira Mélo 

562 Clube Agrícola Barão Rio Branco Escola Mista Municipal de Itinga II (distrito de Barra Velha, 

município de Araquari) 

 Professora Maria Conceição Silva 

 

563 Clube Agrícola Carlos Gomes Escola Mista Estadual Desdobrada Coqueiros (distrito e 

município de Araquari) 

 Professora Hilda Pereira do Nascimento 

564 Clube Agrícola Benjamim Constante 

 

Escola Mista Estadual de Corveta (município de Araquarí)  Professora regente Elvira Correia Pereira  

565 Clube Agrícola Escola Mista Estadual de Patronato do Rio dos Monos   

566 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Getúlio Vargas de São João de 

Itaperiu (distrito de Barra Velha, município de Araquari) 

 Professora Ester dos Passos Rosas 
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567 Clube Agrícola Joaquim Nabuco 

 

Escola Mista Estadual Laranjeiras (distrito e município de 

São Francisco do Sul) 

 Professora regente Júlia Moreira Corrêa 

Assinado por Lair da Costa Pereira, 

secretária 

568 Clube Jardim Joaquim Santiago Escola Mista Municipal Loid Brasileiro (distrito e município 

de São Francisco do Sul) 

 Professora substituta Isabel Pacífico 

568 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual de Estrada Sul – Km 10 Joinville 

 

 Professora Miraflôr de Oliveira Costa 

Assinado por Aquino de Souza, secretária 

570 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Estrada Parati   

571 Clube Agrícola José Bonifácio Escola Mista Estadual de Estrada Blumenau (distrito e 

município de Joinville) 

 Professora regente Lady Gomes 

Assinada por Norberto Retzlaff, secretária 

572 Clube Agrícola Véra Cruz 

 

Escola Mista Estadual de Estrada do Pirai (distrito e 

município de Joinville) 

 Professora Diná S. Ferreira 

Assinada por Isolde Polzim, secretária 

573 Clube Agrícola 

 

Estrada do Sul Km. 20   

574 Clube Agrícola 

 

Escola Estadual de São Sebastião dos Ferreiros (distrito de 

Major Vieira, município de Canoinhas) 

 Assinado por Alcides Pereira, secretária 

575 Clube Agrícola Rui Barbosa 

 

Escola Mista Estadual de Belmont, Km. 28 (distrito e 

município de Itaiópolis) 

 Professora regente Martha Villa Lobos 

Assinado por Alfredo Schnohel 

576 Clube Agrícola Valdir Cotrim Escola Isolada Desdobrada de 1ª de Farroupilha (distrito de 

Lauro Muller, município de Orleães)  

 Professora Armelinda Bráz do Rocho 

Assinado por Zulma Nesse, secretária 

577 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Desdobrada de Postema (Campo 

Alegre) 

 Professora Maria Ritta 

 

578 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Estadual de Estrada Parati  Heinz Pahl 

579 Clube Agrícola Escola Mista Estadual Km. 20 Estrada do Sul   Professora Wilma Nascimento 

580 Clube Agrícola Arariboia Grupo Escolar Conselheiro Mafra (município de Joinville)  Professora encarregada Zilá Melim Eggert 

Assinado por Ursula Ziegler, secretária 

ReEscGE, 1949_10 (28.353) 

581 Clube Agrícola 

 

Escola Municipal Emilia (?)  Professora Maria de Lourdes Costa 

582 Clube Agrícola D. Pedro II 

 

Escola Municipal Rancho Bom (município de Guaramirim)  Professor regente Sebastião E. da Silva 

Assinado por Norma Hochstein, secretária 

583 Clube Agrícola 

 

Escola Mista Municipal Paraná (Guamiranga do Sul)  Professora Laura P. Araujo 

ReEscGE, 1949_11 (28.763) 
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584 Clube Agrícola Santos Dumont 

 

Escola Mista Municipal de Anaburgo (distrito e município 

de Joinville) 

18 set 1946 Maria Leonora Curtz, secretária 

585 Clube Agrícola D. Pedro II Escola Mista Municipal Pico (Estrada do Pico, distrito de 

Pirabeiraba, município de Joinville) 

11 fev 1943 Marga Voigt, secretária 

586 Clube Agrícola Anhanguera Escola Mista Estadual da Estrada Dª Francisca do Km. 21 

(distrito de Pirabeiraba, município de Joinville) 

 Professora Elsa Schonfelder 

Lauro Petschow, presidente 

587 Clube Agrícola Osvaldo Cruz  12 mar 1942  

588 Clube Agrícola Almirante 

Tamandaré 

Escola Mista Municipal Amazonas de Rio do Julio (distrito 

de Pirabeiraba, município de Joinville) 

13 jun 1944 Professora Erica Neitsch 

 

589 Clube Agrícola (Caramuru) 

Arariboia 

Escola Municipal Rio da Prata 15 mar 1943  

590 Clube Agrícola Guarani Escola Mista Estadual de Estrada Parati  8 mar 1942 Professora Eli Silveira Machado 

 

591 Clube Agrícola Tibiraça Escola Mista Municipal de Guaxanduva (distrito e município 

de Joinville) 

22 mar 1943 Maria Conceição de França, secretária 

592 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Municipal Rio Bonito (distrito de Pirabeiraba, 

município de Joinville) 

9 jul 1943 Sidonia Schvtizk, secretária 

593 Clube Agrícola Alberto Torres Escola Estadual Ely Soares da Estrada Santa Catarina Km. 

11 (distrito e município de Joinville) 

19 abr 1944 Professora Rufina da Silveira Silva 

594 Clube Agrícola São Sebastião Escola Mista Municipal Reunida Itaúm, Estrada Bupéva 

(distrito e município de Joinville) 

12 fev 1942 Leopoldo Gueoi, secretário 

595 Clube Agrícola Alberto Torres Escola M. Reunida Bom Retiro (município de Joinville) 22 fev 1948 Marcos Luiz Martins, secretário 

ReEscGE, 1949_12 (28.941) 

596 Clube Agrícola Paulo Setúbal (n° 

1308) 

Escola Estadual de Caldas do Cubatão (distrito de Sto. 

Amaro da Imperatriz, município de Palhoça) 

4 mar 1948 Professora Olga Pereira Pamplona 

597 Clube Agrícola Castro Alves Escola Mista Estadual de Paviamento (distrito de Anitápolis, 

município de Palhoça) 

 Professora Arcelina Sousa Brand 

598 Clube Agrícola Tiradentes Escola Mista Estadual Desdobrada de Costa da Lagôa II 

(distrito e município de Jaguaruna) 

24 jun 1948 Professor Esmeraldina Marques Canto 

 

Fonte: produção própria (2021). 
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