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Introdução  

 
Considerar o processo de formação do professor como neutro em relação às 

influências ideológicas, é deixar de lado aspectos importantes para uma melhor compreensão 

do desenvolvimento deste ao longo da história educacional.  A educação é de interesse 

estratégico para a manutenção da hegemonia e, por isso, a influência ideológica se faz 

presente na formação daquele que é o principal agente de transmissão: o professor.  

Dentre os recursos didáticos utilizados para a educação do professor brasileiro, 

destacou-se o papel fundamental do livro didático, muito utilizado no processo de formação a 

partir do início do século XX. A sua utilização levou-nos a indagações quanto à sua 

neutralidade neste processo.  

Objetivando identificar a intencionalidade deste instrumento com relação às 

influências ideológicas, empreendemos nosso trabalho, que se constituiu na realização de um 

estudo histórico. Este se desenvolveu pela análise de uma obra utilizada nas Escolas Normais, 

o manual de história da educação: “Pequena História da Educação”.  A obra - escrita pelas 

madres Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, membros da Congregação religiosa de 

Santo André - foi utilizada por décadas desde sua primeira publicação. Por ser um livro 

escrito por membros de uma congregação religiosa católica dedicada à educação, o objetivo 

de nosso estudo foi procurar na referida obra elementos que demonstrassem a influência do 

ideal cristão católico na educação do futuro professor para a escola brasileira, buscando 

responder, assim, ao seguinte: Qual a relevância do livro didático na perpetuação do ideal 

cristão-católico na formação do professor para o ensino primário? 

Pela consciência da não neutralidade do processo de formação do professor, 

conferimos ao presente estudo relevante consideração, tal a já citada importância da obra 

estudada segundo sua abrangência nos cursos normais.  
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Para este estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, tendo como fonte primária o 

referido manual em sua segunda edição. A análise do livro foi realizada  considerando-se a 

disposição dos conteúdos, o destaque a cada assunto, a linguagem e os comentários diretos 

das autoras.   

Para melhor entendimento, nosso trabalho apresenta-se dividido em três partes: A 

educação como missão: a congregação de Santo André e a formação das moças; O manual 

“Pequena História da Educação” e Os valores perenes do cristianismo e sua influência na 

educação. Assim, inserimo-nos na pesquisa histórica da educação, buscando contribuir para 

compreensão e dimensionamento do processo de formação do professor brasileiro.    

  

 

A educação como missão: a Congregação de Santo André e a formação das moças.  

   

A Congregação de Santo André existe desde 1231, quando duas jovens irmãs, cujos 

nomes desconhece-se, decidiram colocar seus bens e suas pessoas a serviço de Deus e dos 

pobres. O grupo, sempre crescente, foi renovando-se através dos séculos buscando atender às 

necessidades de cada época: acolhiam os peregrinos, os doentes, os enfermos.  

 No século XVIII, as irmãs puseram-se a acolher jovens (moças) que vinham receber os 

rudimentos de uma instrução escolar e aperfeiçoar sua educação.  Aos poucos, as religiosas 

foram assumindo a educação como missão.  

 Com a Revolução Francesa, em 1796, a comunidade foi expulsa, tendo seus bens 

confiscados. As religiosas foram dispersas e muitas voltaram para suas famílias ou 

desapareceram. Algumas delas mantiveram-se unidas e fizeram-se operárias para ganhar o 

pão e manter a vida em comum. A subida de Napoleão ao poder possibilitou que elas 

resgatassem parte de seu convento; mas não voltaram à vida monástica. Desde 1801, elas 

puseram-se a ensinar os pobres e, para equilibrar as finanças, aceitaram também alunas mais 

abastadas. 

 O século XX chegou com um convite vindo do Brasil. O Bispo da Diocese de São 

Carlos, atendendo o desejo das famílias jaboticabalenses, convidava-as para fundar um 

colégio destinado a educação de meninas na cidade de Jaboticabal, interior do estado de São 

Paulo. Isto aconteceu em 1914 e, em 16 de fevereiro deste ano, chegaram a esta cidade as 

cinco primeiras Irmãs de Santo André, entre elas Madre Francisca Peeters (MOREIRA, 2013, 

grifo nosso).   

 A presença da Congregação de Santo André, tradicional na educação de moças, 

atendia aos anseios das famílias de tradição católica de muitas cidades onde construíram suas 



escolas contrariando a ideia de um ensino laico apregoado pelo regime republicano.  A 

presença das congregações religiosas demonstrou também a ineficaz ação do Estado na tarefa 

de formação de professores para atender a demanda das escolas primárias. Embora tivesse 

havido iniciativas quanto à melhoria e aumento das escolas normais para formar professores,  

estas ainda não atendiam quantitativamente e/ou proporcionalmente às necessidades de ensino 

primário da população em todo território nacional. Sofriam, com isso, os municípios do 

interior dos estados, sem professores para suas escolas primárias. Por isso, estes se 

manifestavam positivamente quanto a vinda de instituições livres para o ensino e para a 

formação de professores, como as congregações religiosas ligadas à educação, dentre elas, a 

Congregação de Santo André.   

 A Congregação de Santo André, pelo seu histórico, pode ser colocada entre as grandes 

instituições católicas dedicadas à educação. Dessa forma, reconhece-se sua importância no 

cenário educacional brasileiro, pois sua experiência de trabalho adquirida neste campo é 

secular e sustentado por um ideal: a educação como missão. 

 A presença da Congregação no Brasil também foi marcada por dois de seus membros: 

Madres Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, escritoras e educadoras, das quais um 

pouco da vida e trabalho apresentamos adiante. 

  

Madre Francisca Peeters 

 

Elizabeth Peeters nasceu em Tournay/Bélgica, em 21 de outubro de 1876. Foi o sétimo 

membro de uma grande família, tradicionalmente católica, na qual a luz da fé, virtudes cristãs 

e cultura da inteligência desenvolviam-se juntas. Elisabeth manifestou bem cedo seu gosto 

pelo estudo.  Com efeito, ela escrevia facilmente e este talento ela o colocou muito bem a 

serviço de sua família, da sua comunidade e em seu magistério. Seus estudos na infância e 

adolescência foram feitos no Colégio Santo André em sua cidade natal. Aos domingos, aí, na 

chamada escola dominical, ela se transformava em professora colaborando na alfabetização 

de adultos. Empreendeu os estudos chamados Regentes, correspondentes ao ensino médio, e 

em Louvain, ingressou no curso superior sucessivamente nas sessões científica e literária. Em 

seguida esteve na ilha de Jersey o tempo suficiente para aprender o inglês. 

 Esta jovem intelectual era profundamente religiosa e decidiu viver a fé cristã 

consagrando-se a Deus no serviço aos homens. Assim, buscou a Congregação das Irmãs de 

Santo André. Admitida, iniciou sua formação religiosa aos 19 anos de idade, continuando sua 



formação intelectual, estudando matemática e latim. Neste período recebeu o nome pelo qual 

seria conhecida: Francisca Peeters. 

 Consagrada a Deus pelos votos religiosos em 13 de dezembro de 1897, Madre 

Francisca dedicou-se ao ensino no colégio de Tournay. Em 1914, aos 39 anos de idade, ela  e 

quatro companheiras deixaram a Europa pelo Brasil com o objetivo de fundar em Jaboticabal  

um colégio para educação de meninas.  Apenas chegadas a esta cidade, Madre Francisca 

iniciou a organização do Colégio. Para melhor servir, naturalizou-se brasileira. 

 Em 1928, sob seu impulso, abriu-se em Jaboticabal a Escola Normal anexa ao Ginásio 

Santo André. Na Escola Normal, no Ginásio, no Colegial, Madre Francisca assumiu com 

competência varias disciplinas, sobretudo matemática e sociologia, além da secretaria da 

Escola. Também foi professora de francês, geografia, história geral, inglês e biologia. 

 Madre Francisca escreveu três livros: um livro de meditações evangélicas: “Sereis 

minhas testemunhas”; “Noções de Sociologia”  e, em colaboração com Madre Maria Augusta 

de Coomam, escreveu: “Pequena História da Educação” . Em 1956, aos oitenta anos, deixou o 

magistério, mas se entregou a outras ocupações que lhe deixavam tempo para ler e estudar.  

 A 23 de dezembro de 1973, Madre Francisca entrou na posse da Verdade, que ela 

tanto buscou, tanto amou e da qual ensinou o caminho para muitos. (MOREIRA, 2013, 

destaques da autora). 

 

 

Madre Maria Augusta de Cooman  

 

 Madeleine de Cooman nasceu em Grammont/Bélgica, em 11 de fevereiro de 1878.  

Era de uma família profundamente cristã. Iniciou seus estudos na cidade natal em escola 

particular, mantida pela Congregação religiosa das Beneditinas, prosseguindo em Tournay, 

com as Irmãs de Santo André. Madeleine fez com muito êxito o Curso Normal, preparando-se 

para o magistério. 

 Depois de dois anos passados junto a família, voltou para Tournay onde pediu a sua 

admissão para a vida religiosa e, em dezembro de 1899, aos 21 anos de idade, recebeu o nome 

de Maria Augusta, iniciando o período de formação. Fez os votos religiosos em 16 de 

setembro de 1901. 

 Madre Maria Augusta, aos 38 anos de idade, fez parte do 4° grupo de irmãs que 

vieram para o Brasil, em 1916. Seu nome aparece na lista das professoras de latim, 

matemática, francês, história natural, química e sociologia. Outras ocupações foram-lhe 

atribuídas, exercendo as funções de contadora, secretária e bibliotecária, e também o cuidado 



dos alunos em regime de internato. Com Madre Francisca Peeters, escreveu “Pequena 

História de Educação”. 

 Sua vida feita de serviço contínuo, generoso, inteligente e humilde, explica-se pela 

entrega de todo o seu ser a Deus no seguimento de Jesus Cristo. Em 1963, aos 85 anos de 

idade, Madre Maria Augusta faleceu repentinamente na cidade de Jaboticabal - SP. 

(MOREIRA, 2013) 

 

 

O Manual “Pequena História da Educação” 

 

O manual de História da Educação “Pequena História da Educação”, escrito pelas 

Madres Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman, é um trabalho sumário destinado aos 

alunos das Escolas Normais.  A leitura da obra permite perceber a defesa e valorização da 

ação da Igreja Católica no campo da educação ao longo da história, e isso, as autoras deixam 

claro como sendo um de seus objetivos. 

No transcorrer da obra, as autoras ressaltam a vida e o trabalho dos educadores e 

pensadores estudados. A conduta e o comportamento de cada um são avaliados e mensurados 

tendo como parâmetros os valores cristãos. A falarem sobre cada assunto, usam de termos e 

adjetivos que revelam o ideal que defendem. 

O manual manteve-se por décadas como base para o estudo da história da educação 

nas Escolas Normais. Constituiu-se, por isso, em relevante referencial para a formação de 

professores no período de 1937
1
 a 1971.  

 

 

A Primeira Edição do Manual  

 

O referido manual, escrito pelas religiosas de Santo André, fez parte de uma coleção 

de obras destinadas à educação, da Companhia Melhoramentos de São Paulo. Teve sua 

primeira edição publicada em 1936 sob o título “Educação - história da pedagogia”
2
. Em sua 

capa, trazia a figura de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Ele 

representa, para as autoras, o responsável pelo maior trabalho na educação nos últimos 

séculos. Dele é apresentado a biografia e trabalho. 

 

                                              
1
 A primeira edição da obra é de 1936. No entanto, entra para o mercado bibliográfico em 1937, conforme o 

Jornal Correio Paulistano (1937, p.5); (1937, p.13). 

 
2
 O título da obra “Educação, história da Pedagogia” consta somente na primeira edição. Na segunda edição, o 

título passou a ser “Pequena História da Educação”. 



Inácio de Loyola 

 

Iñigo Lopez de Loyola nasceu na Espanha em 1491, próximo á cidade de Azpeitia.  

De família nobre, iniciou seus estudos como pajem de Dom Juan Velasques de Cuellar, 

contador de Rei Fernando da Espanha.  

Em sua juventude, Iñigo não tivera pretensões de santidade, vivendo próximo às 

paixões do mundo que o cercavam – lutas, armas, mulheres, elegância- sempre buscando a 

honra deste mundo. 

A serviço do vice-rei de Navarra, Don Antonio Manrique de Lara, Loyola tornou-se 

seu homem de confiança exercendo a diplomacia e a chefia militar em seus territórios. Em 

1521, buscando defender a cidade de Pamplona da invasão francesa, Iñigo foi ferido 

gravemente tendo as pernas atingidas por uma bala de canhão. Enquanto se recuperava, lia 

obras cristãs como “A Vida de Cristo” e a “Vida de Santos”, que o levaram a uma profunda 

reflexão sobre sua vida. Curado e no processo de conversão, Iñigo, agora com o nome de 

Inácio, despojou-se de sua riqueza e dignidade de nobre, colocando-se a serviço dos pobres no 

povoado de Manresa, vivendo de esmolas.       

 Entre o trabalho de ajuda aos enfermos, orações e jejuns, anotava suas experiências 

espirituais, que formariam o livro “Exercícios Espirituais”. Conforme prometera pela graça de 

sua recuperação física, em 1523, Inácio foi à Terra Santa e de lá voltou com o propósito de 

reiniciar seus estudos para “servir melhor ao Senhor ajudando as almas”, por meio do 

sacerdócio (BOTERO, s/d, p. 8, destaques do autor). 

  Em 1524, aos 33 anos de idade, iniciou seus estudos de humanidades e latim em 

Barcelona. Os estudos de filosofia, Inácio iniciou-os em Salamanca e terminou em Paris, em 

1534, na universidade de Sorbona. Logo em seguida, iniciou os estudos de Teologia. Um 

grupo aos poucos cresceu em volta de Inácio  e, juntos, os membros decidiram pelos votos 

religiosos de pobreza e castidade. Em 1537, Inácio, Francisco Xavier e outros seus 

companheiros receberam do Papa Paulo III autorização para a Ordenação sacerdotal, que se 

deu em 24 de Junho do mesmo ano. O grupo que se formara e se designara como “amigos do 

Senhor” buscavam uma identidade que os representasse fielmente ao mundo e à Igreja. 

Escolheram “Companhia de Jesus”, por ser Este seu único chefe e, portanto, teriam seu nome 

como distintivo (BOTERO, s/d, p.12). 

  Em 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprovou a nova Ordem Religiosa: a 

Companhia de Jesus. Seu primeiro Chefe Geral foi o próprio Inácio de Loyola, que escreveu 

as Constituições da Ordem e as aprimorou com a ajuda dos outros Irmãos. Como missão da 



Ordem, salientou: o serviço divino e a ajuda às almas. Como meta: tudo para “a maior glória 

de Deus”, que se tornaria lema da Companhia de Jesus. (BOTERO, s/d, p.14  destaque do 

autor) 

 A experiência dos jesuítas com a educação iniciou-se em 1551, com a criação de dois 

colégios: Colégio Romano e Colégio Germânico. O primeiro foi destinado à formação 

gratuita de alunos externos e de seus sacerdotes. O segundo, destinando especificamente para 

a formação de sacerdotes que trabalhariam na Alemanha.  

 Inácio de Loyola faleceu em 31 de julho de 1556, aos 65 anos.  Sua pessoa representou 

a audácia e o entusiasmo no seguimento de Jesus Cristo, o único Chefe. Foi líder, homem 

prudente e humano, zeloso e combatente pela fé, dotado de grande discernimento ante os 

acontecimentos de seu tempo. (BOTERO, s/d, p.15).  Seu trabalho expressou uma 

combinação admirável de fé em Deus e prudência humana, sabiamente sintetizada numa 

expressão sua: “devemos fazer as coisas como se tudo dependesse de nós, e esperar o 

resultado como se tudo dependesse de Deus” (BOTERO, s/d, p. 13, destaque do autor). 

 

 

Os valores perenes do cristianismo e sua influência na educação.  

 

 O trabalho das madres Peeters e Cooman dá ênfase à história ocidental e pouco fala da 

educação e cultura orientais. As autoras justificam que tal fato se dá por ser a formação 

cultural brasileira de predomínio ocidental. Por isso, poucas páginas são dedicadas à educação 

chinesa, hindu e judaica. 

 Ao falar da educação ocidental, as autoras partem da educação grega e dão ênfase à 

educação ateniense.  Nota-se que aspectos da vida e educação deste povo são relevantes para 

as autoras quanto à aproximação com os valores e concepções cristãs. Quando falam da 

educação da mulher espartana o fazem com crítica, já que a concepção de mulher para este 

povo diferia da concepção de mulher cristã. Assim: “o que é mais para admirar é que as 

mulheres recebiam educação análoga a que se dava aos homens. (PEETERS; COOMAN, 

1952, p.26). No que se refere à família, enaltece-se a educação e cultura ateniense, uma vez 

que sua educação foi a que mais influenciou a cultura e educação brasileira e, também, porque 

a cultura ateniense apresenta elementos defendidos pelo próprio catolicismo: família, 

individualidade, a educação a cargo da família. “Atenas a (a vida familiar) estimulava como 

meio indispensável para o desabrochar da personalidade e tornava os pais responsáveis pelo 

bom êxito desse desabrochar” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.26, acréscimo nosso).  



As autoras, ao apresentarem os filósofos gregos – Sócrates, Platão e Aristóteles- o 

fazem ressaltando aspectos de suas ideias que vão ao encontro da doutrina cristã. Ao mesmo 

tempo, esta é usada pelas madres como parâmetro para criticar a ação e os pensamentos dos 

referidos filósofos. Sobre Sócrates destacam: “A vida de Sócrates foi a de um bom cidadão e 

homem honesto. [...] Afirma a existência de um só Deus, a sua Providência no governo do 

mundo, a espiritualidade da alma, o poder da oração e do sacrifício”(PEETERS; COOMAN, 

1952, p.29). De Platão: “[...] todavia, reprova a co-educação, por ser fatal à castidade dos 

jovens, que o filósofo preza com muita razão” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.31-32, grifo 

nosso). Sobre Aristóteles, as autoras destacam: “Quanto a moral, ele admite que o fim 

supremo do homem é a felicidade integral na contemplação de Deus. Como Platão, 

Aristóteles da ao Estado um grande poder, sem diminuir o papel da família, que considera 

responsável pela educação da prole” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.32 grifo nosso)  

 Da cultura romana, as autoras falam pouco e valorizam mais a grega (a ateniense). 

Chamam a atenção para a questão da cidadania e a liberdade do cidadão, indo contra o 

absolutismo do Estado, como ocorria em Esparta. 

 Ao falarem da educação cristã, as madres declaram o cristianismo como a religião que, 

por excelência, recuperou o mundo de um „estado de decadência‟ (moral). Este é apresentado 

como a religião apta para „reformar‟ o mundo e que traz uma nova perspectiva de vida para o 

homem. As características do cristianismo tornam-se base para o estabelecimento de uma 

concepção de educação: Restauração da dignidade humana e igualdade entre os homens como 

filhos de um único Deus; As relações sociais baseadas no amor incondicional ao próximo; A 

cultura da alma, preparada para a eternidade. A Igreja Católica é colocada como a educadora 

do mundo e a doutrina cristã como benefício à sociedade.  Assim, “A doutrina de Jesus tirou o 

mundo do Charco pestilencial em que estava mergulhado, salvando-o mesmo como 

sociedade. [...] Em suma, a história não conhece pedagogia nem didática superior à de Cristo” 

(PEETERS; COOMAN, 1952, p.39).  

 A idade média é apresentada ressaltando positivamente o papel da Igreja neste período 

histórico, citando e enfatizando o trabalho realizado pelos mosteiros no campo da educação e 

na conservação da cultura ocidental. As autoras destacam a importância da escolástica. Santo 

Tomás de Aquino é citado e enaltecido, uma vez que foi um dos grandes destaques deste 

método de estudo. O referido santo é ainda elogiado quanto a sua pedagogia, materializada na 

obra „De Magistro‟. Elas comparam seu trabalho e sua pessoa com as pedagogias e 

educadores contemporâneos. Consideram muito superior e avançada a pedagogia deste santo, 

apresentando semelhanças com as modernas, mas com diferenças quanto ao fim.  



 Quando falam da educação do período da cavalaria, as autoras salientam a formação 

moral e a disciplina, uma vez que dizem respeito diretamente à „reforma‟ da sociedade. 

Mesmo quando a formação intelectual apresenta falhas, a disciplina e a moral, quando 

realizadas, superam e compensam tal limitação.  

 O apêndice do capítulo V traz uma posição relevante: o uso dos castigos físicos, 

empregados na Idade Média pelos professores, é apresentado como justificável. Primeiro, 

devido ao estado de incultura em que se encontrava o povo, a sociedade.  “O chicote era, sem 

dúvida, empregado numa época que não conhecia as nossas delicadezas e os nossos 

melindres. Por sinal, em pleno século XX, é ainda de praxe na culta Inglaterra, e não conta 

que contribua para diminuir os brios e dinamismo dos jovens ingleses” (PEETERS; 

COOMAN, 1952, p. 53). “Os costumes impunham, aliás, esta severidade. A juventude era 

belicosa por índole” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.53).  Ainda continuando sobre a questão 

dos castigos físicos, o “Ensaio sobre a doutrina cristã” do séc. XIII é apresentado pelas 

autoras para justificar a rigorosidade da disciplina educacional. Esta obra apresenta princípios 

avançados quanto a utilização desses recursos, no intuito de defender os métodos 

disciplinadores utilizados na educação.  Assim: 

 

No „Ensaio sobre a doutrina crista‟, que remonta ao século XIII, lemos 
muitas recomendações cheias de sabedoria: Nunca castigar as crianças por 
capricho, mau humor ou paixão. Fazer-se temer sem bater; fazer-se amar 
sem familiaridade, e sem rir com as crianças. Esgotar todos os castigos antes 
de empregar o chicote; Mostrar-se sem misericórdia para as culpas graves 
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.53, grifo nosso).  
 

 

 O caráter moral da educação esta presente e, por isso, recebem destaque os educadores 

que comungam desse ideal segundo os mandamentos da Igreja Católica. No período da 

Renascença, recebem destaque Erasmo e Vives. As autoras ressaltam a injustiça pelo 

esquecimento de autores como João Luiz Vives.  

 

Algumas das sentenças colhidas nos seus livros parecem ter sido escritas no 
século XX: O ensino deve ser intuitivo: „Os primeiros mestres das crianças 

sãos os seus sentidos‟. „O caminho que segue o espírito humano para a 
aquisição do conhecimento é a indução‟.  [...] Vives tem páginas magníficas 
sobre o papel do mestre e sua missão sublime.   Ao ler suas obras 
educacionais, admira-se que esse homem único tenha sido tão esquecido, até 
ser completamente ignorado em muitos compêndios educacionais” 
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.60, grifo nosso).  

 

  



 As madres, na defesa do papel da Igreja Católica na educação, fazem uso de 

argumentos protestantes que dão veracidade à sua fala, como acontece frequentemente com 

Paul Monroe. Este clássico autor tem renome na história da educação e quando suas ideias 

respaldam os argumentos das autoras, elas o trazem para o texto, ressaltando sua condição de 

protestante. Para falar da reforma protestante: “[...] é interessantíssimo citar, a respeito das 

novas doutrinas, a opinião do protestante Monroe:” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.61, grifo 

nosso). A citação em seguida de Paul Monroe é longa e pontua as fragilidades da Reforma.  

As autoras assim finalizam o assunto: “A citação é longa, não carecendo de comentários, 

vindo dum autor protestante” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.62, grifo nosso).  

 A superioridade da educação católica é demonstrada principalmente em relação ao 

protestantismo. Destacam poucos pontos como importantes na educação protestante. “No 

dizer de Monroe havia mais escolas primárias para crianças de todas as classes sociais, um 

século antes da Reforma do que no século imediato” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.62,  

grifo nosso).  “Maior foi a conseqüência indireta da Reforma. Aguçou-se a atividade católica 

na luta contra as ideias novas, e a renovação do ensino por toda parte entre os católicos foi o 

resultado mais benéfico desse esforço” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.63).  

 As autoras avultam as ações e resultados obtidos nos trabalhos de autores e educadores 

católicos no campo educacional. Estes, segundo elas, são injustamente esquecidos na história 

da educação, como é o caso de São João Batista de La Salle, muito comentado quanto ao seu 

trabalho na formação dos mestres.   

 

O santo fundador (São João Batista de La Salle) instituiu a primeira Escola 
Normal. [...] se ensinavam a leitura, a escrita, noções de gramática e de 
composição literária, a aritmética, e o cantochão. [...] uma escola gratuita 
(escola de aplicação) permitia aos normalistas a aprendizagem prática do 
ensino, [...] (PEETERS; COOMAN, 1952, P.69, grifo nosso; acréscimo 
nosso).  
 

 

 Ao tratarem do realismo social e de seus pensadores, as autoras fazem críticas ao 

caráter moral de Montaigne. Dão a entender que de sua pedagogia pouco se pode esperar, mas 

que apresenta pontos interessantes. 

 

As teorias pedagógicas de Montaigne refletem a personalidade do autor [...] 
capricho [...] egoísmo e moleza de caráter [...] curiosidade [...] pouco 
criteriosa [...] vaidade [...] céptico [...] moralmente [...] é um pagão. 
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.74).  
 



 É de todo digno de louvor a insistência com que reclama o desenvolvimento 
em cada um de todas as faculdades humanas, antes de ensinar  

especialidades. (PEETERS; COOMAN, 1952, p.74).  
 

 

 De Comênio, as autoras alongam-se em falar. Destacam suas ideias educacionais, 

principalmente pela sua posição cristã de educação. Isso vai reforçando ao leitor o perfil ideal 

de educador que se espera.  

 

[...] João Amós Comênio é antes de tudo um pedagogo cristão. Para ele o 
fim da educação é a felicidade final do homem com Deus e o educador deve 
ajudar o seu discípulo a atingir esse fim. (PEETERS; COOMAN, 1952, p.78 
grifo nosso).   
 

 

 Ao falar sobre o “O novo conceito da Educação como disciplina”, as autoras se 

mostram favoráveis a uma educação humanista, que forme o homem em todas as suas 

potencialidades, visando, antes do profissional, o homem, o cidadão, o cristão. 

 A tendência naturalista é bastante censurada. Seus pensadores, Voltaire e Rosseau são 

contrários a Igreja e recebem críticas das madres, assim como o naturalismo será criticado em 

outras partes da obra.   

 As autoras, ao abordarem as Tendências Psicológicas, defendem o catolicismo no que 

diz respeito ao emprego da psicologia na educação. Elas apresentam trabalhos relevantes de 

autores e pensadores católicos sobre o assunto como São João Batista de La Salle. 

 Os principais pensadores desta tendência são abordados segundos suas características 

e aproximações com pensamento cristão. Pestalozzi é enaltecido, principalmente por atender 

ao pobre no ensino e pela sua forte influência cristã.  Herbart, pelo seu materialismo, é 

criticado e Froebel tem avultado o seu trabalho no campo educacional. Assim: 

 

Podemos colocar sem exagero Pestalozzi ao lado dos apóstolos tradicionais 
do amor aos filhos dos humildes: São Francisco de Assis, São João  Batista 
de Salle, São João Bosco. [...] O que buscou toda a sua vida foi a 
regeneração moral pela educação cristã (PEETERS & COOMAN, 1952, p. 
94 (PEETERS; COOMAN, 1952, p.74, grifo nosso).  

 
Por seu materialismo fundamental, Herbart permanece muito aquém da 
verdadeira educação (PEETERS; COOMAN, 1952, p.98, grifo nosso). 
 
Para Froebel, a escola era o lugar em que a criança devia aprender brincando 
os elementos das coisas importantes da vida. Para crianças da idade pré-
escolar o método froebeliano parece ser um dos melhores que se têm usado 
até à hora presente (PEETERS; COOMAN, 1952, p.101 grifo nosso). 

 



 As autoras declaram-se contrárias a laicização da educação e defendem a primazia do 

catolicismo no trabalho de educar a sociedade brasileira. As críticas à educação laica dão-se 

pelos seus princípios positivistas que valorizam apenas as disciplinas científicas – exatas – em 

detrimento das humanas, que acabam por ser colocadas num segundo plano de importância. 

Emanuel Kant e Augusto Comte são censurados pelas suas ideias contrárias aos ensinamentos 

da Igreja. Para as autoras, o fim da educação é formar o bom cidadão e o bom cristão. A isso, 

o naturalismo é contrário, segundo elas, e reduz o homem a simples animal evoluído cuja vida 

se orienta à existência terrestre. A Herbert Spencer, as autoras não fazem elogios. Pelo 

contrário, tecem crítica à sua obra “Educação intelectual moral e física”.  

 

Augusto Comte, pai do positivismo, nunca foi um educador, nem se ocupou 
de questões pedagógicas. A sua influência, porém, foi grande e nefasta, [...]  
(PEETERS; COOMAN, 1952, p.103 grifo nosso). 
 
O Ideal da educação e da vida é que, não tendo senão a sua existência 
terrestre, sem perspectiva para o além, [...] Nem o professor, nem o Estado, 
nem sequer os pais, devem desempenhar o papel principal: a grande 

educadora é a natureza. „A primeira condição do êxito no mundo é ser um 
bom animal; [...] Tudo o mais, religião, literatura, línguas clássicas, deve ser 
reduzido ao mínimo (PEETERS; COOMAN, 1952, p.104-105 grifo nosso;). 
 

 

 Toda educação fundada no naturalismo é censurada pelas autoras, assim como seus 

pensadores e seguidores. As madres compreendem que o papel do professor vai sendo 

colocado num segundo plano, o que não é de todo bom para a educação das crianças. 

Concordam com mudanças na pedagogia, mas defendem a figura central do professor. “O 

apagamento do papel do mestre, sob pretexto de desenvolver a personalidade do educando, 

merece reservas” (PEETERS; COOMAN, 1952, p113). A Maria Montessori e a seu método 

são tecidos elogios e críticas, demonstrando certa desconfiança quanto aos seus benefícios. 

 

Ninguém pode contestar que haja um excesso de otimismo „a Rousseau‟ na 

concepção de Madame Montessori. „A Natureza é uma deusa‟, proclama ela. 
[...] Também a atividade da escola montessoriana é um tanto febricitante.[...] 
A auto-educação iniciada tão cedo oferece o perigo de preparar espíritos 
presumidos e arrogantes  (PEETERS; COOMAN, 1952, p.108-109). 
 

 

 As autoras mostram concordar com mudanças na pedagogia tradicional. No entanto, 

estas não podem ser bruscas para não cair em erros mais graves que os que se pretende 

corrigir. Elas chamam a atenção para o perigo de sistemas que trazem a preponderância do 

papel do aluno no processo de ensino, no sentido de que ele conduza sua aprendizagem, ou 

seja, as ideias da Escola Nova. Afirmam que “[...] o naturalismo que rejeita a autoridade e os 



incentivos de natureza superior e só apresenta à criança a satisfação dos seus desejos não nos 

parece um ideal de educação” (PEETERS; COOMAN, 1952, p115).  De Ovídio Decroly, as 

autoras comentam positivamente sua posição sem exageros quanto à autonomia do aluno, mas 

criticam a ausência do fator religioso em sua obra. (PEETERS; COOMAN, 1952). 

 As madres veem como perigosa a educação socialista que coloca o ser humano à 

mercê total do Estado apagando sua individualidade. “A posição que toma Foerster na questão 

do individualismo e do socialismo é a única sensata. [...] A vontade do indivíduo deve 

submeter-se a Deus, e daí somente, na sua harmonia com este Bem Supremo submeter-se-á à 

comunidade” (PEETERS; COOMAN, 1952, p.120, grifo nosso). 

  A educação é vista como restauradora da sociedade. Quando falam dos educadores 

religiosos, elas o fazem  salientando o trabalho realizado com o fim de formação do caráter 

segundo a moral cristã. Como exemplo: “D. Bosco é um dos maiores benfeitores da 

humanidade. De milhares de meninos expostos por uma situação a todos os crimes fez e 

continua fazendo por seus inúmeros filhos, homens de bem e até santos” (PEETERS; 

COOMAN, 1952, p126 grifo nosso).   

 A história da educação brasileira é apresentada de forma breve pelas autoras. O seu 

desenvolvimento seguiu uma linha evolutiva a partir da chegada dos jesuítas e foi estagnado 

com a expulsão deles.  

 A expulsão dos jesuítas do Brasil pelo Marquês de Pombal é colocada como marco 

inicial de um degradante período para a educação brasileira, principalmente pela falta de 

professores qualificados e pela falta de recursos. Sua ausência foi causa de retrocesso, ainda 

que, algumas iniciativas tenham sido reconhecidas pelas autoras, com destaque para a 

iniciativa particular durante o império e a república.  

 

O ódio de Pombal conseguiu destruir tudo. Em 1759, os Jesuítas foram 
expulsos e brutalmente conduzidos a Portugal, [...]. Desde então, deu-se a 
derrocada da instrução no Brasil (PEETERS; COOMAN, 1952, p142, grifo 

nosso). 
 
Em 1827, novo projeto de lei. Eram criadas pedagogias em todas as cidades 
vilas, povoações mais populosas do país. [...] Em cada capital se criaria uma 
escola de aprendizagem para professores. [...] A própria lei de 1827 não foi 
posta em vigor. (PEETERS; COOMAN, 1952, p144, grifo nosso). 
 

 

 A educação da mulher também é discutida na obra. O predomínio da presença 

feminina nos cursos de formação de professores possivelmente tenha levado as autoras à 

redação do texto. As madres tratam da importância da formação da mulher, sem, no entanto, 



deixar de enfatizar o modelo de vida defendido para ela, segundo os ideais da Igreja – 

maternidade e zeladora do lar. A educação para a mulher deve ser a humanística, como 

defendem em toda a obra. 

 

Levando-se em conta as duras necessidades da vida hodierna, não se pode 
censurar de todo a corrida das mulheres para as profissões lucrativas e 

alheias em si à sua vocação natural.[...]. Mas o que lhe é indispensável é, 
além duma formação religiosa e duma fé inabalável, um espírito bem 
formado e refletido [...] (PEETERS; COOMAN, 1952, p150-151, grifo 
nosso). 
 

 

 Para as autoras, o perfil de mulher e também de professora, ficava enunciado, 

configurando a forte influência católica na formação do professorado brasileiro. 

 

 

Considerações finais 

 

 A educação brasileira e a formação do professor para o ensino primário têm 

apresentado, pelos nossos estudos, uma não neutralidade quanto às influências das ideologias 

dominantes.  

 Desde o tempo do Brasil colônia, a presença do catolicismo na sociedade brasileira foi  

marcante e preponderante, influindo diretamente na educação de seu povo.  

 A implantação do regime republicano trouxe a ideia de laicização, procurando 

interferir na hegemonia do catolicismo sobre a educação brasileira. No entanto, tais mudanças 

não se operaram de modo imediato na sociedade e a reação a elas foi imediata, principalmente 

por parte da Igreja e de suas instituições religiosas.    

 Procurando compreender o complexo processo educacional brasileiro e a formação de 

seu professor para o ensino primário, nossos estudos foram realizados na perspectiva de 

identificar se houve a continuidade da influência cristã católica na educação brasileira após a 

instituição do regime republicano.  Para isso, realizamos a leitura e análise da obra “Pequena 

História da Educação”, considerando a relevante importância que o livro didático assumiu nas 

escolas normais de formação de professores no início do século XX.  O propósito deste 

trabalho foi responder ao problema de nossa pesquisa: Qual a relevância do livro didático na 

perpetuação do ideal cristão-católico na formação do professor para o ensino primário?  

Tendo como objetivo identificar elementos constituintes dessa influência, nosso estudo 

sobre o referido manual, deparou-se com um conteúdo parco, porém riquíssimo. As madres 

Francisca Peeters e Maria Augusta de Cooman apresentam a história da educação numa 



perspectiva evolutiva, tendo a doutrina cristã como ápice e modelo para todo e qualquer 

projeto educacional. Elas trazem os valores cristãos como parâmetros para falar sobre as 

civilizações e seus pensadores da educação, deixando explicita a sua intencionalidade de 

ressaltar a importância do cristianismo para a educação. Enaltecem os pensadores e 

educadores católicos, chamando a atenção para os avanços de suas ideias,  metodologias,  

pedagogia e sua conduta social cristã. Por outro lado, apoucam as ações educacionais 

realizadas pelo protestantismo.    

O estudo da obra revelou pelo seu conteúdo, não só a defesa da supremacia do 

trabalho da Igreja católica no campo educacional. As autoras deixam inferir que a doutrina 

cristã é a única ideal como base para a educação do homem e da sociedade.  

 O fato das autoras serem religiosas, membros de uma Congregação cuja missão é a 

educação, tornou pertinente um estudo sobre a vida e trabalho das mesmas e de sua 

instituição. Isso pôde justificar a maestria e precisão das argumentações das autoras  na obra, 

demonstrando o seu vasto saber sobre o campo da educação, ou seja, intelectuais e 

profissionais.   

 Pode-se considerar que a influência do ideal cristão católico manteve-se presente na 

educação, não só como um esforço da Igreja, mas também como um desejo de grande parte 

sociedade.  O livro didático configurou-se como instrumento estratégico e relevante para que 

esta influência se perpetuasse. A sua elaboração possibilitou que a formação do professor se 

condicionasse ao ideal de homem a ser formado pela educação segundo os princípios cristãos 

católicos, delineando, assim, o modelo de professor para a educação brasileira.   
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