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INTRODUÇÃO  

 

Como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo tenho que esperar que ele se 
deteriore, e só então ele estará ao meu alcance. Lá está ele, um ponto no infinito. 
Ninguém conhecerá o hoje dele. Nem ele próprio. Quanto a mim, olho, e é inútil; 
não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual. O que conheço dele é sua 
situação: o menino é aquele em quem acabara de nascer os primeiros dentes [...] 
Enquanto isso – lá esta ele sentado no chão, de um real que tenho de chamar de 
vegetativo para poder entender (...) Lá está ele sentado, iniciando tudo de novo, mas 
para a própria proteção futura dele, sem nenhuma chance verdadeira de realmente 
iniciar (Menino a bico de Pena, Clarice Lispector, p.126). 
 
 
 

 Desde minha infância, falar do Ginásio Salesiano Itajaí é falar de meninos. De uma 

instituição escolar católica forjada para atender exclusivamente o público masculino. É falar 

também de encontros. De uma história das historias que aprendi. Histórias que me criaram, 

tocaram, produziram. Uma história da minha história. Minha e de todos aqueles cuja vida um 

dia foi perpassada pela presença dos padres salesianos e do seu colégio. 

 Sempre gostei de ouvir as histórias que meu pai contava sobre “seu tempo de aluno do 

Ginásio Salesiano Itajaí”. Quando conversávamos sobre o Salesiano, percebia que tanto a 

saudade dos tempos de menino quanto a vontade de falar um pouco de si, tocavam meu pai. 

Narrar suas histórias lhe faziam bem. Ouvi-las, a mim, causava encanto. Talvez porque 

também fora aluna do “colégio dos padres” em um momento muito diferente, quando meninas 

já faziam parte do cenário desta escola. Era sobre “o nosso colégio” que conversávamos. 

As lembranças eram inúmeras. Com carinho meu pai falava do professor de português, 

o Padre Schimitt. A vergonha determinava o tom da voz quando a história envolvia suas 

notas, os exames de segunda época e os castigos que o esperavam em casa. Vergonha 

acompanhada por um sorriso maroto. Orgulhosíssimo, declamava frases em francês decoradas 

nas aulas do Prof. Padre Lino. “Enchia o peito” para contar uma das muitas estratégias que 

criou, ao longo dos anos, para não ir ao ginásio ou burlar a aula de Educação Física.  Com 

entusiasmo explicava o projeto que desenvolveu nas aulas de ciência do Padre Gilli: um 

alambique para fabricar cachaça. Em meio a gargalhadas ele concluía essa história dizendo: 

“e eu tirei dez, o prefeito me deu um prêmio e queria implantar a minha idéia na cidade, já 

pensou?”.  

Um rosto marcado pelo tempo, um olhar fixado no nada, como se em sua frente à 

“malandragens e invenções dos tempos de ginasiano” se desenhassem. Um sorriso discreto se 

abria e a conversa terminava sempre com uma risada que parecia dizer: “é eu aprontei...”.  
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 Essas conversas com meu pai me acompanharam até os dias de hoje. Não que 

falássemos sempre sobre isso. Creio até que se passavam anos em que o Salesiano era sequer 

cogitado. A vontade de saber um pouco mais sobre o “nosso colégio”, permeado por nossas 

experiências escolares, se aquietava às vezes. Mas ele, o ginásio salesiano dos tempos do meu 

pai, permanecia ali...  

 

 Julho de 2001, penúltimo ano da Faculdade de História. Aulas de prática de Ensino. 

Entre inúmeras leituras e discussões, os textos de Marisa Vorraber, Tomaz Tadeu, Alfredo 

Veiga-Neto, Guacira Lopes Louro  abalaram minhas verdades. O encontro com estes autores e 

suas análises mudou radicalmente meu olhar sobre a Educação. Salvação, autonomia, 

liberdade, cidadania, cultura – estas eram algumas das características que eu atribuía ao papel 

da educação escolar e à escola em nossa sociedade. Um olhar da ex-aluna salesiana. (tira o 

provavelmente. Tu tens certeza disso, não?) 

  Por meio dessas leituras fui instigada a des-naturalizar a instituição escolar e descobri 

– porque foi uma descoberta – que ela é social, histórica e culturalmente construída – “A 

universalidade e a pretendida eternidade da Escola são pouco mais do que uma ilusão” 

(VARELA, J; URIA-ALVAREZ, F. 1992, p.68). A escola exerce funções específicas, 

destina-se a grupos sociais não menos específicos, produz o público escolar, engendra seu 

currículo (um artefato cultural).  

Durante minha imersão nos estudos sobre educação encontrei Michel Foucault e com 

ele a produção de sujeitos inerente as instituições sociais. Descobri-los foi me perceber como 

produto de um processo em que a instituição escolar era/é máquina constante – um sujeito que 

não nasce mulher, torna-se mulher por meio de inúmeras práticas que compõem a escola.  

Perceber-me como sujeito produzido por discursos e práticas foi também movimento 

de transformar o “os meninos” no Outro. Aquele a partir do qual eu aprendi a me diferenciar. 

Inevitavelmente as conversas com meu pai sobre o Salesiano vieram à tona e comecei a 

querer entender como funcionava um colégio só para meninos e porque exclusivamente para 

eles. Mas, não se tratava mais somente da curiosidade de filha que estudou na mesma escola 

que seu pai. Era um olhar de pesquisa que emergia.  

Outono de 2004. Professora do Colégio Salesiano Itajaí. Fazia seis anos que eu havia 

concluído o Ensino Médio no Salesiano quando ele voltou efetivamente a fazer parte da 

minha vida. Saí do colégio como aluna e retornei como professora de história. Como 

pesquisadora também, pois paralelamente iniciava o curso de especialização em História 

Social. 
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Na especialização1, durante a disciplina Escolarização Moderna ministrada pelo 

professor Dr. Norberto Dallabrida, conheci autores que a partir de uma perspectiva 

sociológica e histórica analisam a instituição escolar e as práticas pedagógicas e escolares. 

Julia Varela, André Petitat, Marcelo Caruso, Jorge Ramos do Ó, Mariano Narodowiski tinham 

em comum um olhar foucaultiano sobre seus objetos de pesquisa. Este encontro possibilitou 

os primeiros rabiscos daquilo que se tornou meu campo de atuação/paixão como historiadora 

– a História da Educação.  

O encontro com estes autores e o dia-a-dia com professora do Salesiano provocaram 

inúmeras reflexões.  Eu já não o via mais só como o colégio sobre o qual meu pai e eu 

gostávamos de conversas. Diante de mim estava uma instituição escolar pertencente a 

Sociedade São Francisco de Sales, criada ainda no século XIX por Dom Bosco. O nome da 

congregação homenageia este santo, daí os padres serem chamados de salesianos. Diz-se que 

Dom Bosco se inspirou no tratado sobre o amor escrito por São Francisco de Sales no século 

XVI para criar a pedagogia salesiana – o Sistema Preventivo.  

Este novo olhar, somado as leituras que me atravessavam, fez com que detalhes que já 

faziam parte do cenário do colégio quando eu ainda era aluna, passassem a me provocar. Nas 

portas das salas de aula havia uma espécie de homenagem – todos os homenageados eram 

homens. Na secretária, um retrato que não era Dom Bosco - porque esse eu conhecia muito 

bem. Alguns dos sobrenomes que constavam nas placas também figuravam nas listas de 

chamadas das turmas das quais fui professora. 

As conversas com meu pai se tornaram mais freqüente, pois eu as provocava. Queria 

saber quem eram aqueles homens cujo retrato e as placas homenageavam. Certo dia ele me 

perguntou o porquê do meu interesse “repentino e insistente”.  Admiti a ele minha vontade de 

desenvolver uma pesquisa sobre o “seu” Salesiano. Algum tempo depois, entregou-me uma 

caixa com suas todas as cadernetas escolares. 

O menino ginasiano ganhou contornos mais fortes.  Aquelas cadernetas, lidas e 

relidas, davam um novo sentido as histórias que eu ouvia. Regras, penalidades, anotações, 

horários, notas, proposições morais...  Ainda hoje, meu pai pergunta sobre sua caixa: minha 

filha aqueles documentos ainda estão contigo? Olha, eles são muito importantes, não vai 

perdê-los... -Sim pai, está tudo naquela mesma caixa. E eis que por meio de um acordo não 

verbalizado tornei-me a “guardiã das memórias escolares do meu pai”. 

                                                 
11 Especialização em História Social para o Ensino Fundamental e Médio – UDESC (2004-2006), 
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Um novo desenho do Salesiano era por mim rascunhado. O encontro com os arquivos 

do colégio foi inevitável. Caixas, pastas, fotos, folhas soltas, relatórios. Um quebra-cabeça 

que parecia estar a minha espera. 

Os funcionários responsáveis pelo acervo me conheciam desde menina. O padre-

diretor naquele contexto foi professor do meu pai. Ao me conhecer, imediatamente associou 

meu sobrenome ao dele. Ex-aluna e professora do Colégio. Uma rede de relações e 

reconhecimento me permitiu livre acesso a toda documentação arquivada na escola desde a 

sua fundação.  

Em meio a inúmeras caixas e papéis, o “colégio de meninos” emergia com mais 

intensidade. Entre os relatórios, recortes de jornais, atas, crônicas, estatuto, eu reconhecia os 

sobrenome de alguns alunos e daqueles que constavam nas placas das salas de aula. Placas 

cujo objetivo era homenagear aqueles que ajudaram na criação desta obra salesiana. O retrato 

da secretaria era de Genésio Miranda Lins, um dos maiores banqueiros daquela época. Nos 

relatórios anuais eu me deparava com “meninos” que exerciam, ou haviam exercido cargos no 

governo municipal, estadual e federal. 

O exame destes documentos e de outros que encontrei no decorrer da pesquisa (jornais 

e anuários de Itajaí, projetos-lei, regimento interno), a presença dos mesmos nomes em 

diferentes instituições transformaram o Salesiano em um acontecimento.  

Na Itajaí da década de 1940 havia somente uma escola secundária, o Colégio São José, 

destinado exclusivamente às meninas. Em 1945 um grupo de homens, desejando oferecer aos 

seus filhos e os demais meninos da cidade uma educação escolar católica, procurou os padres 

da Sociedade São Francisco de Sales. A proposta destes era construir um edifício para abrigar 

uma escola secundária e entregá-lo aos salesianos para que estes administrassem e dirigissem 

o ginásio. Os padres aceitaram a proposta somente onze anos depois de iniciadas as 

negociações entre os padres e estes homens. 

Entre 1945 e 1956, ano em que os padres salesianos chegaram a Itajaí, a ausência de 

uma instituição secundária para os meninos da cidade se tornou um problema a ser resolvido 

urgentemente. Mediante a não disposição da Congregação Salesiana em assumir tal projeto, 

este grupo de homens criou em 1948 uma sociedade anônima para construir, administrar e 

dirigir o ginásio masculino – Sociedade Anônima Ginásio Itajaí. Constituindo-se em uma 

iniciativa privada e “laica”.  

Diante deste quadro, entendemos que aparecimento do Ginásio Salesiano se 

configurou em um movimento permeado pela institucionalização do ensino secundário 

masculino na cidade, a criação de um ginásio “laico” e o desejo por uma educação católica. 
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Assim, inspirada nas reflexões de Michel Foucault (2006a) sobre a genealogia nietzschiniana, 

lancei as seguintes perguntas para o meu “objeto”: pois bem, por que nessa época? O que 

aconteceu nessa época? Qual o suporte disso tudo? Quem fala? 

A partir deste “questionário” apreendemos a emergência do Ginásio Salesiano como 

um acontecimento, um fragmento da realidade. Sua análise torna possível identificar as 

diversas e complexas relações que atravessam a produção de uma instituição escolar. Como 

também, as redes que engendram um grupo social e uma cidade. Acompanhando as reflexões 

de Arlete Farge (1999, p.97), acredito que “lugar, a maneira, as condições da inscrição de um 

acontecimento no tecido social formam a sua irredutível singularidade, o que faz do 

aparecimento, não uma evidência, mas uma interrogação”.  

 

Para construir uma história das condições de emergência do Ginásio Salesiano é 

“necessário passar por fora da instituição escolar pelo ponto de vista global da tecnologia de 

poder” (FOUCAULT, 2008 p. 157).  Fabricar, assim, uma análise genealógica. Ou seja, 

marcar a singularidade e heterogeneidade do acontecimento, das condições históricas, sociais, 

econômicas e institucionais que se relacionam com as práticas discursivas.  

As práticas discursivas se caracterizam por um recorte de um campo de projetos, pela 

definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de conhecimento, pela fixação de normas 

para elaboração de conceitos e teorias (Idem, 1997). As práticas discursivas moldam nossas 

maneiras de constituir o mundo, de compreendê-lo e de falar sobre ele. E ainda que uma 

prática discursiva dependa da nossa vontade, essa não é suficiente para gerá-la e fazê-la 

funcionar (VEIGA-NETO, 2003). Não são pura e simplesmente modos de fabricação de 

discursos, elas ganham corpo em instituições e em formas pedagógicas que ao mesmo tempo 

as impõem e as mantém. 

O olhar sobre a emergência implica em “demarcar os acidentes, os íntimos desvios, 

[...] é descobrir que na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós somos não existem 

a verdade e o ser, mas a exterioridade do acidente” (FOUCAULT, 2004, p.21). Ao mesmo 

tempo, a análise da emergência está relacionada à percepção de que correlações de forças 

produzem o palco para as lutas, para o enfrentamento – as condições políticas de possibilidade 

de um objeto (instituição escolar). “Uma relação de forças que se inverte, um poder 

confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma dominação que 

se enfraquece, se distende, se envenena e outra que faz sua entrada, mascarada” 

(FOUCAULT, 2004, p. 28).  
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Trata-se uma de uma análise que focaliza a descontinuidade, entendida como um 

processo em que o historiador preocupa-se não mais em fundar fenômenos e seus porquês. 

Mas sim, compreender que práticas constituem determinadas configurações culturais e 

históricas que resultam na produção de sujeitos e verdades por meio de relações de forças que 

objetivam intervir, modificar, manter, sancionar, alterar, fazer funcionar.  

Gilles Deleuze ao discutir de Michel Foucault (1998, p. 83), diz: 
 

As instituições não são fontes ou essências, e não tem essência nem interioridade. 
São práticas, mecanismos operatórios que não explicam o poder, já que supõe as 
relações e se contentam em fixá-las sob uma função reprodutora e não produtora.  
De modo que, estudando cada formação histórica, será preciso indagar o que cabe a 
cada instituição existente sob tal estrato, isto é, que relações de poder ela integra, 
que relações ela mantém com outras instituições (grifo nosso). 

 

O aparecimento de uma instituição escolar em uma cena educacional não é um 

movimento desconectado do próprio tecido social na qual se insere. A escola não é da mesma 

forma, um dado a priori “encaixado” em uma sociedade previamente estabelecida e que 

manteria com a mesma uma relação de reprodução do que está ao seu entorno. Ela constitui o 

social e é constituída por ele. 

 Uma instituição responde a urgências sociais, econômicas e políticas e, por isso 

mesmo, produto de práticas e de relações de força2 que ultrapassam/atravessam a caixa preta 

da escola. Portanto, para compreender as condições de emergência de uma instituição é 

necessário entendê-la como parte constituinte de uma vontade de poder-saber que é anterior a 

própria institucionalização dos corpos, dos saberes, dos indivíduos. A instituição escolar só 

aparece sob o fundo dessas redes de poder-saber (FOUCAULT, 2006, p. 20).   

Nesta perspectiva, analisar a emergência de uma instituição caminhando por aquilo 

que Foucault denomina de exterioridade não é procurar uma essência, ao contrário, é pensar 

nas condições externas de possibilidades àquilo que dá lugar a uma série aleatória de 

acontecimentos. Busca-se assim, uma análise sobre as estratégias e táticas a fim de restituí-las 

do ponto de vista da constituição dos campos, domínios e objetos do poder disciplinar. Como 

também, identificar as relações estabelecidas com outras instituições.  

O poder não é uma propriedade do qual os indivíduos tomam posse – como se pressupõe 

nos discursos econômicos – ou, um misterioso atributo, ou, uma substância. Não se trata neste 

                                                 
2 “Toda relação de forças é uma relação de poder. Compreendemos primeiramente que o poder não é uma forma, 
por exemplo a forma-Estado; e que a relação de poder não se estabelece entre duas formas. Em segundo lugar, a 
força não está nunca no singular, ela tem como característica essencial estar em relação com outras forças, de 
forma que toda força já é relação, isto é, poder: a força não tem objeto nem sujeito a não ser a força [...] Não tem 
outro ser a não ser a relação: e uma ação sobre a ação, sobre as ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes”. 
(Deleuze, 1998, p. 78). 
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estudo de pensar o Poder da Instituição. Mas em uma microfísica do poder que atravessa o tecido 

social e as relações sociais e por sua vez constitui a instituição escolar e suas práticas. Assim, 

para compreender o seu exercício Foucault (1995) propõe um regime de intengibilidade que 

implica em questionar como o poder se exerce, os efeitos que ele produz, que mecanismos ele 

aciona, que sistemas de diferenciação ele coloca em prática.  

  O poder disciplinar se distingue daquele “exercemos sobre as coisas e que dá a 

capacidade de modificá-las, utilizá-las, consumi-las ou destruí-las. Digamos neste caso que se 

trata de capacidade”. Da mesma forma as relações de poder se diferenciam das relações de 

comunicação. Comunicar é uma forma de agir sobre o outro, “porém, a produção e a circulação 

de elementos significantes podem perfeitamente ter por objetivo ou por conseqüências efeitos de 

poder, que não são simplesmente um aspecto destas. Passando ou não por sistemas de 

comunicação, as relações de poder têm sua especificidade” (Ibid., p. 240-41). 

 As relações de poder colocam em jogo relações entre indivíduos (ou entre grupo sociais), 

mas não simplesmente uma relação entre parceiros. É um modo de ação de alguns sobre os 

outros, que se caracteriza em um exercício – o poder só existe em ato. Ele não é da ordem do 

consentimento e nem da renúncia da liberdade. Trata-se do exercício do poder enquanto uma 

ação política. 

Por ser uma relação seu exercício só acontece quando o outro, aquele sobre o qual o 

poder se exerce, seja reconhecido como sujeito da ação e que se abra, diante da relação de poder 

todo um campo de possibilidade (respostas, reações efeitos, resistência, etc.). Todos os 

envolvidos estão sempre na condição de sujeitos ativos. Ademais, tanto aqueles que objetivam 

atuar sobre a ação dos outros, quanto àqueles que são “alvos” desta ação, são produtos desta 

vontade de poder. 

 Deste modo uma instituição escolar é produto de relações de poder que visam menos à 

passividade (relações de violência) e/ou à obediência “cega” do que a produção. O poder 

disciplinar produz, incita, inclui, exclui, delimita, faz funcionar, antes de repreender, silenciar, 

dominar.  Aquele que se submete a ação do poder disciplinar o recebe, aceita e o toma como 

natural e/ou necessário.  

 Nesse sentido a genealogia procura descentrar o poder e o busca no interior de uma trama 

histórica, em de vez procurá-lo em um sujeito transcendente ou em uma instituição 

(FOUCAULT, 2004). A instituição escolar é por tanto um campo polarizado de relações de 

poder-saber, pois, “não há relação de poder sem constituição correlata de um capo de saber 

[enunciados sobre educação, escola, aluno], e nem saber que não suponha e constitua ao mesmo 

tempo relações de poder” (FOUCAULT, 1977, p. 276). 
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Para compreender as práticas que engendram a transferência do Ginásio Itajaí para a 

Sociedade São Francisco de Sales é preciso mapear as relações de forças colocadas em jogo. 

Parafraseando Michel Foucault (2006, p. 33), “tenho a impressão de que o momento da 

instituição não é prévio a essas relações de poder. Isso significa que não é a instituição que 

determina essas relações”. Há algo que está além das paredes da escola, mas que a atravessa 

constantemente e que corresponde ao aparecimento desse desejo de oferecer uma educação 

confessional e católica ao público masculino. 

 Desta forma, a própria instituição escolar é apenas uma peça de uma engrenagem 

maior e mais complexa: o dispositivo escolar.  

Um dispositivo se caracteriza por “um corpo heterogêneo associado a discursos, 

edificações, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições morais, filosóficas e filantrópicas. Uma rede que se estabelece entre estes 

elementos” [grifo nosso]. (Idem, 2004, p. 244).  

O dispositivo escolar está inscrito em um jogo de poder que é de natureza 

essencialmente estratégica, trata-se de certa manipulação de forças, de uma intervenção 

racional e organizada nestas relações de força. A realização deste dispositivo se dá, portanto, 

em relações micro-físicas que por sua vez provém de uma ordem – psiquiátrica, pedagógica, 

penal, etc. Segundo Deleuze, “não é exagero dizer que todo dispositivo é um mingau que 

mistura o visível e o enunciável” (1998, p. 48). Essas ordens se articulam a um projeto global, 

que visa toda a sociedade.  

O estabelecimento de dispositivo escolar implica em a racionalidade, sistemas de 

diferenciação, objetivos, modalidades instrumentais e formas de institucionalização.  Assim, 

identificar os pontos de comunicação e os mecanismos de apoio, discursivos ou não, que 

constituíram a emergência deste dispositivo escolar. Que batalhas e relações de forças 

permitiram o aparecimento de uma instituição escolar confessional exclusivo ao público 

masculino.  

Tratando-se de uma escola secundária para meninos as práticas que engendram a 

emergência do Ginásio Salesiano fabricam a educação “generificada”. Mais do que isso, as 

práticas são constitutivas pelas relações de gênero. A partir das leituras de Judith Butler 

(2003) e Tania Navarro Swain (2005) entendo gênero como as tecnologias pelas quais as 

noções de feminino e masculino são produzidas e naturalizadas. Estes mecanismos são 

atravessados por regimes de verdade (sex/gender system) cujo efeito é a atribuição de papéis 

sexuais aos corpos.  Destarte, é a produção do gênero correlata da criação do sexo, entendido 

como norma cultural e historicamente produzida.  
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A operação histórica sobre o Salesiano está fundamentada especialmente em 

documentos produzidos pelos padres salesianos desta instituição e pela Inspetoria Salesiana, 

pelas autoridades civis e eclesiásticas, jornais e anuários, e depoimentos. Esses documentos 

são entendidos como práticas discursivas e monumentos. Como propõe Michel Foucault 

(2004) examiná-las implica em abranger suas condições de produção, desmontando-os na 

tentativa de expor suas regras, suas possibilidades, o campo de batalha pelo qual foram 

produzidos.  

Esta leitura sobre o Ginásio Salesiano Itajaí será desenvolvida e dividida em três 

partes. Estas partes, aparentemente independentes, estarão enlaçadas no objetivo de 

compreender o processo de emergência, a organização e funcionamento deste dispositivo 

escolar (1945-1956).  

Abro a primeira parte deste trabalho com A CIDADE DE ITAJAÍ ENTRE AS 

DÉCADAS DE 1940-1950 – CARTOGRAFIA DE UMA ELITE. Neste capítulo aborda a 

produção da cidade por meio de uma análise sobre os equipamentos coletivos e os 

dispositivos (ou diagramas) de poder que a compõem. Com isso, pretende-se acompanhar os 

laços estabelecidos entre diferentes instituições e como estes colaboram para a constituição de 

um grupo social específico – a elite itajaiense. Cartografar esta elite objetiva entender o que 

permitiu a um grupo de homens (“pertencentes” a elite) atuarem no processo de 

institucionalização do ensino secundário. Um exame mais demorado sobre a cidade almeja, 

igualmente, analisar a constituição dos equipamentos escolares para problematizar a ausência 

de uma escola secundária masculina. Ainda neste momento, tece-se algumas considerações 

acerca a fabricação da cidade, através de mecanismos disciplinares e de governo que a 

constituem (governamentalidade). Nesta perspectiva, busca-se entender como se engendram 

os espaços diferenciados para homens e mulheres da distinta gente, dando maior destaque as 

práticas e instituições escolares.  

Permeando esse cenário, o segundo capítulo – A NOSSA ESCOLA SECUNDÁRIA –   

procura discutir o processo de emergência do ensino secundário masculino na cidade e a 

relação deste com a atuação da elite itajaiense. Para tanto, estuda-se as práticas que 

engendram o desejo, por parte de um grupo de homens provenientes dessa elite, de criar uma 

escola secundária e entregar a sua direção aos padres salesianos. Correlativamente, busca-se 

discutir os motivos que levaram a Congregação Salesiana a não aceitar as propostas desses 

homens, relacionando-os com a própria configuração da congregação nesse momento.  Este 

capítulo se encerra com a análise sobre o Ginásio Itajaí, criado por uma sociedade anônima 

liderada pelo grupo citado acima. Trata-se, assim, de examinar esta instituição para discutir 
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como se deu a posterior transferência da mesma para os padres da Congregação Salesiana, e 

principalmente, identificar a descontinuidade que se pretendeu instaurar. 

O último capítulo desta pesquisa – SEJAM BEM VINDOS! ESTEJAM DISPOSTOS 

A LUTA! – tem seu foco nas condições que possibilitaram a emergência do Ginásio Salesiano 

na cidade de Itajaí. Em um primeiro momento centra-se o olhar sobre as negociações e 

acordos entre os padres salesianos e a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí, buscando 

compreender as práticas discursivas e não discursivas que atravessaram esse processo. 

Identificando assim o que se almejava ao oferecer uma educação católica aos meninos da 

cidade. Em um segundo momento se discute a organização da obra salesiana quando os 

padres assumem o ginásio, pontuando a maneira pela qual a instituição escolar salesiana 

corroborou para a produção da cidade enquanto uma cidade disciplinar cujos espaços foram 

generificados. Finaliza-se o capítulo com uma discussão sobre a constituição do Ginásio 

Salesiano e a gestão da vida que buscou instituir, especialmente, ao que concerne a produção 

de uma instituição escolar católica e do público que viria ocupar os bancos escolares desse 

ginásio.  
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CAPÍTULO I  

 A CIDADE DE ITAJAÍ ENTRE AS DÉCADAS DE 1940 E 1950 - CARTOGRAFIA 

DE UMA ELITE  

 

 
A emergência do Ginásio Salesiano na cidade de Itajaí é produto de um diagrama de 

poder que permeia todo o campo social. Compreender a constituição deste implica em seguir 

e desmanchar as linhas que o constituem: desenhar uma cartografia, uma micro-análise das 

relações de força que engendram a vontade de escolarizar parte da população itajaiense - 

meninos.  

O aparecimento do ginásio na cidade corresponde a uma urgência: a ausência de uma 

escola secundária masculina.  Destarte, esse movimento foi conduzido por um grupo social 

específico – parte da elite itajaiense. Produzir uma cartografia3 permite identificar as relações 

que se estabelecem entre instituições e atores sociais, que por sua vez são constitutivas dos 

mesmos. 

Ao enunciarmos os atores sociais envolvidos com a emergência do ginásio enquanto  

pertencentes a uma elite, não estamos querendo dizer que os mesmos compõe uma classe 

social detentora do poder político e econômico. A condição de elite é inserida, em nossa 

análise, como efeito de um conjunto de disposições, manobras e táticas produzidas pelos 

diagramas de poder constitutivos do tecido social (DELEUZE, 1998). 

Para compreender como essa rede entre atores sociais e instituições se engendram é 

necessário um exame mais demorado sobre a cidade de Itajaí e seus equipamentos culturais, 

políticos, urbanos econômicos e escolares. Porquanto, permite dimensionar as práticas que 

são acionadas como argumentos fundadores do dispositivo escolar analisado. 

Os equipamentos coletivos são axiomas que devem ser apreendidos uns em relação 

aos outros. “Portanto, longe de compreender a natureza de um equipamento a partir das 

formas espacializadas que ele toma, é preciso primeiro compreender que tipo de axiomático 

está implicado” (FOUCAULT, 2006a, p. 82).  

Os aspectos que caracterizam os equipamentos coletivos são o investimento, o 

controle e assistência e o serviço público. E caberia a análise perguntar a cada equipamento 

                                                 
3 Em uma entrevista ao Nouvelles Littéraires, Foucault fala da escrita como um trabalho de cartógrafo, pois o 
que ele desejava era apresentar os diagramas, os mapas das relações de poder-saber. Para ele, cada época travava 
um estilo de luta em que se pode compreender a sucessão dos diagramas, daí a importância de cartografar. Apud: 
Deleuze, 1998, p. 162. 
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qual sua parte na configuração da cidade. Em relação aos demais equipamentos qual a parte 

do dispositivo escolar aqui analisado? É necessário desenhar esta cidade pensando os pontos 

de articulação entre os equipamentos que a constituem. Daí torna-se possível cartografar o 

processo de emergência de um dispositivo escolar, estabelecendo as redes de alcance, apoio e 

comunicação que o envolvem.  

Diante dessa virtualidade teórica a cidade de Itajaí passa a ser entendida como um 

agenciamento4 de equipamentos coletivos. “Não há em si um equipamento: há uma 

constelação de equipamentos; do mesmo modo, não há em si uma cidade, mas uma 

constelação de cidades”. (FOUCAULT, 2006a, 82-83). Não se entende, portanto, a cidade 

como uma estrutura política que governa. Os indivíduos ou a coletividade é que são 

governados e se governam. 

 Como flâneur passeio pela Itajaí das décadas de 1940 e 1950 deixando que os 

documentos articulem uma história. Poderia se falar dessa cidade de diferentes maneiras, mas 

a problematização que envolve o objeto da pesquisa – um colégio confessional para meninos 

– indicou os caminhos dessa narrativa. Não faço uma análise de “toda” a sociedade itajaiense, 

mas de alguns aspectos que me ajudam a entender a emergência do Ginásio Salesiano Itajaí.  

Assim, entre a constelação de cidades que compunham a Itajaí desse período, traço aqui um 

desenho específico – uma cidade e um grupo social particular. 

  

1.1. Equipamentos econômicos – a produção da cidade e da elite itajaiense 

 

O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que 
você deve pensar, faz você repetir o discurso e, quando você acredita estar visitando 
Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com as quais ela define a si própria 
e a todas as suas partes (Italo Calvino, 1998).  

 

Itajaí localizada a 94 quilômetros ao norte da capital, Florianópolis, e bem no centro 

da faixa de 500 quilômetros que forma a costa de Santa Catarina. Essa cidade se encontra na 

porta do Vale de Santa Catarina, banhada pelo rio Itajaí-açu que percorre 190 quilômetros 

desde sua nascente até desembocar no mar. Este rio atravessa trechos da Mata Atlântica, 

                                                 
4 Um agenciamento é a produção, por meio de relações de poder-saber, de máquinas sociais, tais como: 
máquina-escola, máquina-prisão, máquina-hospital. “As máquinas concretas são agenciamentos, os dispositivos 
biformes; a máquina abstrata é o diagrama informe. Em suma as máquinas são sociais antes de serem técnicas. 
Os efeitos desta atingem, é certo, todo o campo social; mas, para que ela mesma seja possível, é preciso que os 
instrumentos, é preciso que as máquinas materiais tenham sido primeiramente selecionadas por um diagrama 
[tecnologias de poder], assumidas por um agenciamento” (DELEUZE, 1998, p.43).  



25 
 

recebe as águas de vários afluentes e, depois de fazer curvas sinuosas, chega à planície 

costeira formando um porto (D’AVILA, 1982). (Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa cartográfico de 1954 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Itajaí 

 

A Itajaí dos anos quarenta e dos anos cinqüenta do século XX “era burburinho vivo 

das grandes metrópoles. Oito ou dez navios estrangeiros no porto faziam a cidade pulsar, no 

sangue quente dos marinheiros de todos os portos. Era uma cidade internacional [...] 

Organismo sadio...” (LAUSS, 1959).  

Assim em uma crônica reproduzida no Jornal do Povo, Lausimar Lauss, uma das 

escritoras de maior destaque da Itajaí dos “anos dourados”, descreve suas impressões sobre 

esta cidade que vinha crescendo “como se algo tivesse vindo do misterioso país das fadas e 

dos gnomos... Os homens ficavam ricos de repente. A cidade começava a ser o arsenal de 

riquezas do Estado” (Ibid., s/p). 

Não eram apenas impressões da moça que se deslumbrava com os marinheiros de 

além mar. Itajaí já no início do século XX ostentara o privilégio de ter sido o centro 

administrativo de todo Vale de Santa Catarina. A situação geográfica – saída de um rio 

navegável – fez com que o Porto se tornasse palco de um significativo aumento dos negócios. 

A importância comercial do porto mobilizara sujeitos ao redor do comércio informal e do 

mercado, havendo daí, a evolução para atividades de exportação e importação (principalmente 
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aquelas ligadas à extração e beneficiamento da madeira5). O que contribuiu sistematicamente 

para ascensão (social, política e econômica) dos grupos ligados a essas atividades (D’AVILA, 

1995).  

Mas, foi nos últimos anos da década de 1940 e no decorrer da década de 1950 que o 

desenvolvimento econômico de Itajaí calçou patamares diferenciados, iniciando o processo de 

industrialização da cidade. O aceleramento da atividade econômica “por conta das obras 

realizadas no porto, nos anos quarenta e, os efeitos da 2a Guerra Mundial6, inseriram o porto 

de Itajaí no mercado internacional, oportunizando, então a instalação de muitas agências e 

empresas de navegação nacionais e estrangeiras” (PEDRO, 1981 Apud. FÁVERI, 1999, p. 

61)7.  

Ao mesmo tempo o setor madeireiro passou a se diversificar produzindo laminados, 

compensados, pasta mecânica, celulose, entre outros. Essa mudança sintomática, 

anteriormente especializado na produção de madeira serrada, transformou o porto de Itajaí no 

“porto da madeira”. Transformando o porto de Itajaí em um dos mais importantes do Brasil 

(MOREIRA, 2002). 

No que tange o comércio de exportação e importação se destacavam as agências 

marítimas, Companhia Comércio e Indústria Malburg e Willerding & Cia. A primeira era 

agente das companhias: Moore Mc Comarck Lins Inc (New York); Lamport & Holt Line Lt 

(Liverpool); Companhia Nacional de Navegação Hoepecke; companhias argentinas, entre 

outras. A segunda representava: a Cia. de Papel de Itajaí; o Moinho da Luz; a Singer Sewing 

Machine Company (máquinas de costuras e peças); a Cia. Salinas Perynas S.A (sal grosso e 

moído); a Cunha Amaral & Cia. Ltda. (conserva de frutas e peixes); Condoril Tintas S/A; 

Werner Garni (ladrilhos e armários para cozinha); Gilette Safety Razor Company of Brasil 

(aparelhos e laminas “Gilette”) (ANUÁRIO..., 1949). Ambas gerenciavam a chegada e 

partida de navios internacionais (Malburg) e nacionais (Willerding) quinzenal e 

semanalmente, respectivamente. 

Os nomes das duas companhias referenciavam o sobrenome da família as quais 

pertenciam. Além dessas, havia a agência marítima de Sady Magalhães a SAMARCO que foi a 

                                                 
5 Desde o século XIX Itajaí vivia do comércio da madeira. No século XX, por causa do porto, a cidade se tornou 
meio para o escoamento da produção de outras regiões, principalmente da região serrana.  
6 A cidade de Itajaí mandou soldados para o campo de batalha, como também assinou o bônus de guerra para 
financiar o envio de tropas à Itália. O porto de Itajaí recebeu navios de guerra e em 1942 foi instalado um 
Batalhão na cidade, o que implicou em obras para melhoria do porto. No que tange aos efeitos da Segunda 
Guerra podemos pontuar as políticas desenvolvimentistas e o incentivo a industrialização característica desse 
contexto pós-guerra. 
7 PEDRO,J. As transformações do comércio através do Porto de Itajaí. In: Revista Helade. Itajaí: Gráfica 
Difusora/FEPEVI, no 5, dez/1981. 
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primeira agenciar o ciclo de exportação da madeira de pinho, no final década de 1940 

(BRANDÃO, 2009). 

Outras atividades também compunham os equipamentos econômicos da cidade de 

Itajaí, tais como: casas de secos e molhados (Família Almeida e Voigt, Família Pereira e 

Nicolau Mussi); fábrica de móveis (Família Werner); moagem de café (Família Sandri); 

fábrica de papel (Família Konder e Bornhausen); escritório da Indústria Têxtil Companhia 

Hering (Família Hering de Blumenau); fábrica de cerâmica (Família Stein) (ANUÁRIO..., 

1949). Algumas famílias também eram donas de trapiches, como a família Konder, Bauer, 

Malburg e Asseburg. O porto pertencia a Família Liberato (ANUÁRIO..., 1949)8. 

A construção de Itajaí como “o arsenal de riquezas do Estado” era acompanhada da 

constituição de um grupo ao redor do qual giravam os equipamentos econômicos. O que 

possibilitava a sua ascendia social e econômica, destacando-se dos demais. As famílias 

identificadas acima (sobrenomes em itálico) compunham parte desse grupo, do qual ainda se 

destacavam Miranda, Fontes, Marques da Silva/Brandão, Seára e Amaral (comerciantes de 

origem luso-brasileira) (D’ÁVILA, 1995).  

Percebe-se a predominância de sobrenomes de origem germânica ou teuto-germânica e 

isso se deve ao fato de que em meados do século XIX inúmeros imigrantes alemães aportaram 

na cidade, estabelecendo comércio, estreitando relações, solidificando laços9.  

A historiadora Cristiane Manique Barreto (1997, p. 20-21) ao analisar a atuação das 

elites no Vale do Itajaí na Primeira República, infere: 

Sendo este um lugar majoritariamente habitado por lusos, os alemães e teutos vão se 
“misturando” à comunidade local, embora mantivessem traços culturais germânicos 
(língua, escola, clubes, etc.). Este processo de integração não foi isento de tensões, 
mesmo porque enfrentamentos ocorreram tanto no que se refere aos acontecimentos 
da Ia Guerra, quanto às diferentes visões de mundo dos habitantes desta região.  
A par destas questões étnicas que tencionaram relações, Itajaí foi se estruturando 
como cidade, através da dinamização do comércio importador e exportador, por 
conta do Porto e das ligações que mantinha com outras colônias [...] Com estas 
ligações e o crescimento econômico, vai se constituindo uma elite, isso já na virada 
do século XIX para o XX (grifo da autora). 

                                                 
8 A identificação dessas atividades foi feita a partir de uma análise dos anúncios divulgados no Anuário de 1949 
e 1959. 
9 A partir de meados do século XIX o Vale de Santa Catarina recebeu imigrantes europeus, especialmente da 
Itália e da Alemanha. É sabido que a vinda dos imigrantes para o sul do Brasil estava vinculada a formação de 
braços coloniais, sob o regime de pequena propriedade. Instalados em terras devolutas ou em áreas compradas 
especialmente para este fim, os imigrantes construíram núcleos coloniais. No caso de Santa Catarina a 
colonização foi baseada principalmente a partir da iniciativa de particulares, pois o Estado não dispunha de 
meios para financiar a vinda desses imigrantes. Itajaí foi incluída neste movimento imigratório. No entanto os 
imigrantes que para cá vieram não tinham como fim a ocupação das terras e constituição de pequenas 
propriedades rurais. A localização geográfica de Itajaí inseriu-a no processo de colonização por viabilizar a 
ligação das demais colônias – Blumenau, Brusque e Gaspar – com o litoral. O que permitia o intercâmbio 
comercial e a entrada de imigrantes.  Muitas famílias, por não se adaptarem ao regime agrícola, desceram o rio e 
instalaram-se com casas comerciais em Itajaí (SEYFERTH, 1974). 
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A fabricação da cidade de Itajaí e os equipamentos que a constituem se deu 

conjuntamente com a formação de uma elite caracterizada pela sobreposição de etnias10. 

Sugerindo aquilo que José Roberto Severino (1998 p.101), ao historiar a construção da 

identidade açoriana em Itajaí denomina de simbiose étnica. “Ou seja, a coexistência de 

identidades étnicas e a construção de identificações entre a elite pautada muito mais em 

interesses econômicos e sociais do que étnicos” (grifo nosso). 

A composição de uma elite define-se, segundo Jean Duma (2003, p. 100-3) “a partir 

do nível de fortuna, do peso da genealogia, das funções ocupadas, da questão da identidade de 

um grupo e da maneira pela qual ela vai se definir através de um culto de distinção e da 

aparência”. Esse processo não é estático, mas de um contínuo alargamento e de uma intensa 

mobilidade social.  

Neste sentido, as famílias ao redor das quais girava o crescimento econômico 

característico da Itajaí das décadas de 1940-1950 eram famílias que há mais de quarenta anos 

compartilhavam/produziam uma condição distinta – elite. No que tange a década de 1950 os 

sobrenomes aqui referidos, boa parte, já compunham a terceira geração dessas famílias. 

Entretanto, permaneciam “laços e nós” que seriam afrouxados somente em meados de 1960.  

Tem-se a cartografia de um grupo que detinha certo capital econômico (riqueza 

material, patrimônio, bens) conquistado por meio de operações de investimento e 

transmitido/reproduzido na maioria dos casos por relações de herança (BOURDIEU, 2004).  

Contudo, não é apenas a posse do capital econômico que institui um grupo enquanto 

elite. Assim, não é elite aquele grupo que detém simplesmente um capital financeiro mais 

expressivo. Aproximando-nos de Pierre Bourdieu acreditamos que a fabricação dessa elite (e 

conseqüentemente da cidade) se dá por meio da intersecção de outros capitais. Para Bourdieu 

(1975, p. 101) “um grupo social [elite] se produz a partir de múltiplos prismas que se 

comunicam continuamente, e que ele denomina de condição de classe de origem. Seriam: 

condições de existência, capital cultural e social11, residência e outras características 

referentes à morfologia do espaço social”.  

                                                 
10 Etnia é entendida como uma categoria de análise que permite compreender a constituição dos indivíduos a 
partir da produção de identidades e identificações que perpassam pelo pertencimento a um determinado grupo 
cultural que tem em comum a origem/descendência – alemães, açorianos, italianos, etc. Enquanto construção, a 
etnia (etnicidade, identidades étnicas) é produto de relações culturais, sociais e históricas. Esta categoria se 
insere no campo das Ciências Humanas com a intenção de substituir o termo raça e, conseqüentemente, os 
estereótipos, preconceitos e discursos biologizantes que o acompanha (BRANDÃO, 1986).  
11 Pierre Bourdieu deriva o conceito de capital da noção econômica, em que o capital se acumula por operações 
de investimento, se transmite por herança e se (re)produz de acordo com a habilidade de seu detentor em 
investir. O capital econômico, para ele, compreende a riqueza material, o dinheiro, as ações, os bens, o 
patrimônio. Já o capital social é o conjunto de relações e redes de ajuda mútua que podem ser mobilizados 
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Destarte, alguns homens se destacavam mais na cena política, como os Konder e 

Bornhausen. Em entrevista Gustavo Konder, neto de Marcos Konder (júnior), explica como se 

constituíram os homens de sua família: “Cabe dizer que estes meus antepassados eram, na sua 

maioria, profissionais liberais ligados diretamente à política. Não eram como em geral ocorre 

no Nordeste, grandes proprietários de fazendas e terras” (Apud. BARRETO, 1997)12. Outros 

homens ganhavam evidência no cenário econômico por serem empresários reconhecidos 

estadual e nacionalmente, como Genésio Miranda Lins. Os exemplos são inúmeros, o que se 

quer ratificar aqui é que o fato de “ser elite” não se reduz ao capital econômico.  

Os investimentos privados (econômicos) desse grupo afluíam para a conquista de 

espaços na esfera pública e a conseqüente concretização de projetos que condiziam com os 

seus valores e práticas. Um dos projetos desses mesmos homens, que parece ter contribuído 

para a conversão do capital econômico em capital social e simbólico, foi a criação do primeiro 

banco privado de Santa Catarina, em 193513 – Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina 

(Banco INCO). Este projeto, do mesmo modo, contribuiu para que a cidade de Itajaí se 

transformasse em um dos mais importantes centros econômicos no Estado de Santa Catarina.  

A partir de 1942 esse banco, com sede em Itajaí, abriu agências em várias cidades  

catarinenses, expandindo seu campo de atuação por todo o Estado. Isso se tornou viável 

através da incorporação do Banco Agrícola e Comercial de Blumenau S/A “lançando bases 

em novas regiões geoeconômicas pela articulação financeira das praças de Blumenau, 

Joinville, Jaraguá do Sul, Ibirama, Indaial e Porto União” (SCHIMITZ, 2000, p. 31). No ano 

                                                                                                                                                         
efetivamente para beneficiar o indivíduo ou a classe a qual pertence. Estes benefícios, segundo Bourdieu, podem 
ser de ordem privada e individual, mas se legitimam no social. São relações mais ou menos institucionalizadas 
de interconhecimento e de inter-reconhecimento. Estas redes e relações não são dadas previamente, é um 
trabalho de produção e manutenção. “O volume de capital social que um agente possui depende então da 
extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural ou 
simbólico) que é de posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado” (BOURDIEU, 2004, p.67). Nessa 
perspectiva o capital social não é irredutível ao capital econômico ou cultural, mas não é jamais independente 
deles pelo fato de que as trocas que instituem o inter-conhecimento supõe a existência dos demais capitais.  
12 Entrevista cedida a Cristiane Manique Barreto, 1995. 
13 Ao longo da década de 1930 a cidade Itajaí despontava como o centro administrativo do Vale e uma das 
dificuldades parecia ser a indisponibilidade de crédito, tanto para a exportação da madeira como para a indústria 
têxtil (HERING, 1985). Do encontro, em Rio do Sul, entre Irineu Bornhausen e Otto Renaux (industriário de 
Brusque) “surgiu a idéia de formação de um banco catarinense, quando ambos tiveram dificuldade em conseguir 
um desconto de cheque no valor de dez mil cruzeiros” (LINS, 1953). Em 23 de fevereiro de 1935 foi inaugurado, 
com sede em Itajaí, o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina – Banco INCO. Os fundadores foram: Otto 
Renaux, Irineu Bornhausen, Antonio Ramos, Hercilio Deeke, Rodolfo Renaux Bauer e Genésio Miranda Lins. A 
primeira diretoria foi composta por Renaux, Bonifácio Schimidt, Irineu Bornhausen e Genésio Miranda Lins. 
Seus suplentes eram: Marcos Konder, Augusto Luís Voigt, Antonio Ramos e Ingo Hering (SCHIMTZ,1993).  
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seguinte o banco rompia as fronteiras catarinenses instalando agências no Estado do Paraná14 

e em 1944 chegou à capital federal.  

A expansão das áreas de atuação e influência desse equipamento econômico foi 

celebrada com a inauguração da nova sede do banco. Em 22 de abril de 1953, Genésio 

Miranda Lins (presidente do Banco) inaugurava o edifício construído especialmente para este 

fim. Localizado no centro da cidade de Itajaí, na esquina da Rua Hercílio Luz com a Rua XV 

de Novembro. “Uma majestosa sede que era considerada um dos maiores edifícios do Sul do 

país, com uma área útil de 2.700 metros quadrados” (SCHIMITZ, 2000, p. 30).  

No evento estavam presentes os sócios do banco que figuravam entre as famílias 

Renaux, Schmidt, Liberato, Almeida, Bornhausen, Voigt, Ramos, Bauer, Pereira, Schneider, 

Miranda Lins, Hering, Konder, entre outras. Na constituição dos acionistas do banco se 

percebe a intersecção entre elites de diferentes cidades: Renaux – Brusque; Bornhausen, 

Almeida, Liberato Schneider, Konder, Bauer, Voigt e Miranda Lins – Itajaí; Ramos – Lages; 

Hering, Deeke – Blumenau.  

O capital social e econômico do qual estes grupos sociais possuíam (e produziam 

continuamente) corroboravam para que se estreitassem os laços entre os mesmos. A criação 

do Banco INCO pode ser entendida, também, como uma estratégia que possibilitou a 

aquisição de propriedades de posição, ou seja, a conversão de capital econômico e financeiro 

em capital social e simbólico. 

Para Bourdieu (2004, p.68): 

A existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem mesmo um “dado 
social” constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato de instituição [...] 
mas, o produto do trabalho de instauração e de manutenção que é necessário para 
produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a proporcionar lucros materiais 
ou simbólicos. Em outras palavras, a rede de ligações é o produto de estratégias de 
investimento social orientadas para a instituição ou a reprodução de relações sociais 
diretamente utilizáveis a curto ou longo prazo [...]. 
 

A configuração dos equipamentos econômicos implicava, também, na confirmação de 

redes ao redor dos mesmos. Segundo Barreto (1997, p. 32) “as elites dessa região foram 

estabelecendo vários laços que se fortaleceram e consolidaram, à medida que defendessem 

interesses comuns e fossem solidários na manutenção e realização de alguns projetos”.  

 

                                                 
14 Caçador, Videira, Criciúma (sul do Estado de Santa Catarina); São Francisco (norte do Estado); Lages, Bom 
Retiro, Urubici(região serrana); Araranguá, Santo Amaro do Imperatriz, Imbituba , Biguaçu, São Bento do Sul, 
São José, (sul e extremo sul do Estado); Piratuba , Xanxer e Concórdia (Oeste do Estado); Lauro Muller, Timbó, 
Rodeio . No Paraná as novas agências foram abertas nas cidades de: Cambará, Maringá, Ponta Grossa, São 
Mateus do Sul.  
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1.1.1. Equipamentos urbanos – o desenho de uma cidade disciplinar 

 

O considerável crescimento econômico15 e as transformações pelas quais passaram os 

equipamentos sociais foram acompanhados de uma nova configuração do espaço urbano da 

cidade e do aumento do número de habitantes. Abaixo um quadro baseado em dados 

estatísticos apresentados nos Anuários de 1924, 1949 e 1959 permite visualizar o crescimento 

da população itajaiense (Quadro)16.  

Quadro 1 – Número de habitantes17 

Habitantes/Década Itajaí Rural Urbano 

1920 5.250   

1940 19.797 12.076 13.239 

1950 33.796   

Fonte: Anuário de Itajaí – ano de 1924, 1949 e 1959. 

Para Moreira (2002, p. 87) o aumento no número de habitantes da zona urbana de 

Itajaí estava intimamente relacionado às novas possibilidades de trabalho: “A exportação da 

madeira atraia a cidade portuária uma migração lenta, mas contínua, não exigindo a atividade 

madeireira e portuária mão-de-obra qualificada os trabalhadores da área serrana e da zona 

rural passaram a integrar a força de trabalho local”.  

Estes trabalhadores, de baixo poder aquisitivo, passaram a habitar áreas mais afastadas 

do centro da cidade constituindo bairros populares, como Cordeiros e São João, ou passando a 

viver na Vila Operária, incluída no processo de urbanização em 192418. Nesse bairro foram 

construídas casas para os operários das fábricas existentes na cidade. O historiador Edson 

D’Avila (1995) faz interessante descrição das habitações construídas: 
                                                 
15 Entre os anos de 1938 a 1942 as rendas municipais oscilaram de Cr$ 921.495,60 a Cr$ 924.414, 40. Segundo 
análise do prefeito Arno Bauer apresentada no Anuário de 1949 esta variação se deu por causa de uma crise que 
“também não poupou as rendas municipais” (p.43). Crê-se que a crise referenciada pode ter relações com a 
conflagração da Segunda Guerra. A partir de 1943 a receita “atingiu a Cr$ 1.015.772, 20 para subir 
gradativamente até Cr$ 1.418.667,90 em 1947”(Ibid.). Em 1948 a receita chegou a Cr$ 2.370.000,00 o dobro do 
arrecadado em 1945 (Cr$ 1.241.441, 70). Esse crescimento nas rendas municipais, em meados da década de 
1940 e a década de 1950, efeito de certa “modernização e crescimento econômico não foi específico de Itajaí. 
Fez parte de um processo de transformação do Brasil quando se consolida a sociedade urbano-industrial” 
(ESSUS, A e GRINBERG, L., 1994, p. 131). 
16 A cidade de Itajaí era composta dois distritos, Luis Alves e Penha. O desmembramento dos mesmos se deu na 
década de 1960. Os dados aqui apresentados e análise construída centram-se na cidade de Itajaí.  
17 A divisão do espaço da cidade em urbano e rural se dá a partir do Governo Vargas, com a criação do IBGE. 
Por isso não existem dados sobre os habitantes da zona rural e urbana ao que concerne a década de 1920.  
18 Segundo José Bento da Silva (s/d, p.2), essa região era habitada, em sua maioria, por trabalhadores portuários. 
Os comentários sobre agitações político-partidárias e a existência do Beco do Inferninho, local onde se reuniam 
os “agitadores”, teria levado os líderes locais a reurbanizar este espaço (BENTO, 2002). O projeto de 
urbanização da Vila foi elaborado por José Eugênio Muller, um dos e idealizadores da Sociedade Cooperativa de 
Responsabilidade Limitada Construtora Catarinense. Sociedade cooperativa habitacional fundada a 29 de 
setembro de 1924, responsável pela construção das moradias do bairro que emergia (D’AVILLA, 1982). 
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Dois tipos de moradias eram construídos: casas de alvenaria, edificadas segundo 
plantas da escolha dos adquirentes, em geral pessoas de melhores rendas, e casas de 
madeira, construídas todas de acordo com um modelo padrão. Estas casas eram do 
tipo popular, adquiridas pelos operários mediante o pagamento de prestações 
mensais que variavam de 12 a 18 mil réis. A distribuição das casas populares 
segundo o plano urbanístico da Vila Operária foi feita ao longo das ruas Alberto 
Werner, Carlos Seára, Alfredo Trompowski e João Gaya. Na avenida central, hoje 
Avenida José Eugênio Müller, foram construídas as residências de melhor padrão. 
As casas populares de madeira, conhecidas como “casas de oitão”, eram construções 
de duas janelas na frente e portas laterais; telheiros em duas águas, caindo forte para 
frente a menor, enquanto a maior descia suave para trás. Ao lado em apêndice, 
ficava a cozinha, onde havia outra janela e uma porta. As divisões internas 
obedeciam quase sempre ao seguinte esquema: sala de visitas na frente e quartos de 
dormir. Não havia compartimentos para banhos, nem sanitários no corpo da 
construção, os banhos eram tomados num dos quartos ou na cozinha e os sanitários 
ficavam numa construção, no fundo do quintal, a “casinha”. (p. 24) (Figura 2) 

 
 

Figura 2– Vila Operária, década de 1930  

 
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de Itajaí 

 

Este projeto de urbanização correspondia às práticas de “higienização, saneamento e 

desodorização” (RAGO, 1997, p. 141) características dessa das redes discursivas que 

permeavam essa formação histórica em que a disciplinarização do espaço era meio para 

atingir a modernização/civilização.  

As fábricas situavam-se na ou próximos da Vila Operária. Richard Sennet (2001) ao 

analisar a formação das cidades no século XIX conclui que a escolha de bairros periféricos 

para a construção das fábricas se dava pelo baixo custo dos terrenos. Embora sua análise se 

concentre num período diferente do aqui abordado, é viável transferir essa afirmação para o 

contexto da cidade de Itajaí. Isto, pois, a escolha pelos bairros por parte dos proprietários de 

fábricas de médio e grande porte também levavam em consideração custo do terreno a ser 

adquirido (MOREIRA, 2002). 
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Paulatinamente foram inseridos no perímetro urbano da cidade outros bairros19: 

Ressacada, Carvalho, Rio Conceição e Navegantes. Ao mesmo tempo em que novos bairros 

apareciam, “surgiu uma nova classe média, constituída por empregados de escritórios, 

funcionários públicos, bancários, vendedores, exportadores, portuários, comerciantes” 

(FÁVERI, 1999).  Ao passo que as atividades econômicas cresciam e se diversificavam em 

seu entorno emergiam diferentes áreas de atuação, necessárias para que esses setores se 

constituíssem e se solidificassem.  

Foucault, no seu curso Em defesa da sociedade (2005, p. 299-300) aborda a 

constituição da cidade operária no século XIX para explicar as relações entre disciplina e 

regulamentação. Suas reflexões nos auxiliam a compreender os mecanismos colocados em 

jogo na produção dos bairros e conseqüentemente da própria cidade de Itajaí: 

Vê-se muito bem como ela articula, de certo modo penpendicurlamente, 
mecanismos disciplinares e de controle sobre o corpo, sobre os corpos, por sua 
quadrícula, pelo recorte mesmo da cidade, pela localização das famílias (cada numa 
casa) e dos indivíduos (cada um num cômodo). Recorte por indivíduos, em 
visibilidades, normalização dos comportamentos, espécie de controle policial 
espontâneo que se exerce assim pela própria disposição espacial da cidade: toda uma 
série de mecanismos disciplinares [...] E depois vocês têm toda uma série de 
mecanismos que são, ao contrário, mecanismos regulamentadores, que incidem 
sobre a população enquanto tal e que permitem, que induzem comportamentos de 
poupança, por exemplo, que são vinculados ao habitat, à locação do habitat e, 
eventualmente à sua compra. [...] regras de higiene que garantem a longevidade 
ótima da população; as pressões que se exercem sobre a higiene das famílias; os 
cuidados dispensados às crianças; à escolaridade, etc.  

 

 A organização de uma cidade corresponde ao exercício de poder disciplinar, que 

objetiva atuar sobre a conduta dos indivíduos e aos mecanismos de regulamentação que 

incidem sobre o conjunto dos habitantes apreendidos como um corpo social. Esta arte de 

governo realiza-se, como mostrou Foucault, no encontro da disciplina e da regulamentação. 

Regular e disciplinar implicam na produção de conhecimento sobre a população e o indivíduo 

complementados e constituídos por uma gama de técnicas e tecnologias de governo que 

podem ser sintetizadas em duas palavras: avaliar e melhorar. O disciplinamento do indivíduo 

implica diretamente na regulamentação da população e da sociedade (FOUCAULT, 2004). 

Deste modo, a localização de cada grupo social em um determinado espaço contribuía para a 

construção de Itajaí enquanto uma cidade disciplinar. 

Outra mudança que colaborou para entender como se organizava a cidade de Itajaí foi 

a inclusão do bairro de Cabeçudas no perímetro urbano. O bairro de Cabeçudas, praia 

localizada a mais de dez quilômetros do centro da cidade, passou a fazer parte da malha 

                                                 
19 Em 1938 a cidade de Itajaí passou a ser dividida em dois perímetros: urbano e suburbano (BAUER, 1949).  
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urbana em 1938, até então pertencia à zona rural (BAUER, 1949). Esse bairro era freqüentado 

pela elite itajaiense, que transformara o “banho de mar” em uma de suas práticas de 

sociabilidade (FÁVERI, 1999).  

 Acreditamos que a constituição do espaço urbano não estava necessariamente ligada à 

proximidade do centro da cidade. Parece que a produção destes espaços esteve acompanhada 

da própria fabricação dos grupos sociais que constituíam a cidade de Itajaí. Convém lembrar 

que a elite itajaiense “aderiu ao modismo de veraneio antes que outras cidades do litoral 

catarinense o fizessem […] A praia de Cabeçudas já era balneário privilegiado, primando pela 

elegância e, inclusive, com confortáveis hotéis” (FÁVERI, 1999, p. 33). 

Tem-se aí uma elite que almejava diferenciar-se a partir de seus comportamentos e dos 

espaços por onde circulavam. Era importante distinguir-se dos demais. Assim, a cidade muito 

mais que um espaço estático é uma experiência produzida por práticas discursivas e não 

discursivas.  

 A alteração do bairro de Cabeçudas em área urbana foi ratificada pelo poder 

legislativo, composto por membros do grupo que constituía aquilo que vimos identificando 

como elite itajaiense. Diante disso, é possível afirmar que em muitos momentos os interesses 

privados realizam-se através da esfera pública e política. Da mesma forma, este espaço 

restrito, já que apenas algumas famílias freqüentavam a praia de Cabeçudas20, denota a 

privatização do espaço público.  

Para Hannah Arendt (2001) o privado e o público submergiram na esfera social, ao 

longo do século XIX, e o privado, se tornou função da esfera pública. Esta perspectiva 

permite apreender o movimento de urbanização de Itajaí como produto dessa nova 

configuração e daquilo que se definiu como público e/ou privado. 

A produção e o aumento do espaço urbano (Figura 3) convergiam para uma 

organização de uma cidade disciplinar, civilizar e modernizar (projetos urbanísticos). 

Disciplinar e modernizar significava regenerar os espaços urbanos a partir de práticas que 

incidiam sobre os corpos e as condutas. Itajaí se fazia moderna e civilizada por meio de 

práticas disciplinares e de governo que apreendiam os habitantes como constituintes de um 

corpo social que precisaria ser higienizado e regenerado. Em um segundo momento, 

principalmente a partir da década de 1940, intervir e produzir o espaço urbano da cidade 

correspondia a práticas denominadas de saúde pública. Entrando em cena aquilo que vimos 

nomear de população. 

                                                 
20 Ainda hoje se encontram nesta praia as mansões construídas nas décadas de 1940 1 950, inclusive o Hotel 
Cabeçudas onde se hospedavam figuras importantes no cenário político, econômico e social. 
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Figura 3 – Mapa da ocupação o urbana de Itajaí (1940-1995) 

 
Fonte: www.itajai.sc.gov.br Acesso 05-01-2009 

  

Nessa perspectiva, só há uma cidade a ser organizada na medida em que há a 

necessidade de gerir o fluxo de pessoas. Da mesma forma, quando se aborda a urbanização 

dos espaços isso só é viável no sentido em que alguns objetos só existem na cidade e porque 

existe uma cidade. As ruas, as praças, os edifícios, o mercado, o comércio, etc. (FOUCAULT, 

2008, p. 164).  

Acreditamos que essas práticas eram efeitos de uma vontade de agir sobre a 

multiplicidade dos homens, não apenas do homem-corpo, mas do homem-espécie. Uma 

tecnologia de poder a qual Michel Foucault (2005, p.289) denomina “biopolítica da espécie 

humana” e que passa instituir uma nova economia dos gestos e dos espaços.  Os indivíduos 

não mais, ou melhor, não apenas apreendidos em sua individualidade, mas o conjunto de 

indivíduos entendidos como a população. Ou seja,  

Uma realidade ao mesmo tempo específica e relativa [...] A população tem suas 
próprias leis de transformação, deslocamento, e é submetida a processos naturais 
tanto quanto a própria riqueza [...] Outra característica específica da população é 
que se produz entre cada um dos indivíduos e todos os outros toda uma série de 
interações, de efeitos circulares, de efeitos de difusão que fazem que haja, entre 
um indivíduo e todos os outros, um vínculo que não é um vínculo desejado pelo 
Estado, mas que é espontâneo (FOUCAULT, 2008, p. 472) 
 

Assim, as práticas de governo que visam à fabricação de uma cidade disciplinada, 

perpassam pela gestão e por assegurar o melhor desenvolvimento da população. A 

preocupação com hábitos considerados saudáveis pertence a uma racionalidade que 
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denominamos de governamentalidade. Gerir a multiplicidade implica diretamente em atuar 

sobre as condutas dos indivíduos que constituem o corpo social e garantir os processos 

intrínsecos a população.  

A governamentalidade é apresentada por Foucault (2005, p. 286) como uma arte de 

governo que se articula unindo a disciplina (anatomo-política do corpo, individualizante) e a 

regulação (biopolítica da espécie humana/população, massificante).  

Pode-se dizer que o que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que 
vai se aplicar da mesma forma, ao corpo e à população, que permite a um só 
tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e dos acontecimentos aleatórios de 
uma multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e outro é a 
“norma”. A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer 
disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar. [...] A sociedade 
da normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação 
ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação (Ibid., 2005, p. 
302). 
 

 A partir da década de 1930 se percebe uma sistemática intervenção, por meio do 

governo municipal, naquilo que compete ao governo da cidade e da população itajaiense – 

“novo corpo, corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito pelo menos 

necessariamente numerável” (NETO, 2002, p. 292) 21. Investimentos foram feitos no que 

tange a higiene pública como a criação do Posto de Puericultura, Ambulatório, Posto de 

Saúde, Posto de Malária (BAUER, 1949). Segundo os números apresentados no Anuário de 

1949 os casos atendidos eram, em sua maioria, de paleidismo, verminose, sífilis, problemas 

dentários, orientações para higiene infantil e higiene escolar (795 atendimentos). 

Esse tipo de intervenção – a biopolítica – age sobre a própria vida, do bem-estar e da 

bem-aventurança [...] todo tipo de relações que vão estabelecendo uma maneira de fazer 

orientada para objetivos comuns e regulada por uma reflexão contínua dos resultados obtidos 

(Ó, 2003 p. 33). O campo de intervenção da biopolítica se dá por meio do controle da vida – 

natalidade, mortalidade. Mas, também, atua a partir de práticas de prevenção através de 

mecanismos mais sutis, mais racionais, objetivando agir na própria cidade, que será tomada 

como um problema – o problema do meio em que vive essa população e como este pode 

colaborar para a propagação de doenças, etc.  

 Mas, não eram apenas os bairros e a “saúde da população” que passavam por 

sistemáticas intervenções.  O centro da cidade era continuamente alvo de investimentos na 

perspectiva de torná-lo mais belo e moderno. Os projetos de embelezamento da cidade 

                                                 
21 É importante frisar que os projetos aqui descritos não são entendidos como uma invenção da elite itajaiense. 
Seus projetos só foram possíveis de serem imaginados e elaborados por causa das redes de poder-saber, das 
práticas discursivas e não discursivas disponíveis naquele contexto. Não há autores no sentindo humanista. Ou 
seja, a elite não foi iluminada pela razão e criou os projetos de civilização, etc. Ela mesma é uma função-sujeito 
produzida discursivamente e por meio de tecnologias disciplinares e de governo. 
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abrangiam a construção de jardins, praças, calçamentos das estradas, iluminação pública, as 

fachadas das residências e casas comerciais, a expansão do serviço de estradas, entre outros. 

Essas obras, denominadas de utilidade pública, abrangiam cerca de 40% das despesas 

municipais (BAUER, 1949).  

Do centro, paulatinamente, foram retiradas as casas das famílias mais “simples”, que 

passaram a ocupar a região do então matadouro da cidade – Bairro Nossa Senhora das Graças, 

conhecido popularmente como “Bairro do Matadouro”. As ruas próximas ao porto eram alvos 

de ataques nos jornais por constituir uma “zona de baixo meretrício e manchar a imagem do 

belo município” (ANUÁRIO..., 1949). 

Esses projetos eram continuamente divulgados nos jornais da cidade e seus maiores 

defensores estavam entre os membros da distinta gente – a elite itajiense. E muitos deles 

contribuíam para as obras fazendo doações em dinheiro, compondo um “fundo de 

contribuição dos proprietários” (BAUER, 1949, p. 45).  

Ao mesmo tempo em que, essa elite se fabricava, sonhando para “si um lugar sano e 

alinhado” (FÁVERI, 1999, p. 22), outros grupos sociais também eram inseridos nas 

expectativas burguesas (civilizar, modernizar) projetadas na cidade. Fabricados e fabricando-

se a partir de práticas que muitas vezes não faziam parte do seu cotidiano. Ou recusando-as, 

sendo então deslocados para as margens daquele novo cenário que emergia. Assim, entre 

jogos de inclusão e exclusão a cidade de Itajaí se configurava por meio de contornos 

desiguais. 

No centro da cidade localizavam-se os casarões das famílias aqui citadas como 

também os escritórios das suas agências marítimas, das suas fábricas, dos seus comércios. 

Essas dividiam espaço com os consultórios médicos, com as farmácias, com o suntuoso 

prédio do Banco INCO que se localizam próximo ao Palácio Marcos Konder (sede da 

prefeitura municipal). No seu entorno estavam também os clubes mais distintos Sociedade 

Guarani e Clube Almirante Barroso, o imponente Grupo Escolar Victor Meirelles, a 

monumental Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento e Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana22. Uma rede de instituições que compunha o cenário urbano da cidade e 

correlativamente constituíam o “ser elite”.  

                                                 
22 A primeira paróquia de Itajaí  foi criada em 1889 e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana foi erguida em 
1876, iniciativa dos imigrantes alemães que aqui se estabeleceram. Em 1941 a paróquia ganhou status de igreja 
foi transferida para um terreno na Av. Marcos Konder, quando começaram as obras para construção de um novo 
templo, Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, concluídas no ano de 1955. Dois anos depois a comunidade 
evangélica finaliza as obras de sua nova sede, localizada na Av. Sete de Setembro, no mesmo local onde 
ergueram a igreja ainda no século XIX.  
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1.1.2. Equipamentos políticos e a imprensa escrita 

 

O sonho de uma cidade disciplinar (moderna e civilizada) que atravessa a década de 

1940 e na década de 1950 ganhava novo tom com a emergência de novas práticas (American 

Way of Life) era viabilizado, muitas vezes, por meio de projetos-lei, da definição dos recursos 

para cada área de atuação do Estado – saúde pública, educação pública, obras públicas, etc. 

Esses projetos eram discutidos e aprovados (ou não) na câmara de vereadores, em assembléias 

extraordinárias e nas reuniões político-partidárias.  

O aparelho Legislativo e Executivo era composto, principalmente, por homens cujos 

sobrenomes vimos destacando. Embora, somente a partir da década de 1960, o cenário 

político-partidário sofreu alterações no que tange aos grupos envolvidos e as famílias as quais 

pertenciam, não podemos afirmar a inexistência de disputas, rearranjos e divergências entre 

eles antes das mudanças ocorridas ao longo dos anos sessenta do século XX.  

Até a implantação do Estado Novo (1937) essa elite se dividia entre: o Partido Liberal 

no qual se destacavam Francisco Almeida, Abdón Fóes, Bruno Malburg Júnior, Heitor 

Liberato, Sadi Magalhães, Arno Bauer, Nicolau Seára Heusi, Augusto Voigt, Ary 

Mascarenhas Passos; o Partido Republicano23 tinha entre seus mais proeminentes 

representantes a família Heusi, Bornhausen e Konder. E Félix Malburg, Ivo Stein Ferreira e 

Juventino Linhares estavam à frente do movimento Integralista (FÓES,1959) 

Com o fim do Estado Novo, 1945, nova cena foi desenhada. “Os partidários de 

Getúlio Vargas compuseram os quadros do PSD e do PTB. Já os adversários do ex-presidente 

formavam a UDN” (FUNDAÇÃO..., 2002, p.105). Durante três eleições seguidas a coligação 

PSD/PTB elegeu seus representantes para o cargo de prefeito Municipal – Arno Bauer ( PTB -

1946), Paulo Bauer (PTB - 1951) e Carlos de Paula Seára (PSD - 1956). Os dirigentes 

                                                 
23 A cidade de Itajaí juntamente com a cidade de Blumenau e Brusque formou um dos mais importantes quadros 
do partido Republicano até 1930. Lauro Muller e Vitor Konder (ministros) foram republicanos itajaienses que 
acalcaram projeção nacional. Adolpho Konder e Irineu Bornhausen, por sua vez, foram importantes políticos a 
nível estadual (governadores). E no município de Itajaí Marcos Konder (superintendente municipal durante 15 
anos) e as famílias Heusi, Malburg e Bauer eram os representantes do Partido Republicano de maior expressão. 
A famílias Konder e Bornhausen se uniram também através de laços matrimoniais. (BARRETO, 1997). Em 
Itajaí, ao longo das eleições presidências de 1930, havia grupos assumidamente varguistas, declarando-se  
“revolucionários” – Fóes, Müller, Liberato, Seára, entre outros. Segundo Edson D’Avila Itajaí (1982) foi a 
primeira cidade brasileira não pertencente aos estados aliancistas de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul 
a lançar a candidatura de Getúlio Vargas a presidência. Ao mesmo tempo, Itajaí era o berço do Partido 
Republicano catarinense, que fazia forte oposição a Vargas. A Família Ramos (Lages), em nível estadual, 
compunha o quadro de maior apoio a Getúlio Vargas. As disputas entre os Ramos e os Konder-Bornhausen 
deram o tom da cena político-partidária desse período. 
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estaduais da UDN eram Irineu Bornhausen e Adolfo Konder, ambos itajaienses24 (FOÉS, 

1959).  

O palco privilegiado das disputas partidárias era a imprensa escrita. Mecanismo de 

difusão dos ideais políticos de uma elite que disputava entre si a atuação no espaço público. 

Joana Maria Pedro (1995, p. 10), analisando o surgimento dos jornais em Desterro 

(Florianópolis) na época do Império, entende que “acompanhá-los é na verdade uma forma de 

perceber o entrelaçamento destes com a política partidária”.  

Destarte, a historiadora aborde outro contexto, acredita-se que é possível fazer a 

mesma afirmação ao que concerne a composição da imprensa escrita e dos partidos políticos 

na cidade de Itajaí. Até a conflagração do Estado Novo circulava nessa cidade o Jornal O 

Pharol, ligado aos integralistas; o Jornal O Libertador que defendia o Partido Republicado; o 

Jornal Itajahy, próximo aos ideais legalistas; e o Jornal do Povo que defendia o Partido 

Liberal e Getúlio Vargas. 

Com a emergência do Estado Novo e o Departamento de Impressa e Propaganda 

(1937) sob os meios de comunicação se iniciou uma intensa vigilância e fiscalização. Itajaí 

não escapou dessa intervenção e todos os jornais tiveram sua circulação interrompida, com 

exceção do Jornal do Povo, de propriedade de Abdón Fóes25. Esse jornal a partir de 1945 

passou a divulgar as idéias do PTB e do PSD e permaneceu sendo o único semanário até 

meados da década de 1950. Quando o Jornal Itajaí voltou a ser editado por Silveira Júnior. O 

Itajaí posicionava-se a favor dos ideais udenistas (SANTOS, 2002).  

 “O discurso jornalístico, enquanto prática social é produzido dentro de determinada 

formação social ao mesmo tempo em que produz sentidos (MARIANI, 1993, p.33)”. Os 

jornais vinculavam os projetos de uma cidade idealizada por um grupo, porém, certamente 

não eram lidos apenas por seus pares. Ao transferir para o espaço público, através dos jornais, 

dos seus anseios e paixões essa se elite publicizava e legitimava/diferenciava (FÁVERI, 

1999). 

Para além das disputas partidárias, apresentadas aqui sucintamente, é importante 

perceber como esses espaços (jornal e a política partidária) contribuíam para a demarcação de 

                                                 
24 Sabe-se que o surgimento de novos partidos foi um movimento muito mais amplo e complexo. E que a filiação 
aos mesmos era prática esperada. Contudo, o que nos interessa aqui é evidenciar que até os grupos 
aparentemente coesos se dividiram (partidários de Vargas, UDN PSD E PTB). Da mesma forma, que embora 
houvesse significativas mudanças no cenário político no contexto histórico aqui analisado, as famílias envolvidas 
permaneciam as mesmas.  
25 Sobre as intervenções do Governo Vargas ao longo do Estado Novo, cf: CAPELATO, M. Propaganda política 
e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI, D (org). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: 
FGV, 1999 e CAPELATO, M. Multidões em cena. Propaganda Política no varguismo e no peronismo. 
Campinas: Papirus, 1998. 
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posições dessa elite que almejava fabricar-se como distinta – produzindo certo capital 

simbólico que os diferenciava dos demais26. E assim, esse grupo revezava entre si os cargos e 

as funções.  

 

1.1.3. Equipamentos culturais – práticas de sociabilidade da elite itajaiense 

 

Cabe dizer que esses jornais não divulgavam somente assuntos ligados as questões 

político-partidárias. Noticiavam os mais diversos acontecimentos (políticos, econômicos, 

sociais, religiosos, etc.) e sobre os mesmos teciam as mais variadas opiniões – evidenciavam-

se nesse campo os articulistas Juventino Linhares, Silveira Júnior, Abdon Fóes. Eram os 

jornais também espaço para dar visibilidade aos eventos que essa elite promovia ou com os 

quais de alguma forma mantinha relações – bailes, saraus, enlaces matrimoniais, viagens, 

nascimentos, concursos de misses, amistosos de futebol, competições de remo. 

A constituição desse grupo perpassava por outras clivagens, além do político e do 

econômico. Suas formas de convívio, seus valores e sua moral, os espaços por onde 

circulavam; a incorporação de determinadas condutas; suas formas de ser e estar no mundo – 

todas essas práticas constituem essa condição de elite e correlativamente fabricavam a cidade 

de Itajaí.  

As ruas do centro da Itajaí dos anos 1940 e 1950 eram por excelência lugar de 

encontros e uma maneira de cartografar as desigualdades/diferenças. Um exemplo era a 

prática do footing. O espaço do footing ocupava uma quadra da rua no centro, ao lado da 

paróquia (esquina com a Rua Hercílio Luz). Consistia num passeio onde os moços 

(geralmente) ficavam às margens da rua enquanto as moças “desfilavam” no centro. Na 

década de 1950 era inclusive fechado para carros nos horários de costume para o footing. Mas 

quem participava do footing? 

Marlene de Fáveri (1999, p. 101), ao historiar os espaços de sociabilidade da elite 

itajaiense diz:  

Se a rua é, por excelência, o espaço dos populares, é também uma construção 
burguesa, e, certamente, para a prática do footing haviam distinções [...] Se praticava 
o footing à tardinha, nos domingos à tarde e até certa hora da noite [...] Ali também 
se mostravam “as novas modas”, as moças e moços vestiam os melhores trajes, e o 
lugar da classe distinta era demarcado.  
 

                                                 
26 Para Bourdieu a construção de um grupo perpassa por uma dimensão simbólica. Segundo o sociólogo a 
dimensão social das diferenças socioeconômicas passa, a partir daí, a ser entendida como reforçada e 
reproduzida por um sistema de representações legitimadas cultural e socialmente enquanto um sistema de poder 
simbólico (BOURDIEU, 2007). O lucro da distinção é o lucro que proporciona a diferença e o distanciamento, 
que separa do comum (BOURDIEU, 1983). Nesse sentido, existir simbolicamente é diferir. 
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Por essa rua, Hercílio Luz (Figura 4), e outras ruas que formavam o centro da cidade 

havia outros espaços de sociabilidade27. Ali estavam cafés, revistarias, bares, cinemas (Cines 

Victoria e Ideal) e confeitarias freqüentadas pela “distinta gente”. Os cinemas eram locais de 

encontro e de visibilidade. Ir ao cinema implicava em um ritual: “primeiro o footing, 

prosseguia por meio da dança, e seqüenciava o filme” (FÁVERI, 1999, p.32).  

Figura 4 – Rua Hercílio Luz 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Itajaí 

 

Marcos Konder (júnior)28, em texto publicado no Anuário de 1949 (p.161), faz uma 

reflexão sobre a Itajaí do início do século XX contrapondo com os espaços que passaram a 

existir na cidade a partir da década de 1940: 

Hoje que nossa terra está apinhada de cafés, é caso de se perguntar como podiam os 
do nosso tempo viver sem cafés, sem essas salas ladrilhadas, em que tantos 

                                                 
27 Entende-se sociabilidade “como um trabalho contínuo de trocas onde se afirma e reafirma incessantemente o 
reconhecimento e que supõe além de uma competência especifica (conhecimento das relações genealógicas e das 
ligações reais e a arte de utilizá-las, etc.) e de uma disposição adquirida para obter e manter essa competência, 
um dispêndio constante de tempo e esforços (que tem seu equivalente em capital econômico) e também, muito 
freqüentemente, de capital econômico. O rendimento desse trabalho de acumulação e manutenção do capital 
social é tanto maior quanto mais importante for esse capital, sendo que o limite é representado pelos detentores 
de um capital social herdado, simbolizado por um sobrenome importante [ os citados ao longo desse texto, por 
exemplo], que não têm que “relacionar-se” com todos os seus “conhecidos”, que são conhecidos por mais 
pessoas de que as que conhecem [...]” (BOURDIEU, 2004, p. 68). 
28 Marcos Konder (sênior) chegou a Itajaí em meados do século XIX. Casou-se com Adelaide Flores (família de 
considerável capital social, simbólico e econômico de Itajaí) e com ela teve nove filhos. Embora não possuísse 
capitais expressivos o casamento com uma Flores lhe facilitou uma rede de relações com certo prestígio o que 
parece ter contribuído para sua ascensão social. Como imigrante Konder mantinha estreitos laços com a 
Alemanha o que também o ajudou a estabelecer-se social e economicamente. Faleceu em 1898 e seu filho 
Marcos Konder assumiu os negócios da família (BARRETO, 1997). 



42 
 

ocupados como desocupados reúnem-se em torno das mesas com xícaras e 
açucareiros, para tratar de assuntos tão sérios como por exemplo: traçar planos 
estratégicos durante a guerra, armar combates eleitorais e discutir teses políticas, 
falar mal do próximo ou da próxima, dar palpitas sobre o jogo do bixo”. 
 

 Entre esses locais estava Bar e Café Modelo (Figura 5) freqüentados por essa “distinta 

gente” e no decorrer da década de cinqüenta por outros grupos que apareciam lentamente no 

cenário econômico e social (a nova classe média). Contavam com música, bebidas, boa 

alimentação. A Confeitaria, de propriedade de Samuel Heusi, oferecia, para deleite de seus 

clientes, a primeira vitrola da cidade (FÁVERI, 1999). 

 

Figura 5 – Bar e Café Modelo (centro da cidade) 

  
Fonte: Arquivo Histórico de Itajaí 

Segundo a historiadora Marlene de Fáveri (Ibid., p. 36-37) “nada consta que esses 

bares impedissem a entrada de populares, mas tudo indica que, mediante as distinções dos 

anúncios, seriam reservados para uma determinada classe, portanto, também lugares de 

exclusão [...] Grupos privados de amigos conversando coisas do público, e ainda, num espaço 

público onde havia conversas privadas”. 

 Porém, havia clubes e sociedades recreativas em que a participação era 

declaradamente restrita a determinado grupo, era o caso da Sociedade Guarani, Clube de 

Caça e Tiro Vasconcellos Drummond e da Sociedade Recreativa Almirante Barroso que não 

permitia a entrada de “negros” nos seus bailes, comumente chamados de “bailes brancos”.  

O mesmo acontecia no Bloco dos XX, clube criado em 1930 por um grupo de jovens – 

filhos da distinta gente29 -  que almejavam oferecer a juventude itajaiense “diversões dignas”. 

                                                 
29 “Alguns deles eram filhos de famílias importantes da política local da época, como Heusi, Malburg, Foés, 
Seára, Bauer [...] Outros eram filhos das famílias que ainda na virada do século instalaram-se e fizeram fortuna 
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Esse clube era composto por vinte moços, solteiros e, a permanência no mesmo se dava até 

contraírem matrimônio. Participavam dos mesmos aqueles que fossem convidados e cuja 

índole era atestada pelos componentes do Bloco. Não podiam participar “negros”, menores de 

dezoito anos e pobres. O mesmo era composto por duas classes, A e B. Entravam para a 

classe A aqueles que se destacavam nas atividades do bloco (FÁVERI, 1999).  

Para Fáveri (1999, p.148) o Bloco dos XX foi um dispositivo eficiente na formação da 

elite no que tange a preparação dos jovens. Juventude essa que se preparava para ocupar 

cargos de relevo “seja nas diretorias dos clubes, no comércio, no setor público, inclusive 

exercendo cargos no Executivo e Legislativo, portanto, com poderes de decisões que 

entrelaçavam interesses públicos e privados”.  

O governo das condutas, incentivada através das mais diferentes práticas que 

compunham as atividades do Bloco (sessões de literatura, saraus, entre outros) era palco para 

a projeção de um “futuro glorioso”. Vale dizer que estes moços eram considerados os “bons 

partidos” da cidade.   

 A produção de espaços de sociabilidades restritas não sugeria, necessariamente, a 

invisibilidade dessas práticas. Sentir-se e ser visto como distinto pedia a delimitação do 

privado em uma contínua relação com o espaço público. Ou seja, assim como esta elite 

demarcava seu território, separando o que é comum a todos – ou quase todos – do que era 

privado, também se deixava ver (SENNET,2001). Suas práticas e suas verdades ganhavam 

visibilidade cotidianamente através dos jornais, da construção de prédios, casarões onde 

moravam, dos seus clubes, dos cafés que freqüentavam, das festas que promoviam.  

 Contudo esses não eram os únicos espaços por meio dos quais a elite se produzia 

como tal. As instituições escolares eram locais onde por meio de práticas escolares os filhos e 

filhas desse grupo incorporavam formas de ser e estar específicas. Igualmente, era palco de 

atuação da “distinta gente” que projetava na escola o futuro da cidade. 

 Os equipamentos escolares que constituíam a cidade de Itajaí nesse período 

contribuíam para a “fabricação escolar das elites” (DALLABRIDA, 2001), ao mesmo tempo 

em que compunham o desenho da cidade de Itajaí. Mantendo com os demais equipamentos 

(econômicos, urbanos, políticos e culturais) relações de troca, apoio, correspondência. Por 

                                                                                                                                                         
através dos negócios do porto e do mercado, sendo proprietários de casas comerciais [Werner, Seára, Mussi, 
Sandri], hotéis, ourivesaria, firmas de exportação e importação, cafés, fábricas de cerveja, padarias, papelarias, 
farmácias, cartórios [Heusi], jornais, agências de vapores, despachantes [Voigt], etc., e exerciam cargos de 
escrivão de paz, delegado de polícia [ Pádua Peixoto], diretorias de clubes sociais e de serviços, dentre outros, 
conforme anúncios em jornais da época” (FÁVERI, 1999, p. 21). 
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meio dos equipamentos escolares a cidade e sua gente eram forjadas. E esse processo era 

marcado pela distinção daquilo que seria apropriado para homens e mulheres.  

 

1.2. Os equipamentos escolares  –  rede de ensino primária 

 

 A escola que nos foi legada (...) começou por separar adultos de crianças, católicos 
e protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela 
imediatamente separou os meninos das meninas (Guacira Lopes Louro, 2004). 

 

 

No Anuário de 1949 o então prefeito municipal Arno Bauer (p.31) apresentou uma 

breve análise sobre o desenvolvimento da educação na cidade de Itajaí. Para ele “a educação 

popular [ensino primário30] se desenvolveu a olhos vistos”. A justificativa para tal afirmação 

se baseava no confronto de dados estatísticos referente aos estabelecimentos escolares nos 

anos de 1927 e 1948.  

Em 192731 havia 54 escolas isoladas (estaduais e municipais), 20 escolas 

subvencionadas (16 pelo Governo Federal e 4 pelo município) e um Grupo Escolar. Em 1948 

esses números praticamente duplicaram: 102 escolas isoladas (51 estaduais e 52 municipais); 

4 escolas supletivas estaduais; 4 grupos escolares estaduais; 1 grupo escolar particular e 1 

grupo escolar municipal (BAUER, 1949).  

O aumento do número de estabelecimentos escolares, no discurso do prefeito Arno 

Bauer, parece ser acionado como argumento para justificar o crescente desenvolvimento da 

educação primária no município. Porém, esse movimento não se restringia a cidade de Itajaí, 

da mesma forma que não se concernia somente à expansão dos equipamentos escolares. 

A sistematização e regulamentação da educação primária no Estado de Santa Catarina 

foram empreendidas pela Reforma Orestes Guimarães no ano de 191132. Entre as mudanças 

almejadas na carta da reforma se destacavam: a obrigatoriedade escolar, a definição de um 

                                                 
30 O Ensino Primário era um curso de quatro séries, constituído pelas disciplinas: leitura e linguagem oral e 
escrita; iniciação a matemática; geografia e história do Brasil; conhecimentos gerais aplicados à vida social, à 
educação para a saúde e o trabalho; desenho e trabalhos manuais; canto orfeônico; educação física. 
(ROMANELI, 2005, p. 160). Até a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Primário, em 1946, esse curso 
estava sobre os cuidados das administrações dos Estados.  
31 Esses dados estatísticos foram construídos por Arno Bauer e publicados em uma monografia no ano 1927.  
32 Orestes Guimarães nasceu em São Paulo, graduou-se na Escola Normal da Capital e desempenhou diversas 
funções na Diretoria da Instrução Pública de São Paulo. Experiente e familiarizado com as novas diretrizes do 
Ensino Primário foi designado, em 1907, diretor do Colégio Municipal de Joinville (SC). Em 1910 retorna ao 
Estado de Santa Catarina na condição de Inspetor Geral da Instrução para dar nova organização ao Ensino 
Público Primário. Sua permanência se deu ao longo dos governos de Vidal Ramos, Felipe Schmidt e Hercílio 
Luz. Seu estabelecimento no estado aconteceu por meio de negociações entre as administrações do Estado de 
São Paulo e Santa Catarina (NÓBREGA, 2000). 
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currículo para esse nível de ensino e os papéis a serem desempenhados pelos municípios no 

que tange a escolarização primária (SANTOS, 1968).  

Em Itajaí a reforma da instrução pública foi autorizada em 1915, sob a administração 

de Marcos Konder (júnior), superintendente municipal. Em maio deste mesmo ano foi 

aprovada a Lei No 72 que estabelecia o ensino primário público e obrigatório para crianças de 

7 a 11 anos (BAUER, 1949). Contudo, a educação escolar pública ganhou efetiva conotação 

de obrigatoriedade no decorrer das décadas de 1930-1940, levando o governo estadual a abrir 

472 escolas, inclusive na cidade de Itajaí (VENERA, 2007).  

Para a historiadora Cynthia Machado Campos (2002, p. 150) a intervenção contínua 

no que tange ao ensino primário catarinense pode ser incluída:  

Ao novo lugar que a criança e a família foram gradativamente assumindo na 
moderna sociedade brasileira. Paralelamente a alterações fabris pelas quais Santa 
Catarina passou no período, que resultou em nova configuração do espaço urbano e 
na regeneração de hábitos e comportamentos da população, manifestou-se uma 
tendência em aperfeiçoar e ampliar a instituição escolar como único meio eficiente 
de educação. Se no período anterior a 30 a educação fora complementada por um 
contato periódico e informal das crianças com os adultos, tendeu agora a ser quase 
totalmente substituída pela escolarização. 

  
 O investimento no processo de escolarização da sociedade33 – através de reformas, da 

instituição da obrigatoriedade escolar, da ampliação da rede primária pública – implicava na 

própria produção da criança enquanto aluno e da escola como “único meio eficiente de 

educação”. Assim, muito mais do que uma tendência, vê-se nas décadas de 1930-1940 a 

emergência de redes discursivas que constituíam a educação escolar como uma prática 

diferenciada e urgente para colocar a Nação nos trilhos da civilização. Seria por meio da 

escola que a sociedade venceria a ignorância, produziria bons cidadãos e se regeneraria. Nesse 

contexto os governos estaduais priorizavam o ensino primário, particularmente por meio da 

instituição de grupos escolares e a formação de professores desse nível de ensino, através da 

criação e/ou renovação das escolas normais. (DALLABRIDA, 2006). 

 A ignorância era apreendida como antônimo da civilização, representada, por sua vez, 

pelo grau de cultura - resultado dos conhecimentos aprendidos nos bancos escolares. Esse 

processo de inclusão de “todas as crianças” na escola estava diretamente ligado a fabricação 

                                                 
33 O processo de escolarização de uma sociedade diz respeito segundo Luciano M. Faria Filho (2004, p.522-23): 
“[...] ao estabelecimento de processos políticos concernentes à “organização” de uma rede ou redes, de 
instituições, mais ou menos formais, responsáveis pelo ensino elementar da leitura, da escrita, do cálculo, e, no 
mais das vezes, da moral e da religião, seja pelo atendimento em níveis posteriores e mais profundos [...] em 
outra acepção estamos entendendo por escolarização o processo e a paulatina produção de referências sociais 
tendo a escola ou a forma de escolar de socialização e transmissão de conhecimentos como eixo articulador de 
seus sentidos e significados (grifo do autor)”. Apropriamo-nos das reflexões deste historiador para pensar a 
escolarização secundária, também, como uma forma particular de intervenção e produção do social. Nessa 
perspectiva, a constituição de um dispositivo escolar ultrapassa a sala de aula e o interior da instituição escolar 
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do analfabeto como ignorante. Da mesma forma, uma sociedade onde o analfabetismo 

predominava seria uma sociedade assolada pela “sombra” da ignorância. A campanha contra 

o analfabetismo deu o tom as reformas do ensino primário em Santa Catarina e em vários 

outros estados brasileiros34. 

 Nesse jogo de inclusão e exclusão a escola e a educação escolar constituíam uma 

maquinaria que ao produzir sujeitos escolares, ratificava uma determinada forma de ser e estar 

no mundo. Como também, instituía o que seria um conhecimento (escolar) legítimo. Ou seja, 

autorizado nos e pelos enunciados pedagógicos. Esse movimento relegava as margens 

qualquer outra possibilidade que escapasse aquilo que era instituído, discursivamente, como 

verdadeiro. 

Percorrendo os jornais de Itajaí dos últimos anos de 1930 percebe-se que o tema da 

educação ganhou centralidade. Articulistas, políticos, padres, artistas entre outros 

compreendiam a educação como o caminho redentor para solucionar os malefícios que 

afligiam a sociedade. E a ignorância era vista como a “inimiga maior do progresso nacional”. 

Contra ela – “sombra miserável que escravizava o brasileiro” – era preciso travar uma batalha. 

 Em 1938 no Jornal do Povo, de propriedade de Abdón Fóes (partidário de Vargas), 

uma matéria de capa “A instrução Pública é ainda o principal problema do país” destacava a 

importância do combate ao analfabetismo:  

A campanha contra o analfabetismo é maior, mais necessária e mais sagrada do que 
a jornada abolicionista do século passado, porque, antes de 1888, o Brasil procurava 
libertar uns cinco milhões de cativos do jugo de seus senhores, e agora precisa 
redimir trinta milhões de almas da escravidão, da ignorância e do obscurantismo. 
 

 A educação escolar e a batalha contra a analfabetismo/ignorância eram vinculadas 

como responsáveis e necessárias, nos discursos de verdade, para a produção do Brasil 

enquanto uma nação una e forte. Para Venera (2007, p.59) “alterar a grande mancha que 

cobria o Brasil não bastava, simplesmente, a educação formal. Era preciso colocar a educação 

no compasso do discurso nacionalista”.  

Educar o catarinense, para constituí-lo como cidadão (disciplinado e escolarizado) foi 

preocupação central do projeto político que se afirmou em 1930 e consolidou-se no Estado 

Novo (1937) com a emergência da Campanha de Nacionalização do Ensino35.  No estado de 

                                                 
34 Cf: CARVALHO, M. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, E. FILHO, L. VEIGA, C. (orgs). 500 anos 
de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.  
35 A nacionalização do ensino foi colocada em marcha desde a Primeira Guerra Mundial, sendo incrementada, de 
forma autoritária, durante o Estado Novo. 
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Santa Catarina essa campanha foi levada a cabo por Nereu Ramos36 (Interventor Estadual 

entre 1937-1945).  

Nesse contexto, a escola catarinense e itajaiense assumiam uma função moral e 

espiritual como formadora do futuro cidadão (brasileiro). O bom cidadão seria aquele cuja 

formação escolar imprimiu no corpo hábitos saudáveis, uma boa educação para o trabalho, 

sentimento patriótico.  Esse discurso era atravessado por outros enunciados que 

inseriam a educação escolar em um processo mais amplo e complexo. Passou a figurar como 

condicionante do que se poderia esperar de um bom trabalhador e de um bom cidadão. A 

produção de uma cidade disciplinar perpassava também pelos bancos escolares. 

A escola [primária] foi a instituição onde pareceu ser possível, naquele momento, 
atingir amplos segmentos da população no sentido de normatizar, homogeneizar, 
disciplinar, ordenar e higienizar os hábitos e os comportamentos. O discurso da 
homogeneização apareceu, desta forma, vinculado as questões referentes à cidadania 
(CAMPOS, 2004, p. 151).  

 

O desenvolvimento “a olhos vistos” ressaltado no discurso do prefeito de Itajaí pode 

ser apreendido como efeito dessa contínua intervenção na educação escolar primária que, 

tinha como uma de suas estratégias, a abertura de novas escolas. Fossem elas estaduais ou 

municipais, estas últimas deveriam corroborar com os projetos estaduais e eram fiscalizadas 

continuamente (SANTOS, 1968).  

  O aumento no número de escolas isoladas (de 54 em 1927 passou para 102 escolas, o 

dobro se compararmos aos números apresentadas no Anuário de 1949) pode ser entendido a 

partir das práticas de governo instituídas nesse período, principalmente ao que concerne a 

Campanha de Nacionalização de Ensino. 

 Essas escolas se localizavam na Zona Rural da cidade de Itajaí, caracterizada pela 

predominância de imigrantes alemães e seus descendentes. Estes homens e mulheres 

mantinham práticas culturais que alimentavam certo “sentir-se alemão”.  

Essas práticas eram freqüentemente referenciadas como “costumes estranhos ao 

ambiente nacional [...] Velhos usos e costumes dos europeus transplantados pelos imigrantes 

                                                 
36 Antes de ser designado como interventor Nereu Ramos foi governador do Estado de Santa Catarina (1935-
1937). A ascensão de Getúlio Vargas correspondeu a promoção e estabelecimento da Família Ramos no governo 
de Santa Catarina. Segundo Cynthia Machado Campos (1992), quando Ramos priorizou a saúde e educação 
como núcleos de sua intervenção estratégica, não estava fazendo nada mais do que a tentativa de viabilizar, no 
Estado, o programa da Aliança Liberal que levou Vargas ao poder. Nereu Ramos era um dos mais influentes 
políticos partidário da Aliança Liberal e de Getúlio Vargas. Sua nomeação para interventor se deve a essa 
configuração.  
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alemães”. E nos discursos da época esse “Estado dentro do Estado” impossibilitava a 

concretização da identidade nacional. (NOGUEIRA, 1947, p. 35-85 APUD CAMPOS37). 

A produção de uma identidade nacional perpassava pela unificação dos costumes e, 

igualmente, pela regulação da língua, entendendo que era preciso instruir o povo na língua 

vernácula. Segundo Venera (2007, p. 55), “o governo atribuía sentido a língua [...] como 

sendo fundamental para o cultivo de um sentimento patriótico. É neste sentido que o combate 

ao analfabetismo se apresentava decisivo para inserir a população em dispositivos de 

regulação”. Que significava também compartilhar de sentimentos comuns, falar a mesma 

língua – produzir-se brasileiro.  Abriam-se deste modo, escolas primárias para alfabetizar e 

correlativamente melhor regular a população.  

Para Campos (2004, p. 150) “a escolarização passou a ser tanto o elemento de 

afirmação do Brasil diante das demais nações, como do Estado catarinense diante dos demais 

estados”. Essa campanha de nacionalização, que fazia parte do projeto de unificação nacional, 

foi impulsionada  

 [...] quando o interventor federal de Santa Catarina, Nereu Ramos, proibiu via 
Decreto-Lei n. 35, de 13 de janeiro de 1938, o uso dos nomes estrangeiros em sede 
ou núcleos de população que se criarem e nos estabelecimentos escolares, ou outros, 
que recebam auxílio ou favor do Estado ou dos Municípios (COLETÂNEA..., Apud. 
VENERA, 2007, p. 7038).  
 

Dois meses depois, o Decreto-Lei n. 88, estabeleceu “normas relativas ao ensino 

primário, em escolas particulares, no Estado” (Ibid.). Com esse decreto, as escolas 

particulares eram obrigadas a se enquadrarem a uma série de medidas que objetivava inserir a 

escola no caminho desse projeto de cunho nacionalista.  

Essas medidas tiveram ações diretas em Itajaí. Em 1939, por ordem do governo 

estadual, foi fechada a Sociedade Escolar Alemã - Deutsche Schule39. Nessa escola estudavam 

os filhos e filhas da elite itajaiense de origem ou descendência teuto-germânica. Maioria de 

confissão evangélica luterana. Os Malburg, Heusi, Asseburg, Konder, Müller, entre outros, 

freqüentaram os bancos dessa sociedade escolar (D’ÁVILA, 2002)40.   

                                                 
37NOGUEIRA, R. Nacionalização do Vale do Itajaí. Rio de Janeiro: Masursky, 1947. 
38 Coletânea Elpídeo Barbosa. Livro I. Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, 
39 Em 1876, por iniciativa de Guilherme Assemburg e Nicolau Malburg foi criada a Sociedade Escolar Alemã - 
Deutsche Schule. Essa escola oferecia o ensino de primeiras letras em língua alemã, e objetivava a propagação e 
manutenção um “sentimento alemão” (ROENICK, R, 1904). Era uma instituição particular, portanto, nessa 
estudavam aqueles que poderiam pagar as mensalidades. Sobre as condições de emergência dessas escolas ainda 
no século XIX, cf.: SEYFERTH, G. A colonização no Vale do Itajaí-Mirim. Porto Alegre: Movimento, 1974. 
40 Essa não foi a única prática nacionalista que atingiu o solo itajaiense. Muitos imigrantes e descendentes 
germânicos foram perseguidos. “Perseguições, xingamentos, prisões, invasões de domicílio, famílias que tiveram 
que se retirar do litoral, “engolir óleo diesel e outros abusos cometidos para assegurar a ordem [...] Abdón Fóes, 
em artigo publicado no Jornal do Povo, já nos anos 60, nos conta da vigência do blecaute estabelecidos nos anos 
de II Guerra, quando nenhuma nesga de luz poderia passar por uma fresta já que poderia ser vista por 
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  A emergência dos grupos escolares, no que toca o período aqui analisado, também 

pode ser inserida nesse projeto de normatizar a população por meio da regulamentação da 

escolarização primária (obrigatoriedade escolar e investimentos na alfabetização como 

dispositivo de produção de cidadãos patriotas). E sua expansão se restringiu ao mundo urbano 

(DALLABRIDA, 2006). 

Segundo Clarice Nunes (2003, p. 104), “o grupo escolar encarnou essa condensação 

de idéias. Era um prédio especialmente construído para atender a finalidades pedagógicas que 

previam classes homogêneas de aprendizagem, o ensino seriado, a divisão das disciplinas 

escolares e das tarefas docentes”. 

 O Grupo Escolar Vitor Meirelles (municipal), criado em 191341, localizava-se no 

centro da cidade.  Divido em duas sessões – a feminina e a masculina – essa escola oferecia o 

curso primário fundamental (D’ÁVILA, 2002). Esse curso, destinado a crianças de 7 a 12 

anos, era subdividido em ensino primário elementar, com quatro anos de duração, e primário 

complementar, de um ano apenas. Em meados da década de 1940, anexo ao Grupo, foi 

instalada a Escola Normal Regional sob direção da Professora Leonor de Souza Neves (curso 

de formação de regentes para o ensino primário42) (BAUER, 1949).  

Dada a localização do mesmo, pela ausência de escolas primárias nessa região da 

cidade (depois do fechamento da Escola Alemã) e, também por ter sido considerado sinônimo 

da “boa educação – material didático e equipamentos atualizados” (D’ÁVILA, 2002, p. 174), 

podemos deduzir que nesse grupo escolar estudaram filhos e filhas das famílias mais 

abastadas.  

 Os demais grupos escolares, estaduais, foram criados no decorrer da década de 1940 – 

Grupo Escolar Floriano Peixoto, Grupo Escolar Gaspar da Costa Moraes, Grupo Escolar 

Professor Henrique Midon e Grupo Escolar Julia Miranda. Essas escolas foram construídas 

                                                                                                                                                         
presumíveis submarinos alemães que rondavam a costa da praia trazendo espiões do regime nazista” (FÁVERI, 
1999, p. 65). A Campanha nacionalista em Santa Catarina da mesma forma que vigiava as práticas dos 
imigrantes, apreendendo-as nos discurso nacionalistas, inseriu-as nas práticas nazistas. Cf: FÁVERI, M. 
Memórias de uma outra guerra. Florianópolis: Editora da UFSC, 2004.  
41 A criação do Grupo Escolar Victor Meirelles não pertence à racionalidade que abrangeu o aparecimento dos 
demais grupos. Criada em 1913 essa escola estava inserida no projeto republicano que visava a sistematização e 
modernização da instrução primária. Esta reorganização da escola primária pressupunha a uniformização e 
seriação dos conteúdos, distribuídos racionalmente no tempo de curso, e uma homogeneização dos grupos de 
alunos de modo que em cada grupo todos estivessem dentro de um mesmo grau de desenvolvimento escolar e 
sujeitos ao ensino simultâneo. E ainda, a adoção de determinado método de ensino – lastreado em certa 
concepção de conhecimento, de homem, de sociedade: liberal e positivista – chamado “método intuitivo” ou  
“lição de coisas”. No Brasil, inicialmente em São Paulo, deu-se este tipo de organização escolar graduada que foi 
nomeada Grupo Escolar, expressando o processo pelo qual foram criadas: reunião ou agrupamento de escolas 
primárias preexistentes em determinada localidade, sob novo prédio (SOUZA, 1998). Em Santa Catarina esse 
processo foi desenvolvido por Orestes Guimarães.  
42 Esse curso com algumas complementações era validado como curso ginasial. 
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nos bairros (populares): Vila Operária, Fazenda, Barra do Rio e Navegantes, respectivamente. 

Esses bairros surgiram, como mostramos, acompanhando a expansão da industrialização e 

urbanização da cidade. Localizados a certa distância do centro da cidade, esses bairros eram 

compostos por famílias de baixa renda, operários das indústrias, estivadores, entre outros. 

Provavelmente, seus filhos e filhas estudaram nessas escolas.  

 Cabia a educação transformar aqueles cujas condutas não condiziam com as novas 

práticas que se pretendia instituir. Era preciso moralizar a classe operária. Daí pode-se inferir 

a criação de grupos escolares nesses bairros. Para Margareth Rago (1997, p. 120) “o interesse 

pela educação dos operários desde a infância reflete a intenção disciplinadora de formar 

“cidadãos” adaptados que internalizassem a ética puritana do trabalho comportando-se de 

modo a não ameaçar a ordem social” (grifo da autora)43.  

Nessa mesma perspectiva parece estar incluída a criação das escolas supletivas44. 

Essas escolas eram “destinadas à educação de adolescentes e adultos que não receberam esse 

nível de educação na idade adequada” (ROMANELLI, 2005). Criadas no final da década de 

1940 foram construídas nos bairros operários e funcionavam no período noturno (D’ÁVILA, 

1995).  

 Mas, a construção de escolas nesses bairros e nas vilas operárias (por iniciativa de 

particulares e do poder municipal) não implicava tão somente a moralização desses grupos. 

Nessa composição da escolarização da sociedade itajaiense estava imbricada a produção de 

uma cidade disciplinar. Assim, como os demais, os equipamentos escolares corroboravam 

para a produção de um espaço urbano organizado de uma forma que cada grupo ocupasse um 

lugar, visando à otimização dos indivíduos entendidos como corpos produtivos (fossem eles 

criança, adolescentes ou adultos). A educação escolar contribuiria na perspectiva de 

normalizar e disciplinar os corpos através de processos cirúrgicos que convergiam para a 

incorporação de comportamentos considerados saudáveis e civilizados. 

 “O crescimento da intervenção junto às escolas nas décadas de 1930/1940 [e no caso 

de Itajaí, também, no decorrer da década de 1950], foi contemporâneo ao processo que 

afastou do campo de visão das modernas elites catarinenses, a população intolerável (pobres, 

prostitutas)” (CAMPOS, 2004, p. 154). Há que se considerar que o processo de exclusão dos 

                                                 
43 É importante salientar que esse processo de moralização dos grupos sociais era atravessado por discursos 
médicos e psi. Que por sua vez produziam a infância e a criança como corpo a ser educado e escolarizado.  
44 As escolas supletivas surgiram no decorrer da década de 1930, por iniciativas dos governos estaduais ou 
municipais. Somente com a promulgação do Decreto-Lei n. 8529, que o governo federal passou a regulamentar 
esse nível de ensino. As escolas noturnas, que visavam a alfabetização dos operários, foram criadas ainda no 
final da década de 1930, por iniciativa do governo municipal. 
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indesejáveis (afastando-os do centro da cidade) era acompanhado da inclusão dos mesmos na 

ordem disciplinar.  

 Essa mesma elite que almejava uma cidade moderna e civilizada e, muitas vezes, 

realizava seus projetos por meio da esfera pública na qual ocupava cargos legislativos e 

executivos, também se fabricava a partir de práticas escolares. Seus corpos e almas também 

eram produzidos nas e pelas relações de poder-saber que circulavam e agiam nessa formação 

histórica. O “ser elite” implicava em uma ação contínua sobre as ações dos outros, mais ainda, 

sobre a própria ação (conduta) e os dispositivos escolares contribuíram para esse processo de 

constituição de si mesmo enquanto parte de um grupo distinto. 

  

1.2.1. O São José – as Irmãzinhas da Imaculada Conceição e a educação das filhas da 

distinta gente  

 

 Em janeiro de 1940 as Irmãzinhas da Imaculada Conceição compraram a Escola 

Paroquial, que até então era dirigida pelas Irmãs da Divina Providencia45. Em dezembro do 

mesmo ano essa instituição foi reaberta e passou a se chamar Escola Paroquial São José. Nos 

primeiros anos de funcionamento foi preciso reorganizar a instituição que transformada em 

uma entidade privada, não caberia mais a ela a qualidade de escola paroquial46. Isso atingiu 

diretamente a composição do quadro de professoras, majoritariamente formada por 

complementaristas47. Era preciso substituí-las por normalistas (moças que cursaram a escola 

normal). Só assim, seria possível legalizar a situação da escola, o que aconteceu no ano de 

1943, quando então passou a se chamar Grupo Escolar São José (FELLER, 1947).  

 O São José iniciou suas atividades oferecendo Curso Primário Fundamental 

(elementar) e anexo a ele um jardim de infância, ambos para meninos e meninas. Em 1943 o 

Jornal do Povo publicou um artigo parabenizando o “competente trabalho” efetuado nessa 

escola: 

                                                 
45 Em 1914, em virtude da deflagração da Primeira Guerra, as irmãs da Divina Providência (de origem alemã) 
que administravam a Escola Paroquial de Itajaí, foram obrigadas a sair da cidade. O prédio onde estava instalada 
a escola, desde 1912, recebeu uma brigada militar e foi transferida para uma pequena casa perto da Igreja 
Paroquial. Com o fim da Guerra, o pároco da cidade solicitou as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, instaladas 
na cidade desde 1917 para administrar o Hospital Santa Beatriz, que assumissem também essa escola. Em 
fevereiro de 1918 as Irmãzinhas iniciaram as atividades escolares na escola paroquial que passou a se chamar 
Escola Paroquial Imaculada Conceição. Esse trabalho durou cinco anos. Por falta de professoras habilitadas de 
acordo com as leis que regiam o ensino primário nesse período, tornou-se inviável a permanência das mesmas a 
frente da escola. Por ordem da Madre Superiora, as irmãs deixaram a escola paroquial em 1923. No ano seguinte 
a Escola Paroquial voltou para as mãos das Irmãs da Divina Providência (FELLER, 1997). 
46 Escolas primárias vinculadas e mantidas pela comunidade paroquial (DALLABRIDA, 2005). 
47 Complementarista era o título atribuído aqueles e aquelas que haviam cursado o Curso Fundamental 
Complementar. 
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Um viva de Parabéns às competentes Professoras, Alunos e Pais. Que o Divino 
Mestre conserve sempre, na Direção do Grupo Escolar São José, estas ótimas 
Educadoras, Irmãs e Leigas, que não medem sacrifícios para distribuir a seus 
Alunos, os belos ensinamentos da brasilidade, instrução, disciplina e religião, 
sentimentos necessários à vida do homem, nestes tempos modernos (grifos nossos). 

 
 O texto publicado no jornal – entendido como discurso autorizado – contribui para 

identificar uma das funções atribuídas a essa instituição particular: produzir a brasilidade, a 

instrução, disciplina e a moral católica por meio da educação escolar. Essa função corrobora o 

projeto articulado nesse período em que as instituições escolares eram apreendidas como local 

aonde se fabricaria os futuros cidadãos patrióticos.  

 A inserção da religião como “sentimento necessário à vida do homem” constituí os 

discursos e práticas das escolas confessionais. Mas, também estava presente no ideário 

conservador do Estado Novo. Como mostra Clarice Nunes (2001, p. 103), o projeto de 

reforma da educação proposto por Gustavo Capanema e consolidado nos três últimos anos do 

Estado Novo e durante o governo provisório, “tratava-se de um projeto repartido de educação, 

encaminhado por Francisco Campos e endossado pelos intelectuais católicos”. 

 Embora fosse uma iniciativa privada e católica, a Escola São José também era produto 

(e produzia continuamente) dos discursos e práticas concernentes a educação escolar nessa 

formação histórica e, ao que nos parece sintonizada com os projetos de nacionalização 

instituídos ao longo do Estado Novo. A consonância com os projetos do Governo Federal 

deflagra um processo que não era produto do Estado, enquanto irradiador do poder-saber. 

Ambos estavam inseridos na episteme48 que regulava a fabricação dos enunciados sobre 

educação escolar.  

A configuração da cidade implicava em práticas de governo e disciplinares que 

atravessavam todas as instituições, fossem elas as escolas, a política, a economia, a medicina, 

ou o Estado, entendido aqui como um “instrumento específico de um sistema de poderes que 

não se encontra unicamente localizado, mas o ultrapassa e completa” (MACHADO, 2004, p. 

XIII).  

Esta escola parece ter contribuído sistematicamente para a produção de meninos e 

meninas cujas almas haveriam de incorporar as condutas necessárias para a realização do 

novo homem– cidadão e civilizado. Extensivamente, essa ação sobre os corpos das crianças 

visava à transformação do “espírito público” (NUNES, 2003, p. 374).  

                                                 
48A episteme é um dispositivo que regula a produção de discursos (FOUCAULT, 2006a). 
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Os meninos e meninas que estudaram nessa escola eram os filhos “das melhores 

famílias de Itajaí”: famílias Bauer, Miranda Lins, Liberato, Fóes, entre outras que 

compunham a elite itajaiense (FÁVERI, 1997, P.75).  

Em 1945 as Irmãs passaram a oferecer o Curso Primário Complementar do Estado. 

Este curso fazia parte do Ensino Primário e constituía-se em uma formação complementar, 

após a conclusão do curso primário e, habilitava para dar aula nas séries iniciais. 

(ROMANELI, 2005). Essa ampliação nos cursos oferecidos transformou a escola em Instituto 

de Educação São José. Um ano depois, por meio do Decreto-Lei No 257/46 o instituto foi 

equiparado49, transformando-o em Escola Normal São José (FELLER, 1997).  

A equiparação se deu porque neste mesmo ano a escola passou a oferecer o primeiro 

ciclo do Ensino Normal50. Curso, com duração de quatro anos, que objetivava a formação de 

regentes de ensino primário. Em 1949 foi aberto o curso de segundo ciclo, com três anos de 

formação. A diferença entre os dois ciclos, para Otaíza Romanelli (2005), se justifica pelo 

maior grau de especialização do segundo, composto por disciplinas como Biologia 

Educacional, Psicologia Educacional, Higiene e Puericultura, Metodologia do Ensino 

Primário, Sociologia Educacional, entre outras. 

 Marlene de Fáveri (1997) ao estudar a criação e as práticas instituídas no Bloco dos 

XX durante seus trinta anos de existência – 1930 a 1960 – identificou esse como um espaço de 

sociabilidade da elite itajaiense em que “moços para um bom partido” eram produzidos e se 

produziam como tal. O clube era exclusivamente masculino. As moças só podiam participar 

de eventos como bailes de gala e concurso de misses. 

 Tornar-se um “bom partido”, segundo Fáveri (Ibid.), estava diretamente relacionado à 

constituição de enlaces matrimoniais com moças não menos “distintas”. Um dos 

espaços/práticas, por meio dos quais, essas moças da elite itajaiense se tornavam bons 

partidos era a Escola Normal São José.  

                                                 
49 Existia a partir da promulgação das Leis Orgânicas de Ensino (estabelecidas entre 1942-1946), dois tipos de 
estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. A equiparação e o reconhecimento consistiam em 
uma avaliação, por parte do governo federal, que concedia as instituições autorização para funcionar. Essa 
autorização era dada mediante verificação de que a organização do estabelecimento correspondia às condições 
necessárias de funcionamento estabelecidas na lei. As instituições equiparadas eram aquelas cuja autorização os 
igualava aos estabelecimentos mantidos pelo governo federal (BRASIL..., 1952).  
50 O Ensino Normal era um dos cursos que compunha o Ensino Médio, ou Ensino de Segundo Grau. Esta etapa 
da educação formal era composta ainda pelo Ensino Técnico Profissional (ensino industrial e comercial) e pelo 
Ensino Secundário. A matrícula em um desses cursos de ensino médio era possível, somente, depois de 
concluído o primeiro ciclo do ensino secundário (também chamado de ginasial), mediante comprovação de 
habilitação no mesmo (um exame obrigatório feito no final do curso ginasial). O processo regulamentação do 
Ensino Normal, fixação de normas para todo o território nacional, se deu no decorrer da década de 1940 e com a 
promulgação da Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei 8530 de 1946). Até então, eram aos Estados que 
competia a regulamentação e organização do mesmo. (BRASIL..., 1952). 
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Sobre a criação dessa escola normal, o Jornal do Povo, publicou em 1947 um artigo 

intitulado “Itajaí dá mais um passo no Terreno Educativo”. Desse reproduzimos algumas 

partes que permitem identificar os discursos que atravessam esse nível de ensino, que por sua 

vez definem um lugar para as moças da cidade: 

A Escola Normal é feita somente para os que pretendem ingressar no magistério... 
Que errônea asserção! A profissão perspícua dentre as profissões femininas é a de 
educadora, e se a mulher não for educadora na escola, sê-lo-á no lar ou fora dele 
[...] É na Escola normal que a jovem encontrará um terreno mais propício ao 
desenvolvimento de seus dotes morais e espirituais [...] Terá através de um Curso 
Normal bem orientado, uma compreensão mais clara de vida e de seu papel de 
mulher.   

 

 Às moças era atribuído um papel que se desenvolveriam ao longo do processo de 

escolarização na escola normal. Tornar-se uma boa educadora/mulher seria um processo 

natural e à escola era delegada a função de orientar essa trajetória. 

Para Fáveri (1997, p. 74), a Escola Normal São José (suas práticas) “reforçava 

[produzia] a função missionária e civilizadora, pois que, sendo professoras, iriam essas 

mulheres formar colméias obreiras, ensinar dentro das normas exigidas no preparo de bons 

cidadãos, disciplinados e ordeiros”. Mas, nem todas exerciam o magistério. Em geral, 

voltavam e reservavam-se: “as moças não trabalhavam, aquelas da sociedade não 

trabalhavam. No meu tempo não se trabalhava fora” (LIBERATO, APUD. FÁVERI, 1997, p. 

7651).   

Nesse sentido, entendemos que a instituição escolar colabora para a produção de 

posições de gênero. Posições que não dizem respeito a práticas diversas, mas a lugares de fala 

e onde emerge o sujeito sexuado e instituído hierarquicamente (SWAIN, s/d).  Os 

enunciados que abarcavam as práticas escolares nessa formação histórica tendem a reduzir a 

produção dos sujeitos masculinos e femininos ao âmbito das interações face a face – papéis 

que os indivíduos deveriam exercer em relação oposta ao “outro sexo”. Transformando o 

gênero – masculino e feminino – na realização daquilo que condiz com o sexo, que é 

entendido como um dado biológico.  

 As Irmãzinhas, também, mantinham a Escola Profissional Madre Paulina (noturna e 

gratuita) para operárias e domésticas52. Ali essas mulheres “podem se preparar melhor para a 

vida quer na seção de Corte, que na Alfabetização ou de Bordados” (JORNAL..., 1948).  A 

escola era gratuita, diferente dos demais cursos oferecidos – jardim de infância, escola 

primária e escola normal. 

                                                 
51 Entrevista com Afonsina Liberato, 1995. 
52 A Escola Noturna foi criada em 1944 (FELLER, 1997). 
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Percebe-se que a fabricação dos sujeitos femininos é atravessada por outras clivagens, 

neste caso destaca-se o grupo, ou, classe social as quais pertenciam. Viver a condição de 

operária e doméstica implicava em apreender algumas práticas, diferentes daquelas 

proporcionadas/exigidas das moças pertencentes às famílias mais distintas (elite).  

 A escola normal e a escola noturna não eram produtos das mesmas práticas e nem 

atendiam o mesmo público escolar. Contudo, é possível desenhar certa relação entre ambas, 

na medida em que a primeira atuava na produção da elite, a segunda formava a outra ponta 

dessa sociedade – a classe operária. Ambas forjadas por meio a ações de moralização53 e 

disciplinamento. E juntas contribuíam para a produção de uma cidade disciplinar permeada 

pelas divisões de classe e gênero. 

 Percebe-se que tanto para as moças filhas da elite como as operárias e domésticas o 

processo de moralização era permeado por discursos que fabricavam uma função e posição 

específicas para elas: o lar, a casa, mãe, esposa, operária, doméstica – uma identidade de 

gênero. As práticas escolares constituem as maneiras pelas quais as mulheres se produzem 

como sujeitos femininos, a partir de uma ordem discursivamente produzida e por meio de 

ações sobre si mesmas e sobre os outros (LOURO, 2004). 

 

1.2.2. O Ginásio São José e o ensino secundário feminino 

 

No ano de 1947 as irmãs criavam, anexo à escola normal, o Ginásio São José. Este 

ginásio atendia exclusivamente o público feminino. Era o único estabelecimento que oferecia 

o curso ginasial, ou seja, o primeiro ciclo do Ensino Secundário, na cidade de Itajaí. Era uma 

instituição privada e particular, portanto para freqüentá-la era preciso pagar uma anuidade 

dividida em parcelas mensais. Esse curso foi reconhecido pela Portaria Ministerial em 16 de 

fevereiro de 1948 (FELLER, 1997).  

No período aqui estudado esse nível da educação escolar era regulamentado pela Lei 

Orgânica do Ensino Secundário de 1942. O Decreto-Lei No 4244, produto daquilo que 

chamamos de Reforma Gustavo Capanema, instituía o ensino secundário como continuidade 

do ensino primário. Para Clarice Nunes (2000, p. 39) enquanto a “instrução primária pretendia 

cumprir um papel civilizador a instrução secundária se destinava a formar a elite ilustre e 

ilustrada [...] um curso de cultura geral e de cultura humanística, com o mesmo sistema de 

                                                 
53 Entendemos a moralização como um dispositivo que se objetiva instituir nos corpos determinadas maneira de 
se comportar a partir de um conjunto prescritivo de regras – código moral. Cf: FOUCAULT, M. 2006c. 
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provas e exames previsto na legislação anterior [Reforma Francisco Campos], mantendo a 

seletividade [...]”. 

 O Curso Secundário era composto por dois ciclos: o primeiro de quatro anos e o 

segundo com duração de três anos, subdividido em científico e clássico. Os estabelecimentos 

que oferecessem apenas o curso de primeiro ciclo eram denominados ginásio (o caso do 

Ginásio São José). Aqueles que além deste também dispunham do segundo ciclo eram 

nomeados de colégio. Daí, referir-se a eles como curso ginasial e colegial, respectivamente. 

Essa denominação era efetuada pelo governo federal que autorizava (ou não) o funcionamento 

das escolas secundárias (BRASIL..., 1952). 

As meninas que estudavam no Ginásio São José eram, assim como maioria das 

normalistas, filhas das famílias mais distintas – Konder, Bornhausen, Heusi, Muller, Boemer, 

Liberato, entre outras. Muitas delas ao concluírem o primeiro ciclo do Secundário eram 

encaminhadas ao Colégio Coração de Jesus54 (Florianópolis) para fazer o curso normal ou 

ainda, concluir o curso secundário, já que em Itajaí não havia instituição que oferecesse o 

segundo ciclo – curso científico ou clássico. (FÁVERI, 1997).   

Percebe-se que em pouco menos de uma década a congregação das Irmãzinhas da 

Imaculada Conceição estendeu suas ações a todos os níveis da educação escolar – jardim de 

infância, curso primário, curso pré-ginasial55, curso ginasial e escola normal. Ao mesmo 

tempo em que se estabelecia na cidade e legitimava seu trabalho o São José se construía como 

uma escola, exclusivamente, de e para meninas. Apenas o curso primário elementar atendia 

meninos. 

Localizado no centro da cidade em um terreno com mais de 4.000 metros quadrados, 

ocupando uma quadra entre Av. Marcos Konder e a Av. Sete de Setembro, essa escola se 

tornava um símbolo da “educação feminina catarinense”. Sobre a ampliação das obras do 

Ginásio se falou: “O Velho casarão amarelo tomou novo aspecto. Ao seu lado ergueu-se um 

novo e moderno edifício de linhas sóbrias, mas, arrojadas, englobando-o num dos mais belos 

conjuntos arquitetônicos de Itajaí” (ANUÁRIO..., 1959). Novo edifício que além de 

contribuir para identificar o Colégio São José como escola de meninas, mas antes de tudo uma 

escola feminina e católica. 

                                                 
54 Essa instituição funcionava sob regime de internato e seu caráter altamente elitista o transformava em meio 
para distinguir-se das demais (BÓPRE, 1989). 
55 Curso pré-ginasial correspondia aos cursos de preparação para o Exame de Admissão. Esse exame era feito 
após a conclusão do curso primário. Somente mediante aprovação nesse exame era possível efetuar a matrícula 
no primeiro ciclo do Ensino Secundário (BRASIL..., 1952). 
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Parafraseando Gilles Deleuze (1998, p.41), o Ginásio São José diz respeito ao visível: 

“ele próprio constitui uma visibilidade, é um regime de luz antes de ser uma figura de pedra”. 

Uma máquina de visibilidade que faz ver, dentro de uma formação histórica e culturalmente 

estabelecida, uma educação específica para um determinado grupo de indivíduos – as 

mulheres das classes mais abastadas. 

Para os meninos, até o final dos anos quarenta do século XX, não havia uma escola 

secundária. As linhas que seguem abordarão o processo de emergência do ensino secundário 

masculino na cidade de Itajaí. 
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CAPÍTULO II 

“A NOSSA ESCOLA SECUNDÁRIA”  

 

 

Desde o início da década de 1940 a cidade de Itajaí parecia estar muito bem 

resguardada quando se tratava da educação secundária para as meninas. E mais 

especificadamente daquelas famílias cujo capital econômico possibilitava a matrícula de suas 

filhas no Ginásio São José. 

Até final da década de 1940 os meninos e moços que desejassem cursar o ensino 

secundário (primeiro e/ou segundo ciclo) precisavam se deslocar para outras cidades. As 

famílias que podiam financiar os estudos dos seus filhos os encaminhavam para Blumenau, 

Ginásio Santo Antônio, ou, Florianópolis, Colégio Catarinense56.  

As duas instituições eram administradas por padres, funcionavam sob o regime de 

internato e semi-internato, atendiam exclusivamente o público masculino e cobravam 

mensalidades, eram, portanto escolas privadas. Estudar nessas escolas era um “luxo 

aristocrático masculino57”. “O caráter privado dos colégios excluía compulsoriamente os 

filhos das famílias das classes populares [...] O projeto pedagógico era direcionado para o 

cultivo do capital cultural refinado”, contribuindo para a produção de maneiras de ser e fazer 

constitutivas das elites dirigentes (DALLABRIDA, 2006, p. 230).  

No Jornal do Povo eram comuns as notas que destacavam a vida escolar dos filhos da 

distinta gente. Anunciava-se a partida dos meninos e moços para outras cidades a fim de 

iniciarem o curso de ensino secundário. Ou ainda, noticiava-se a chegada daqueles que 

vinham passar as férias com a família. Igualmente, parabenizavam-se aqueles que haviam 

concluído o curso “com louvor e muita dignidade, glorificando o nome de Itajaí por onde 

passam”.  

Em um texto publicado no Anuário de Itajaí (1949, p. 31), o então prefeito Arno Bauer 

disserta sobre a educação escolar itajaiense e enuncia:  

Os pais mais abastados mandam seus filhos para cursos mais elevados nas carreiras 
civis ou eclesiásticas. Assim é que em Itajaí nasceram sete padres, entre eles um 
cônego e um bispo. Há também 10 bacharéis em direito. As demais assim se 

                                                 
56 O Ginásio Santo Antônio foi criado em 1932 pelos padres Franciscanos (DIEGOLI, 2006). O Ginásio 
Catarinense, até então uma instituição pública, passou para o comando da Companhia de Jesus em 1905 e até 
meados da década de 1940 era o único estabelecimento que oferecia os dois ciclos do curso secundário no estado 
de Santa Catarina (DALLABRIDA, 2001).  
57 A expressão “luxo aristocrático” para se referir ao caráter elitista do ensino secundário emergiu no “Anuário 
do Ensino do Estado de São Paulo de 1935-1936 (Dallabrida, 2001, p. 255). 
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dividem: 5 médicos; 2 oficiais do Exército; 1 oficial da Marinha; 2 químicos entre os 
quais uma mulher, D. Maria da Graça Vieira Santos; 2 engenheiros civis; um doutor 
em filosofia e alguns poetas e escritores, entre estes, duas mulheres – D. Otávia 
Regis Konder e Lausimar Lauss (grifos nossos).  

 

O texto de Arno Bauer não identifica, com exceção das mulheres, o nome daqueles 

que seguiram carreira eclesiástica ou civil. O destaque dado à profissão desempenhada pelas 

três mulheres citadas no texto mais do que evidenciar a presença das mesmas entre as 

carreiras citadas, afirma o caráter masculino que envolvia essa formação escolar. Entre as 

vinte e nove carreiras citadas, vinte e seis eram exercidas por homens. Correlativamente, 

podemos afirmar que aqueles que haviam concluído o ensino secundário eram 

predominantemente homens. 

Na formação histórica analisada o ensino secundário era o único curso pós-primário 

que preparava e dava direito ao acesso aos cursos superiores, diferenciando-se do ensino 

técnico-profissionalizante, considerado um ensino de nível inferior, que preparava mão-de-

obra para o ingresso imediato no mercado de trabalho, e dos cursos normais, que formavam as 

profissionais para o ensino primário58. Dessa forma, o ensino secundário constituiu-se, grosso 

modo, numa escolarização voltada para as classes abastadas (PILETTI, 1987; NUNES, 2002, 

p.10-13).  

Segundo Norberto Dallabrida (2006) a oferta de escolas destinadas ao público 

masculino havia crescido consideravelmente entre as décadas de 1930-1940. Dos oito 

ginásios que existiam no Estado de Santa Catarina, quatro eram dirigidos aos meninos e 

moços, três eram mistos e apenas um destinado ao público feminino (o Colégio Sagrado 

Coração de Jesus de Florianópolis)59.  

Mais do que se constituir em um ensino voltado para as classes abastadas, o Curso 

Secundário contribuía, sintomaticamente, para a fabricação de sujeitos masculinos, 

                                                 
58 A Lei Orgânica do Ensino Secundário previa, após a promulgação de decretos-lei no decorrer da década de 
1950, a transferência do ensino técnico-profissional para o curso secundário mediante exames de equivalência. O 
exame de adaptação permitia o aluno se transferir de um tipo de ensino para outro.  A primeira Lei de 
Equivalência, instituída em 1950, dava direito à matrícula no segundo ciclo secundário de alunos concluintes do 
primeiro ciclo comercial, industrial e agrícola. A segunda Lei de Equivalência, de 1953, estendeu aos concluintes 
do primeiro ciclo do ensino normal o ingresso no segundo ciclo secundário, sendo exigido para estes exames de 
complementação. Contudo, o ensino secundário permanecia a única porta de acesso a universidade, sofrendo 
alterações apenas no final dos anos cinqüenta. Aqueles que concluíam o Ensino Normal, segundo ciclo, 
poderiam cursar apenas a Faculdade de Letras ou Filosofia (BRASIL..., 1952). Sobre esse assunto cf: NUNES,C. 
O “velho” e “bom” ensino secundário: momentos decisivos. In: Revista Brasileira de Educação. n. 14, p.  1-26 . 
Mai/Jun/Jul/Ago 2000. NUNES, C. Escola e dependência. O ensino Secundário e a manutenção da ordem. Rio 
de Janeiro: Achiamé, 1980. 
59 Os dados apresentados por Norberto Dallabrida faz referência as instituições criadas no decorrer da década de 
1930-1945. O Ginásio São José abordado no primeiro capítulo não entrou em sua análise por ter sido criado em 
1947.  
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pertencentes em sua maioria aquilo que denominamos de elite. Pois, ao que concerne ao 

estado catarinense os ginásios e colégios existentes nesse período era destinado à formação 

escolar dos meninos provenientes desse grupo social.  

Dada a ausência de uma instituição secundária para os meninos e moços da cidade de 

Itajaí, essa etapa concernente a educação formal se restringia a uma parcela da sociedade. 

Como já pontuamos, só poderia cursar o ginasial e/ou colegial aqueles cujas famílias podiam 

enviar seus filhos para outras cidades. E este poder envolvia a propriedade/ produção contínua 

de certo capital cultural, econômico, social e simbólico. Logo, estamos falando da educação 

escolar dos filhos daqueles que vimos dissertando como a elite itajaiense. 

A relação entre ensino secundário e fabricação escolar de um grupo social específico é 

evidenciada no texto de Arno Bauer (1949, p. 31) citado anteriormente. Ele finaliza o texto 

dizendo que “os outros moços mais pobres procuram o mar para serem pilotos ou 

maquinistas”. Destarte, as profissões que poderiam exercer estavam vinculadas a formação 

escolar, ou melhor, a ausência dela. Enquanto alguns estudavam “fora” e formavam-se para 

exercer profissões diferenciadas, outros “viviam do mar” (Ibid.) 60. 

Contudo, em meados da década de quarenta do Século XX a ausência de um ginásio 

masculino se tornou um problema na cidade de Itajaí. A solução para tal problema se 

constituiu como responsabilidade de homens que compunham a elite itajaiense, que por sua 

vez entendiam que a educação escolar dos meninos deveria ser entregue a uma congregação 

católica. As linhas que seguem abordam a relação entre atores sociais específicos, a 

emergência do ensino secundário masculino e o desejo por uma educação católica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Com esta inferência queremos mostrar que o acesso ao ensino secundário acabava por viabilizar a escolha de 
determinadas profissões em detrimento de outras. Essa escolha não perpassava por aquilo que denominamos de 
livre arbítrio, mas estaria condicionado, segundo Pierre Bourdieu, ao habitus incorporado por meio do capital 
cultural em sua relação com os demais capitais. Contudo, este trabalho não pretende uma análise da relação entre 
escolarização secundária, trajetória escolar e escolhas profissionais. Pautados nessa perspectiva de análise 
destacam-se: BORDIEU, P(org). A miséria do mundo. Petrópolis: Editora Vozes, 2003. ALMEIDA, A. 
NOGUEIRA, M (orgs). A escolarização das elites: um panorama internacional de pesquisa. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2002. NOGUEIRA, M. ROMANELLI, R. ZAGO, N (orgs.) Família e escola. Trajetórias da 
escolarização em camadas médias e populares. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.  
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 2.1. Jogos políticos e a fabricação do ensino secundário masculino  

 

[...] Era quase crime falar-se em Ginásio nessa terra. Mas o povo sabia muito bem o 
que queria. Se uma tentativa falhava, puinha outra em prática. Até que se recorreu a 
uma sociedade anônima como único meio de levantar fundos que pudessem fazer 
face às despesas de instalação da nossa escola secundária (BAUER, 1949, p. 115, 
grifos nossos) 

 

 Em junho de 1936, por meio da Resolução Municipal N0 15, o então prefeito de Itajaí, 

Irineu Bornhausen, instituiu a criação de um ginásio municipal para atender o público 

masculino. Neste mesmo ano foram iniciadas as obras daquele que viria a ser denominado 

Ginásio Itajaí. “As paredes do edifício foram erguidas [somente] até a altura do 

madeiramento”, pois a construção do ginásio foi interrompida meses depois.  Segundo texto 

publicado no Anuário de 1949 (p. 115) a não conclusão das obras se deu por “por razões 

demais complexas e mesmo incompreensíveis” (ANUÁRIO..., 1949, p. 115).  

 Em entrevista o ex-prefeito Carlos de Paula Seára61, um dos envolvidos no processo de 

construção do ginásio masculino na década de 1940, declara que a não conclusão das obras do 

ginásio municipal foram paralisadas porque “Irineu não pode terminar seu mandato, 

surpreendido que foi pelo golpe de Estado em 1937”.  

 Com o decreto do Estado Novo as casas legislativas foram fechadas, o que levou 

Irineu Bornhausen a perder o posto de prefeito. Contudo, Nereu Ramos, nomeado interventor 

estadual, convidou-o para permanecer como prefeito de Itajaí. O convite feito por Ramos 

fazia parte, como sugere Abdón Fóes (1959), de uma estratégia de aproximação entre as 

Famílias Ramos e Konder62.   

 Mostramos no primeiro capítulo que Konder e Bornhausen eram as famílias com 

maior destaque no cenário político-partidário no que tange a oposição a Getúlio Vargas e ao 

Partido Liberal, que por sua vez tinha como mais importante aliado em terras catarinenses a 

família Ramos. A tentativa de aproximação teria fracassado porque as reivindicações feitas 

pelos Konder para o estabelecimento de possíveis alianças teriam sido “muito exigentes” 

(Fóes, 1959, s/p.). Diante disso, Irineu Bornhausen solicitou a demissão do cargo de prefeito, 

autorizado no início de 1939.  

 A saída de Bornhausen do governo municipal parece ter implicado diretamente na 

paralisação da construção do ginásio municipal, projeto idealizado por ele. Mesmo assim, 

solicitou-se que a conclusão da obra e a instalação do Ginásio Itajaí ficassem a encargo do 

                                                 
61 Entrevista concedida a Edson D’Ávila em 4 de junho de 1992.  
62 Irineu Bornhausen era filho de Marcos Konder (Sênior) com Adelaíde Flores (BARRETO, 1997). 
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governo estadual, que “nunca se dispôs a tal. Questões políticas entravaram o processo” 

(Seára, 1992, s/p.).  

 O projeto de criação do ginásio foi arquivado, porém o edifício construído para tal fim 

ficou “exposto a devastação do tempo” por menos de um ano (ANUÁRIO..., 1949, p. 115). O 

prédio onde se instalaria o ginásio foi parcialmente concluído e ocupado pelo 360 Batalhão do 

Exército que se alojou na cidade no decorrer do ano de 1939. A posição geográfica de Itajaí se 

tornou estratégica para o cenário que se desenhava com o advento da Segunda Guerra 

Mundial.  

Os registros sobre a primeira tentativa de criar um ginásio masculino são rarefeitos. 

Ao que tudo indica falar em ginásio “era [mesmo] crime nesta terra” (Ibid.,1949). Abordar 

esse assunto parecia tocar em questões que deveriam ser silenciadas, ou, até mesmo 

esquecidas. Supomos que os impasses que envolviam a efetivação do ginásio eram permeados 

por lutas político-partidárias, dado o cenário que se configurava em meados da década de 

1930 e no decorrer da década de 1940.  

Ao longo da administração municipal de Francisco de Almeida, prefeito que assumiu 

o lugar de Irineu Bornhausen e nas administrações subseqüentes63 várias teriam sido as 

solicitações para que essa iniciativa fosse retomada. Porém, a prioridade dos governos 

municipais, no que tange ao campo educacional, se voltava para a educação primária, como 

mostramos anteriormente. 

As reivindicações para o estabelecimento do ensino secundário aumentaram no 

decorrer da década de 1940. Havia, segundo o ex-prefeito Carlos de Paula Seára, “um grande 

reclamo popular pela criação de um ginásio”.   

Sidney Santos, historiador itajaiense, (2000, p.40) em um artigo sobre Genésio 

Miranda Lins e seu envolvimento com a educação itajaiense, infere que “o funcionamento de 

um ginásio masculino na cidade constitui-se verdadeira epopéia, algo parecido com a 

implantação do ensino superior em meados de 1960”. O adjetivo atribuído ao processo que 

levou a criação da escola secundária para os meninos – epopéia – deve-se ao fato de que foi 

preciso doze anos para que a mesma fosse aberta, mas não somente. 

                                                 
63 Francisco de Almeida, 1939-1945. Em decorrência de problemas de saúde Almeida deixa a prefeitura e  
Abdon Fóes assume o cargo atendendo a pedido de Nereu Ramos (Fóes era partidário de Vargas). Com o 
término da Segunda Guerra foram realizadas eleições municipais em todo o país, assim a permanência de Fóes 
no governo do município durou três meses. Nesse contexto Fóes, Arno Bauer e Heitor Liberato fundaram o 
Partido Social Democrático. Com a deposição de Vargas as eleições não aconteceram e foi nomeado prefeito 
Júlio Teixeira. Com a eleição de Eurico Gaspar Dutra para presidente da República, foi nomeado Udo Deeke 
como interventor de Santa Catarina. O interventor convidou Abdon Fóes para assumir a prefeitura de Itajaí, 
ocupando o cargo até a realização das eleições municipais em 1946. Nesse ano foi eleito Arno Bauer, do PSD, 
seu mandato foi concluído em 1950. 
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O sinônimo de epopéia, segundo consta no dicionário Aurélio (1993, p.215), é “poema 

longo sobre assunto grandioso e heróico”. O adjetivo conferido por Santos (Op.cit.) produz 

um efeito de verdade acerca desse processo também encontrado em outras narrativas que 

objetivam contar a história da educação de Itajaí. Epopéia, batalha, luta e guerra são 

enunciados continuamente acionados quando o assunto é o processo de criação do ginásio 

masculino.  

Esses discursos fabricam uma narrativa linear cujo efeito é a idéia de continuidade 

entre a primeira iniciativa (projeto de Irineu Bornhausen, 1936) e as tentativas posteriores, 

transformando-as na concretização de um “sonho antigo, protelado por doze anos”, 

Concomitantemente, a produção dessa narrativa heróica Genésio Miranda Lins, diretor-

presidente do Banco INCO, desponta como o itajaiense que tomou a frente desse projeto, 

liderando e buscando viabilizar aquilo que até então não passava de um “reclamo popular” 

(ANUÁRIO..., 1949, p. 115).  

 

2.1.1. Personagens da distinta gente – Genésio Miranda Lins e a comissão promotora do 

ginásio masculino  

 

O envolvimento de Genésio Miranda Lins64 com o institucionalização do ensino 

secundário na cidade de Itajaí foi atribuído ao seu tino para as questões sociais e políticas, 

característica que o fazia dele um grande “empresário e homem público” (Lenzi, 2000)65. 

Gustavo Konder66, em um artigo publicado no Jornal do Povo em dezesseis de setembro de 

1973, nos ajuda a identificar como as práticas67 de Lins eram percebidas: 

                                                 
64 Genésio Miranda Lins nasceu em 26 de agosto de 1903, filho de Eduardo Pessoa Lins e Maria Julieta Miranda 
Lins. Seu pai era nordestino, natural da cidade de Escada, pequeno município do Estado de Pernambuco. Julieta 
era filha de Eduardo Dias Miranda e Maria Leocádia Miranda, “gente antiga da cidade de Itajaí” (Lins, 2000, p. 
49). Com quatorze anos empregou-se no Banco Nacional do Comércio. Algum anos depois Lins foi promovido à 
gerente da agência. Em 1934 foi convidado por Irineu Bornhausen e Otto Renaux para ser o executivo do projeto 
que visava à criação do Banco Indústria e Comércio de Itajaí – Banco INCO. Devido sua experiência 
profissional Lins ocupou os cargos de diretor executivo e presidente. Sua atuação também se estendeu a outros 
equipamentos que configuravam a cidade de Itajaí: foi vereador municipal, deputado federal, senador, atuou 
como presidente da Associação Comercial e Industrial de Itajaí e presidiu a importante sociedade recreativa 
Clube Guarani (Lins, 2000).  
65 A antropóloga Adriana Piscitelli (2004, p. 175) aborda em suas pesquisas as narrativas sobre empreendedores 
brasileiros. Em seus trabalhos a antropóloga analisa como os atributos destes homens são masculinizados nos 
textos que buscam contar as histórias de vida dos mesmos. Para Piscitelli as atividades e iniciativas desses 
homens são associadas a um modelo de masculinidade que versa sobre a virilidade, agressividade, heroísmo, 
progresso. Características que, segundo as narrativas, teriam viabilizado o sucesso empresarial, transformando-os 
em “homens a frente do seu tempo”. Esse mesmo discurso é perceptível nos textos e livros que abordam a vida e 
os feitos de Genésio Miranda Lins. Aquilo que o identifica como um “grande itajaiense” é permeado por 
discursos que produzem, continuamente, certa masculinidade.  
66 Gustavo Konder é filho de Marcos Konder (Júnior). Ele e sua família se mudaram para o Rio de Janeiro na 
década de 1930 quando Vargas ganhou as eleições. A Família Konder era partidária de Washington Luís e foi 
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A luta pela concretização da desejada escola começou a cargo do Sr. Genésio 
Miranda Lins [...] Lins sabia da necessidade de ampliar as possibilidades da 
juventude, abrindo-lhes novos horizontes com uma carreira estudantil. O Ginásio 
tornou-se seu grito de guerra contra nosso despreparo e conseqüentemente 
subdesenvolvimento da época (grifos nossos).  

 

As palavras de Gustavo Konder instituem Genésio Lins como aquele que concretizou 

a desejada escola, por compreender o que seria importante para os jovens e principalmente 

para a cidade de Itajaí. Esse enunciado, assim como os demais que tratam da vida de Lins, 

contribui para produzi-lo como sujeito68. Nessa perspectiva, mais do que entendermos as 

práticas acionadas por ele como inéditas e originais, é preciso pensá-las como produtos das 

redes discursivas concernentes a formação histórica no qual estava inserido e que, 

conseqüentemente, o constituíam.  

Genésio Miranda Lins liderava um grupo de homens do qual faziam parte: Irineu 

Bornhausen, Érico Scheffer, Nestor de Souza Schiefler, Arno Bauer e Carlos de Paula Seára. 

Profissionais liberais, banqueiros, industriários, envolvidos com o cenário político-partidário 

como era o caso de Bornhausen, Lins, Bauer e Seára. Os dois últimos foram prefeitos de Itajaí 

pela coligação PSD/PTB, em 1946 e 1956 respectivamente. Lins por sua vez era filiado da 

UDN e foi vereador do município. Bornhausen ex-prefeito da cidade foi governador de Santa 

Catarina (1951-1956) e senador da república (1959-1967). Nestor Schifler e Érico Scheffer 

eram membros da Loja Maçônica Acácia e importantes comerciantes. Todos foram sócios, em 

algum momento de suas vidas, do Bloco dos XX (FÁVERI, 1998).  

Em comum esses homens tinham além do interesse de fazer funcionar o tão almejado 

ginásio, o envolvimento, direto ou indireto, com as atividades do Banco INCO.  Lins, como já 

foi dito, era diretor-presidente, Arno Bauer foi suplente do conselho fiscal e Carlos de Paula 

Seára, Nestor Schiefler e Érico Scheffer eram acionistas do banco. Schiefler figurava entre os 

maiores acionistas.  

                                                                                                                                                         
perseguida após o Golpe de 1937. Gustavo Konder voltou a Santa Catarina, Itajaí/Blumenau no final da década 
de 1940 (http://www.vitruvius.com.br/entrevista/konder/konder_2.asp) 
67 Entendemos o conceito de práticas a partir do que é proposto por Michel Foucault em seu texto “O uso dos 
prazeres e as técnicas de si”. Ou seja, “um conjunto de maneiras de fazer mais ou menos pensadas através das 
quais se delineia simultaneamente o que constituí o real para aqueles que procuram pensá-lo, e a maneira como 
aqueles que se constituem como sujeitos capazes de conhecer, analisar e eventualmente modificar o real” (2006c, 
p. 238). 
68 Com relação à produção dos sujeitos nos apropriamos das leituras de Foucault (2006a, 2000), que entende 
esses como descentrados, produtores e produtos dos discursos e que ocupam lugares na ordem discursiva. São os 
discursos (relações poder-saber) que delimitam os campos de atuação dos indivíduos os constituindo em sujeito 
de, ou seja, o sujeito nunca é constituinte. Quando falamos em produção de sujeitos estamos dizendo, também, 
que este o processo que vincula o sujeito ao corpo. Desta forma, os modos de subjetivação são os processos 
pelos quais o sujeito, governando a si mesmo, constitui um lugar para si a partir de técnicas que o incitam a agir 
sobre sua alma e corpo, pensamento e conduta, fabricando sua subjetividade. 
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A cartografia dessa comissão tem a intenção de identificar os envolvidos com o 

processo que levou ao aparecimento do ginásio masculino na cidade de Itajaí. Entendendo-os 

como sujeitos produzidos por estas práticas (discursivas e/ou não discursivas). Mas não 

somente. Acreditamos a função-sujeito e a posição-sujeito exercidas nos equipamentos 

sociais, econômicos e políticos influenciaram, ou melhor, foram primordiais na constituição 

dos objetivos que esse grupo visava concretizar/alcançar com a implantação de um modo de 

educação escolar69 específica – ensino secundário masculino e como veremos adiante, privado 

e católico. 

 A ausência de uma escola secundária (e de investimentos nesse nível de ensino) seria 

a causa do “despreparo e conseqüentemente subdesenvolvimento da época” e a criação da 

mesma implicaria diretamente na reversão dessa situação. Os discursos acerca do ginásio 

masculinos foram permeados, continuamente, por enunciados que instituiu a educação escolar 

como maquinaria70 necessária para a fabricação de indivíduos que auxiliariam, por sua vez, no 

desenvolvimento da cidade.  

 Porém, investir na criação e no estabelecimento do ginásio masculino não forjaria 

somente o futuro – ampliar os horizontes da juventude – ou ainda, formar aqueles que 

mudariam a situação de subdesenvolvimento da cidade. A existência de uma escola de ensino 

secundária significaria que a cidade não viveria mais sob a penumbra do despreparo. 

Entendemos esses discursos como constituídos por práticas que entendem a instituição e a 

escolar como redentoras da sociedade. Discurso moderno e iluminista (Ó, 2003). 

 

 

 

 

                                                 
69 O uso do termo modos de educação é proposto por Julia Varela e também desenvolvido por André Petitat, 
ambos sociólogos da educação. Para Varela o uso deste conceito consiste em olhar a educação escolar em termos 
produtivos (produção do social), como estratégia da moderna “arte de governar”. Ao analisar os modos de 
educação da Espanha do século XVI, constata que, naquele momento, foram colocados em prática “programas 
educativos diferenciados” para infâncias específicas como as da nobreza cortesã, das classes médias e classes 
populares (VARELA, 1983, p. 11-12). André Petitat (1994) também compartilha da convicção de que a escola 
contribui para produzir a sociedade e que os modos de escolarização estão conectados com suas realidades 
históricas.  
70 Os sociólogos espanhóis Julia Varela e Fernando Alvarez-Uria (1992, p.69), inspirados nas reflexões de 
Michel Foucault, propõem aprender os modos de escolarização como parte de uma maquinaria de governo da 
infância e da adolescência. Esta maquinaria “não apareceu de súbito, mas ao invés disso, reuniu e 
instrumentalizou uma série de dispositivos que emergiram e se configuraram a partir do século XVI”, tais como: 
a definição de um estatuto da infância e da adolescência; a emergência de um espaço específico destinado à 
educação; o aparecimento de um corpo de especialistas; a destruição de outros modos de socialização; a 
institucionalização da escola (obrigatoriedade escolar).    
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2.1.2. A procura por uma congregação católica  

 

No início da década de 1940, Genésio Miranda Lins tomou a frente de projeto de 

criação de um ginásio masculino. Era preciso, entretanto, encontrar quem desejasse 

administrar e dirigir o ginásio. Para tanto, Lins fez contatos com algumas congregações 

católicas convidando-as para que assumissem o ginásio. As congregações procuradas por Lins 

foram: os Maristas, a Ordem do Sagrado Coração de Jesus, a Ordem dos Franciscanos, a 

Ordem dos Redentoristas. Nenhuma delas aceitou o convite para administrar o ginásio71 

(AZZI, 1997). 

Em 1943 o padre salesiano Ângelo Moser, recém-ordenado sacerdote, celebrou missa 

festiva em Itajaí. Seus quatro irmãos moravam na paróquia da cidade. “Falou-se naquela 

ocasião sobre a necessidade de um colégio em Itajaí, já que meus manos estavam 

acostumados com o colégio São Paulo de Ascurra” (MOSER, 1979, s/p.)72. A conversa sobre 

a necessidade de construir um colégio se deu entre esse padre salesiano, Genésio Miranda 

Lins e o Padre Vandelino Hobbold, então pároco de Itajaí. O encontro parece ter despertado o 

interesse de Genésio Lins para que o futuro ginásio fosse entregue aos padres da Sociedade 

São Francisco de Sales. Interesse apoiado veementemente pelo padre salesiano Ângelo 

Moser.  

 Em 1945 Lins enviou uma correspondência ao Inspetor Salesiano Pe. Orlando 

Chaves73 apresentando uma proposta para que os padres dessa congregação assumissem o 

ginásio masculino que ele e o grupo de homens citados anteriormente desejavam abrir em 

Itajaí. Reproduzimos abaixo a carta enviada em 27 de agosto: 

Prezado Reverendo, 
Há coisa de dois meses foram lançadas à subscrição pública, em Itajaí, as ações de 
uma sociedade anônima, destinada à construção de um ginásio nesta cidade, com 
um capital de Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), tendo sido subscrita, até 
hoje, a importância de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).  

                                                 
71 Não encontramos documentos que nos ajudassem a entender porque essas congregações não aceitaram a 
proposta de Genésio Miranda Lins. 
72 O Ginásio em Ascurra foi aberto em 1953. Acreditamos que quando Padre Moser fala que seus irmãos 
estavam acostumados com o colégio de Ascurra ele esteja fazendo referencia ao aspirantado, que preparava os 
meninos para as vocações religiosas (aberto em meados da década de 1940). 
73 O inspetor Orlando Chaves era responsável pela Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora, situada em São Paulo. 
Sob sua jurisdição estavam os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Os estados do sul eram coordenados pela visitadoria de Rio do Sul, contudo todas as decisões a 
serem tomadas acerca da obra salesiana nessas regiões perpassavam pelas mãos do inspetor paulista. Em 1958 a 
visitadoria de Rio do Sul foi desmembrada da inspetoria de São Paulo e transferida para Porto Alegre. Em 1963 
essa foi transformada em inspetoria, denominada Inspetoria São Pio X. A transformação de uma visitadoria em 
inspetoria depende do número de comunidades atendidas e do número de salesianos pertencentes à mesma. Os 
documentos utilizados nessa pesquisa, concernentes aos salesianos, encontram-se atualmente na Inspetoria São 
Pio X. Em alguns documentos a Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora é referenciada como Inspetoria Salesiana 
do Sul do Brasil. 
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É pensamento da comissão promotora desse movimento, entregar a direção e 
exploração do educandário a uma ordem religiosa, motivo pelo que tomo a 
liberdade de vir à presença de V. Revma., a fim de saber se V. Revma. Estaria 
disposto a aceitar a direção exclusiva do Ginasio, subscrevendo, porém, a 
importância que ainda falta para integralizar o capital, de Cr$ em ações da 
Sociedade.  
Caso essa nossa proposta não seja de forma alguma interessante a V. Revma., 
estamos dispostos a estudar quaisquer outras condições que porventura nos forem 
apresentadas, e que seja de molde a solucionar o problema que no momento mais 
nos preocupa, da direção do ginásio. 
A obra em referência foi acolhida com o maior entusiasmo, por todas as classes 
sociais de Itajaí, pois que esta é uma das raras cidades do nosso Estado, que não 
possui uma escola secundária, não obstante com uma população de 12.000 almas.  
Aguardando com o máximo interesse uma breve resposta de V. Revma., proposta 
que esperamos venha ao encontro dos nossos anseios, apresentamos-lhes os nossos 
respeitosos agradecimentos, subscrevemo-nos mui atenciosamente (grifos nossos). 

 
  A situação de Itajaí frente às demais cidades catarinenses é utilizada como 

justificativa para tal empreendimento, como também, para que o inspetor aceitasse 

encaminhar um grupo de padres salesianos para administrar e dirigir o ginásio. Igualmente, 

nesse jogo discursivo constitutivo da carta encaminhada por Lins é possível identificar 

enunciados que entendem a educação escolar como meio para transformar e aperfeiçoar a 

sociedade/cidade. Assim, a ausência de uma instituição desse porte era um problema a ser 

resolvido. Daí, todas as classes apoiarem a obra empreendida por esse grupo que, por meio de 

uma sociedade anônima, objetivava financiar a construção e instalação do ginásio.  

 Contudo, o povo (“todas as classes”) acionado nos enunciados que constituem as 

práticas que atravessam o processo de estabelecimento do ginásio masculino não podem ser 

entendidos como uma realidade previamente dada. Ou seja, não há um povo que unido 

construí essa escola. Ele é produzido nas e por redes discursivas e entendido como uma 

regularidade enunciativa – que parece permear todos os discursos que constituem a formação 

do ensino secundário em Itajaí. 

O enunciado é um tipo muito especial de ato discursivo: ele separa dos contextos 
locais e dos significativos triviais do dia-a-dia, para constituir um campo mais ou 
menos autônomo e raro de sentidos que devem, em seguida, ser aceitos e 
sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem – seja em função do seu 
conteúdo de verdade, seja em função daquele que praticou a enunciação, seja em 
função da instituição que o acolhe (Veiga-Neto, 2003, p. 114).  

 

Os enunciados que atravessam a carta escrita por Lins foram produzidos por uma rede 

discursiva que constitui aquilo que poderia ou não ser dito em matéria de educação escolar 

(secundária). Enquanto um sujeito autorizado a falar sobre a história dos salesianos nessa 

cidade, o inspetor articula uma narrativa em que enunciados são postos em circulação 

produzindo um lugar para o povo, fabricando este como sujeito de discurso. Assim, o povo é 
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instituído como aquele que desejou que os salesianos viessem para Itajaí e que teria lutado 

para que isso acontecesse.  

Produto de uma prática discursiva esse texto delimita uma verdade sobre esse 

acontecimento ao mesmo tempo em que a produz. Parece-me que o povo é ativado como 

maneira de legitimar a necessidade de uma instituição escolar secundária católica. Contudo, 

esse enunciado não é a tradução de uma “origem individual e autônoma de um ato que traz à 

luz uma verdade” (VEIGA-NETO, 2003, p.113). Faz parte de um conjunto de práticas e 

enunciados que constituem a educação escolar nessa formação histórica.  

O uso, constante do “povo” como aquele que reclamava e apoiava a criação do ginásio 

em Itajaí parece ser acionado como forma de legitimar o projeto empreendido. Uma 

regularidade enunciativa “que atualiza as relações de força” e que compunha o dispositivo 

escolar (DELEUZE, 1998, p. 87).  

Toda relação de forças é uma relação de poder. Quando falamos na atualização de 

forças queremos afirmar o caráter produtivo que permeia e constitui o processo de emergência 

dessa instituição escolar masculina. O grupo social envolvido com esse processo o faz porque 

era constituído por táticas eficazes que asseguravam o exercício de poder. E quando, 

discursivamente, o povo ou “todas as classes” eram acionados, essas relações de poder se 

atualizavam e legitimavam as práticas postas em circulação para atingir o fim almejado – criar 

um ginásio católico para meninos. 

Em nome de “todas as classes” que a “comissão promotora desse movimento” 

objetivava “entregar a direção e exploração do educandário a uma ordem religiosa” (LINS, 

1945). No entanto, a cidade de Itajaí não era composta apenas por católicos e muito menos 

estava em sua totalidade representada nessa comissão. Nesse sentindo, afirmamos que a 

fabricação de uma instituição escolar está diretamente vinculada ao modo de educação escolar 

ansiado por aqueles que participam desse processo. Mesmo quando este é enunciado como 

engendrado e apoiado por “todos”.    

A carta escrita por Lins evidência o interesse em uma ordem religiosa assumisse a 

direção do ginásio. Esse desejo foi tamanho ao ponto da comissão promotora se disponibilizar 

a ouvir e estudar quaisquer propostas que por ventura a Sociedade São Francisco de Sales 

fizesse. Entretanto, não houve resposta por parte do inspetor Orlando Chaves. Em outubro, 

depois do envio da primeira carta, um telegrama foi encaminhado a esse inspetor, insistindo 

no assunto:  
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Carta de 27 de agosto endereçada padre doutor Orlando Chaves não foi respondida. 
Dado interesse urgente, gostaríamos saber se referida foi entregue, e qual a 
disposição daquele prelado perante nossa proposta. Ginásio Itajaí – Genésio Lins 
(grifos nossos). 

 

Esse telegrama também não foi respondido. Cabe aqui ressaltar que, diferente da carta 

enviada em agosto, Lins assina como representante do Ginásio Itajaí. Isso nos permite inferir 

que a escola seria aberta com ou sem o aceite dos padres salesianos. Embora o ginásio se 

constituísse apenas em um edifício parcialmente acabado, dar a ele um nome sugere a futura 

implantação do mesmo. 

 

2.1.2.1. Educação escolar, Sociedade São Francisco de Sales e Igreja Católica – 

cartografia do silêncio salesiano 

 

O silêncio do inspetor salesiano Orlando Chaves para com as investidas feitas por 

Genésio Lins, em nome do futuro Ginásio Itajaí e de sua comissão promotora, estava 

diretamente relacionado aos objetivos traçados para a obra salesiana em território catarinense.  

Padre Ângelo Moser em um texto publicado no ano de 1973 – Alguns dados sobre a 

fundação do Colégio Salesiano Itajaí – apresenta indícios que nos ajudam a pontuar os 

motivos pelos quais a Sociedade São Francisco de Sales não aceitou o convite para assumir o 

ginásio que Lins e a comissão promotora do mesmo objetivavam construir. Nesse texto ele 

narra uma conversa com Genésio Miranda Lins sobre a necessidade de efetivar a criação do 

ginásio masculino. Padre Moser sugeriu que Lins falasse diretamente com o inspetor. Nesse 

encontro o Padre Orlando Chaves teria dito: “meu plano é só fundar casas de formação”. 

 A emergência das obras salesianas em território catarinense se deu no decorrer da 

década de 1910 e constituiu parte do processo de reforma da Igreja Católica nesse estado. A 

reforma estrutural pela qual passou essa instituição no Brasil apresentou seus efeitos em Santa 

Catarina nos últimos anos do século XIX. Em Florianópolis, capital do estado, o campo 

religioso era marcadamente luso-brasileiro até o início do século XX. 

 Nas primeiras décadas do regime republicano a Igreja Católica passou por uma 

profunda reestruturação institucional, vinculada a Santa Sé, cujo traço mais visível foi o 

crescimento expressivo do número de dioceses. Cada estado brasileiro passou a ter no mínimo 

uma diocese, que centralizava as ações pastorais em consonância com as determinações da 

Cúria Romana e do episcopado brasileiro (DALLABRIDA, 2005). 
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Nas últimas décadas do século XIX a Igreja Católica passou por um processo de 

reestruturação de suas práticas, denominado Ultramontanismo (RÉMOND, 1974). Em 1864, 

com a publicação da Quanta Cura e do Syllabus Errorum, a postura doutrinária da Igreja fica 

clara ao apontar como erros modernos o racionalismo, o socialismo e a separação da Igreja 

com o Estado.  

Dessa forma, os papas Pio IX (1846-1876) e Leão XIII (1878-1903) direcionam suas 

ações ao trabalho missionário, à nacionalização do clero em áreas tradicionalmente 

interessantes ao continente europeu (ex-colônias latino americanas ou pretensões imperialistas 

na África e na Ásia). Além da imposição de reformulação dos conteúdos do apostolado 

católico, frente à concorrência dos protestantes nos serviços educacionais e assistenciais. 

 Essas mudanças objetivavam unificar a atuação católica. No Brasil, esse 

posicionamento acarretou uma “postura marcadamente patrimonialista quer em nível de 

treinamento dos futuros dignitários, do estilo e orientações do mando episcopal; quer da 

partilha do território brasileiro entre as congregações mais dependentes e leais ao vaticano” 

(MICELI, 1988, p. 13).  

A necessidade de manter-se enquanto uma instituição e aumentar o número de fiéis 

implicaram na elaboração de novas estratégias por parte da Igreja Católica para a propagação 

de sua fé. Este modo mais austero e conservador de catolicismo procuravam produzir fiéis 

disciplinados, piedosos, ordeiros e submissos à hierarquia eclesiástica e civil. Como também,  

praticantes dos sacramentos, que deveriam ser ministrados exclusivamente pelo clero. 

Augustin Wernet (1991) enuncia esse movimento como a transição do catolicismo iluminista 

para o catolicismo romanizado. 

 Este movimento, europeização do clero e das práticas católicas, se estabeleceu 

compondo uma gradativa e segura aproximação entre o clero e as elites políticas. Esta 

aproximação trazia consigo as preocupações de uma de um grupo desejoso por remodelar as 

condutas a partir da criação de instituições de caráter educativo e disciplinar. Para tanto, 

instituiu profícuas relações com ordens e congregações católicas as tornado responsáveis por 

hospitais, orfanatos, escolas paróquias, etc. 

 Apesar de algumas tensões, o episcopado brasileiro aceitou o regime republicano, mas 

posicionava-se contrário ao caráter laico do sistema público de ensino, “porque acreditava que 

ele agredia a fé católica da maioria do povo brasileiro” (DALLABRIDA, 2005, p. 77). Assim, 

com a exclusão do ensino religioso das escolas públicas, a Igreja Católica articulou-se para 

formar uma rede de escolas católicas. E para tanto estabeleceu relações com as elites estaduais 
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que corroboravam com suas práticas. Destarte, as elites e a Igreja Católica estabeleceram 

laços vantajosos para ambos, na medida em que seus projetos se correspondiam. 

 Os membros das congregações católicas que imigraram para o Brasil e para Santa 

Catarina, geralmente estavam imbuídos de forte fervor missionário e acreditavam que eram 

enviados com o dever de ensinar a verdadeira doutrina cristã, contribuindo, assim, para 

construir o catolicismo romanizado. Algumas congregações imigraram com o intuito de 

atender espiritualmente colônias de imigrantes europeus, outras visavam à catequização dos 

indígenas e maioria delas atuou na reconversão dos brasileiros à fé católica romanizada. Esses 

grupos de religiosos contribuíram no trabalho litúrgico e catequético nas paróquias e criaram 

várias redes de instituições (assistências e educativas). Foram poucas as congregações 

católicas, masculinas e femininas, que não se envolveram com instituições escolares (AZZI, 

1990). 

 Com a criação da Diocese de Curitiba, em 1892, cuja jurisprudência abrangia os 

territórios de Santa Catarina e Paraná, iniciou-se o projeto de romanização do clero 

catarinense.  A organização da Igreja Católica de Santa Catarina foi levada a diante pelo 

clero secular. A partir da metade da década de 1910 congregações e ordens religiosas foram 

atraídas para o estado, destacando: Padres do Sagrado Coração de Jesus (1903), Companhia 

de Jesus (1905), Ordem de São Francisco (1908). Foi neste cenário que os padres salesianos 

chegaram a Santa Catarina. 

 A predominância de padres alemães (Franciscanos) nas colônias de origem italiana 

gerou certo desconforto entre os imigrantes, principalmente na região do Alto Vale. Essa 

situação preocupou tanto o governo catarinense, o governo italiano quanto a Igreja Católica. 

O governo italiano, assim como a Santa Sé, se demonstrou aflito com o “desamparo espiritual 

dos imigrantes nas colônias catarinenses” (AZZI, 1988, p. 183). De formas diferentes ambas 

as instituições se envolveram com essa situação. 

 As relações estabelecidas entre Santa Sé e o Governo Italiano visavam à promoção da 

italianidade entre os imigrantes, da mesma forma que corroborava para a afirmação e 

expansão do catolicismo romanizado em terras brasileiras. Contudo, a falta de recursos 

humanos nas áreas de colonização constrangia a efetivação do projeto de Romanização da 

Igreja Católica. 

  Em três de março de 1916 o Reitor-Mor da Sociedade São Francisco de Sales, Pe. 

Alberra recebeu um ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália, solicitando aos 

mesmos que designassem alguns membros da congregação para atuar em Santa Catarina. 

Segue parte do ofício: 



72 
 

No estado de Santa Catarina, no Brasil, o cuidado das almas está confiado, desde 
alguns anos, aos franciscanos alemães, o que tem sempre provocado e provoca vivo 
descontentamento e por vezes explosões de revolta por parte das nossas numerosas 
colônias, que, sendo em maioria, tem sempre desejado e desejam ter sacerdotes 
italianos [...] Após não poucas lutas provocadas pela oposição vivíssima dos 
alemães, se conseguiu o estabelecimento de uma paróquia italiana em Ascurra, à 
qual foi preposto um sacerdote italiano. Em 1914, por diversas razões, esse 
sacerdote teve que vir para Itália, e não teve mais permissão da Santa Sé para voltar 
[...] Sua ausência deu e dá motivos para novas e incessantes agitações, por parte dos 
nossos compatriotas, até causar preocupação ao governador do Estado o qual, 
ultimamente tratou do assunto com o competente régio cônsul de Florianópolis [...] 
Para resolver definitivamente e de maneira adequada os nossos interesses em tal 
importante questão [...] o Régio Cônsul de Florianópolis propõe que para a 
paróquia de Ascurra e para outras que serão instituídas, sejam mandados por 
agora, quatro religiosos salesianos (MINISTÉRIO..., 1916. Apud. Azzi, 1988, p. 
184, grifo nosso). 

 

 Os padres salesianos incentivavam a italianidade como forma de manutenção e 

produção da “salesianidade” e conseqüentemente da romanização. Deste modo, a 

congregação salesiana caminhava lado a lado das investidas e projetos da Santa Sé. E como 

mostra o ofício citado, essas práticas convergiam com as práticas acionadas pelo governo 

italiano para “cuidar das almas” que viviam em Santa Catarina. 

 Nos textos salesianos no período em questão é presença constante a preocupação não 

somente com as práticas católicas romanizadas, mas também com a promoção e instituição de 

certo sentimento salesiano – salesianidade. E essa prática era perpassada pelo cultivo da 

língua italiana. Falar, ler e escrever em italiano aproximaria os salesianos e a “família” 

salesiana de Dom Bosco, do Papa, da casa-mãe dos salesianos (Turim). No decorrer da década 

de 1910 o uso da língua italiana entre os salesianos foi incentivado continuamente pelo 

Reitor-Mor Padre Miguel Rua (AZZI, 1988). Ser e sentir-se salesiano perpassava por se sentir 

italiano. 

 O envolvimento do governo estadual com o processo de chegada dos padres salesianos 

em Santa Catarina, em um momento em que o estado republicano se consolidava, só pode ser 

entendido a partir da aproximação ocorrida entre a Igreja Católica e o Estado Republicano, 

tanto em nível nacional como estadual. “Em Santa Catarina, a partir da Primeira Guerra 

Mundial, se verificou colaboração mútua entre o governo estadual e a cúria episcopal em 

favor da ordem pública” (DALLABRIDA, 2005, p. 81, grifo nosso). Os conflitos entre os 

colonos italianos e os padres franciscanos precisavam ser contidos. Segundo Riolando Azzi 

(1997) havia certo temor de que nessa região deflagrasse algo parecido com a Guerra do 

Contestado. Destarte, a importância da vinda de padres salesianos para controlar a situação. 

 Poucos meses depois quatro salesianos chegaram à cidade de Ascurra para assumir a 

designada paróquia. Os acordos entre a Sociedade São Francisco de Sales e o Governo 
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italiano estabeleceram apoio financeiro para suas obras e a liberação dos padres de qualquer 

serviço militar (vivia-se a deflagração da Primeira Guerra Mundial).  

Os salesianos, acataram o pedido do governo italiano, pois almejavam estreitar os 

laços com o mesmo. Da mesma forma, aceitar o convite significava cooperar com os projetos 

da Santa Sé, o que os tornava colaboradores da alta hierarquia eclesiástica. Em Santa Catarina 

os planos dos governos catarinenses e italianos ganharam apoio do bispo D. Joaquim 

Domingues cuja formação se deu em um colégio salesiano (AZZI, 1988). 

 O trabalho que os salesianos foram convidados a efetuar em Santa Catarina era 

denominado de missão. Uma missão se constituía primordialmente em um trabalho pastoral 

(assistência religiosa) e recrutamento de vocações entre os imigrantes. A assistência religiosa 

prestada pelos salesianos se baseou no modelo eclesial tridentino (doutrina cristã e recepção 

dos sacramentos) e na administração de paróquias nas localidades de Ascurra (1916), Rio dos 

Cedros (1918), Massaranduba (1923) e Rio do Sul (Igreja Matriz, 1926) – região do Alto Vale 

(Ibid.).   

   Riolando Azzi (1997) infere que as paróquias só deveriam ser aceitas em caráter 

excepcional, por não se enquadrarem dentro do projeto da obra Salesiana, cujo objetivo 

fundamental era a educação da juventude. Estas paróquias foram assumidas como forma de 

colaborar com os bispos no governo pastoral de sua diocese.  

 A aceitação das paróquias em Santa Catarina era destinada, em primeiro lugar, para 

constituírem pontos de apoio, através dos quais fosse possível realizar o recrutamento de 

vocações entre os descendentes de imigrantes europeus. Além disso, eram consideradas como 

núcleos de uma futura expansão da obra de Dom Bosco.  E foi justamente este trabalho de 

“pastoreio” que permitiu aos padres salesianos criarem um “feudo” (Idem, 1988, p. 200) na 

região do Alto Vale catarinense, predominando sobre as demais congregações católicas e até 

mesmo sobre as iniciativas protestantes.  

 Em algumas dessas paróquias se faziam encontros dominicais para os jovens com 

aulas de catequese, alguns esportes, teatros (Oratórios Festivos). Somente nos últimos anos da 

década de 1940 os padres salesianos iniciaram suas obras de caráter educativo em Santa 

Catarina – internatos, externatos, seminários, aspirantados.  

 Durante 30 anos os padres da Sociedade São Francisco de Sales estiveram à frente de 

paróquias e curatos catarinenses e não se dedicaram as atividades escolares, que era um dos 

mais importantes objetivos da congregação no que tange as obras de caráter pastoral-

educativo (BRAINDO, 2004). “O fato de se considerar Santa Catarina prevalentemente como 
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uma região vocacional contribuiu para que a ação educativa não tivesse grande expansão” 

(Op.cit.,1997, p. 164). 

Destarte, no momento em que o Inspetor Salesiano Orlando Chaves foi procurado por 

Genésio Miranda Lins, 1945, as atividades salesianas voltavam-se, ainda, para um desenho 

traçado na primeira década do Século XX. O que permite compreender o interesse desse 

inspetor em investir na abertura de casas de formação, ao invés de ocupar-se com a educação 

escolar formal. Dando continuidade ao projeto de recrutar vocações para a obra salesiana e 

conseqüentemente contribuindo para aumentar o rebanho da Igreja Católica. 

Embora o posicionamento do então inspetor fosse contrário a aceitação do Ginásio 

Itajaí, Padre Ângelo Moser, salesiano que vivia em Ascurra, defendia declaradamente esse 

projeto. Passando por Itajaí em 1947, em visita aos seus irmãos, encontrou Genésio Miranda 

Lins: 

Demonstrei-lhe que Itajaí estava em desenvolvimento e que precisava mais de 
padres do que de professores. Ele diante do exposto concordou. Pedi-lhe que tivesse 
paciência, porque os inspetores não eram eternos, e assim um dia haveríamos de 
resolver o impasse (grifosnosso)  

 

A fala de Moser nos sugere que não havia homogeneidade nos discursos e práticas 

salesianas. Embora o inspetor respondesse pelas obras da região Sudeste e dos estados do Sul 

e a forma como atuava era constituída por enunciados que compunha as normas e objetivos 

salesianos, isso não quer dizer que lutas não fossem travadas dentro da própria Sociedade São 

Francisco de Sales. 

O fato de o Inspetor decidir acerca do trabalho salesiano em território catarinense se 

deve ao lugar por ele ocupado enquanto sujeito discursivamente produzido. “Os sujeitos que 

discursam fazem parte de um campo discursivo [...] O discurso não é um lugar no qual a 

subjetividade irrompe; é um espaço de posições de sujeitos e de funções de sujeito 

diferenciadas” (FOUCAULT,1991, Apud. VEIGA-NETO, p. 12074). A partir da sua 

constituição enquanto sujeito foi a ele autorizado dizer sim ou não, mediante aquilo que era 

instituído como verdadeiro pelas redes discursivas que forjavam a prática salesiana.  

Destarte, quando Moser enuncia “que os inspetores não são eternos” e que “algum dia 

resolveríamos esse impasse”, leva-nos a crer que repassar a administração do futuro ginásio 

para os padres era uma prerrogativa que constituí o modo de escolarização secundária 

masculina engendrada por Lins e os demais homens envolvidos com este projeto.  

 

                                                 
74 Foucault, M. Politics and study of discourse. In: Urschell, G; Gordon, C; Miller, P. (ed) The Foucault’s effect: 
studies in governamentality. London: Harvester, 191, p. 51-72. 
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2.1.3. Um apelo ao governo estadual 

 

O insucesso com o Inspetor Salesiano Pe. Orlando Chaves não impediu que Genésio 

Miranda Lins e a comissão promotora do Ginásio Itajaí continuassem investindo para que a 

escola secundária fosse finalmente aberta.   

 Em 1947 Nereu Ramos, Interventor do Estado, foi recebido com um jantar proposto 

pelo Banco INCO. Na ocasião Lins proferiu uma palestra e um dos assuntos abordados ao 

longo desse encontro versou sobre a urgência em abrir uma escola secundária para os meninos 

e moços da cidade. Em resposta as colocações do banqueiro o interventor estadual teria dito 

que: 

A mocidade itajaiense não necessitava de um ginásio, mas sim, de uma escola 
industrial, em virtude do grande número de indústrias já existentes e a possibilidade 
de instalação de outras. Nereu Ramos frisou que o governo daria amplo apoio moral 
e financeiro a uma Escola Industrial e aventou a dificuldade de encontrar entidades 
religiosas que assumissem a responsabilidade de administrá-lo [o ginásio] (ROSA; 
ADAMI, 2006, p. 33). 

  

 Duas questões pontuadas por Nereu Ramos nos chamam a atenção à medida que 

auxiliam a compreender as redes que envolvem o processo de escolarização tanto na cidade 

de Itajaí como em Santa Catarina. O apoio dado a criação de uma escola industrial e a 

contundente afirmação sobre a dificuldade de encontrar alguma entidade religiosa que se 

ocupasse do ginásio eram lados de uma “mesma moeda”.  

 O ensino médio era composto por três modalidades de ensino: o Ensino Normal, o 

Ensino Secundário, Ensino Técnico-Comercial (Ensino Industrial, Agrícola e Comercial). 

Juntos constituíam a escolarização pós-primária. Completava-se ao passo que cada um “se 

caracteriza por uma finalidade específica, que se acrescenta a finalidade geral” 

(CAPANEMA, 1942, p.23). Ou seja, formar indivíduos que atuassem nas mais diversas áreas 

que constituíam os equipamentos sociais, políticos, econômicos, etc. Para cada curso um 

currículo específico tramado para atender/produzir um público não menos exclusivo. 

A especificidade do público das escolas industriais, comerciais, agrícolas e 

secundárias era forjada, igualmente, pela impossibilidade de circulação entre os diferentes 

cursos regulamentada pela Lei Orgânica do Ensino Secundário. 

 O ensino industrial se voltava para a formação de mão-de-obra dos diferentes ramos 

da indústria. O Decreto-Lei No 4073, que regulamentava esse nível de ensino, instituía como 

papel do mesmo formar trabalhadores especializados (ROMANELLI, 2005). Em virtude do 

crescimento econômico da cidade de Itajaí, o que a colocava entre os mais importantes 
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municípios catarinenses, o investimento no ensino industrial por parte do governo estadual se 

justificava, sendo que por meio dele se fabricaria trabalhadores em potencial. 

 Ao mesmo tempo os argumentos de Ramos dão a entender que a criação de um 

ginásio implicava diretamente na atuação de uma entidade religiosa. Assim, a dificuldade para 

encontrar uma congregação que o administrasse inviabilizava a concretização da escola 

secundária na cidade de Itajaí.  

 A associação entre a promoção do ensino secundário e congregações religiosas não é 

característica exclusiva do discurso de Nereu Ramos. As análises de Norberto Dallabrida 

(2001; 2003) nos mostram que o estabelecimento de ginásio e colégios fazia parte das 

estratégias das elites políticas locais/estaduais para produzir e conservar o seu capital cultural, 

social e simbólico. Correlativamente, a Igreja Católica, por meio da educação escolar, 

ampliava e solidificava seu território de atuação, por meio de práticas cujo efeito almejado era 

a produção de cristãos e fiéis.  

Em Santa Catarina não havia ginásio públicos até meados de 1940 devido ao contrato 

assinado entre o governo estadual e a Companhia de Jesus, quando esta assumiu o Ginásio 

Catarinense. O acordo firmado assentia, por parte do governo, que este não poderia abrir em 

um prazo de 25 anos ginásios oficiais em quaisquer pontos que fossem (DALLABRIDA, 

2001). Depois de vencido o contrato é que, timidamente, abriram-se algumas instituições 

públicas. Contando um número bastante inexpressivo.  

Silva Coelho (1968, p.72-74) aponta que em Santa Catarina no ano de 1960 havia 

quatro ginásios públicos, enquanto os ginásios privados somavam 189 estabelecimentos. Essa 

diferença gritante, por si só, nos revela o quanto as elites políticas que passaram pelo governo 

estadual/municipal não criaram políticas públicas de acesso ao ensino secundário. Para 

Fernando Leocino da Silva (2008) “sabiam as elites que ao restringir o acesso àquele tipo de 

escolarização, entre outras estratégias, visavam sua manutenção no poder sem grandes 

ameaças”. 

 Corroboramos com a análise de Silva, mas inserimos o não envolvimento do Governo 

Estadual no que tange ao ensino secundário, especificadamente com a abertura de ginásios e 

colégios públicos, em uma racionalidade e ao um conjunto de práticas emergentes no final do 

século XIX e continuamente ratificadas pelas Leis Orgânicas do Ensino Secundário do século 

vinte, que incentivavam as iniciativas privadas e confessionais como estratégia de governo 

das populações em idade de escolarização. Porquanto, cada curso que constituía o Ensino 

Médio era destinado a disciplinar e produzir determinados tipos de sujeitos. Deste modo, 
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fabricava-se e consolidava-se “um percurso que tornou essas instituições [secundárias] troféu 

de um ensino privado de elite” (NUNES, 2000, p. 40).  

 Para Clarice Nunes (1980) a política educacional relativa ao ensino secundário, nos 

anos 30 a 60 do século XX, foi uma política ditada pelos setores conservadores da burocracia, 

defensora dos interesses das escolas particulares na manutenção do monopólio desse tipo de 

ensino. Nesse sentido, não podemos inserir a negativa de Nereu Ramos com relação às 

solicitações para que o governo do estado se envolvesse no projeto de criação do ginásio 

masculino na lógica do abandono das instâncias públicas ao que compete a educação 

secundária. Menos do que abandono, precisamos entender esse processo como parte 

constituinte desse nível de ensino.  

 Os investimentos estatais se voltaram para áreas que muito concorriam para a 

produção de sujeitos disciplinados e produtivos: a saúde pública e a educação escolar primária 

(ver capítulo I). A educação escolar era concebida pela elite política como importante 

mecanismo de regulação social, daí o investimento na educação popular. Em contrapartida, a 

delegação do ensino secundário às iniciativas privadas e confessionais faz parte das 

estratégias de poder dessa mesma elite, para quem esse nível de ensino era destinado. 

Concordando com as análises de Jorge Ramos do Ó (2003), inferimos que arena educativa 

tem sido escolhida para estabelecer as fronteiras de uma forma particular de distinção social.  

 A Lei Orgânica que regulamentava o ensino secundário atribuía ao mesmo o papel de 

formar a personalidade adolescente, adaptando-o às exigências da sociedade. Entretanto, essa 

era a função de toda espécie de educação, segundo Capanema (1942, p. 23), e por isso mesmo 

a finalidade única da educação primária, que era a educação básica para todos. A 

especificidade do secundário “é a sua função de formar nos adolescentes uma sólida cultura 

geral [...] uma consciência patriótica [...] É que o ensino secundário se destina à preparação 

das individualidades condutoras” (Ibid.). 

 Para cada ramo do ensino médio havia uma função muito bem definida pelas práticas 

que o constituíam – leis, regulamentos, instituições, etc. Ao que nos parece a insistência em 

abrir o ginásio masculino, mesmo depois de inúmeras tentativas frustradas, insere-se nessa 

rede discursiva – produzir aqueles que estariam à frente da cidade e não trabalhadores para as 

indústrias.  
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2.2.  A Sociedade Anônima Ginásio Itajaí – a criação de uma instituição escolar 

privada  

 

A educação popular desenvolveu-se a olhos vistos em nosso município [...] Mas o 
mais e mais decisivo progresso tivemo-lo no ensino secundário. Itajaí realizou o seu 
ideal de ter aquilo que muitos municípios já possuíam – um estabelecimento 
apropriado para a educação de seus filhos (Arno Bauer, 1949.) 

 

 

 Genésio Miranda Lins recorreu a todas as instituições que de alguma forma poderiam 

concretizar “o ideal de ter aquilo que muitos municípios já possuíam” – um ginásio 

masculino. Nenhuma delas aceitou a proposta de investir e/ou administrá-lo. Ante essa 

situação a única alternativa viável, para a comissão promotora do ginásio, era ela mesma 

administrar e dirigir o Ginásio Itajaí. A princípio o objetivo para constituição desta comissão, 

que se tornou sociedade anônima, era levantar fundos “que pudessem fazer face às despesas 

da nossa escola secundária” (BAUER, 1949, p. 115).   

  A sociedade formada, a princípio para ajudar na construção do ginásio como 

administradora e mantenedora do Ginásio. Em novembro 1949 foi convocada assembléia para 

constituição definitiva da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí e aprovação do seu estatuto, 

redigido no decorrer do ano de 1948.  

A ata dessa reunião foi publicada em 27 de novembro no Diário Oficial da Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina, juntamente com o estatuto que deliberava sobre a sua 

função dessa sociedade anônima.  

Estavam presentes nessa assembléia: Genésio Miranda Lins, Arno Bauer, Érico 

Schiefler, Carlos de Paula Seára, Raul Seára, Evaldo Willerding, Augusto Voigt,  Eurico 

Adam, Adolfo Blaese, Julio Fleischmann, João Macedo, José Menescal do Monte, Heitor 

Liberato, Irineu Bornhausen, Leopoldo Zarling, Guido Miranda, Abílio Ramos e Waldemar 

Oliveira. Esses homens figuravam entre a elite itajaiense e alguns compunham a elite estadual 

(Bornhausen, Fleischmann, Ramos, Lins), destacando-se no cenário político-econômico e 

social.  

Segundo seu Estatuto (1949), a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí tinha por fim “a 

fundação, manutenção e exploração de um instituto educativo”. Deveria ser administrada por 

uma diretoria composta por seis diretores, eleitos em assembléia, com mandato de dois anos.  

As funções desses diretores, além dos deveres inerentes aos cargos, versavam sobre: 

representar a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente; convocar e 
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presidir as assembléias gerais e as reuniões da diretoria; executar ou fazer executar o estatuto 

e as deliberações da assembléia; assinar as correspondências; apresentar os relatórios anuais; 

abrir e rubricar os livros da sociedade; constituir, em comum acordo com os demais diretores, 

em nome da sociedade, como mandatário desta, um diretor-técnico do estabelecimento e um 

secretário geral executivo. 

 Genésio Miranda Lins, fundador da Sociedade, assumiu a presidência por aclamação. 

A diretoria era formada, igualmente, por Arno Bauer (diretor-gerente); Nestor Schiefler 

(diretor-secretário); Raul Seára e Carlos de Paula Seára (diretores comerciais); Érico 

Scheeffer (diretor-tesoureiro). Todos deviam “prestar caução de dez ações da Sociedade [...] 

antes de investir nos cargos” (ATA..., 1949). 

 Na mesma assembléia ocorreu a eleição para composição do conselho fiscal. Os 

eleitos, por unanimidade, foram: Paulo Bauer, Nereu Correa de Souza e Evaldo Willerding. 

Seus suplentes eram: Felix Malburg, Abilio Ramos e Luiz de Almeida.   Aos membros da 

diretoria foi autorizado um ordenado anual de cinqüenta cruzeiros e para os membros do 

conselho fiscal, a cada três meses, foi definido um salário de dez cruzeiros (Ibid.).  

  Destacamos entre os acionistas os sobrenomes Heusi, Malburg , Konder-Fleischmann, 

Schimitt, Fóes, Fischer, Alencastro, Stein Ferreira, Werner, Bornhausem. Famílias 

“tradicionais” de Itajaí e que figuravam não somente na cena político-partidária, como 

também eram proprietários de jornais (Fóes), de cartórios (Heusi75), de indústrias de alimento 

(Fleischmann), hotéis (Fischer), Werner (uma das primeiras concessionárias de carro da 

região), agências marítimas (Malburg, Magalhães). A família Souza Nunes, Pereira Neto e 

Cesário Pereira exerciam profissões ligadas ao Direito (promotores, advogados, juízes). Este 

grupo estava entre os maiores acionistas.  

 Aos acionistas, cento e treze no total, foi reservado o direito de preferência para 

subscrição de novas ações, “na proporção das que possuírem, em caso de aumento de capital”. 

Novos acionistas só seriam admitidos por autorização expressa da assembléia. O capital 

inicial orçava em quinhentos mil cruzeiros divido em duas mil e quinhentas ações 

nominativas de duzentos cruzeiros cada. Em 1952 o capital inicial foi aumentado para 

oitocentos mil cruzeiros, subscrito pelo Banco INCO.  

 Ao analisarmos o grupo de homens envolvido com a emergência do Ginásio Itajaí S/A 

podemos afirmar que se tratava de um grupo social restrito - elite. Embora, o processo que 

levou a criação dessa escola fosse referenciado como “uma autêntica vitória popular” 

                                                 
75 A família Heusi há quatro gerações mantém o Cartório de Registro de Títulos e Casamentos da Comarca de de 
Itajaí. 
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(BAUER, 1949, p.116). Conseqüentemente, acreditamos que a urgência em estabelecer o 

ensino secundário respondia a anseios desse grupo. Anseios que são produtos de práticas 

discursivas e não discursivas, que por sua vez foram histórica, social e culturalmente forjadas. 

 No Anuário de 1949 foi publicado um conjunto de textos sobre o ensino secundário da 

cidade de Itajaí. Os textos abordavam o Ginásio São José e o Ginásio Itajaí. Ao concluir o 

texto que narra a criação do ginásio masculino o cronista diz: “a criação do curso secundário 

vai contribuir para aumentar o número de candidatos aos cargos melhores do comércio e da 

indústria e especialmente dos nossos bancos”.  

A partir desse enunciado é possível identificar que tipo de sujeito se desejava produzir 

por meio da educação escolar secundária – homens que no futuro poderiam ocupar os 

melhores cargos. Correlativamente, o Ginásio Itajaí S/A. não atenderia toda a população 

itajaiense e corresponderia a uma formação almejada por aqueles que matriculavam seus 

filhos nessa escola. Assim, como nos mostram Julia Varela e Fernando Alvaréz-Uria (1983), 

os modos de educação escolar constituem e produzem a sociedade por meio da fabricação de 

sujeitos específicos, e, pela seleção da população escolar. Assim, a instituição escolar deve ser 

entendida em termos de produção social.    

Sydney Santos (2002, p. 40) em um artigo sobre a atuação de Genésio Miranda Lins 

no desenvolvimento da educação em Itajaí afirma que “o florescimento do comércio e do 

próprio Banco INCO exigiria pessoal qualificado e a educação fundamental não era suficiente 

para dar respostas a esse problema”. 

Concordamos com Santos, pois o aparecimento do Ginásio foi correspondente as 

mudanças que estavam acontecendo na cidade. Itajaí se configurava enquanto uma cidade 

moderna e disciplinar – crescente industrialização, aumento das atividades concernentes a 

importação e exportação, entre outros. A emergência de novas profissões eram produtos, antes 

de qualquer coisa, desse processo e a escola viria a responder a necessidade de produzir novos 

profissionais. 

É importante salientar que o Banco INCO representou, para a época, umas das formas 

de ascensão social, por quanto, tornar-se funcionário do mesmo não era para qualquer um. 

Nos concursos para admissão o candidato deveria apresentar “atestado de idoneidade moral, 

firmado por três comerciantes” (FÁVERI, 1999, p. 144) 

A profissão de comerciante, bancário, entre outras e as práticas que desenvolviam  são 

entendidas por nós como disciplinas. Constituem efeitos de relações de saber/poder que 

instituem maneiras “apropriadas” para comercializar, gerir questões financeiras, entre outros. 

Práticas necessárias diante da formação histórica que se forjava. Daí, a importância do 
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Ginásio Itajaí, pois somente o ensino secundário parecia providenciar a formação necessária 

para os novos cargos. 

 Inspirando-nos nas reflexões de Foucault acerca dos equipamentos coletivos, 

entendemos o ginásio como um dispositivo de poder que constituí os equipamentos escolares 

e por meio de diferentes práticas, interferiu no curso da cidade. Ou melhor, contribuiu para 

sua fabricação e conformação.  

Para Foucault (2006b, p. 82):  

[...] educar, por em creche, no hospital, fazer circular, etc., não são de modo algum 
funções, faculdades de um instrumento geral separado, mas são axiomas que não são 
compreensíveis senão determinados uns em relação aos outros [...] Deve-se, talvez, 
encontrar um certo sincronismo: quando há uma certa mutação que implica que a 
cidade como corpo sem órgão e os equipamentos coletivos como axiomas do capital 
implicam em uma mutação [ trabalho nas manufaturas, nos bancos, no comércio, 
etc.], tudo será modificado correlativamente. Por exemplo, um certo tipo de relação 
da mulher na produção vai modificar a concepção de creche, daí, 20 anos depois a 
da escola [...].  
 

Os equipamentos coletivos, que engendram a cidade, teriam três funções: produzir 

produção (comportar um excedente e permitir assim uma retirada); produzir demanda 

(constituir uma demanda/ação respondente aos excedentes da produção – engendrar lugares 

de mercado, mercadorias, vendedores, compradores, regulamentação de preços); normatizar 

(ajustar a produção de produção e a produção de demanda) (FOUCAULT, 2006b, p. 83-84). 

A educação escolar produz produtores, produz demanda e normatiza. Ou seja, produz 

mão-de-obra e investimentos (tanto ao que concerne à própria instituição, como permite aos 

que cursam o ginásio a produção de futuros investimentos), produz consumidores (da própria 

educação escolar e de outras instituições) e regula, por meio da escolarização do tecido social, 

o dizível e o indizível acerca da educação – indica o limite do patológico (Ibid., p.85). 

A escola não é um fenômeno a parte. Ela, enquanto dispositivo e parte constituinte dos 

equipamentos sociais, mantém relações com os demais equipamentos (econômicos, políticos, 

culturais). Seja estabelecendo concorrência com os mesmo ou os complementando. E ao que 

nos parece o Ginásio Itajaí corroborou com os demais equipamentos na medida em que por 

meio dele se objetivou produzir indivíduos preparados para assumirem os melhores cargos.  

  Essa discussão talvez se torne mais clara se nos voltarmos às práticas que compõe o 

dispositivo escolar em questão, especificadamente a Lei Orgânica do Ensino Secundário. 

Gustavo Capanema (1942, p. 23) no texto introdutório do projeto de lei para o ensino 

secundário enuncia que esse se destinava “à preparação das individualidades condutoras” e 

explica: “[...] Isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da 
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sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é 

preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo”.  

 A partir da abordagem proposta por Foucault sobre os equipamentos coletivos é 

possível perceber a função produtiva que constituem as instituições de ensino secundário. 

Preparar os homens que deveriam assumir as maiores responsabilidades/os melhores cargos 

da sociedade é torná-los produtivos e úteis.  

 Assim, formar/escolarizar esses meninos e moços para atuarem no comércio, nos 

bancos, ou, em qualquer outra atividade implicam diretamente “na acumulação dos homens 

paralelo a acumulação de capital” (FOUCAULT, 2006a, p. 89). E conseqüentemente na 

produção da própria cidade disciplinar que estava se desenhando. O que consisti em uma 

distribuição racional dos indivíduos, que objetiva tornar todos os indivíduos utilizáveis em 

sua própria multiplicidade (Ibid.).  

 Julia Varela e Fernando Úria-Alvarez (1992, p.89) analisando o processo de 

emergência da escola moderna e da obrigatoriedade escolar, entendem o mesmo como parte 

da consolidação da sociedade capitalista, ainda no século XIX, e afirmam que a instituição 

escolar corrobora:  

[...] à formação não somente dos capitalistas, mas também dos produtores e 
consumidores. Para isso foi necessária a colocação em ação de tecnologias 
disciplinares, [onde incluo a escola], a imposição de ‘disciplinas’, destinadas a 
conformar sujeitos dóceis e úteis ao mesmo tempo. A acumulação dos homens, sua 
disciplinarização, sua classificação, hierarquização e normalização foram tão 
decisivas para o triunfo da revolução industrial como a acumulação de riquezas. 

  

Embora estejamos tratando do aparecimento de uma instituição escolar na metade do 

século XX, em um momento em que as práticas capitalistas já pareciam consolidadas, a 

análise proposta por Varela e Úria-Alvarez nos ajuda a entender o processo engendrado na 

cidade de Itajaí. 

 Como mostramos no primeiro capítulo a Itajaí dos anos quarenta e cinqüenta do século 

XX vivia o início do seu processo de industrialização e um desenvolvimento econômico que a 

colocava entre as mais importantes cidades catarinenses. A emergência das instituições 

escolares corroborava para esse processo na medida em que produzia sujeitos consumidores e 

produtores. Da mesma forma, que atuava diretamente na gestão das classes abastadas, parte 

constituinte dessa sociedade capitalista-burguesa que se forjava. 

 O fato de instituições específicas produzirem sujeitos que ocupariam posições e 

funções diferenciadas corresponde à natureza das práticas disciplinares que tornam a 

instituição “necessária”. Tática para distribuir as singularidades, a disciplina organiza e faz 
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produzir através distribuição espacial, acumulação temporal, hierarquização, normatização. 

Um processo que é mesmo anterior a vida na escola e que se configura antes mesmo dos 

alunos entrarem em sala de aula. O mercado escolar, por assim dizer, é constituído por 

inúmeras instituições e a escolha da instituição perpassa pelo o que ela oferece e para quem.  

   

2.2.1. O Ginásio Itajaí  

 

 Em vinte nove de dezembro de 1947 a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí encaminhou 

um requerimento ao diretor geral da Divisão do Ensino Secundário solicitando autorização 

para o funcionamento do mesmo (Anexo 1)76. 

Em 1948 “instalava-se sem grandes solenidades, mas com propósitos firmes de 

continuidade, o nosso Ginásio”, no prédio da Escola Brasil cedido pelo seu diretor Antonio de 

Souza Cunha Júnior. Esta escola permaneceu funcionando, anexa ao ginásio, e oferecia cursos 

de datilografia e balconista. 

A fim de auxiliar na ampliação das instalações do ginásio a Sociedade Anônima 

Ginásio Itajaí recebeu da Prefeitura Municipal em comodato77 uma área de terra de 

4.325,84m2. Terreno onde fora parcialmente construído o edifício que serviria para alojar o 

ginásio municipal na década de 1930, localizado a Rua Gil Stein Ferreira, no centro da 

cidade. (BAUER, 1949, p. 115). Faltavam apenas alguns ajustes para que ali fosse possível 

abrir essa escola nos moldes exigidos pela Lei Orgânica do Ensino Secundário78. Quando as 

obras foram concluídas o Ginásio Itajaí passou a funcionar nesse terreno.  

 As obras do edifício construído ainda nos anos trinta foram finalizadas, e 1950, com “a 

valiosa contribuição do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A. que, sempre 

pronto a auxiliar iniciativas que visam o engrandecimento da nossa terra, prontamente doou a 

                                                 
76 Em 28 de julho de 1952 foi concedido reconhecimento ao ginásio (Portaria No 625, Ministério da Educação e 
Saúde). Ary Mascarenhas Passos, itajaiense, era o Inspetor Federal da Diretoria do Ensino Secundário de Santa 
Catarina. Segundo Moacyr Társia Morisco, primeiro diretor do Ginásio, Passos foi importantíssimo no processo 
de autorização e reconhecimento do Ginásio Itajaí. (Entrevista concedida a Edson D’Ávila, 1992. Arquivo 
Histórico de Itajaí). Sobre o processo de reconhecimento cf. nota 52. 
77 Comodato significa ceder à título de empréstimo sendo que o comodatário se encarrega do pagamento das 
despesas e conservação da coisa cedia, sem acarretar ônus algum. No caso em questão o terreno e o prédio de 
alvenaria nele construído. 
78 Um ginásio só poderia ser aberto após autorização do Ministério da Educação e Saúde. A Diretoria do Ensino 
Secundário estabelecia em cada estado uma inspetoria responsável por inspecionar os ginásios e colégios. Estes 
só eram equiparados e/ou reconhecidos mediante o atendimento as normas pré-estabelecidas. Entre elas estavam 
o número de salas de aula, instalações de bebedouros providos com água filtrada, sanitários, área livre mínima 
para recreio, localização do edifício escolar apresentando condições satisfatórias de higiene e segurança, etc. 
(BRASIL..., 1952, p. 58) 
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importância destinada aos acabamentos de emergência a fim de possibilitar a imediata 

instalação do novo estabelecimento” (Ibid., p.116).  

Dois anos depois o mesmo subscreveu mais ações na Sociedade Anônima Ginásio 

Itajaí, aumentando seu capital, o que possibilitou a compra de um terreno ao lado (Rua Felipe 

Schimitd) daquele onde já estava instalada a escola. Assim, o ginásio passou a compor uma 

extensa área no centro da cidade. 

 O envolvimento do Banco INCO na conclusão das obras não é de se estranhar, pois, 

como já dissemos os membros da comissão promotora do ginásio ocupavam cargos 

importantes nesse equipamento e Lins era presidente do mesmo. Comparando os nomes entre 

os acionistas desse banco e daqueles que compunham a sociedade organizada anônima, 

maioria figurava em ambas. A ajuda despendida pelo banco supõe-se ter sido no valor 

solicitado aos salesianos quando a eles foi proposta a administração do ginásio. 

 Além do capital econômico disponibilizado pela Sociedade, as posições ocupadas 

(capital social e simbólico) por alguns dos sócios na administração pública contribuíram para 

que ao Ginásio fosse destinado apoio financeiro. Como vereador responsável pela relatoria do 

orçamento de 1949, Genésio Miranda Lins, fez constar recursos para o Ginásio Itajaí 

(ANUÁRIO..., 1949). 

Para Chapoulie e Briand (1994, p. 28), alguns atores sociais, em especial altos 

funcionários das entidades administrativas, intervém nos dois universos que constituem o 

sistema escolar: política escolar e interior da instituição escolar, 

[...] sua influência resulta exatamente de seu papel intermediário entre esses dois 
universos: eles contribuem para traduzir decisões políticas em ações institucionais e, 
também, para transforma certos problemas que a instituição engendra [falta de 
recursos, por exemplo] em questões publicamente debatidas, e portanto, submetidas 
um trabalho de elaboração política.  
 

 Nesse sentido, o envolvimento do Banco INCO e da administração municipal, no 

entanto, não pode ser desprezado. O entrelaçamento de diferentes instituições (escola, 

sociedade anônima, banco, governo municipal) no processo de emergência do ensino 

secundário em Itajaí denota o estabelecimento de relações que ultrapassam as práticas 

escolares, ao mesmo tempo em que, são constitutivas das mesmas. Juntas, essas instituições 

constituem importantes dispositivos de governo da população – “certa forma de dirigir fins 

políticos, mas que é descrita pela ação calculada sobre as forças, as atividades, as relações que 

constituem o conjunto da população” (Ó, 2003, p. 29)  
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2.2.1.1. Cursos, direção e corpo docente 

 

O Estatuto da Sociedade Anônima (1948, s/p) previa a “fundação e exploração de um 

instituto educativo [...] sob o regime de internato, semi-internato e externato, exclusivamente 

masculinos, onde se ministre o curso de admissão e o primeiro ciclo do ensino secundário, ou 

seja, o curso ginasial”. 

 O curso de admissão era oferecido aos alunos, que após conclusão do ensino primário, 

desejassem ingressar na primeira série do curso ginasial. Esse preparava para o exame de 

admissão que tinha por fim averiguar a “aptidão intelectual para os estudos secundários” 

(BRASIL..., 1952, p. 35). Poderia cursar o ginásio aqueles cujas notas fossem satisfatórias 

(iguais ou maiores que cinco).  

  O curso ginasial iniciou suas atividades com cento e vinte e oito alunos, distribuídos 

entre as três primeiras séries que constituíam o primeiro ciclo do Ensino Secundário79. 

Embora o Estatuto da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí previa o estabelecimento do curso 

ginasial sob regime de externato, internato e semi-internato, somente a primeira forma de 

organização disciplinar foi consolidada.  

A direção do Ginásio foi assim constituída: Moacyr Társia Morisco (diretor-técnico) e 

Antonio de Souza Cunha Júnior (sub-diretor-secretátio). Ambos os cargos eram escolhidos 

em assembléia pelos acionistas da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí. Com exceção do cargo 

de diretor-técnico e os demais postos administrativos eram cargos honorários nos primeiros 

anos de funcionamento do Ginásio Itajaí. 

 Em entrevista sobre a criação do Ginásio o ex-diretor, Moacyr Társia Morisco, disse 

que foi convidado por Lins para assumir o cargo devido a sua experiência como professor e 

secretário do Colégio Partenon, de Curitiba. Ele atuou diretamente na organização do Ginásio 

Itajaí.  Contudo, a direção ficou sob seus cuidados até abril de 1949. Segundo Morisco, 

“começaram logo as ingerências políticas e retornei a Curitiba80”.  

 Sobre as ingerências políticas podemos apenas apontar algumas possibilidades. 

Genésio Miranda Lins era partidário da UDN e o Banco INCO (maior subsidiário do ginásio), 

                                                 
79 A quarta era a última série do curso secundário. Como esse era o primeiro ano de funcionamento do Ginásio 
podemos inferir que a abertura de turmas para a quarta-série dependia diretamente do número de alunos 
concluintes das séries anteriores. Deste modo, não haveria alunos que pudessem se matricular na última série do 
ginasial. Por outro lado, como já pontuamos alguns meninos, cujos pais podiam financiar os estudos em outra 
cidade, cursavam as mais diversas séries do ensino secundário. Aqueles que concluíram a terceira série poderiam 
se transferir para o Ginásio Itajaí. Porém, isso não aconteceu. Nossa hipótese é a de que algumas famílias 
continuaram enviando seus filhos para Blumenau, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. 
80 Entrevista concedida a Edson D’Ávila em 24/07/1993. Fundação Genésio Miranda Lins - Acervo do Arquivo 
Histórico de Itajaí.  
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segundo Carlos de Paula Seára (1992), fazia a política do mesmo partido. Os demais 

acionistas e fundadores da Sociedade Anônima se dividiam entre a UDN, o PSD e o PTB, 

certamente, as questões político-partidárias atravessaram não só a constituição do ginásio 

como o processo de organização do mesmo quando seu funcionamento foi autorizado. 

 No lugar do Prof. Morisco assumiu o professor José Medeiros Vieira de Florianópolis. 

Lins o convidou por indicação do governo estadual (seria uma ingerência da Diretoria do 

Ensino Secundário?). Medeiros permaneceu como diretor-técnico até 1951. Sua saída foi 

provocada por um desentendimento entre ele e o próprio Genésio Miranda Lins, em virtude da 

reprovação do seu filho, Francisco Santos Lins.   

Lins solicitou a demissão do diretor Vieira, aprovada em assembléia por maioria José 

Medeiros Vieira, até então filiado a UDN passou para o PSD e instaurou campanha acirrada 

contra a União Democrática Nacional e ao próprio diretor-fundador da Sociedade Anônima. 

Com a saída de Vieira assumiu Antonio Souza Cunha Júnior, importante filiado da Loja 

Maçônica Acácia. 

 A constituição do quadro de professores não ficou isento das estratégias que visaram à 

produção de relações de pode-saber específicas por meio da institucionalização do ensino 

secundário masculino. Dos dezesseis professores apenas três eram mulheres: Genny Liberato 

(Ciências Naturais), Hilda Mello Faria (Português) e Marcia Seára Alegria (canto orfeônico). 

E um era clérigo, Pe. Vandelino Hubbold, pároco da Igreja Matriz de Itajaí (Ensino 

Religioso).  

 Os demais professores eram Abílio Ramos (História da Civilização), Félix Malburg 

(Matemática), Francisco Rangel (Francês), Alfredo Corria da Silva (Trabalhos Manuais), 

Antonio de Souza Cunha Júnior (Geografia e Matemática), Ary Mascarenhas Passos 

(Desenho), Tenente Balthar Pereira Marques (Educação Física), José Medeiros Vieira (Latim, 

Literatura e Geografia), Julio Pacheco Monteiro (História da Civilização), Luiz Almeida 

(Inglês) e Nereu Correa de Souza (Português).  

 Para lecionar no Ensino Secundário não se exigia formação específica, como era 

decretado aos professores do Ensino Primário. A formação “em cursos apropriados, em regra 

de ensino superior” - Art.79, Inciso1 (BRASIL..., 1952, p.42) autorizava o exercício da 

docência. Assim, entre os professores do Ginásio Itajaí havia engenheiro, advogado, médico, 

comerciantes, dentistas, médicos, entre outros.  

 Segundo a Lei Orgânica do Ensino Secundário os professores deveriam ser 

remunerados (Art. 79, Inciso 4). Contudo, “um grupo de abnegados passou um ano inteiro 

[1948] lecionando por amor à arte” (ANUÁRIO..., 1949, p. 115).  
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As disciplinas-saber81 que compunham o currículo do Ginásio correspondiam às 

prescrições da Lei Orgânica, embora em alguns casos se usasse denominações similares, 

como de História da Civilização (História Geral e do Brasil). Eram elas: Português; Latim; 

Francês; Matemática; História Geral; Geografia Geral; Trabalhos Manuais; Desenho; Canto 

Orfeônico – primeira série. Na segunda série além das disciplinas-saber citadas acima se 

ensinava o Inglês. Para a terceira série o Inglês e as outras disciplinas permaneciam e História 

e Geografia Geral foram substituídas por História e Geografia do Brasil. A quarta série 

mantinha as especificidades da terceira-série sendo acrescida de Ciências Naturais82. Um 

currículo “acadêmico, propedêutico e aristocrático” (ROMANELLI, 2005, p. 157). 

Em todas as séries havia também aulas de Educação Física. O Estatuto do Ginásio 

Itajaí S/A determinava o investimento em um “centro cívico, educação física e instrução pré-

militar”. As aulas de educação física e instrução militar eram obrigatórias para todos os alunos 

até alcançarem a idade de vinte e um anos. Aos meninos de até dezesseis anos se ministrava a 

instrução pré-militar. Apenas os incapacitados fisicamente, mediante comprovação de exames 

médicos, eram liberados dessas aulas. As diretrizes pedagógicas da educação militar eram 

fixadas pelo Ministério da Guerra (BRASIL..., 1952). 

 As práticas disciplinares acionadas no currículo escolar secundário e do Ginásio Itajaí 

incidiam diretamente nos corpos. Por meio da apropriação do corpo é que se produziriam 

indivíduos escolarizados. Entendendo o corpo “não mais que superfícies a atravessar e 

volumes a trabalhar” (FOUCAULT, 2006a, p. 4).  

 Guacira Lopes Louro (1998, p. 90) chama a atenção para o papel central que tem o 

corpo no processo de escolarização, que parece ainda mais evidente quando se trata da 

produção de corpos masculinos. Destarte, a sistemática importância dada às atividades físicas 

e militares corresponderia a uma “essência masculina”. Acreditamos, porém, que era por meio 

da intervenção nos corpos que se realizava a produção dos sujeitos masculinos.  

                                                 
81 O termo disciplina-saber é utilizado por Alfredo Veiga-Neto para pensar as relações poder-saber que são 
inerentes ao processo de constituição do currículo escolar. Segundo Veiga-Neto (1996, p.111), a disciplinaridade 
é a maneira pela qual o conhecimento não só se organizou como, ainda e principalmente, organizou o próprio 
mundo. “As formas como funcionam os poderes modernos, bem como as relações entre poder e saber, têm 
implicadas, em si, um saber que se faz necessariamente disciplinar [...] Nossas escolhas curriculares – tanto em 
termos de conteúdo quanto de metodologias – são resultado de complicados processos culturais e sociais em que 
entram em jogo representações, estratégias de poder, busca de legitimação, etc. A disciplinaridade é constitutiva 
da escola moderna, e, daí, da própria Modernidade”. Assim, Veiga-Neto aproxima as disciplinas – como campos 
disciplinares de conhecimento – da disciplina – como controle/governo/regulação do corpo e da conduta moral. 
Essa análise é explorada profundamente em sua tese de doutorado intitulada A ordem das disciplinas. 
82 Percebe-se que em cada série uma disciplina-saber é acrescida ou se torna mais específica. Isso se deve ao 
caráter  gradativo, seriado e hierárquico que constituem as práticas disciplinares inerentes as práticas escolares.  
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Ou seja, não havia (e não há) uma essência masculina e/ou feminina. Os sujeitos 

masculinos e femininos são forjados através de inúmeras práticas, das quais as escolares 

ganham sutil destaque. O esporte e a educação militar contribuiriam no processo de formação 

homens cuja função era conduzir a nação. Tem se aí a construção de uma masculinidade – 

maneira de ser e estar homem (estabelecida a partir das representações acerca do corpo do 

homem, aparência) correspondente as verdades que circulavam nessa formação histórica.  

Assim sendo, o currículo escolar não se restringe a um conjunto de conteúdos, outras 

atividades também o constituem e corroboravam para a produção dos sujeitos masculinos e 

identidades masculinas. O Clube Ginasiano versava entre as atividades extraclasses oferecidas 

aos alunos do Ginásio Itajaí. Sabemos que esse clube publicava o mensário O Ginasiano e 

dirigia uma espécie de “cassininho” (ANUÁRIO..., 1949, p. 116).  

 

2.2.2. Um ginásio “laico” com orientação católica 

 

 O Ginásio Itajaí voltava-se para um público exclusivamente masculino proveniente 

dos grupos sociais mais abastados (elite) e das classes médias. Os objetivos dos homens que 

dirigiam a Sociedade, e até mesmo daqueles que a apoiavam por meio de ações e 

investimento de capital, versavam sobre o curso ginasial, sua importância para cidade e a 

formação de homens que assumiriam os mais importantes cargos do comércio, das indústrias, 

dos bancos, entre outros.  

  Mas, o Ginásio não se constituiu apenas como uma instituição privada voltada 

exclusivamente para o público masculino, permeado pelas práticas sobre as quais dissertamos 

até então. Embora fosse dirigida por leigos essa instituição assumiu um discurso católico. 

 O terceiro artigo do Estatuto da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí estabelecia como 

sua finalidade “a manutenção e exploração de um Instituto Educativo de orientação católica”. 

O 18o artigo, em parágrafo único, determinava: “O art. 3o na parte em que diz de orientação 

católica e o art. 16o não poderão ser revogados nem alterados no caso de reforma dos 

estatutos” (grifo nosso). 

 Diante da posição sancionada na Assembléia Geral de constituição da Sociedade 

Anônima Ginásio Itajaí, nós questionamos o que transforma uma instituição, dirigida por 

leigos, em um ginásio com orientação católica. 

 Analisando o estatuto e o currículo do Ginásio Itajaí é possível identificar duas 

práticas que, a nosso ver, assinalam a orientação assumida pela Sociedade Anônima. São elas: 
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Ensino Religioso para todas as séries do curso ginasial e uma seção da Liga Católica Maria 

José. 

 Com a Proclamação da República e os recorrentes debates sobre a laicização do 

sistema de ensino público a educação religiosa foi tirada dos currículos escolares. Em 1931 

essa disciplina foi reintroduzida oficialmente em nível nacional por meio da Reforma 

Francisco Campos.  

Por sua vez, a Lei Orgânica (BRASIL, 1952, p. 33), em vigência neste contexto, no 

Capítulo VI Artigo 21, enunciava a educação religiosa como parte integrante da educação da 

adolescência, “sendo lícito aos estabelecimentos de ensino secundário incluí-los nos estudos 

de primeiro e segundo ciclo”. Cabia, dessa forma, as instituições optarem por oferecer ou não 

o ensino religioso. O Ginásio Itajaí tornou essa disciplina parte integrante do seu currículo. 

 O interesse da Sociedade Anônima em instituir a orientação católica como prática do 

Ginásio Itajaí, ao que tudo indica, pode ser relacionada aos anseios religiosos do grupo que o 

dirigia. Dado o fato de esses homens acordarem, em assembléia geral, para a criação e 

exploração de um ginásio “de orientação católica” nós inferimos que esse grupo se constituía 

como católico e entendia que, através, das proposições da Igreja Católica realizar-se-ia uma 

educação condizente com os objetivos almejados.   

Segundo Dallabrida (2005, p. 79, grifo nosso), os esforços para fundação de 

instituições católicas, “tarefa fulcral e de médio prazo foi liderada por bispos e padres, mas 

contou com a valorosa e decisiva colaboração das congregações religiosas e do laicato 

católico”. Em Itajaí a figura da Igreja Católica mais atuante foi o pároco da cidade, Vandelino 

Hobbold, presença constante no processo de constituição do Ginásio Itajaí e, posteriormente, 

como professor da instituição. E o laicato católico era representado pela Sociedade Anônima 

Ginásio Itajaí. 

Não havendo a possibilidade de abrir uma escola confessional e católica para educar 

seus filhos, a alternativa para o “bom exercício do catolicismo” foi oferecer uma instituição 

em que a educação católica e o ensino religioso fossem prioridades inalteráveis em qualquer 

situação – lembremos que os artigos que abordavam “a orientação católica” não poderiam ser 

alterados se por ventura o Estatuto sofresse alguma modificação. 

 O Estatuto do Ginásio dispunha que “para fins de religião” o programa adotado 

deveria ser aprovado pela autoridade eclesiástica (conforme parágrafo único do artigo citado 

anteriormente). Em consonância com as normas episcopais esse programa constituía o ensino 

religioso que deveria acontecer no horário das aulas. Além do trabalho ao longo do horário 

letivo, a sociedade “diligenciará para que os alunos freqüentem os atos do culto religioso”. 
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Assim, a orientação católica permeava tanto a caixa-preta da escola, como ultrapassava os 

muros da mesma por meio do incentivo a participação dos sacramentos (VARELA, 2001, p. 

15). 

O Concílio Plenário da América Latina, ocorrido em Roma, em 1899, fixou as 

diretrizes norteadoras do catolicismo nessa região à luz do Concílio Vaticano I. As reflexões e 

determinações desta conferência episcopal foram condensadas no texto oficial intitulado 

Decreta Concilii Plenarii Americae Latinae. Publicado em 1900, tornou-se o documento 

fundante da romanização do catolicismo na América Latina. O título 90 trata da educação 

católica da juventude especificadamente das escolas primárias, secundárias e universitárias. 

No segundo título, que aborda os impedimentos e perigos da fé, inclui as “escolas acatólicas e 

neutras”. (WERNET, 1991).  

Naquele contexto a Santa Sé dividiu o território brasileiro em duas regiões 

eclesiásticas: a Província Setentrional (sediada na Bahia), e a Província Meridional, cujo 

centro era o Rio de Janeiro. Foi determinado no Concílio de 1899 aos arcebispos que 

promovessem conferências episcopais em suas províncias com o objetivo de disseminar nas 

dioceses brasileiras as decisões conciliares. 

As várias conferências episcopais realizadas nas primeiras décadas do século XX 

deram origem ao documento denominado Pastoral Coletiva. A Pastoral Coletiva das 

Províncias Eclesiásticas Meridionais (da qual Santa Catarina faz parte) é um documento, 

bastante detalhado, que objetiva regulamentar e normatizar as práticas católicas. Aceito por 

todas as províncias, tornou-se referência doutrinária e pastoral do discurso romanizador do 

episcopado brasileiro até o Concílio do Vaticano II. A Pastoral Coletiva condenava as escolas 

leigas e determinava que os católicos freqüentassem instituições escolares que oferecessem o 

ensino religioso (Ibid).  

Destarte, partindo da hipótese de que a Sociedade Anônima se constituía por homens 

que professavam o catolicismo, acreditamos que sendo católicos, nada mais “natural” do que 

oferecer aos meninos uma orientação católica por meio do ensino religioso e outras práticas.  

 A presença da Liga Católica Maria José como uma das atividades extra-classe a nós 

parece ter sido uma das estratégias colocada em jogo para incentivar a participação do “culto” 

e, correlativamente, para que os alunos governassem a si mesmos a partir de práticas e 

verdades católicas. 
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 No Dicionário Aurélio83 (1993, p.395) orientação é definido como um substantivo que 

significa “1. ato ou efeito de orientar (se); 2. Direção, guia; 3. Impulso; tendência”. Neste jogo 

de palavras situamos as práticas do Ginásio Itajaí e sua Sociedade. 

 Ao enunciarem como finalidade da Sociedade a fundação de um instituto educativo de 

orientação católica, inferimos que o ginásio seria guiado/dirigido por proposições morais 

convergentes com aquilo que era considerado verdadeiro nos e pelos discursos e práticas da 

Igreja Católica. Proposições que por sua vez eram incorporadas pelos sujeitos que 

compunham a Sociedade e atuavam diretamente nas decisões acerca dessa instituição.  

 Ao mesmo tempo o “ato ou efeito de orientar” implica em um “outro” que sofre o 

efeito da orientação – os alunos. As ações pedagógicas e escolares atuariam na ação dos 

meninos a fim de guiá-lo, conduzi-los através das práticas que tinham por objetivo instituir 

verdades católicas. Destarte, inferimos que as práticas de governo da população escolar 

almejavam atuar sob os corpos e a consciência, articulando dispositivos de poder disciplinar e 

pastoral (FOUCAULT, 1995). 

As categorias de ser: católico, branco, mulher, aluno, anormal, homem, etc. são 

identidades hegemônicas que estão na origem da relação do indivíduo consigo próprio. 

Podemos dizer que é por esse caminho que a disciplina e o governo de si mesmo se inscreve 

no corpo dos homens (Ó, 2003, p. 38). Daí, a preocupação com a conduta individual dos 

sujeitos escolares, o que justifica o investimento em práticas católicas. 

 Ao definir o Ginásio Itajaí como uma instituição de orientação católica, o grupo que 

dirigia a Sociedade colocava em jogo discursos, que por meio de um sistema de diferenciação, 

produziam uma identidade para o próprio ginásio que, correspondentemente, o diferenciava 

das demais instituições escolares e dos demais equipamentos sociais.  

 O desejo de oferecer e instituir na cidade uma instituição secundária e católica deu o 

tom às estratégias de Genésio Miranda Lins e dos demais homens que atuaram diretamente, 

ou indiretamente, no processo de emergência do ginásio masculino. Porém, a abertura de uma 

escola com “orientação católica” não parecia suficiente.  

 

 

 

                                                 
83Utilizamos o dicionário para problematizar as palavras, cultural e historicamente construídos,  acionadas nos 
discursos acerca da educação masculina na Itajaí das décadas de 1940-1950. Contudo, nos aproximando das 
discussões sobre a produção do discurso e da linguagem instauradas pela Virada Lingüística, sabemos que o 
dicionário não apresenta a coisa mesma ou o conceito do mesmo. A definição do dicionário sempre nos remete 
para outras palavras, ou seja, para outros signos (Silva, 2000).  
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CAPÍTULO III 

SEJAM BEM –VINDOS! ESTEJAM DISPOSTOS A LUTA! 
 

 

Repetidas vezes o povo de Itajaí, através de seus órgãos mais representativos, havia 
manifestado o desejo de que os salesianos pra cá viessem a fim de ocupar-se da 
educação de seus filhos. (Pe. Inspetor Antônio Barbosa, 1957)[grifo nosso]. 

 

 

O desejo por uma educação católica deu o tom ao processo de emergência do ensino 

secundário masculino e do Ginásio Salesiano na cidade de Itajaí. 

 Gilles Deleuze84 lembra que nunca se deseja algo ou alguém. Se deseja sempre um 

contexto global. O desejo “de que os salesianos se ocupassem da educação dos filhos da 

cidade” implica em inúmeros agenciamentos e agregados de naturezas diversas. Não é ginásio 

católico o objeto de desejo, mas a paisagem a ele agregada: a formação escolar dos meninos; a 

educação católica; a presença dos salesianos na cidade e as descontinuidades que isso 

acarretaria.  

 O domínio do desejo é uma construção coletiva histórica, cultural e social. Assim, 

desejar que os padres salesianos se ocupassem dos meninos é uma das práticas que compõe a 

emergência do Ginásio Salesiano Itajaí. Entendê-la implica em analisar o que torna possível o 

desejo, ou seja, as condições que o engendram e que dispositivos/agenciamentos agrega e 

produz. 

 O Ginásio Itajaí S/A não parecia corresponder aos anseios do grupo que o 

administrava e dirigia. Logo nos primeiros anos de funcionamento desta instituição Genésio 

Miranda Lins voltou a procurar os padres salesianos para que esses assumissem a o ginásio 

masculino.  

A insistência para que a Congregação Salesiana aceitasse as propostas de Lins e 

demais diretores e acionistas da Sociedade Anônima, proprietária dessa instituição escolar, 

mantinha relações diretas com um desejo “antigo” de entregar o ensino secundário masculino 

a uma congregação católica.  A falta de um ginásio católico destinado aos meninos, o que nos 

parece, constituía-se em problema à medida que o público feminino era atendido pelas 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição.  

 

                                                 
84 Entrevista de Gilles Deleuze com Claire Parnet In: http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-
abecedario-de-gilles-deleuze. Acesso em maio de 2006. 
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O primeiro contato com os padres salesianos para que esses assumissem o ginásio 

aconteceu em 1945 e somente depois de onze anos a Sociedade São Francisco de Sales se 

mostrava disposta a assumir a direção do Ginásio Itajaí.  

Esse processo, porém, não aconteceu sem negociações e o estabelecimento de acordos 

que instituíram relações entre a elite itajaiense e a congregação Salesiana. Os efeitos dessas 

relações permeiam o estabelecimento do ensino secundário masculino, o investimento em 

práticas católicas e a produção de uma cidade disciplinar.  

A partir da perspectiva proposta por Michel Foucault (2006a; 2004), entendemos que 

o poder é exercido através de alianças que não se cessam de proliferar e se disseminarem para 

atender as emergentes necessidades da vida social, da atividade econômica e da conduta 

individual. O processo que implicou no aparecimento do ginásio masculino entrelaçou foi 

forjado e se forjou a partir desses três aspectos apontados pelo filósofo francês.  

Nesse sentido, este capítulo pretende uma análise sobre as práticas que engendraram a 

transferência do Ginásio Itajaí para os padres salesianos. Como também, buscamos entender 

as descontinuidades instituídas com a emergência dessa instituição escolar, sua organização e 

funcionamento. Paralelamente, como se forjou a especificidade do ensino secundário 

masculino e católico. 

 

3.1.  Primeiras negociações com os padres salesianos 

   

[...] Aqui já se encontrava as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, dirigindo uma 
escola feminina, o Colégio São José. Faltava, no entanto, um colégio masculino 
católico, que oferecesse bom ensino ginasial e colegial aos rapazes da elite e da 
classe média. (Edson D’Avila, ex-aluno do Ginásio Salesiano Itajaí).  

 

 

Ao longo dos setes anos que o ginásio masculino esteve sob a direção e administração 

da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí os contatos com os padres salesianos não cessaram. “De 

1948 a 1951 voltou-se a carga da abertura da casa de Itajaí com o novo inspetor, que era então 

D. Resende Costa. As vozes e clamores dos catarinenses cada ano aumentavam mais. Mas a 

resposta era sempre a mesma: não temos pessoal. Mas não perdia a esperança” (MOSER, 

1979, s/p. , grifo nosso).  

Entretanto, Ângelo Moser e Genésio Miranda Lins não desistiram do desejo de 

entregar o ginásio masculino a Sociedade São Francisco de Sales. Os encontros entre ambos 

aconteciam com certa freqüência e mesmo diante da negativa do inspetor Chaves e do Pe. 
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Resende Costa, seu sucessor, Moser “sempre que podia fazia uma visitinha ao Sr. Genésio. E 

ele sempre: quando é que os salesianos irão tomar conta desse ginásio?!” (MOSER, 1979, 

s/p.). 

A eleição do novo Inspetor, Padre Antonio Barbosa, impulsionou Padre Moser a 

retomar as discussões, agora de forma mais incisiva. Em uma carta de nove de maio de 1977 

endereçada a Moser, o Padre. Sigmund Tarnowski, diz: 

Estimado Pe. Angelo Moser, 
Julgo oportuno e interessante para a história um fato acontecido no dia 5 de 
dezembro de 1976, em São Paulo. Nesse dia encontravam-se diversas pessoas 
almoçando no Instituto Pio XI entre essas pessoas estava Dom Antonio Barbosa. 
Num dado momento, recordando as atividades dele como Inspetor Salesiano, disse 
ele: “No meu tempo de inspetor não realizei tantas fundações como Dom Resende; o 
colégio de Itajaí foi aceito somente graças à constância e, podemos dizer, 
cabeçudice do Pe. Angelo Moser, que tanto fez que tivemos que aceitar aquele 
colégio” [...] (grifo nosso). 

 
 O adjetivo atribuído ao padre Ângelo Moser – cabeçudice – deve-se a sua insistência 

perante seus superiores para que a Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora autorizasse a 

abertura de uma casa salesiana em Itajaí. Ou seja, permitisse que os padres assumissem o 

ginásio masculino e atendessem as propostas de Genésio Miranda Lins.  

 Em seis de janeiro de 1951 Padre Moser e membros da Sociedade Anônima Ginásio 

Itajaí Irineu Bornhausen (governador eleito), Paulo Bauer (Prefeito do Município de Itajaí) e 

Genésio Miranda Lins (presidente da sociedade) retomaram o projeto de repassar o ginásio 

para as mãos dos religiosos da Sociedade São Francisco de Sales. A partir desse encontro a 

proposta desse grupo ganhou traços mais definidos e até mesmo decisivos. 

  No encontro foi elaborado um documento intitulado Movimento para nossa fundação 

em Itajaí que servia como “declaração para confirmar o entendimento” havido entre Lins, 

Borhausen, Bauer e Moser. Entendimento acerca do que esses homens estariam dispostos a 

fazer e conceder para que o Ginásio Itajaí, já em seu terceiro ano de funcionamento, passasse 

a ser administrado e dirigido por padres salesianos.  Acreditamos que o documento redigido 

no decorrer desse encontro se constituiu em uma estratégia utilizada para fazer funcionar, de 

uma vez por todas, o dispositivo escolar que tanto almejavam. A declaração apresentava os: 

 

[...] entendimentos estes através dos quais ficou combinado e acertado o seguinte: 
 

1) Os três últimos citados se comprometem a fazer que o Município de Itajaí doe à 
congregação salesiana um terreno na cidade de Itajaí, destinado a localização de 
um novo ginásio, cuja construção deverá ter oportunamente o auxílio dos governo 
federal, estadual e municipal, ficando esclarecido que o referido terreno será 
escolhido de comum acordo entre o Revmo. Pe. Inspetor da Congregação Salesiana, 
ou quem este designar, e os abaixo-assinados. 
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2) Comprometem ainda os abaixo-assinados a cederem à congregação salesiana, sem 
ônus de qualquer espécie para esta, o Ginásio atualmente funcionando em prédio 
sito na rua Gil Stein Ferreira, inclusive todas as instalações e aparelhamento, 
comprometendo-se mais, os signatários desta, a doarem oportunamente o citado 
prédio, com todas as instalações à congregação salesiana para nele funcionar uma 
escola profissional. 

 

3) Comprometem-se finalmente, os abaixo assinados, a cederem à congregação 
salesiana, a partir de julho do corrente ano, a casa residencial, cita na referida rua 
Gil Stein Ferreira, de propriedade da S/A Ginásio Itajaí, não podendo tal cessão dar-
se antes da referida data, por motivo do respectivo contrato firmado com o ex-diretor 
do Ginásio Itajaí, Dr. José Medeiros Vieira.  

 
Os abaixo-assinados empenham-se vivamente em trazerem para Itajaí a 
Congregação Salesiana, certos estando de que o futuro grandioso desta cidade, já 
transformada em porto internacional, exigirá educadores à altura dos tempos, e 
garantirá o sucesso da grande obra a ser empreendida.  
Qualquer subvenção a que o Ginásio tem direito no ano de 1950 reverterá em 
beneficio de S/A Ginásio, para pagamentos das dividas referentes ao Ginásio. 
Quanto ao professor Cunha ficará para ser resolvido com o Sr. Irineu Borhausen85. 
 
Ass: Genésio Miranda Lins e Paulo Bauer. 

 

 Esta declaração selou um compromisso entre diferentes atores sociais (e instituições) 

com o objetivo de trazer os salesianos para Itajaí. Uniram-se em prol desse projeto um 

membro da congregação salesiana (Padre Ângelo Moser), do governo municipal, do governo 

estadual e o diretor da sociedade responsável pelo ginásio.  

Acreditamos que Irineu Bornhausen, Genésio Miranda Lins e Paulo Bauer 

representavam os demais acionistas da sociedade, pois como previsto em seu estatuto, 

qualquer membro que participasse de alguma reunião em que os interesses da mesma 

estivessem em jogo, era preciso que a assembléia aprovasse o que seria discutido, acordado, 

proposto. Da mesma forma, Bornhausen e Bauer representavam o governo estadual e 

municipal, respectivamente. 

 A participação do Padre Ângelo Moser nessa reunião, ao mesmo tempo em que a 

Inspetoria não se posicionava a favor da abertura de uma casa em Itajaí, pode ser entendida 

por dois prismas. Em primeiro lugar Moser acreditava no projeto, tanto que o apoiava desde 

meados da década de 1940. Igualmente, como padre ordenado por essa congregação ele sabia 

quais os fatores essenciais para a inspetoria salesiana assumir uma instituição educativa. Em 

ambos os casos sua presença legitimava aquilo que Lins e os seus desejavam. Era 

importantíssimo que um padre da congregação sustentasse a proposta da Sociedade Anônima 

Ginásio Itajaí. 

                                                 
85 Nesta casa aconteciam as aulas da Escola Brasil e os cursos do SENAC, por isso só poderiam ser 
disponibilizados aos padres quando o contrato com seu diretor terminasse. 
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 O envolvimento de diferentes atores e instituições no processo de emergência daquele 

que viria a se chamar Ginásio Salesiano Itajaí denota laços que afluem para relações de poder 

engendradas por uma racionalidade a qual vimos denominando de governamentalidade. A 

união entre os governos estadual, municipal e a sociedade anônima tinha como fim a 

implantação de uma escola secundária católica na cidade, correlativamente, educar/governar a 

população jovem nos princípios católicos. 

As relações de forças e governo são forjadas no exercício do poder “não é 

simplesmente uma relação entre parceiros individuais e coletivos; é um modo de ação de 

alguns sobre os outros [...] Só existe em ato, mesmo que, é claro, se inscreva num campo de 

possibilidade esparso que se apóia sobre estruturas permanentes. Uma ação sobre a ação, 

sobre ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes”. (FOUCAULT, 1995, p. 243). Viver 

em sociedade é viver de modo que seja possível a alguns agirem sobre os outros.  

Para Foucault (Ibid., 246) analisar o exercício do poder (e conseqüentemente a 

emergência de um dispositivo escolar) consiste em identificar, entre outros pontos, os 

sistemas das diferenciações que permitem agir sobre as ações dos outros, que são condições e 

efeitos das mesmas. Como também, pontuar os tipos de objetivos que se perseguem, as 

modalidades instrumentais acionadas, as formas de institucionalização e os graus de 

racionalização empregados. 

Os sistemas de diferenciação que permitiram que um grupo atuasse e dominasse o 

estabelecimento do ensino secundário católico e masculino na cidade de Itajaí, ou seja, o que 

diferencia esse grupo de homens dos demais para que atuem e decidam qual melhor maneira 

de educar os meninos da cidade. A diferenciação parece estar relacionada às posições 

ocupadas no processo de produção, no cenário político-partidário, na cena católica e às 

diferenças econômicas na apropriação de riquezas e bens.  

Com isso não queremos dizer que a parte da elite itajaiense que estava envolvida com 

esse processo o fazia porque tinha poder e assim conseguia engendrar esse movimento. Pelo 

contrário, como já mostramos anteriormente, nossa perspectiva teórica sobre o poder não o 

entende como uma propriedade, mas enquanto um exercício. Para entendermos a ação desta 

classe social cabe uma reflexão de Michel Foucault (2004, p.252) sobre esta temática: 

Uma classe não é uma abstração, mas também não é um dado prévio. Que uma 
classe se torne dominante, que ela assegure sua dominação se reproduza, estes são 
efeitos de certo número de táticas eficazes, sistemáticas, que funcionam no interior 
de grandes estratégias que asseguram essa dominação. Mas entre a estratégia que 
fixa, reproduz, multiplica, acentua suas relações de força e a classe dominante, 
existe uma relação recíproca de produção. 
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O fato de estes homens liderarem o processo de estabelecimento do ensino secundário 

em Itajaí implica, diretamente, que o mesmo correspondesse à vontade de poder-saber e as 

verdades que constituíam que circulavam nessa formação histórica. Ao mesmo tempo em que 

se à cidade foi oferecido um modo de educação escolar muito particular, era por meio dele 

que esse grupo social se reproduzia e possibilitava a manutenção do seu “domínio”. Da 

mesma forma, essa estratégia – institucionalização do ensino secundário masculino – permitiu 

que essa classe se constituísse como elite. Ela não inventou e impôs à força essa estratégia. 

O acordo entre diretores da Sociedade Anônima e um membro da congregação 

salesiana permite identificar as estratégias para convencer os superiores salesianos. 

Igualmente, apontam para os investimentos que eles estavam dispostos a efetuar caso a 

proposta fosse aceita.  

Essas versavam sobre aquilo que seria importante para que uma instituição escolar 

salesiana fosse aberta: terreno e prédio amplos; equipamentos necessários para o 

desenvolvimento das atividades escolares; e uma casa para que esses padres pudessem morar 

e viver bem. Os investimentos permeariam ações tanto a nível municipal como federal, 

onerando a congregação de qualquer despesa.  

A declaração de 1951 não surtiu efeito imediato. Mas, ela selou o primeiro acordo 

entre os salesianos ligados a Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora, o governo municipal ( 

documento foi assinado pelo então prefeito Paulo Bauer), o governador eleito Irineu 

Bornhausen e o presidente da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí, com o objetivo de trazer os 

Salesianos para administrar o Ginásio. 

  

3.1.2. Os salesianos chegam a Itajaí – negociações e acordos  

 

No dia dezenove de janeiro de 1956 pelo avião da companhia de aviação Varig 

deixava a cidade de São Paulo uma comissão formada pelos padres Salesianos de Dom Bosco: 

Padre. Antônio Barbosa, inspetor; Padre. José Stringari, conselheiro inspetorial e diretor eleito 

do Liceu Coração de Jesus; Padre. Antônio Arra, procurador da Inspetoria e Padre. Pedro 

Baron, diretor nomeado de Itajaí, com rumo ao Estado de Santa Catarina, para verem a obra 

de Itajaí, a pedido do Sr. Vandelino Hobbold e Sr. Genésio Miranda Lins (LIVRO..., 1956). 

Ao desembarcar no campo de aviação de Itajaí foram recebidos pelos padres 

salesianos Ângelo Moser e Daniel Feder, e pelo banqueiro Genésio Miranda Lins. Juntos 

partiram para a praia de Cabeçudas, onde almoçaram no hotel de mesmo nome. Em seguida, a 

comitiva foi conhecer as dependências do Ginásio Itajaí. Depois, a comissão foi à casa do 
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vigário Vandelino Hobbold para tratar juntos com Lins sobre o modo e a possibilidade da 

aceitação do ginásio masculino.  

 A primeira reunião com os padres da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora, estavam 

presentes Genésio Miranda Lins, o vigário Vandelino Hobbold e Padre Ângelo Moser. Ao 

longo da reunião “discutiu-se acirradamente a aceitação ou não do ginásio” (Moser, 1979). A 

maioria da comitiva demonstrava pouco interesse alegando que o terreno e os prédios em que 

se achava instalado o Ginásio Itajaí eram “mesquinhos” (Ibid.).   

O Inspetor Antonio Barbosa também questionou a aceitação do ginásio em virtude da 

situação da diretoria cessante e do corpo docente, e, principalmente, da situação “precária” 

dos alunos por causa dos exames. Padre Barbosa justificou sua opinião alegando que o baixo 

nível (notas) nos exames finais e de admissão era preocupante (Livro de Crônicas, 1956, p. 1).  

Em 1957, quando visitava o ginásio, o inspetor Antonio Barbosa registrou no livro 

Atas Inspetoriais86 o processo que culminou na instalação dos salesianos na cidade de Itajaí. 

Intitulado Rápidos Traços Históricos o texto enunciava que “em fins de 1955 estes [Genésio 

Miranda Lins, Pe. Ângelo Moser, Irineu Bornhausen, Paulo Bauer e Carlos de Paula Seára] se 

apresentaram em caráter de maior urgência , pois o ginásio Itajaí estava passando por sérias 

dificuldades”.  

A hipótese que levantamos sobre a situação dos professores e da diretoria, mencionada 

pelo Inspetor Barbosa durante a reunião de janeiro de 1956, pode ter relações com uma 

provável falta de recursos para manter o ginásio e conseqüentemente pagar os professores e os 

funcionários da instituição (sérias dificuldades). Esta situação parece ter impulsionado a 

Sociedade Anônima voltar a procurar os padres (em 1955). Ao mesmo tempo, inferimos que 

preocupava as autoridades salesianas assumirem um estabelecimento nessas condições. 

Perante a resistência demonstrada por maioria dos membros da comitiva Padre Pedro 

Baron se posicionou a favor da obra e questionou os demais clérigos. Segundo Pe. Moser 

(1979, grifo nosso) suas falas foram: Então vocês querem o céu aqui na terra? Onde já o 

encontraram até agora? Viemos aqui para salvar almas e educar jovens! 

O posicionamento de Padre Baron, diretor nomeado para assumir a obra caso esta 

fosse aceita pela Inspetoria, possibilita inferir que as exigências por parte da comitiva eram 
                                                 
86 As atas falam sobre  as visitas dos inspetores salesianos. Escritas e assinadas pelo inspetor são relatos curtos, 
de no máximo três páginas, sendo estruturados de forma bastante semelhante, o que nos indicam regras 
prescritas para o registro destas visitas. Os temas das atas circundam sobre as atividades do inspetor ao longo da 
visita; suas impressões sobre os alunos, as práticas pedagógicas desenvolvidas, as condições materiais da escola, 
etc. Podemos dizer que são práticas discursivas, pois obedecem enunciados e regras enunciativas constituintes do 
fazer salesiano, não podendo ser interpretadas como verdades, mas como um texto inundado de intenções. A 
abertura do livro-ata se deu em janeiro de 1957, um ano depois do estabelecimento do Ginásio Salesiano na 
cidade de Itajaí, não se sabe por que ao longo do ano de 1956 as visitas do inspetor não foram registradas. 
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exageradas e que as opiniões sobre o ginásio davam a entender que esse só poderia ser aceito 

em “perfeito estado”. A fala do padre salesiano permite, também, identificar os enunciados 

que permeiam as práticas salesianas naquela formação histórica – salvar e educar.  

 Salvar as almas jovens sugere o exercício de um poder que Foucault (2004, p. 237) 

denomina de poder pastoral. Ou seja, “uma forma de poder cujo objetivo final é assegurar a 

salvação individual. É uma forma de poder que não cuida apenas da comunidade como um 

todo, mas de cada indivíduo em particular. Finalmente, esta forma de poder não pode ser 

exercida sem o conhecimento da mente das pessoas, sem explorar suas almas [...]”. Ao 

mesmo tempo, educar as almas jovens corresponderia em salvá-la não apenas para o outro 

mundo. Mas, mais ainda, para viver nesse mundo. Assim, o poder pastoral se institucionaliza 

por meio do dispositivo escolar.  

Para Michel Foucault (2006a) as técnicas de si se estabelecem em relação às normas e 

as regras que se situam entre as práticas das instituições pedagógicas e das religiões de 

salvação. Destarte, o exercício pedagógico e o exercício ascético se correspondem no que 

tange as práticas disciplinares acionadas pelas instituições religiosas que objetivam 

colonizar87 a juventude para melhor educá-la. O exercício ascético, nas práticas cristãs, 

implica na submissão às leis de Deus. Através das ações pedagógicas o indivíduo aprenderia a 

se governar e a se vigiar, alcançando a salvação por meio do cuidado de si.  

O cuidado de si é uma prática social. Um conjunto de práticas e “receitas” que são 

refletidas, desenvolvidas e aperfeiçoadas constituindo a atitude e a maneira de se comportar 

dos indivíduos (Ó, 2003). São as técnicas por meio das quais o sujeito conhece a si mesmo e e 

produz uma verdade sobre si que precisa ser anunciada: ascese, confissão, diálogo, escrita, 

etc. A instituição escolar católica opera por meio dessas técnicas a partir do momento em que 

o ensino secundário se situa como um intenso trabalho do indivíduo sobre si mesmo (Ibid.). 

No caso das escolas confessionais, essas práticas são ainda mais evidentes porque 

transformam a confissão em um movimento cotidiano. Com isso queremos dizer que as 

instituições católicas prescrevem regras concretas para o governo da alma e da conduta.  

 A indignação de Padre Pedro Baron com o posicionamento dos demais membros deve 

ser entendida a partir da racionalidade do poder pastoral, já que aquele que comanda “seu 

                                                 
87 No livro O Poder Psiquiátrico (2006a) Michel Foucault analisa o hospital psiquiátrico ou asilo  como efeito de 
dispositivos disciplinares. Para tanto, reflete sobre o poder disciplinar em oposição à soberania. Em meio as suas 
discussões ele infere que um dos primeiros pontos de aplicação e extensão do sistema disciplinar foi a ação sobre 
a juventude em perambulação (Século XVI). O trabalho dos Irmãos da Vida Cristã sobre o corpo jovem e as 
práticas ascéticas que instituem são citados por Foucault para exemplificar o trabalho das comunidades religiosas 
e a relação com o estabelecimento do poder disciplinar. Trabalho exercido por meio da colonização da juventude 
em idade escolar – espaço fechado, mínimo de relações com o mundo externo, exercício pedagógico e ascético.  
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rebanho” também se sacrificaria por ele. Da mesma forma, aceitar o Ginásio Itajaí, mesmo, ou 

melhor, principalmente por causa de suas condições precárias, faria parte do papel que os 

salesianos se atribuíam. Além do que, salvar e educar a juventude seriam a função da 

Sociedade São Francisco de Sales, independentemente da situação com a qual teriam que 

lidar. 

 O posicionamento de Padre. Baron e suas “palavras enérgicas” (MOSER, 1979) 

parecem ter comovido os membros da comitiva salesiana. Porquanto, no final desta reunião se 

decidiu pela aceitação do ginásio. No entanto, para que isso se concretizasse algumas 

exigências foram feitos: 

Ficaram, outrossim, assentados os pontos fundamentais: 
1. O Ginásio passa em plena propriedade para a Congregação Salesiana. 
2. É essencial que se procure um novo terreno mais amplo, em lugar adequado para 
a construção definitiva da obra (ATAS, 1957, grifo nosso). 

  

 As exigências da comitiva salesiana correspondiam às práticas da congregação. 

Segundo Manoel Isaú (1998) os padres salesianos só se estabeleciam em uma cidade quando 

essa, por meio de particulares ou do governo municipal/estadual subsidiasse ao menos parte 

do empreendimento, neste caso, a doação de terreno e do ginásio, que até então pertencia a 

Sociedade Anônima. 

 As negociações, no entanto, não cessaram. Em vinte de janeiro a comissão se reuniu 

novamente com Genésio Miranda Lins, “mas não se conseguiu uma conclusão” (LIVRO..., 

1956, p. 1). Embora, a Inspetoria tivesse se posicionado a favor do estabelecimento dos 

salesianos em Itajaí, acreditamos que isso só aconteceria quando os “pontos fundamentais” 

fossem atendidos.  

Nesse mesmo dia Padre Baron, acompanhado de parte da comitiva de São Paulo, 

conversou com Nicolau Filippi, professor do Ginásio Itajaí. Ao longo da conversa Filippi 

descreveu “a situação moral do ginásio e dos meninos da cidade. Em vista disso o Padre. 

Baron pediu ao Inspetor para que aceitasse a obra e que alguma coisa era preciso fazer” (Ibid, 

p. 1, verso, grifo nosso).  

 Entendemos a moral, ou código moral, como um conjunto (prescritivo) “de valores e 

regras de conduta que são propostas aos indivíduos e aos grupos por meio de diversos 

aparelhos prescritivos como a família, as instituições educativas e a Igreja” (FOUCAULT, 

2006c, p. 211). A moral também é o comportamento real dos indivíduos em sua relação com 

as regras e os valores que lhes são propostos. Ou seja, 

[...]a maneira pela qual os indivíduos se submetem mais ou menos completamente a 
um princípio de conduta, pelo qual obedecem ou resistem a uma prescrição, pelo 
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qual repetem ou negligenciam um conjunto de valores [...] o modo como os grupos 
ou indivíduos se conduzem em referência a um sistema prescritivo (Ibid., p. 211). 

 

Partindo das reflexões de Michel Foucault acreditamos que na medida em que a 

situação moral é enunciada como justificativa para aceitação definitiva do Ginásio atribuí-se a 

ela uma condição de imoralidade, perigo. A conduta dos meninos, ou seja, a maneira de se 

conduzir em um campo mais ou menos aberto de possibilidades e por seguinte, como se deve 

constituir-se a si mesmo como sujeito moral, parece não corresponder ao código moral 

considerado apropriado pelos padres salesianos.  

Por sua vez, a situação moral do Ginásio Itajaí também foi posta em questão. Seria 

por não constituir-se em uma instituição “verdadeiramente católica”? O problema moral que 

parece assolar os meninos e a escola que freqüentavam, e extensivamente a educação 

oferecida, seria solucionado por meio de uma instituição escolar católica/salesiana. O que 

queremos dizer é que a mudança no comportamento (conduta) dos meninos aconteceria por 

meio das práticas escolares, pedagógicas88 e do seu “seqüestro” institucional. 

Correlativamente, a condição moral do ginásio seria modificada a partir das relações de 

poder-saber exercida sobre os corpos e almas dos meninos. Salvá-los “consertaria” o ginásio. 

Jorge Ramos do Ó (2003, p.14) ao examinar a composição do ensino médio em 

Portugal infere que “a genealogia do ensino secundário desemboca em dois movimentos 

históricos: luta pela secularização do governo da alma e necessidade de enquadramento da 

população em risco ou em perigo moral”. Situamos a emergência e constituição do ensino 

secundário em Itajaí na preocupação, pelo menos em parte, de enquadrar os meninos 

considerados em perigo moral. 

Aos olhos de Padre Baron o perigo era latente e pedia uma ação imediata. E o Inspetor 

Antonio Barbosa anuiu ao seu pedido. Assim, no dia vinte de janeiro a Congregação decidiu 

por assumir o Ginásio Itajaí e transformá-lo em uma obra salesiana. Antes mesmo de que os 

acordos – doação terreno, transferência da propriedade, etc. – fossem concretizados.  O 

próprio Inspetor deu a notícia a Genésio Miranda Lins e ao vigário Vandelino Hobbold 

(LIVRO..., 1956, p. 1, verso).  

Ainda nesse mesmo dia, às 13h30m, na casa paroquial reuniram-se em assembléia 

“Padre. Dr. Antonio Barbosa, inspetor da Inspetoria Salesiana, Padre. Vandelino Hobbold, 

                                                 
88 Compreendemos as práticas escolares aquelas que se referem à instituição escolar e se remetem a 
escolarização, disciplinamento, etc. E as práticas pedagógicas aquelas que constituem e são constitutivas dos 
discursos sobre educação, ensino, aprendizagem, etc. Contudo, elas não são excludentes uma da outra. As 
práticas pedagógicas e escolares são correlativas. Cf:Beltão, I. Corpos dóceis, mentes vazias e corações frios. 
Didática: o discurso científico do disciplinamento. Florianópolis: Editora Imaginário, 2000. 



102 
 

Pároco de Itajaí, Padre. José Stringari, Padre. Pedro Baron, Padre. Celestino Mário Lazzari, 

Padre. Norberto Luiz de Souza, Padre. Antonio Elias Arra, Padre. Otávio Bortolini, Padre 

Hugo Guarnieri, Prof. Paulo Pinto e os Exmos. Srs. Genésio Miranda Lins e Érico Scheffer 

para constituir o Colégio Salesiano Itajaí” (ATA..., 20 de janeiro de 1956) 89. Nessa reunião 

ficou definido que os padres assumiriam o ginásio e também investiriam no ensino primário e 

secundário e, caso fosse possível, em obras de assistência social. 

Finalizada a assembléia de constituição da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí 

Genésio Miranda Lins, Irineu Bornhausen, Érico Scheffer, Nestor de Souza Schiefler, Arno 

Bauer e Carlos de Paula Seára, fundadores do Ginásio Itajaí, venceram a “batalha”: os padres 

da Sociedade São Francisco de Sales assumiram a direção e administração do ginásio 

masculino.  

Igualmente, a abertura de um ginásio foi primordial para a ação dessa congregação, 

pois se constituiu “ponta de lança para a expansão da obra salesiana” no litoral catarinense. 

Até então a atuação salesiana se restringia a região do Alto Vale do Itajaí, interior do estado 

de Santa Catarina (AZZI, 1997).  

 Após da assembléia geral de constituição da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí 

os padres salesianos Antonio Arra, Pedro Baron e Ângelo Moser visitaram o governador do 

Estado Irineu Bornhausen, que se encontrava em Camboriú (praia situada há 15 quilômetros 

de Itajaí). “Nessa visita comunicamos a ele a aceitação do Ginásio e solicitamos ao mesmo 

tempo um terreno mais amplo para as nossas obras, já que Itajaí era terra natal dele” 

(LIVRO..., 1956, p. 1, verso). Segundo Pe. Moser (1979) o então governador alegrou-se pela 

aceitação do ginásio pelos salesianos e se mostrou disposto a colaborar “em tudo aquilo que 

pudesse melhorar com a situação do ensino naquela cidade”.  

Prática comum entre os religiosos de ordens e congregações católicas, ao abrirem uma 

nova casa, era pedir a benção e aprovação da autoridade eclesiástica da arquidiocese da qual a 

obra faria parte. No caso de Santa Catarina era o arcebispo metropolitano. Dia vinte e um de 

janeiro a comitiva salesiana paulista se encontrou como arcebispo Dom Joaquim de Oliveira, 

                                                 
89 Da chegada dos padres em Itajaí até o dia em que decidiram pelo ginásio, passaram-se somente dois dias. 
Pouquíssimo tempo se levarmos em consideração os onze anos que envolveram apresentação de propostas, 
negociações. Destarte, acreditamos que ao assinarem a declaração de 1951, embora não tenhamos encontrado 
documentos que comprovem nossa hipótese, as negociações entre os padres e Genésio Miranda Lins não 
cessaram. Isso pois, no estatuto da Sociedade Civil Colégio Salesiano, há um trecho que diz que os mesmos 
foram redigidos e lidos previamente, ou seja, antes da Assembléia Geral acontecer. Diante de todos os 
compromissos e reuniões que aconteceram nos dois dias em que a comitiva salesiana permaneceu em Itajaí, seria 
inviável constituir um estatuto. Ademais, o ano em que os salesianos aceitam o ginásio masculino corresponde a 
quarenta anos de obra salesiana em Santa Catarina. Talvez, levou-se o tempo necessário para que os dois eventos 
coincidissem e o colégio de Itajaí seria um marco, já que também representava a expansão da obra salesiana. 
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que estava em Camboriú realizando visita canônica. A comitiva recebeu a benção do 

arcebispo e autorização para “abrir residência na Arquidiocese de Florianópolis”. Para fim 

jurídico de ereção canônica era necessário que a aprovação fosse dada por escrito (Anexo 2). 

Com intenção de acompanhar pessoalmente os tramite com a Arquidiocese Padre 

Pedro Baron permaneceu em Itajaí e o restante da comitiva voltou para São Paulo (LIVRO..., 

1956,p. 3).  

A visita ao governador do Estado, Irineu Bornhausen, e ao Arcebispo, Dom Joaquim 

de Oliveira, permite identificar os laços que a Congregação Salesiana foi, paulatinamente, 

tecendo com as elites política, econômica e eclesiástica. Entendemos as visitas como 

estratégias para estreitar e solidificar seus laços, conseqüentemente ampliar sua área de 

atuação, seu capital social, e assim, angariar fundos para suas obras (terrenos, subsídios, etc.) 

e, principalmente, legitimar-se enquanto instituição escolar.  

Percebe-se que os laços estabelecidos permeiam um grupo restrito de instituições e 

atores sociais que protagonizavam o cenário educativo, social, político e econômico de Itajaí 

há algumas décadas. Irineu Bornhausen, por exemplo, agora governador do Estado de Santa 

Catarina, foi o responsável pela criação do projeto-lei que previa o estabelecimento do ginásio 

municipal nos últimos anos da década de 1930.  

Da mesma forma, a Igreja, por meio de congregações e ordens religiosas, instituía a 

educação católica e fortalecia suas redes. Por outro lado, o estabelecimento de relações com 

governo estadual e municipal – e correlativamente com as elites políticas/econômicas – 

correspondia à vontade desse grupo distinto de oferecer aos seus uma educação que os 

diferenciaria dos demais – católica confessional.  

Concluídas, assim, as primeiras visitas pós-aceitação do ginásio masculino e definidos 

as primeiras tratativas, Padre Pedro Baron, diretor nomeado do colégio, voltou para São Paulo 

a fim de organizar o estabelecimento dos padres salesianos em Itajaí. Reuniu-se então, em 

vinte e cinco de janeiro, com o Inspetor Antonio Barbosa para discutir este processo e 

apresentou ao mesmo uma minuta. Ou seja, um rascunho daquilo que viria a ser o documento 

que selava o acordo entre a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí e a Inspetoria Nossa Senhora 

Auxiliadora. 

Os “principais pontos em condições dentro dos quais o Ginásio Itajaí passaria para a 

congregação” (ATA..., 1956) eram:  

1) A Sociedade Anônima Ginásio Itajaí entregará o Ginásio livre 
desembaraçado de qualquer divida ou obrigação com terceiros.  
2) Fará a transferência para os padres salesianos ou a quem eles indicarem do 
registro do Ginásio os contratos de comodato: dos bens de raiz e os móveis e 
utensílios ou coisas.  
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3) Todos os atos anteriormente referidos se efetuarão após a assembléia geral de 
liquidação da Sociedade Anônima que será convocada oportunamente pelos 
respectivos liquidantes. 
4) Finalmente os padres salesianos ou quem eles designarem, deverão assumir 
perante os liquidantes da sociedade, por termo devidamente lavrado, o compromisso 
de que manterão sempre na cidade de Itajaí o referido Ginásio, sendo-lhes 
facultado naturalmente a mudança ou localização do Ginásio para ponto mais 
favorável, para melhor ampliar suas instalações etc.  
Ao referido termino ficará expressa e clara a obrigação de devolução de todos os 
bens e coisas aos respectivos “liquidantes” da S/A nas mesmas condições que os 
receberam se, por qualquer circunstância ou força maior não interessar mais aos 
padres salesianos ou quem for, a manutenção do referido educandário nesta cidade 
de Itajaí (grifo nosso).  

 

As condições apresentadas não eram as mesmas acordadas ainda no dia dezenove de 

janeiro. Porém, o que nos parece é que esse novo acordo se refere às questões que até então 

não haviam obtido a resposta desejada pela Congregação Salesiana, porém, os dois acordos se 

complementam.  

O ginásio seria aceito caso as suas instalações e terreno passasse a ser propriedade dos 

padres salesianos. Ou seja, todos os bens, inclusive os doados em comodato (o terreno e o 

edifício em que o ginásio se encontrava), deveriam ser transferidos para a congregação e o 

ginásio ser repassado aos padres sem nenhuma divida ou obrigação com terceiros. Esse 

processo se efetivaria quando ocorresse a assembléia de liquidação da Sociedade Anônima 

Ginásio Itajaí90.  

Por sua vez, a Congregação Salesiana assumiu a responsabilidade de manter a 

instituição escolar na cidade por tempo indeterminado. E caso isso não fosse viável o ginásio 

obrigatoriamente seria devolvido aos liquidantes da sociedade. Entendemos que os pontos 

acordados entre os padres e o grupo de homens que administrava o ginásio indicavam a 

instituição de uma relação sem previsões de rompimento. Além, de todas as questões jurídicas 

que envolvem este tipo de acordo, acreditamos que o mesmo visava perpetuar a existência de 

um ginásio masculino e católico na cidade.  

A chegada dos padres salesianos na cidade foi divulgada no Jornal do Povo em vinte e 

nove de janeiro de 1956. O texto, escrito pelo articulista Abdon Fóes, ressalta a importância 

da atuação dos padres salesianos: 

O Ginásio Itajaí, que vinha sendo dirigido por leigos, passará deste ano em diante a 
ser administrado por uma ordem religiosa. Desta forma, o referido estabelecimento 
de ensino vai sofrer profundas reformas, tanto na parte técnica como na de ensino 
que ali será ministrado, tem em vista que a ordem salesiana, a quem foi confiada sua 
direção, goza de alto conceito como educadora da juventude, para cujo fim foi 
organizada (grifo nosso). 

                                                 
90 A Assembléia Geral para tratar da dissolução da sociedade aconteceu em 24 de novembro de 1956, conforme 
convocatória divulgada no Jornal do Povo em 11 de novembro de 1956. 
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O texto de Fóes ressalta o papel dos salesianos como educadores da juventude, 

corroborando com os discursos que constituíam as práticas salesianas – a Sociedade São 

Francisco de Sales se anunciava/enunciava como responsável pela educação da juventude. 

Dom Bosco era (e ainda é) aclamado como o “pai dos jovens” 91. Destarte, acreditamos que 

enunciar o “alto conceito” da Congregação e as mudanças que aconteceriam no antigo ginásio 

contribuía sobremaneira para legitimar a atuação dos padres na cidade e, correlativamente, a 

iniciativa de Lins e da própria Sociedade Anônima Ginásio Itajaí. 

 Da mesma forma, acreditamos que a preocupação com juventude era uma das pautas 

sociais da Itajaí daquele momento. Em maioria dos documentos citados até esse momento o 

jovem/juventude itajaiense eram acionados e produzidos nos discursos sobre educação como a 

parcela da população que precisava de um ensino melhor, condizente com o progresso da 

cidade. Assim sendo, a chegada dos padres salesianos na cidade correspondia a fabricação da 

juventude como corpo a ser escolarizado. 

Entendemos a emergência do ginásio administrado pelos padres salesianos como um 

processo em que se relacionam técnicas de governo e de disciplinamento do corpo e da alma. 

Pois, acordamos com Jorge Ramos do Ó quando ele propõe que pensemos os estudos 

secundários como ramo de ensino que constituía sua autonomia ao procurarem pensar, agir e 

intervir sobre as atitudes, disposições e comportamento dos alunos. Estruturando-se assim, em 

um trabalho sobre o eu. Para Jorge Ramos do Ó (2003, p. 4) “o chamado ensino médio 

[ensino secundário] viu na conduta o seu problema pedagógico maior e na cultura de si a 

ocupação mais importante”. 

Tratando-se do aparecimento de um ginásio confessional ressaltamos a intensificação 

nas práticas que atuam na produção de uma conduta a partir de relações de poder pastoral 

coligados com as técnicas de governo e disciplinares. Assim, entendemos que o desejo para 

que o ginásio masculino fosse entregue aos padres advém dessa vontade especifica de poder-

saber. Ao evidenciarmos a vontade de saber inerente a esse processe porque acreditamos que 

a institucionalização da educação masculina só é possível quando determinados aspectos dos 

seres humanos são objetivados – o masculino compreendido como um tipo de ser diferente, 

portanto necessitaria de uma intervenção escolar específica. 

                                                 
91 Na monografia apresentada para a conclusão do curso de Especialização em História Social, discuti a 
emergência do Sistema Preventivo de Dom Bosco e para tanto fiz uma análise sobre a maneira pela qual a 
Congregação Salesiana vai se constituir como responsável pela educação da juventude. Cf: NICOLAU, F. O 
amor que educar, o jardim que acolhe – O sistema preventivo de Dom Bosco e o Oratório São Francisco de 
Sales. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em História Social) Faculdade de Educação – 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 
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3.2.    Constituição do Ginásio Salesiano – visitas e alguns acertos. 

 

Padre Pedro Baron (no centro da imagem, figura 6) foi transferido do Colégio 

Salesiano Dom Bosco, de Piracicaba, para assumir a direção da nova casa salesiana. O jornal 

A Voz de Dom Bosco (1956, p.3) editado pelos alunos da instituição paulista, divulgou a festa 

de despedida do seu ex-diretor, dizendo: 

 Deixa-nos o primeiro diretor do Colégio Dom Bosco, o fundador da obra salesiana 
em Piracicaba, o construtor desse colosso que se chama Dom Bosco. Atendendo à 
palavra dos Superiores e abraçando nova e dura incumbência partiu Padre Pedro 
Baron para a cidade marinha de Itajaí. 

 

Assim, chegava à cidade, a fevereiro de 1956, o novo diretor do ginásio, Padre  Baron, 

acompanhado pelo Sr. Agenor Passos, clérigo92, auxiliar ad tempus, a fim de instalar-se 

definitivamente na cidade. E assim dar início a organização da “nova e dura incumbência”. 

 
Figura6 – Festa de despedida do Padre Baron 

(Colégio Salesiano de Dom Bosco – Piracicaba) 
 

 
 

Fonte: A voz de Dom Bosco (Arquivo Colégio Salesiano Itajaí) 
 

Para ajudar no trabalho educativo os salesianos de Ascurra, Padre. Otávio Bortolini e o 

clérigo Paula de Carvalho foram encaminhados para Itajaí. Sobre a chegada de destes padres o 

cronista do colégio escreveu: sejam bem vindos e estejam dispostos a luta! (LIVRO..., 1956, 

p. 3).  

                                                 
92 Os seminaristas eram chamados de clérigos pelos salesianos. Eram jovens religiosos, com voto temporário, 
ainda em fase de experiência na Congregação Salesiana (ISAÚ, 1998). 
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Iniciando sua “luta” Padre Baron estabeleceu os primeiros contatos com a comunidade 

local. Há registros de visitas de cortesia ao prefeito Carlos de Paula Seára, ao presidente do 

Banco INCO Genésio Miranda Lins, o Dr. D’Ivanenko engenheiro da extinta Cobrasil. No dia 

nove de fevereiro o padre salesiano rezou a primeira missa no Colégio das Freiras. 

Solidificando, assim, alguns laços e estabelecendo novos em prol de angariar apoio para a 

obra que começava a organizar (Ibid., 1956).  

Uma das necessidades mais urgentes era adaptar o edifício do ginásio para “pousada 

dos salesianos: cinco quartos, banheiro, aparelhos higiênicos, refeitório e cozinha”. Pois os 

padres salesianos moravam (e moram) nas instituições que dirigem. Como também, 

providenciar a construção de uma capela provisória para celebração das missas e dos demais 

sacramentos como a comunhão, confissão, entre outros. Destarte, as visitas a Lins e 

D’Ivanenko previam auxílio financeiro para a adaptação do edifício do ginásio para instalar a 

casa dos padres (Ibid.,1956, p. 5). 

Ao longo do primeiro ano de funcionamento do ginásio sob a administração dos 

padres da Congregação Salesiana, vários foram os encontros ou os ofícios encaminhados a 

Genésio Miranda Lins “para que ele cumprisse com as suas promessas” (Ibid., 1956). Parece 

que a concretização das condições negociadas não aconteceu da forma esperada pelos padres.   

Dentre as questões que ainda precisavam ser resolvidas constava a indenização dos 

professores e funcionários do antigo Ginásio Itajaí. Essa preocupação devia-se ao fato de que 

maioria do corpo docente e a totalidade dos funcionários não permaneceriam trabalhando no 

ginásio dos padres. Seriam substituídos por religiosos ou por leigos nomeados pela Inspetoria 

Salesiana. 

A composição do quadro de professores denota sensíveis diferenças na organização do 

ginásio laico com orientação católica e da instituição confessional católica. Enquanto Ginásio 

Itajaí mulheres atuavam como professoras e havia somente um professor religioso, o Colégio 

Salesiano tinha em seu corpo de funcionários somente homens e uma minoria de leigos. 

O corpo docente do Colégio Salesiano foi composto, majoritariamente, por padres e 

clérigos. Havia somente, entre os nove professores, dois leigos: Pedro Ghislandi e Nicolau 

Fillipi. Este último foi o único professor do antigo ginásio que permaneceu no quadro de 

funcionários do agora Ginásio Salesiano.  

Os antigos funcionários e professores do Ginásio Itajaí precisavam ser indenizados 

conforme Decreto-Lei No 5452 de primeiro de maio de 1943 que promulgou a Consolidação 

das Leis de Trabalho. Aos professores e funcionário do antigo ginásio deveria ser pago uma 

quantia que correspondesse ao maior remuneração recebida ao longo dos anos de trabalho 



108 
 

nesta instituição. A indenização era obrigatória, pois seus contratos foram reincididos devido 

à mudança na direção do ginásio, portanto, não eram os funcionários e os professores 

responsáveis pela rescisão dos mesmos (BRASIL..., 1943).   

Acreditamos que as negociações que envolveram os ex-funcionários foram resolvidas 

até junho de 1956, pois a partir deste mês não encontramos menções a essa situação no Livro 

de Crônicas, onde se registrava diariamente aquilo que acontecia na instituição93 

A abertura da nova casa salesiana foi divulgada em toda a área de abrangência da 

Inspetoria Nossa Auxiliadora. Vários documentos foram produzidos e destacamos dois deles 

para que possam nos ajudar a compreender como a Sociedade São Francisco de Sales 

apreendia o processo de criação e organização da nova obra.  

Uma carta redigida pela Inspetoria Salesiana distribuída entre os cooperadores da obra 

salesiana visava divulgar a abertura da nova casa em Santa Catarina94. A carta enunciava o 

trabalho dos salesianos em terras itajaienses como uma batalha. Destacamos o seguinte 

trecho: 

[...] Desde o dia dois de fevereiro estão os salesianos batalhando no novo campo 
Certamente que esta semente lançada em terreno tão fértil há de produzir, com as 
bênçãos de Deus e proteção da Virgem Auxiliadora, frutos sazonados para a boa 
formação moral e intelectual da juventude (grifo nosso). 

 

Luta e batalha foram palavras utilizadas para falar sobre o processo de instalação e 

organização da nova obra salesiana em terras itajaienses. Se entendermos essas palavras como 

constituídas por um aparato de saber constitutivo dos discursos sobre educação escolar, 

sugerimos que as mesmas sejam apreendidas como artefatos discursivos. “Qualquer prática 

social não existe fora das palavras que se usam em cada época para descrevê-la” (Ó, 2003, 

p.9). 

O texto coloca aciona um enunciado que produz uma verdade95 sobre a emergência do 

ginásio dirigido pelos padres salesianos: uma luta travada em campo fértil, que por sua vez 

precisaria da ação dos padres para que gerasse os melhores frutos. Não estamos negando as 

dificuldades encontradas para a instalação dessa casa salesiana, pelo contrário. Objetivamos 

afirmar o caráter produtivo das práticas que compunham tal processo e como as mesmas – 

                                                 
93 No Livro de Crônicas há registros sobre a vida escolar e também sobre questões administrativas, tais como os 
negócios acertados com a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí. 
94 Os cooperadores salesianos são leigos que trabalham nas obras salesianas.  
95 Entende-se verdade como prática estabelecida por meio de jogo verdadeiro-falso produzido nas e pelas 
relações de poder-saber. Os regimes de verdades são histórica, cultural e socialmente produzidos. Roger Pol-
Droit (2006, p.35) ao discutir a noção de verdade proposta por Foucault diz que: “A verdade não é – só existem 
em discursos que podem ser historicamente situáveis. Certamente, eles produzem “efeitos de verdade”, 
delimitando, para uma época, aquilo que é pensável e aquilo que não é”. 
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situação moral dos meninos, terreno pequeno, instalações precárias, poucas condições 

financeiras, professores e funcionários do antigo ginásio –  foram introduzidas na ordem do 

discurso salesiano para legitimar a ação escolar e pedagógica investida no antigo ginásio e em 

extensão na própria cidade. 

Em um comunicado enviado aos pais dos alunos do Ginásio Salesiano, Padre Pedro 

Baron agradece aos mesmos pela acolhida e ajuda prestada, enunciando: 

Com a graça de Deus chegamos ao fim do primeiro ano da nossa permanência e 
atuação no Ginásio Salesiano Itajaí. Foi um ano de lutas, mas foi um ano de 
concretas realizações, para o bem e para a formação da juventude itajaiense. 
Agradecemos a atenção e a ajuda que nos prestaram para o bom andamento desse 
educandário de Dom Bosco e esperamos merecer sempre a sua simpatia e a sua 
amizade neste empreendimento que há de resultar, certamente, para o bem de seu 
filho e para a grandeza e progresso de nossa cidade. 

 
 Os discursos sobre o estabelecimento dos salesianos apresentam-no como um trabalho, 

uma luta, que apesar de todas as dificuldades, resultaria no progresso da cidade. Assim, a 

própria palavra obra, largamente utilizada nos textos salesianos, nos ajuda a entender as 

práticas salesianas e os sentidos atribuídos as mesmas. Conseqüentemente os efeitos que 

almejavam produzir.  

Mais do que um estabelecimento escolar, o ginásio constituía-se uma ação moral (um 

trabalho) sobre os corpos dos meninos e da cidade. Uma instituição escolar, portanto, é 

produto dessa vontade de poder-saber que tem por fim a ação sobre as condutas (ou ações) 

dos sujeitos e da população, intervindo diretamente no governo da cidade96.  

 

3.2.1. Um terreno apropriado para o Ginásio Salesiano  

 

Se um edifício não contenha nenhuma insígnia ou figura, a sua forma e o lugar que 
ocupa na organização da cidade bastam para indicar a sua função: palácio real, a 
prisão, a casa da moeda, a escola pitagórica, o bordel ( CALVINO, 1990, p. 8). 

 

  

 Um dos principais pontos acordados, senão o principal, entre os padres da Sociedade 

São Francisco de Sales e a diretoria da Sociedade Anônima Ginásio Itajaí era a doação de um 

“novo terreno mais amplo, em lugar adequado para a construção definitiva da obra” (Atas 

Inspetoriais, 1956). 

 Logo após a constituição da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí (vinte de janeiro 

de 1956) os padres Pedro Baron e Antônio Arra ficaram encarregados de encontrar um terreno 

                                                 
96 Esta questão (cidade-escola) será abordada no decorrer do próximo subcapítulo. 
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“mais espaçoso”. Para tanto, consultaram o ex-prefeito Arno Bauer e o prefeito eleito Carlos 

de Paula Seára com a perspectiva de que esses auxiliassem na localização de um local 

apropriado e disponível para compra (LIVRO..., p. 1 verso).  

Esta foi a primeira de inúmeras reuniões realizadas, ao longo de todo esse ano, para 

solucionar definitivamente esse “problema”.  

 A demora para se resolver as questões sobre a definição e posterior doação do terreno 

foi resultado de diversos fatores, entre os quais identificamos: a dificuldade em encontrar um 

local adequado para a instalação do ginásio salesiano; arrecadação de fundos para a compra 

do terreno; e a lentidão do processo de regulamentação jurídica da presença salesiana em 

Itajaí.  

Dos encontros para decidir sobre essas questões participaram o então prefeito 

municipal Carlos de Paula Seára, o ex-prefeito Paulo Bauer, o presidente da Câmara de 

Vereadores Nelson Heusi, Genésio Miranda Lins (Presidente da Sociedade Anônima e do 

Banco INCO) e o empresário e construtor Félix Reichert (designado engenheiro responsável 

pela construção do novo prédio) (Ibid., 1956). 

 Como mostramos anteriormente, o terreno e o edifício onde o ginásio se localizava 

não contemplava as expectativas salesianas para a instalação da nova obra. Embora avaliado 

de boa aparência o terreno e o edifício eram considerados mesquinhos.  

O terreno em que se localizava o ginásio ocupava uma área considerável do centro da 

cidade – 4.325,84m2. A procura por um espaço condizente com as expectativas dos padres é 

mais bem compreendida se atentarmos aquilo que os mesmos almejavam: abertura do curso 

primário e secundário e, quando fosse possível, ampliar suas obras para a população jovem 

menos privilegiada (ESTATUTO..., 1956).  

Na edição do Jornal do Povo de vinte e nove de janeiro (já citado) Abdón Fóes concluí 

o texto sobre a chegada dos padres na cidade de Itajaí dizendo que: 

 É propósito da Congregação Salesiana constituir uma Colônia de Educação da 
Juventude, para o que já estão em entendimento para adquirir, por compra, uma área 
de terra, localizada no perímetro urbano [...] Será ali levantado um amplo edifício 
para o ginásio, curso científico e uma Escola Industrial (grifo nosso).  

    

Diante do enunciado no jornal – constituir uma Colônia da Juventude – entende-se a 

necessidade de um terreno maior onde fosse viável construir o necessário para realização dos 

projetos salesianos – um ginásio e uma escola industrial. Além do que, a área em que o 

ginásio se localizava não pertencia a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí. Doada em comodato 
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pela Prefeitura, ela não poderia ser repassada para os padres sem autorização do governo 

municipal. O que constituiu mais um motivo para a procura de um novo espaço. 

Ao referenciar a obra salesiana como “colônia da juventude” parece que o articulista 

faz referência à dimensão da obra salesiana que visava atender os jovens da cidade a partir de 

várias frentes: ginásio, colégio e escola industrial. Incluímos entre estas atividades a futura 

construção de obras assistências que atendessem a população carente.  

Apropriando-nos da reflexão de Michel Foucault (2006a, p. 82-83) sobre a 

disciplinarização da juventude estudantil, propomos apreender a ação salesiana, nos diversos 

níveis de ensino e assistência social, como certo modelo de “colonização pedagógica da 

juventude”. Com isso queremos dizer que a ação salesiana perpassa pela fabricação de 

instituições que ofereceriam determinada formação para um determinado grupo. E que por 

meio de microcosmos disciplinares pretendiam abranger a totalidade da população jovem de 

Itajaí, impedindo assim a “dispersão” dos jovens em perigo moral e/ou em situação de 

carência social e econômica. 

Segundo a historiografia salesiana97 a Congregação, ao assumir alguma instituição já 

existente, entendia a mesma como caminho para ampliar sua rede de atuação nas localidades 

em que se inseriam. Assim, dificilmente, encontram-se cidades em que se haja a presença 

salesiana, com apenas uma obra educativa e/ou pastoral (ISAÚ, 1998; BRAINDO, 2004; 

DAMAS, 2002). 

Manuel Isaú (1998, p.187-188) aborda a construção dos internatos salesianos. Sua 

análise permite compreender o que seria “um terreno apropriado” para a Congregação 

Salesiana e, ao mesmo tempo, entender porque uma área de 4.325,84m2 não era suficiente 

para a instalação da casa salesiana em Itajaí. Em sua tese de doutorado Isaú analisa as escolas 

salesianas no Brasil, no início do século XX até a década de 1975. Em sua pesquisa ele 

ressalta a importância, para a congregação, de um terreno suficientemente grande para que 

além das instalações dos prédios escolares fosse possível manter uma área livre para a 

construção de quadras de esporte. Este historiador salesiano destaca ainda as relações que os 

padres estabeleciam, no período em questão, com os governos municipais e estaduais para a 

viabilização da compra da área desejada.  

 No dia seis de fevereiro Genésio Miranda Lins, Carlos de Paula Seára, Paulo Bauer e 

Padre Baron se reuniram na sede do Banco INCO, do qual Lins era presidente, para tratar da 

                                                 
97 Quando falamos em historiografia salesiana nos referimos aos livros publicados ou trabalhos acadêmicos 
escritos por padres salesianos. A maioria dos livros sobre a história dos salesianos no Brasil foi produzidos sob 
encomenda das Inspetorias Salesianas. 
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questão do terreno a ser doado. “Nesta reunião foi estabelecido que o terreno a ser adquirido é 

o que está situado na Rua Brusque, propriedade do Sr. Matias Vieira. Ficou também 

estabelecido que o governo do Estado pagaria metade do preço Cr$ 350.000,00 e a outra 

metade seria paga pela prefeitura: Cr$ 300.000,00” (LIVRO...,1956, p. 6). O proprietário do 

terreno concordou com a venda do mesmo, passando procuração para o presidente do Banco 

INCO, Genésio Miranda Lins, a fim de que este cuidasse dos tramites para fechamento do 

negócio. Isso se deu no dia treze de fevereiro de 1956. 

 Percebe-se que não há envolvimento financeiro por parte dos salesianos. Segundo Luiz 

Antônio Damas (2002) os padres da Sociedade São Francisco de Sales só assumiam uma 

instituição educativa já consolidada se fossem procurados para tal e se a eles fossem 

oferecidas todas as condições para a efetivação de suas atividades o que incluía doação de 

terreno, instalações escolares, entre outros. Diante dessa afirmação, acreditamos que a demora 

para que a Inspetoria deliberasse a favor das propostas de Genésio Miranda Lins, entre outros 

motivos já apresentados, estava diretamente relacionado à inexistência de instalações no 

momento em que se estabeleceu os primeiros contatos (1945). 

Assim, um grupo de homens, cujo capital social se constituía em uma rede de estreitas 

relações com o governo municipal e estadual, comprometia-se em viabilizar as obras. 

Identificam-se vários objetivos que permeiam essas relações: a elite itajaiense desejosa por 

oferecer uma educação católica para seus filhos, uma congregação disposta a salvar almas e 

ampliar seu espaço de atuação, e o governo municipal e estadual (no qual alguns dos homens 

envolvidos com este processo exerciam funções) que corroboravam com a privatização do 

ensino secundário auxiliando, assim, na compra e doação do terreno. 

 O terreno escolhido tinha cinqüenta mil metros quadrados, e se situava na Rua 

Brusque em um bairro chamado popularmente “do Matadouro”. Esse bairro surgiu na cena 

urbana de Itajaí no decorrer do projeto de urbanização que correspondeu à expulsão dos 

indesejáveis que habitavam o centro da cidade – prostitutas, moradores de rua, famílias 

desalojados ao longo das campanhas de “embelezamento” da cidade.  

 Os padres salesianos escolherem esse terreno, contudo, “não era este local ideal para 

um ginásio. [Este bairro] era local de esconderijo de criminosos, por ser um local estratégico 

situado num recanto, e tendo à sua retaguarda montes cobertos de densa vegetação [...] 

Qualquer pessoa estranha era observada como elemento intruso” (LIVRO, 1956, p. 5 verso, 

grifos nossos).  

 Nesse terreno, cinco anos depois da instalação do colégio, os padres salesianos 

abriram um oratório festivo denominado Parque Dom Bosco. Dada a condição dos meninos e 
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moços que viviam naquele bairro – má alimentação, ausência de educação escolar, falta de 

higiene, moradia precária – os padres entendiam que naquela localidade era preciso investir 

em uma obra de caráter assistencial.  

O Oratório Festivo compõe o quadro de instituições engendradas pelos salesianos e 

destina-se a atender os meninos e moços pobres, oferecendo-lhes alimentação, atividades 

esportivas, catequese e formação profissional (carpintaria, marcenaria, escola de barbearia). 

Paulatinamente, as atividades do Parque Dom Bosco passaram a atender “a juventude pobre 

daquele bairro [Matadouro], da Vila Operária e de toda redondeza [...] para reunir e amparar 

as crianças, instruí-las e educá-las com ensinamentos baseados na caridade cristã” 

(JORNAL..., 24 de junho de 1962). 

 Quando os padres acolheram o terreno da Rua Brusque e não o consideraram 

apropriado para construir e manter uma escola secundária, mas, local ideal para instalação de 

um Oratório, nós entendemos que a instituição escolar salesiana era destinada para um grupo 

social específico. E por isso ela não poderia ser construída “em qualquer lugar”. O Salesiano, 

o que parece, deveria ser instalado em um bairro condizente com a função que a ele era 

atribuída – educar meninos e moços da classe média emergente e da elite itajaiense 

(D’ÁVILA, 1998).  

 O local escolhido pelos padres salesianos para construção do novo prédio foi o próprio 

terreno onde se encontrava o Ginásio Itajaí (Figura 7). Acreditamos que a mudança de 

opinião com relação a este terreno, considerado até então impróprio e pequeno, se deve ao 

fato de que ali se construiria somente as instalações do colégio, ao passo que as demais obras 

seriam instaladas em um terreno do “Bairro do Matadouro”98.  

 

                                                 
98 O projeto da Escola Industrial não se concretizou. O Parque Dom Bosco oferecia (e ainda hoje oferece) cursos 
profissionalizantes. 
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Figura 7  - Ginásio Itajaí (1956) 

 
Fonte: Arquivo do Colégio Salesiano de Itajaí 

 

Da mesma forma, cremos que a escolha pelo terreno do antigo ginásio deve se ao fato 

dele estar localizado no centro da cidade, onde morava a população escolar que objetivavam 

atingir – os filhos da distinta gente. Assim, a própria constituição do Ginásio Salesiano acaba 

por intervir na seleção e produção daqueles que freqüentaram suas salas de aula e, na própria 

organização da cidade.  

O dispositivo escolar compõe um conjunto heterogêneo de práticas discursivas e não 

discursivas, como propõe a análise de Michel Foucault sobre os dispositivos disciplinares. 

Entre este conjunto de elementos destacamos, neste momento, as organizações espaciais.  

Para Foucault (2006a, p.246, grifo nosso) “o dispositivo é de natureza essencialmente 

estratégica, o que supõe que trata-se no caso de uma certa manipulação das forças, de uma 

intervenção racional e organizada nestas relações de força, seja para desenvolvê-las em 

determinada direção, seja para bloqueá-las, para estabilizá-las, utilizá-las”. Acompanhando a 

análise do filósofo francês, apreendemos o processo de escolha do terreno para o ginásio 

como produto do exercício de poder (relações de forças) disciplinar. Ou seja, práticas que 

objetivavam dividir, incluir, excluir, delimitar espaços e conseqüentemente condutas.  

Desta maneira, o aparecimento deste dispositivo escolar no cenário educativo agiu 

diretamente na economia da cidade na medida em que definia para cada grupo social uma 

instituição escolar, determinando para as mesmas um local/espaço exclusivo. Assim, a 
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emergência do Salesiano e sua instalação no centro da cidade foram produtos e produtoras de 

práticas que forjavam a cidade de Itajaí como um diagrama disciplinar.  

 Aproximando-nos das reflexões de Augustin Escolano (1998, p. 32-34), inferimos que 

a configuração do ginásio segue os conflitos e as desigualdades que constituíam o tecido 

social. Assim, a “localização da escola é por si mesma uma variável decisiva do programa 

cultural e pedagógico comportado pelo espaço e pela arquitetura escolar [...]  A partir [de sua 

localização] a escola projetaria seu exemplo e influência geral sobre toda a sociedade, como 

um edifício estrategicamente situado”. 

 O local escolhido para construção das futuras instalações contribuiu para a produção 

da identidade/diferenciação da escola salesiana em relação às demais instituições e 

dispositivos que compunham o mercado escolar da cidade de Itajaí.  

Nesse sentido, O Ginásio Salesiano passou a compor uma rede de instituições 

localizadas no centro da cidade – Igreja Matriz, Colégio São José, Banco INCO, Palácio 

Marcos Konder (sede da prefeitura municipal), Sociedade Recreativa Clube Guarani, Esporte 

Clube Marcílio Dias. Uma rede de instituições produto e produtora de práticas que 

constituíam o governo e a gestão da vida daqueles que compunham a elite e a classe média 

itajaiense. 

  

3.2.1.1. A aquisição do terreno e a construção do novo prédio  

 

 Concluída a escolha do terreno para instalação do colégio e futura expansão da obra, 

condição sine qua non para que os salesianos assumissem a direção do ginásio masculino, era 

necessário efetuar a regularização jurídica dessas propriedades. Esse processo não foi 

resolvido rapidamente e sem conflitos como mostra uma carta de Padre Pedro Baron 

endereçada ao presidente do Banco INCO, Genésio Miranda Lins, em quatro de setembro de 

1956: 

O abaixo-assinado, diretor do Colégio Salesiano Itajaí, vem mui respeitosamente, 
em nome de seu superior religioso, solicitar a V. S. para que sejam tomadas as 
imediatas providências para garantir a estabilidade dos padres salesianos nesta 
cidade.  
Para isso pedimos que sejam cumpridas as promessas feitas, como sejam: a doação 
do terreno e prédio onde está atualmente o Ginásio Itajaí, e o terreno localizado na 
rua Brusque, do qual é proprietário Matias Vieira.  
Diversamente, somos obrigados a tomar outras providências, pois não podemos 
continuar nessa situação tão indecisa para o futuro da nossa obra (grifo nosso). 

 

 Como condição para que os padres se instalassem em Itajaí a demora para efetivar a 

transferência dos terrenos e do edifício poderia implicar na interrupção das atividades 
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salesianas na cidade – “somos obrigados a tomar outras providências”. O que acarretaria 

inúmeros problemas para a Sociedade Anônima Ginásio Itajaí.  

 Diante dessa situação o prefeito Carlos de Paula Seára, em comum acordo com 

Genésio Miranda Lins, encaminhou, em doze de outubro de 1956, um Projeto-Lei à Câmara 

Municipal (Ofício no 207/94). O projeto propunha a doação do imóvel e do terreno onde 

estava instalada a escola salesiana (Rua Felipe Schmidt com a Rua Gil Stein Ferreira), 

pertencentes ao patrimônio municipal. No texto ainda constava que em troca da doação os 

padres firmaram o compromisso de manterem, permanentemente, o funcionamento do colégio 

na cidade.  

A atuação de Carlos de Paula Seára, prefeito de Itajaí, no processo de consolidação da 

obra salesiana em Itajaí, denota que a criação de uma escola secundária católica se tornara um 

dos principais itens do programa de governo desse grupo que constituía a elite política 

itajaiense. O envolvimento do governo municipal (e estadual) subsidiando a compra do 

terreno (propriedade de Matias Vieira) e doação de uma área e edifício no centro da cidade 

(antigo ginásio), além de evidenciar o empenho para definitiva instalação dos salesianos na 

cidade e a concordância com o caráter privado do colégio, denota o apoio ao programa 

educativo dos padres. 

Na justificativa do projeto-lei (1956), o prefeito enunciou:  

Itajaí, cidade que se agiganta de dia para dia, onde o número de famílias se 
avoluma diariamente, e onde já se conta com elevado índice de jovens ansiosos 
em desenvolver e ampliar sua cultura [...] desde há muito se ressentia da falta 
de um estabelecimento de ensino secundário dessa natureza. 
O desenvolvimento da Pátria está em decorrência da cultura do seu povo. 
Encaremos este palpitante problema com objetividade e lhe demos definitiva 
solução, proporcionando à nossa juventude a possibilidade de ampliar a 
cultura, para que estes, no futuro possam condignamente representar nosso 
Itajaí, elevando-o cada vez mais, até atingir a culminância entre os demais 
municípios brasileiros [...] 
A curta permanência desta organização à frente dos destinos do Ginásio 
Salesiano Itajaí tem positivado, de maneira a mais eloqüente, o elevado grau de 
aproveitamento por parte de seus alunos, imprimindo-lhe uma direção segura, 
capaz dos mais amplos sucessos [grifo nosso]. 

 

 Apoiar a iniciativa para doar o terreno e o edifício aos padres salesianos 

corresponderia à ampliação das possibilidades dos meninos e moços que um dia se tornariam 

dignos representantes de Itajaí. Uma instituição escolar católica era considerada a melhor 

maneira de atuar/investir sobre a população jovem e conseqüentemente no progresso da 

cidade.  

Da mesma forma, o discurso do então prefeito ao dizer que “desde há muito se 

ressentia da falta de um estabelecimento de ensino secundário dessa natureza” parece fazer 
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referência aos longos anos de “batalha” para que o desejo por uma educação católica fosse 

concretizado. Destarte, esse processo deveria ser levado em consideração no momento da 

votação do projeto. 

 A justificativa do prefeito ainda enaltece o papel dos padres salesianos a frente do 

ginásio – produção de uma direção segura – e mais uma vez o futuro da cidade/pátria é 

atribuído ao papel da educação católica/salesiana na formação dos meninos da cidade.  

Correlativamente, os enunciados produzem os ginasianos como àqueles que 

colocariam Itajaí em um lugar de destaque entre as demais cidades brasileiras. Percebe-se que 

os discursos voltam-se continuamente para o corpo do menino/moço – é o corpo do ginasiano 

o objetivo maior das práticas escolares e pedagógicas (Ó, 2003). 

 Sobre o projeto-lei apresentado à Câmara de Vereadores o Jornal do Povo publicou 

uma matéria de capa intitulada Toda assistência está sendo prestada ao Colégio dos 

Salesianos. O texto apresentou, resumidamente, em que consistia o projeto e concluía: 

Vê-se, pois, que os poderes municipais vêm prestando aos Salesianos, que – diga-se 
de passagem – deram ao ensino secundário maior eficiência, toda assistência e 
atendendo as suas reivindicações, que resultarão, é obvio, em benefício da nossa 
própria coletividade (JORNAL..., 21 de outubro de 1956).  

 

 Os acertos entre as autoridades civis e salesianas foram firmados, aparentemente, sem 

maiores contestações. Ao contrário, parece ter havido apoio para que o governo doasse o 

terreno e o prédio onde se localizava o antigo ginásio e onde passou a funcionar o Salesiano. 

A assistência dispensada, por parte do governo municipal, traria benefícios para “nossa 

coletividade”. 

 Porém, como sabemos tratava-se de “assistência” a uma instituição privada, voltada 

para uma parcela da população jovem. Assim, o apoio as deliberações a favor da doação de 

bens do patrimônio municipal aos padres salesianos, além de assentirem para a continuidade 

da obra, corroboravam com o caráter elitista do ensino secundário que se forjava na cidade. 

Mas, com isso não queremos dizer que o apoio prestado a Congregação Salesiana fazia parte 

de uma estratégia maquiavelicamente estruturada pela elite itajaiense. Pelo contrário, o que 

queremos pontuar com esta análise é que o fato da escola secundária ser destinada a um grupo 

específico, não se constituído em uma educação de livre acesso para todos, parece ser uma 

prática naturalizada naquele contexto. Considerado mais “natural” ainda os enlaces entre 

poder público e Igreja Católica.    

 O projeto-lei foi aprovado, em regime de urgência, no dia onze de novembro de 1956 

(JORNAL..., 1956). E no mês de janeiro de 1957 foi assinada a escritura de doação do terreno 
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e do prédio pertencentes à prefeitura. Por sua vez, a transferência do terreno que pertencia a 

Sociedade Anônima Itajaí (localizado na Rua Felipe Schmidt) foi consolidada em dezessete 

de dezembro desse mesmo ano.  

O envolvimento destas diversas instituições – governo municipal e estadual, 

Sociedade Anônima, Igreja Católica representada pela Congregação Salesiana – para que os 

terrenos fossem doados aos padres não corresponde somente aos anseios de cada instituição e 

dos atores sociais. Acreditamos que todas essas práticas são efeitos de práticas de governo 

cuja racionalidade é a governamentalidade, como vimos dissertando ao longo deste texto.  

Estas práticas que tornam possível a emergência do Ginásio Salesiano referem-se 

essencialmente “às deliberações estratégicas, táticas, dispositivos de cálculo e de supervisão, 

empregues pelas autoridades – sejam elas quais forem e situem-se elas onde se situarem – no 

sentido de governar sempre, sem governar diretamente” (Ó, 2003, p.58).  

As formas de governo acionadas no processo de emergência e estabelecimento do 

Ginásio Salesiano associam-se no nível das relações interpessoais e das instituições dispersas 

no interior da sociedade – escola, igreja, indivíduo, governo político. “Portanto o governo não 

se refere a um conjunto de instituições, mas a certa forma de pensar o poder político, e 

fundamentalmente, de exercê-lo” (Ibid., p. 58)  

Logo depois da aprovação do projeto-lei que versava sobre a doação do terreno da Rua 

Gil Stein Ferreira, o prefeito Carlos de Paula Seára encaminhou outro projeto que visava 

“abrir um crédito especial a fim de ser adquirida, por compra, com auxílio do Estado, uma 

ampla área de terra sita à Rua Brusque” (JORNAL..., 1956). O terreno a qual o Jornal do 

Povo se refere era de propriedade de Matias Vieira. Percebe-se que embora a procuração de 

compra/venda desse terreno estivesse sob a responsabilidade de Genésio Miranda Lins, foi o 

governo municipal que engendrou a compra do mesmo. O contrato foi firmado ainda em 

1956. 

 A construção do novo edifício, parte do acordo estabelecido iniciou-se em 1959. O 

prédio para as futuras instalações do Salesiano foi erguido ao lado da casa de alvenaria que 

abrigou o Ginásio Itajaí e onde funcionou o ginásio dos padres até a conclusão das obras 

(1965) (Figura 8). 
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Figura 8 – Antigo prédio do Ginásio Itajaí 

 

 
Fonte: Arquivo do Colégio Salesiano Itajaí 

O projeto arquitetônico do novo edifício  foi feito pelo engenheiro Félix Reichert. As 

instalações ocupariam toda a área dos terrenos doados, tornando o Ginásio Salesiano Itajaí um 

dos mais imponentes prédios da cidade – com frente para as ruas Gil Stein Ferreira e Felipe 

Schmidt. 

No Jornal do Povo, em março de 1959 foi publicado um desenho (Figura 9) daquilo 

que seriam o futuro ginásio dos padres. O jornal, no texto que abordava o início das obras, 

referenciava o novo prédio como “um monumento digno da população de Itajaí”. O adjetivo 

monumento se refere tanto ao tamanho da obra como as modernas instalações que 

constituíram o novo edifício, correspondendo “aos dispositivos da Lei e das exigências mais 

acabadas do campo moderno da Educação”.  

Figura 9– Projeto arquitetônico para as novas instalações do Ginásio Salesiano (1959). 
No lado esquerdo está a Rua Felipe Schimtd e na parte frente da imagem a Rua Gil Stein 

Ferreira. 

 
Fonte: Jornal do Povo, 1959. 
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 A organização arquitetônica é um dos operadores materiais de poder que constituem o 

dispositivo escolar. A escolha do terreno, como vimos, foi produto de práticas específicas que 

convergiam para a seleção do público escolar e para a produção da cidade disciplinar. Por sua 

vez, o edifício escolar também atuará na composição do exercício de poder disciplinar 

inerente ao ginásio99.  

O espaço escolar – salas de aula, laboratórios, banheiros, pátio, salas de teatro – 

compunham o mecanismo disciplinar que atuava diretamente sob os corpos daqueles que 

fariam parte desse organismo escolar, fossem eles alunos, professores, funcionários, direção. 

Como também, daqueles que apenas passassem pela frente do ginásio.  

 

3.2.2. Ginásio Salesiano  e a produção de uma “cidade católica” 

 

A emergência de novas relações de poder acontece somente em um campo de batalha, 

como propõe as análises de Michel Foucault. Roberto Machado, na introdução do Microfisica 

do Poder (2004) diz: 

Foucault rejeita, portanto, uma concepção de poder inspirada pelo poder econômico, 
que o considera como mercadoria. E se um modelo pode ser elucidativo de sua 
realidade é na guerra que ele pode ser encontrado. Ele é luta, afrontamento, relação 
de força, situação estratégica. Não é um lugar que se ocupa, nem um objeto que se 
possuí. Ele se exerce, se disputa.  
 

 Nesta perspectiva, entendemos que o investimento para que os Salesianos assumissem 

a direção do Ginásio Itajaí e, o movimento posterior para que a eles fosse dado o que haviam 

exigido constituem-se como estratégias de poder. Ou seja, um “conjunto dos meios operados 

para fazer funcionar ou para manter um dispositivo de poder” (FOUCAULT, 1995, p. 284).  

 A Itajaí dos quarenta e cinqüenta do século passado configurou-se, paulatinamente, 

como uma cidade marcada pela atuação da Igreja Católica. Cidade que “nasceu e cresceu à 

sombra do marco maior da cristandade” (ANUÁRIO..., 1959, s/p). Segundo relatório 

apresentado no Anuário de 1949 a maioria da população da cidade professava o catolicismo. 

  Paralelamente, a emergência do ginásio masculino foi inaugurada a Igreja Matriz do 

Santíssimo Sacramento, descrita como “monumento a atestar a religiosidade do nosso povo” 

(Ibid). As associações de assistência aos desvalidos e necessitados eram controlados por 

                                                 
99 O colégio mantém ainda hoje essa mesma estrutura arquitetônica. Na década de 1990 foi construído um 
ginásio de esporte mais amplo e em 2007 foi inaugurado um novo edifício para abrigar as turmas do Ensino 
Médio. Sobre o prédio do ginásio, construído a partir de 1959, ainda hoje se encontra o mesmo piso no edifício 
finalizado na década de 1960; o mesmo laboratório; nas portas de cada sala de aula, dessa área, há uma placa 
homenageado os colaboradores da obra salesiana. Essas informações fazem parte da minha memória como ex-
aluna e ex-professora do Colégio Salesiano Itajaí.  
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religiosos ou pelo laicato católico. Eram elas: Irmandade Nossa Senhora do Parto 

(partunientes pobres); Associação de Caridade (doentes pobres); Sociedade de Assistência 

aos Lázaros e Defesa Conta a Lepra (filhos de Lázaros); Associação São Vicente de Paula 

(desvalidos); Associação Santa Izabel (necessitados); Legião Brasileira de Assistência. 

Dos cinco templos religiosos, dois eram católicos – Igrejinha da Imaculada Conceição 

e Igreja Matriz100. Dos quarenta e três templos espalhados pelos distritos de Itajaí, trinta e sete 

eram católicos. Havia ainda na cidade dez associações católicas – Liga Católica Jesus Maria 

José, Pia União das Filhas de Maria, Apostolado da Oração, Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, Irmandade da Nossa Senhora dos Passos, Associação das Damas de Caridade, 

Associação Santa Terezinha, Associação da Propagação da Fé, Irmandade Nossa Senhora 

do Parto e Cruzada Eucarística Infantil.  

E o único hospital da cidade – Santa Beatriz – era administrado pelas Irmãzinhas da 

Imaculada Conceição. O estabelecimento escolar que oferecia o ensino secundário estava 

igualmente sob a direção das mesmas – Colégio São José, escola privada e dirigida ao público 

feminino (As demais instituições que ofereciam o ensino primário eram os grupos escolares 

públicos).  

O que parece, diante do exposto acima, é que o Salesiano se constituiu como uma 

maquinaria integrante (e essencial) de uma rede de instituições católicas que se auto-

apoiavam e configuravam os mais diversos equipamentos sociais. Estabelecendo ligações em 

um constante movimento de vasos comunicantes.  

O governo da população (normalização e disciplinarização) aflorava desta rede. 

Enunciado como um “reclamo popular” os discursos que apreendem a emergência do Ginásio 

Salesiano Itajaí o instituem como a realização de um “bem comum”. Educar os meninos a 

partir da moral católica responderia a essa demanda. Entretanto, essa instituição era privada, 

dirigida por um grupo específico de homens e voltada para um público não menos seleto.  

Identificamos um jogo contínuo e consideravelmente volúvel entre aquilo que era 

considerado de interesse público e/ou privado. Se entendermos o público como aquilo que 

concerne à população – bem comum – e o privado – como aquilo que compete a interesses de 

particulares. No caso do ginásio masculino esta dicotomia público/privado não dá conta desse 

processo, porque ela transborda. 

 A rede de instituições, da qual o ginásio masculino faz parte, tem como objetivo 

governar a população da cidade. Segundo Foucault (2004, p. 284-292), 

                                                 
100 As demais eram a Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Presbiteriana. 
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A finalidade do governo está nas coisas que ele dirige, deve ser procurada na 
perfeição, na intensificação dos processos que ele dirige e os instrumentos do 
governo são táticas diversas [...] O governo é definido como uma maneira correta de 
dispor as coisas para conduzi-las não ao bem comum, como diziam os textos dos 
juristas, mas a um objetivo adequado a cada uma das coisas a governar [...] E são 
essas táticas de governo que definem o que é público e privado. O que deve 
competir ou não ao Estado (grifos nossos). 

   

 A maneira adequada de governar parte da população adolescente, então, seria por meio 

de um dispositivo escolar cuja direção deveria estar sob os cuidados de padres. 

Correlativamente melhor se governaria a cidade. Assim, enunciado como um desejo do povo 

itajaiense, o ensino secundário corresponde a essa racionalidade de governo que determina um 

lugar/escola para cada grupo social.  

Cada instituição (escolar ou não) atenderia um público e juntas comporiam uma rede 

de relações de poder-saber constitutivas das práticas e discursos católicos. Desta maneira, 

acreditamos que o investimento para que os padres assumissem o ginásio não se restringia a 

consolidação de uma instituição escolar confessional, era também estratégia para ampliar a 

área de atuação da Igreja Católica na cidade de Itajaí. 

 

3.3. Ginásio Salesiano – a gestão da vida escolar 

 

O sistema educacional de Dom Bosco é o sistema da razão, que procura formar seu 
educando física-moral e intelectualmente, para que seja útil amanhã a si, à família, à 
pátria e à Igreja (Padre Pedro Baron, 5 de novembro de 1956101). 
 
 

 No dia 20 de janeiro de 1956, no decorrer da assembléia de constituição do Ginásio 

Salesiano, foram definidos os estatutos do que veio compor a Sociedade Civil Colégio 

Salesiano Itajaí - “uma sociedade de caráter religioso, cultural, beneficente e de assistência 

social, visando à formação integral da juventude” (ESTATUTO..., 1956, grifo nosso)102.  

Segundo o 3o artigo do Estatuto103 definiu que:  

                                                 
101 Carta aos pais dos alunos do Ginásio Salesiano. Esta carta foi enviada aos pais em virtude da conclusão do 
primeiro ano letivo do ginásio. Além de um texto sobre o primeiro ano de funcionamento da obra salesiana, 
anexo a carta constam uma lista de avisos sobre os exames finais, data de matrícula, etc. Arquivo do Colégio 
Salesiano Itajaí. 
102 As práticas prescritas no estatuto eram complementadas pelo Regimento Interno do Ginásio Salesiano Itajaí. 
Este regimento era composto por normas específicas para cada membro que compunha o ambiente escolar: 
direção, funcionários, professores e alunos. 
103 A partir da nossa perspectiva teórica entendemos o Estatuto da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí 
como um dos mecanismos de poder que constituem o dispositivo escolar. Deste modo, consideramos o estatuto 
uma das práticas (discursivas) acionadas para governar a célula escolar – vida, corpo, tempo dos indivíduos 
(FOUCAULT, 2006a; 2004). 
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O fim precípuo do “Colégio Salesiano Itajaí” é dedicar-se ao ensino primário e 
secundário, podendo, porém, dentro dos limites das possibilidades e na medida em 
que as circunstâncias o permitirem, desenvolver outras obras da educação cristã, de 
ensino e assistência social, preferentemente em favor da juventude menos 
privilegiada.  
 

 Ao determinar que “outras obras de educação cristã [...] preferentemente em favor da 

juventude menos privilegiada” seriam criadas quando fossem viáveis, correlativamente, se 

definia o colégio como uma instituição dirigida para um grupo específico, cuja condição 

social seria melhor – mais distinta.  

 Para os historiadores salesianos, no decorrer dos anos a congregação precisou ampliar 

sua rede de atuação. Quando emergiram no cenário europeu, 1846 e até meados de 1870, os 

salesianos liderados por Dom Bosco (criador da congregação) voltavam suas atividades para a 

população pobre de Turim, por meio de práticas de caridade. Em meados de 1870 para contar 

com o apoio da beneficência pública e privada, os salesianos passaram a entender os filhos 

daqueles que financiavam suas obras, o que implicou na emergência da instituição colegial – 

os internatos – entre as demais casas salesianas (oratórios, escolas profissionais, seminários). 

Essa situação obrigou os salesianos a “alargar o sentido da palavra caridade, estendendo-a a 

juventude moralmente necessitada” (ISAÚ, M. 1998; Braindo, P. 2004).  

Quando os salesianos chegaram ao Brasil, embora as obras assistências destinadas à 

juventude carente continuavam centrais nas práticas salesianas, a abertura dos colégios visava, 

da mesma forma, atender um grupo social específico – as classes mais abastadas. E, 

principalmente, responder aos anseios daqueles que se mostravam dispostos a financiar 

instituições deste porte (ISAÚ, 1998). 

A função atribuída ao ginásio/colégio corrobora com o que vimos dissertando até 

então. Os objetivos do grupo liderado por Genésio Miranda Lins visavam oferecer educação 

escolar e católica aos filhos daqueles que compunham parte da elite itajaiense e da classe 

média emergente. Os padres respondiam aos anseios desse grupo, ao mesmo tempo em que, 

consolidavam suas práticas em prol daqueles que estariam em uma situação moral 

preocupante.  

Mais do que alargar o conceito de caridade, como propõe as análises dos historiadores 

salesianos, acreditamos que a emergência dos colégios, no quadro de ação desta congregação, 

instituiu novas relações de saber-poder que, por sua vez, ao objetivarem a educação da 

juventude mais abastada produzem novos sentidos para a palavra caridade. 

A Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí era composta por uma assembléia geral 

cuja função era governar as práticas da sociedade e extensivamente do ginásio – eleger os 
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membros da diretoria, deliberar sobre relatórios, balanços, orçamento e de toda matéria que 

constituísse interesse para a Sociedade. Essa assembléia só poderia funcionar com a presença 

de no mínimo cinco sócios, deliberando sempre por maioria absoluta de votos A diretoria 

desta era formada por três membros: um diretor, um vice-diretor e um secretário. Ela era 

responsável pela administração do ginásio e seu mandato tinha duração de três anos e poderia 

ser renovado (ESTATUTO..., 1956).  

As atribuições do diretor eram inúmeras e versavam entre representar o colégio nos 

atos judiciais, extrajudiciais; receber quaisquer quantias, subvenções e auxílios dos poderes 

públicos ou particulares; receber escrituras e doações, usufrutos e outros direitos; constituir 

advogados e procuradores; convocar e presidir a Assembléia Geral, entre outros.  

Por sua vez, o vice-diretor exercia a função de Prefeito ou Tesoureiro. Nomear o vice-

secretário como prefeito constitui uma regularidade das praticas salesianas (e católicas). O 

diretor-prefeito deveria cuidar da parte financeira da “cidade escolar”. Nos internatos 

salesianos era ele também responsável pelo dinheiro/mesadas que os internos recebiam de 

seus pais (REGULAMENTO..., 1961).  

A especificidade desse cargo se dava por constituir-se responsável pela a gestão 

financeira da instituição. Assim, competia ao vice-diretor, Prefeito, receber em nome do 

colégio; elaborar os balancetes, como também o Relatório “do exercício findo” e o Orçamento 

para o “exercício entrante” (ESTATUTO..., 1956). 

Ao Vice-diretor cabia, igualmente, dirigir o colégio e exercer algumas funções do 

diretor com autorização do mesmo, caso este se ausentasse, tais como: como fazer operações 

bancárias e substituí-lo quando necessário.  

Àquele que ocupava o cargo de Secretário competia auxiliar o Diretor, “cuidando, sob 

suas ordens, da orientação moral, disciplinar e escolar dos alunos” (13o artigo, ESTATUTO..., 

1956). Percebe-se que a função atribuída ao secretário sintetiza as práticas que constituíam 

esse dispositivo escolar católico. Ou seja, o cuidado com a conduta moral dos meninos que, 

por sua vez, seria produzida por meio das práticas disciplinares – que atuam sob o corpo, os 

gestos, os hábitos, o comportamento.  

Cruzando as disposições do Estatuto com as normas do Regimento Interno do Ginásio 

Salesiano Itajaí (de 1958) é possível identificar em que consistia a orientação disciplinar: 

“zelar pela disciplina geral dos alunos dentro e fora do estabelecimento ou em suas 

imediações; não permitir a saída dos alunos antes de findos os trabalhos escolares”. 

Acreditamos que a disciplina geral a qual se refere o regimento é o comportamento dos 

alunos. 
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Esta disciplina corresponderia a uma intervenção cirúrgica no tempo, na vida e no 

corpo do ginasiano objetivando que esse se comportasse de maneira adequada. Mais do que 

uma prática de coação, a orientação disciplinar visava agir sobre as ações na perspectiva de 

prevenir uma conduta imprópria. Os alunos assinavam esse regimento no ato da matrícula, 

supomos, então, que eles sabiam da existência das normas escolares e reconhecia aquele cuja 

função era orientar – vigiar e disciplinar. 

Assim, a partir do prisma teórico em que nos inserimos, entendemos a orientação 

disciplinar como uma prática que objetiva intervir no nível do que acontece, “no momento em 

que a virtualidade está se tornando realidade. O poder disciplinar sempre tende a intervir 

precisamente, antes até do próprio ato, e isso por meio de um jogo de vigilância, de punições, 

de pressões” (FOUCAULT, 2006a, p. 64). 

A apreensão do menino em sua totalidade (tempo, vida, corpo) ajusta a função-sujeito 

ginasiano ao corpo do menino. Porquanto, o menino torna-se aluno por meio das práticas 

escolares. E ser aluno salesiano exigia determinada conduta daí a necessidade de vigiar o 

corpo para além das paredes da instituição.  

Destarte, como já vimos dizendo governar/disciplinar é estruturar o possível campo de 

ação do outro – definir o que pode ou não fazer, dentro ou para além das portas da escola.A 

ação sobre as ações dos meninos e convida-os a constituírem-se como sujeitos escolares, e 

uma vez fora da escola, capazes de dar seu contributo particular pra a integração moral de 

todo o tecido social (Ó, 2003). 

Por sua vez, o trabalho de orientação escolar incidiria sobre o desenvolvimento dos 

ginasianos ao longo das atividades escolares que concerniriam ao aprendizado. Destacamos as 

seguintes funções: “organizar o fichário dos alunos; pesquisar as causas do insucesso nos 

estudos, anotando os dados que puder recolher em visitas as famílias, em entendimento com 

os professores e os de sua própria observação” (REGIMENTO..., 1958). 

Entendemos a orientação escolar como uma ação sobre os corpos correlata da 

produção de um saber sobre os meninos. E é esta relação poder-saber que fabrica o aluno do 

Ginásio Salesiano – seu sucesso escolar, mas prioritariamente o insucesso. Acompanhando as 

reflexões de Michel Foucault (2006a) inferimos que é existência daquele que foge a norma (o 

insucesso nos estudos) só pode existir em relação ao sistema disciplinar constitutivo das 

práticas escolares. A realidade do normal (sucesso) não é descrita, ela se constituí a partir da 

definição do anormal. 



126 
 

Destarte, o insucesso nos estudos é fabricado por meio da observação/registro do 

orientador escolar, que recolhe os dados para a sua análise tanto com os professores como 

com a própria família do aluno.  

Uma das técnicas acionadas para efetivação da orientação escolar é a produção do 

fichário. Processo de registro da vida escolar que dá visibilidade ao sujeito escolarizado. A 

escrita é indissociável das práticas disciplinares que apreendem os corpos visando um melhor 

governo dos mesmos104. Nas palavras de Michel Foucault (2006a, p. 62) 

Vocês vêem constituir-se em torno do comportamento do aprendiz toda essa rede de 
escrita, que vai, por um lado, codificar todo o seu comportamento, em função de 
certo número de anotações determinadas de antemão, depois esquematizá-las e, por 
fim, transmiti-lo a um ponto de centralização [direção do Ginásio, família] que vai 
definir sua aptidão ou sua inaptidão. 

 

 Assim a intervenção escolar e pedagógica produz o aluno por meio dessa rede de 

escrita previamente determinada para que se saiba o que observar. E ultrapassa os muros 

escolares, na medida em que a família do aluno “sem sucesso” é alvo da ação da própria 

instituição escolar. Mas, mais do que isso é a família “a articulação, o ponto de engate 

indispensável ao próprio funcionamento do sistema disciplinar [escolar]” (FOUCAULT, 

2006a, p.100). É a família, entendida como instituição, que remete os indivíduos para a 

escola, legitimando a ação escolar/disciplinar.   

Embora o Estatuto reparta a orientação em especialidades escolar, disciplinar e moral 

acreditamos que elas são correlatas e constituem a vontade de saber-poder de agir sobre as 

ações dos alunos. Mesmo porque, essa função é atribuída a um sujeito – o secretário escolar. 

Moralizar, disciplinar e escolarizar compõe um quadro de ação que incide diretamente sobre 

os corpos dos meninos e moços, por meio do exercício de poder disciplinar:  

[...] uma forma de certo modo terminal, capilar, do poder, uma última intermediação, certa 
modalidade pelo qual o poder político, os poderes em geral, vem, no último nível, tocar os corpos, 
agir sobre eles, levar em conta os gestos, os comportamentos, os hábitos, as palavras, a maneira 
como todos esses poderes, concentrando-se para baixo, até tocar os próprios corpos individuais, 
trabalham, modificam, dirigem [...] as fibras moles do cérebro (FOUCAULT, 20061a, p. 50). 

 

O efeito principal seria a fabricação do aluno ginasiano – sua alma e seu corpo. 

Destacamos que a própria organização das funções da diretoria é produto das práticas 

disciplinares que estabelecem “os diversos personagens que aí vivem e se encontram, cada um 

com uma função, um lugar, um rosto bem definido” (FOUCAULT, 1995, p.241).  

                                                 
104 Nossa análise compreende o saber como um dispositivo de enunciados e visibilidades.. “Nenhum saber se 
forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação, de deslocamento, que é em si mesmo uma 
forma de poder, e que está ligado, em sua existência e em seu funcionamento, às outras formas de poder. 
Nenhum poder, em compensação, se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de um 
saber” (FOUCAULT, 1997, p.19). 
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O diretor, o vice-diretor e o secretário constituem-se uma “função-sujeito”. Para o 

filósofo francês, “o sistema disciplinar [ e o dispositivo escolar] é feito para funcionar 

sozinho, quem é encarregado dele não é tanto o indivíduo quanto uma função” (Ibid., 1995, p. 

87). Destarte, o exercício de poder e governo que organizam as práticas escolares não derivam 

daquele que ocupa algum cargo na diretoria. É a função ocupada no sistema disciplinar que 

constituí o sujeito que dirigi a escola, e não o contrário. Os indivíduos são substituídos a cada 

três anos, mas a função-sujeito se “mantém”.  

A primeira diretoria do Colégio Salesiano Itajaí, com mandato de 1956-1959 foi 

composto por Padre Pedro Baron, diretor nomeado, o vice-diretor o Pe. Otávio Bertolini e 

como Secretário o Prof. Paulo Pinto. Estes não foram escolhidos pela assembléia, mas sim 

pela própria Inspetoria Salesiana. Enquanto uma sociedade religiosa o Salesiano deveria 

seguir às normas prescritas pela Congregação e todas as decisões tomadas deveriam ser 

discutidas com a Inspetoria, que na hierarquia das instituições salesianas constituía a 

autoridade as quais as casas salesianas deveriam responder.  

O “corpo social” da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí foi “constituído por 

membros religiosos, destacados pela Inspetoria, os quais estejam, legitimamente, no mesmo 

Colégio, em exercício de qualquer atividade religiosa, administrativa ou escolar” (Artigo 5o, 

ESTATUTO..., 1956). Toda movimentação financeira e patrimonial deveria ter o 

consentimento da Inspetoria. Cabe dizer que o patrimônio das casas salesianas pertencia a 

Inspetoria das quais estavam sobre jurisprudência 

Percebe-se que a organização do ginásio é constituída por meio de tecnologias 

disciplinar as quais denominamos de hierarquia e classificação. Ou seja, as funções-sujeitos 

são produzidas e produtos de uma lógica onde cada um é convidado a ocupar uma posição e 

exercer sobre si e sobre o outro uma vontade de poder (FOUCAULT, 1995). Destarte, temos 

o inspetor salesiano a qual diretoria do ginásio deve responder, e por sua vez ela também é 

organizada de maneira que uns atuem sobre a conduta dos outros – o diretor, o vice-diretor e o 

secretário. Com isso queremos dizer que: 

Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar 
que ocupa na série; e pela distância que o separa dos outros. A unidade não é 
portanto nem o território (unidade de dominação), nem o local (unidade de 
residência) mas, a posição na fila: o lugar que alguém ocupa nessa classificação, o 
ponto em que se cruzam uma lenta e una coluna, um intervalo entre uma série de 
intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em fila, 
e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma 
localização que não os implanta, mas os distribui e faz circular numa rede de 
relações (FOUCAULT, 1974, p. 125). 
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A maioria a ser governada por uma por três diretores e seis professores (o número total de 

docentes era nove, porém a direção também lecionava) eram os alunos. Mas, é justamente essa 

disposição hierárquica dos corpos que permite o governo de uma multiplicidade. Individualiza-se 

para melhor governar a população escolar. Contudo, os alunos que estariam na “base da lógica 

piramidal” (FOUCAULT, 1995) atuam, tanto quando a diretoria, no processo de produção das 

relações de força que constituem o ginásio masculino. Visto que, agir sobre o outro, tornando-o 

governável, só é possível quando se estabelece uma relação em que os envolvidos governem-se a 

si mesmos. O outro só existe enquanto possibilidade de um “eu” que se quer disciplinado e 

escolarizado (MARSHALL, 1995). 

 A circulação na rede de relações de força que compõe o dispositivo escolar implica em 

uma constante vigilância sobre si mesmo e sobre o outro e esse movimento é percorrido por 

uma diferença de potencial. Com isso queremos dizer que aqueles que ocupam determinada 

posição/função são autorizados/imbuídos do exercício de poder que implica em uma ação 

específica – dirigir, orientar, lecionar. 

 

3.3.1.  O curso ginasial no Salesiano  

 

   As matrículas para o curso ginasial iniciaram no mês de fevereiro e no dia primeiro de 

março de 1956 começaram as aulas do curso ginasial sob a direção dos padres da Sociedade 

São Francisco de Sales.  

 Em virtude de oferecerem somente esse ciclo do curso secundário, diferente do que foi 

proposto no Estatuto da Sociedade Civil Colégio Salesiano Itajaí, neste constava que os 

padres se dedicariam ao ensino primário e secundário (primeiro e segundo ciclo), foi preciso 

alternar o nome da sociedade e conseqüentemente da própria escola (ATA..., 1957). 

O Estatuto foi encaminhado para a Diretoria do Ensino Secundário juntamente com os 

demais documentos necessários (número de alunos, séries, turmas, salas de aulas, professores, 

entre outros) conforme previa o Decreto-Lei No 4244 de 1942. Essa documentação 

correspondia ao processo de autorização de funcionamento do estabelecimento de ensino e 

posterior reconhecimento.  

Toda documentação foi devolvida para a seção de Florianópolis a fim de que, por 

determinação do Ministério de Educação e Cultura, fosse “substituído o nome “colégio” por 

“ginásio” para estar de acordo com a Lei Orgânica do Ensino Secundário" (Ofício no 345 de 

19 de março de 1957).  
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Como mostramos no primeiro capítulo um estabelecimento de ensino secundário só 

poderia ser denominado colégio se proporcionasse o segundo ciclo, ou seja, o curso científico 

ou o curso clássico. O que não foi o caso da instituição salesiana. Diante disso foi preciso 

alterar o nome para Sociedade Civil Ginásio Salesiano Itajaí105. O colégio dos padres passou 

a ser referenciado como ginásio e seus alunos como ginasianos (ATAS..., 1956). 

O Estatuto também determinava, no capítulo que dispunha sobre organização, que o 

regime escolar a ser adotado ficaria a critério da diretoria – externato, semi-internato e/ou 

externato. A direção do ginásio optou pelo regime de externato. Ou seja, os meninos se 

dirigiam a escola para estudar e findo o horário letivo voltavam para suas casas.  

As aulas aconteciam no período matutino e no período vespertino. Pela manhã 

funcionavam das turmas de segunda, terceira e quarta série e a tarde as turmas de primeira 

série e o Curso de Admissão. 

A obra de Itajaí era a única, entre as instituições escolares salesianas de Santa Catarina 

que se organizava sob esse regime escolar no contexto aqui analisado. O Ginásio São Paulo 

(Ascurra) e o Ginásio Dom Bosco (Rio do Sul) eram internatos.  

No Brasil as instituições de ensino secundário dirigidas pelos salesianos também se 

organizavam a partir dessa mesma premissa. Esse cenário começou a sofrer alterações nos 

últimos anos da década de 1960 e, principalmente, ao longo da década de 1970. Segundo 

Manoel Isaú (1998) as ingerências do Concilio do Vaticano II incidiram diretamente sobre as 

práticas de internamento dos alunos e alunas dos colégios católicos o que teria proporcionado 

revisões acerca da possibilidade de manutenção desse regime. Na medida em que estavam em 

pauta discursos sobre liberdade e a renovação da atuação pastoral-educativa 

Embora houvesse a possibilidade de seguir a norma optou-se por manter o externato, 

prática já exercida no antigo ginásio. E isso pode ter sido um dos motivos que implicaram na 

escolha por esse regime. Como também, a própria infra-estrutura das instalações em que os 

padres salesianos iniciaram as atividades escolares. Não havia como comportar um internato.  

Por outro lado, entendemos que a maneira pela qual uma instituição escolar se 

organiza mantém relações com o tecido social em que se insere. Ou seja, oferecer um ginásio 

masculino sob o regime externato responderia a demanda daqueles que matriculariam seus 

filhos na instituição. Famílias que almejavam um colégio na própria cidade, respondendo a 

obrigação de outrora em encaminhar os filhos para estudarem em outras cidades. Nesse 

                                                 
105 O ensino primário começou a funcionar em 1959 e o curso científico somente em 1965. 
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sentido, acreditamos que não condiria com as necessidades das mesmas uma escola em que os 

alunos precisariam morar nela.  

 

3.3.1.1. A educação católica salesiana 

 

 A organização do Ginásio Salesiano correspondia às práticas prescritas pela Sociedade 

São Francisco de Sales, mas não somente em sua organização administrativa e escolar. Todas 

as atividades desenvolvidas no antigo ginásio, com exceção da oferta do curso ginasial, foram 

extintas.  

Assim, as atividades da Escola Brasil106 (anexa ao Ginásio Itajaí) foram transferidas 

para o Grupo Escolar Victor Meireles. No que tange as práticas católicas instituídas pela 

Sociedade Anônima – Liga Maria José – também foram excluídas do programa educativo 

salesiano. 

No lugar dessas atividades os salesianos instituíram: a Companhia do Pequeno Clero e 

a Companhia São Luiz107. A primeira almejava reunir os alunos que desejassem auxiliar na 

celebração das missas (coroinhas). A segunda objetivava congregar os ginasianos para o 

desenvolvimento de ações de caridade. Participavam das companhias aqueles que fossem 

selecionados pelo padre responsável da mesma. Aceito o menino se tornava sócio e sua 

permanência dependia diretamente do seu bom comportamento (LIVRO..., 1956).  

As aulas de Ensino Religioso foram retiradas do currículo. O que a princípio pode 

causar estranhamento, na medida em que se tratava de um ginásio católico. Entretanto, é 

justamente sua condição de instituição confessional e católica que permitia a exclusão das 

aulas de religião. Por meio de outras práticas os padres educavam na moral cristã e católica, 

tais como: freqüência obrigatória nas missas de domingo; retiros espirituais obrigatórios; 

Festa Maria Auxiliadora (padroeira da Congregação Salesiana); Festa São Domingos 

Sávio108; Festa do Catecismo, entre outras celebrações religiosas (LIVRO..., 1956). 

                                                 
106 Além do curso preparatório, a Sociedade Anônima oferecia, em horário paralelo as aulas do curso ginasial, 
um curso de datilografia e uma escola do SENAC, que proporcionava os cursos de balconista e, também, de 
datilografia (Estatuto..., 1948). Esses cursos aconteciam na Escola Brasil.  
107 Essas companhias constituíam as atividades salesianas foram instituídas por Dom Bosco e eram prescritas 
como normas para as instituições colegiais. Toda instituição salesiana, fosse ela um externato ou internato, 
deveria oferecer aos seus alunos estas companhias (REGULAMENTO..., 1887;1961). 
108 Domingos Sávio freqüentou o Oratório São Francisco de Sales (primeira casa salesiana) a partir de 1854, 
faleceu em 1857, aos quinze anos, era alguém que, segundo os textos salesianos, Dom Bosco nutria um especial 
carinho e que havia se dedicado inteiramente a vida salesiana. No ano de 1954 o Papa Pio XII o declarou santo, o 
primeiro santo jovem. 
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Porém, os pais que desejassem que seus filhos tivessem aulas de religião deveriam 

solicitar a direção do ginásio. Esta disponibilizaria um horário diferente daquele  destinado as 

atividades escolares correntes para que fossem ministradas essas aulas (REGIMENTO..., 

1958). 

A escola servindo-se de símbolos e códigos, ela informa o que cada um pode (ou não 

pode), ela separa e institui. Informa o “lugar” dos meninos. E também, como mostra a análise 

de Guacira Lopes Louro (2004, p.58), sobre a produção do gênero e da sexualidade nas 

práticas pedagógicas,  

Através dos seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/aquelas 
que deverão ser modelo e permite, também, que os sujeito se reconheçam (ou não) 
nesses modelos. O prédio escolar informa a todos/as sua razão de existir. Suas 
marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, instituem múltiplos 
sentidos, constituem distintos sujeitos (grifo da autora). 

 

Nesse sentido, percebemos as mudanças feitas para caracterizar o ginásio como uma 

instituição salesiana contribuiriam sobremaneira para educar os meninos por meio da 

pedagogia do exemplo (LOURO, 2004). Nas paredes do ginásio foram estampadas gravuras 

de Dom Bosco e São Domingos Sávio. E A primeira adaptação feita nas instalações da escola 

foi a construção de uma capela onde foram colocadas esculturas de Dom Bosco, Nossa 

Senhora Auxiliadora e Domingos Sávio (Figura 10) 

Figura  10– Capela do Ginásio Salesiano (Primeira Turma de Coroinhas – 1956) 
A esquerda São Domingos Sávio, no centro Nossa Senhora Auxiliadora e a direita Dom Bosco 

  

 
 

Fonte: Colégio Salesiano Itajaí 
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Além das práticas mencionadas acima havia o incentivo a participação dos 

sacramentos, como a comunhão (santa ceia) e a confissão. No Livro de Crônicas há registros 

quinzenais do número de meninos que se confessaram e participaram da comunhão no 

primeiro ano letico. Destarte, não interessava aos padres salesianos a oferta de aulas de ensino 

religioso, pois a instituição “em si”, suas práticas escolares e pedagógicas, já educavam na 

moral e na fé que lhes era cara: a católica109. 

 

3.4 – Os meninos da “distinta gente” – a produção do público escolar do Ginásio 

Salesiano 

  

O Ginásio Salesiano iniciou suas atividades com 245 alunos matriculados nas quatro 

séries do curso ginasial. Na tabela abaixo apresentamos o número de alunos por série. 

 

Tabela 2 – Número de alunos por série 

Séries/turno Turno Total de alunos/série Turmas 

Primeira Série Vespertino 98 2 

Segunda Série Matutino 40 1 

Terceira Série Matutino 30 1 

Quarta Série Matutino 17 1 

Curso de Admissão Vespertino 60 1 

Fonte: Relatório Anual de 1957110. 

   

  A composição daqueles que se tornaram os primeiros alunos do Salesiano, para nossa 

perspectiva de análise, é produto de práticas anteriores ao início das atividades letivas. A 

disponibilidade de capital econômico para investir em uma educação escolar de caráter 

privado consistia um imperativo. O fato de ser uma instituição particular excluía-se dos seus 

bancos parte da população em idade escolar por meio da interdição aos pobres da educação 

católica – refinada e distintiva em nível secundário. 

                                                 
109 Apresentamos as práticas instituídas pelos salesianos na perspectiva de identificar as mudanças que os padres 
salesianos vão operar no ginásio, principalmente aquelas que transformam o Ginásio Salesiano em uma 
instituição católica. Sabe-se da importância de um exame mais demorado sobre essas práticas, mas esta reflexão 
escapa aos limites da análise que nos propomos a fazer. 
110 O Relatório Anual era produzido pelo Inspetor do Ensino Secundário. Nele são apresentados o quadro de 
freqüência dos alunos; as notas nos exames finais e exames de admissão; a relação dos professores por 
disciplina; quadro de notas dos alunos em cada disciplina; horários escolares; concessão de bolsas de estudos; 
lista dos alunos organizada a partir das séries e de turmas (caso haja mais do que uma sala por série); entre 
outros. 
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   A mensalidade cobrada para cursar a primeira e segunda série o valor de Cr$ 2000,00 

e Cr$ 2300,00 para a terceira e quarta série.  Em 1957 esses valores aumentaram 

consideravelmente as mensalidades das duas primeiras séries do curso ginasial passaram para 

Cr$ 2.500, 00 e das séries subseqüentes para Cr$ 3.000,00 (RELATÓRIO..., 1956;1957).  

  Outra prática que selecionava e fabricava o público escolar do ginásio era a aprovação, 

ou não, no exame de admissão. Para Clarice Nunes (2000, p. 37) o exame de admissão “foi 

por algumas décadas a linha divisória decisiva entre a escola primária e a escola secundária. 

Funcionou como um rito de passagem cercado de significados e simbolismos”, constituindo-

se em uma prova consideravelmente difícil.  

 A aprovação no exame gerava grande expectativa, pois somente por meio dele era 

possível ter acesso ao ensino secundário e automaticamente ao ensino superior. Daí o 

investimento nos cursos preparatórios por parte das famílias que matriculavam seus filhos no 

mesmo. Como também da própria Sociedade Civil que por meio dele poderia aumentar o 

número de alunos, já que não havia outro curso preparatório masculino na cidade de Itajaí.  

 Segundo Briand e Chapoullie (1994 p. 20) “quando se trata de um ensino não inicial 

essa demanda [alunos potenciais] é determinada pelo funcionamento das partes anteriores a 

instituição que produzem candidatos potenciais”. Desse modo, tanto a oferta de vagas no 

ensino primário (e número de alunos que concluíram esse curso), como a aprovação no exame 

de admissão eram importantes no processo de constituição do público escolar do Ginásio. A 

primeira turma do curso de admissão somava vinte alunos (ANUÁRIO..., 1949, p. 116). 

   Porém, acreditamos que a instituição escolar, também, produz seu público escolar por 

meio de diferentes práticas discursivas. Práticas que engendraram o processo de emergência e 

constituição do Ginásio Salesiano e pareciam tão óbvias quanto naturais: um ginásio 

masculino para os filhos da elite e classe média da cidade de Itajaí. Destarte, nosso objetivo 

com a discussão que se segue é problematizar justamente essas características e examinar de 

que maneira elas atuam no processo fabricação daqueles que poderiam, ou não, estudar no 

ginásio. Conseqüentemente quais eram os efeitos que desta seleção/exclusão. 

 Aproximando-nos das reflexões propostas por Marisa Vorraber Costa (2003, p.41), 

compreendemos a escola como um conjunto articulado “segundo certa ordenação e em 

determinada direção, impulsionado por ímpetos que não são causais [...] Redigidos por uma 

determinada ordem, estabelecida em uma arena em que estão em luta visões de mundo e onde 

se produzem, elegem e transmitem narrativas, representações, significados sobre as coisas e 

os seres do mundo”.  
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Os modos de educação escolar são engendrados de acordo com marcadores sociais tais 

como: gênero e classe social111. Um olhar sobre o público escolar não pode se limitar na 

observação das classes sociais as quais a instituição é “oferecida”. Os marcadores sociais mais 

do que categorias de análise, são enunciados. Os enunciados não são como o ar que 

respiramos - uma transparência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se conservam, 

que tem um valor, e das quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e 

transformamos (Foucault, 2004, p. 138-139).  

As escolas variam de acordo com estes enunciados/marcadores (discursiva, cultural e 

historicamente produzidos), e operam, sistematicamente, inclusões e/ou exclusões de grupos 

sociais por meio da política cultural e das políticas de identidades que os engendra e que 

fazem parte da “arena” que é a instituição escolar (COSTA,2003). Quando uma instituição 

escolar é produzida visando atender um grupo, automaticamente, tomando-se como norma ela 

produz o outro enquanto uma identidade fixa e diferente/desigual. 

 Através das políticas de identidade112 as práticas escolares fabricam um lugar para o 

“eu” e para o “outro”. A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa 

que sua definição – discursiva – está sujeita a vetores de força, a relações de poder (SILVA, 

2000, p. 81). 

É a diferenciação, processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas 

(Ibid.). Portanto, mais do que uma operação de seleção, a constituição da população escolar é 

processo de fabricação daqueles que freqüentam determinada instituição, e correlativamente, 

daqueles que não podem freqüentá-la.  

Gênero, geração, classe social são enunciados que interpelam os processos de 

identificação e contribuem para dividir/classificar/hierarquizar o tecido social, destarte, o 

próprio Ginásio Salesiano. Dividir o mundo social entre “nós” – elite, homens, meninos – e 

“eles” – pobres, mulheres, meninas – significa classificar, hierarquizar, ordenar o mundo 

social em grupos, em classes, em identidades. Efeito de uma vontade de poder-saber 

                                                 
111 Outros marcadores podem ser acionados para análise da composição do público escolar como etnia e religião. 
Sabemos da importância dos mesmos, porém optamos por versar nossa análise somente sobre classe social e 
gênero. 
112 O termo política é aqui utilizado a partir das reflexões propostas por Alfredo Veiga-Neto e Marisa Vorraber 
Costa. Para Veiga-Neto (2003,p. 142) a questão política se manifesta como decorrente dos diferenciais nas 
capacidades de cada um interferir nas ações alheias. Utilizando a mesma abordagem e verticalizando suas 
análises, Vorraber (2003, p.38) entendendo o currículo e a escola como espaço de concretização das políticas de 
identidade, enuncia “quem tem força nessa política, impõe ao mundo suas representações, o universo simbólico 
de sua cultura”. Constituindo um dos mecanismos que compõem o caminho que nos torna o que somos, o 
currículo escolar corrobora para a fabricação das identidades sociais e culturais. 
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constitutivos da “arte de governo” caracterizada pela união entre a disciplina e a 

regulamentação.   

Nesse sentido urge compreender e problematizar os binarismos em torno dos quais as 

identidades se organizam.  Para Jacques Derrida (2001) as oposições binárias não expressão 

uma simples divisão do mundo em duas classes simétricas: em uma oposição binária, um dos 

termos é sempre privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro recebe uma 

carga negativa. 

A determinação das posições dos sujeitos no interior de uma cultura remete-se 

usualmente, aos significados atribuídos aos corpos, construídos continuamente, enquanto 

corpos sexuados. E a instituição escolar colabora sensivelmente nesse processo.  

Na formação histórica em questão a educação escolar para meninos e meninas devia 

ser diferenciada porque se tratava de indivíduos “naturalmente diferentes”, cujas necessidades 

de instrução e formação deveriam responder aos anseios de suas personalidades (efeito dos 

seus corpos apreendidos enquanto femininos ou masculinos).  

Tratando-se de uma instituição escolar católica a especificidade do público – 

masculino – era considerada característica natural de uma escola destinada a tender meninos. 

As práticas católicas combatiam acirradamente a co-educação. E são os discursos 

constitutivos dessas práticas que nos ajudam a compreender a “naturalidade” evocada pela 

Igreja Católica e pela Congregação Salesiana113.  

Entre os discursos católicos sobre os perigos da co-educação destacamos a Carta 

Encíclica Divini Illuis Magistri, de 1929, da qual reproduzimos o seguinte trecho: 

 

De modo semelhante, errôneo e pernicioso à educação cristã é o chamado método da 
«co-educação», baseado também para muitos no naturalismo negador do pecado 
original, e ainda para todos os defensores deste método, sobre uma deplorável confusão 
de idéias que confunde a legítima convivência humana com a promiscuidade e 
igualdade niveladora. O Criador ordenou e dispôs a convivência perfeita dos dois eixos 
somente na unidade do matrimônio e gradualmente distinta na família e na sociedade. 
Além disso, não há na própria natureza, que os faz diversos no organismo, nas 
inclinações e nas aptidões, nenhum argumento donde se deduza que possa ou deva 
haver promiscuidade, e muito menos igualdade na formação dos dois sexos. 
Estes segundos os admiráveis desígnios do Criador, são destinados a completar-se 
mutuamente na família e na sociedade, precisamente pela sua diversidade, a qual, 
portanto, deve ser mantida e favorecida na formação educativa, com a necessária 
distinção e correspondente separação, proporcionada às diversas idades e 
circunstâncias. Apliquem-se estes princípios no tempo e lugar oportunos, segundo as 
normas da prudência cristã, em todas as escolas, nomeadamente no período mais 
delicado e decisivo da formação, qual é o da adolescência (grifo nosso).  

                                                 
113 Vale lembrar que os salesianos formavam uma congregação destinada exclusivamente aos homens, essa 
situação começara a sofrer lentas alterações pós-Vaticano II, principalmente a partir dos últimos anos da década 
de 1960, quando a Casa de Turim passa a estimular a renovação pastoral (AZZI, 1987). 
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Os discursos que permeiam a carta encíclica acionam enunciados cristãos – pecado 

original – para justificar a divisão dos seres humanos em homens e mulheres. A própria 

natureza, ou seja, o sexo é o que determinaria a diferença e desigualdade que os constituí. 

Sexo/organismo/natureza corresponderiam ao gênero feminino ou masculino e, 

conseqüentemente, suas aptidões.   

É justamente essa natureza constitutiva dos corpos que implicaria na necessidade de 

separar meninos e meninas, também, no domínio da educação escolar. Mas, a 

“promiscuidade” da co-educação deveria ser evitada “nomeadamente no período mais 

delicado e decisivo da formação, qual é o da adolescência”.  

Destarte, a organização espacial das instituições católicas divide os indivíduos entre 

homens e mulheres, adultos e crianças e instituí outra etapa de desenvolvimento: a 

adolescência. Momento delicado porque implicaria na transição entre “dois mundos”. Daí, 

inferimos a necessidade de uma intervenção mais apurada, evitando que os e as adolescentes 

estudassem juntos – para não confundir a legítima convivência humana.  

Para Tania Navarro Swain (s/data, p. 5): 

Os registros anatomo-metáfisico e técnico-político no caso da produção de 
seres sexuados/generizados, construíram corpos ordenados em modelos 
centrados no sexo e desdobrados em sexualidade, em esferas particulares 
submetidas aos sentidos circulantes no social [...] Na busca de desvelar a 
vontade de verdade que anima a necessária identificação sexual e a delimitação 
das práticas sexuais, as figuras do feminino e masculino se erigem como 
monumentos no sentido foucaultiano: não imagens de uma essência revelada 
pelos indícios do corpo, mas apenas o resultado aparente de uma 
homogeneização construída pelo arbitrário social.  

  

 Nossa análise, partindo da reflexa de Swain, entende as práticas católicas como 

produtoras de corpos generizados os relacionando com o exercício de uma sexualidade, 

destarte, homens só poderiam compartilhar o mesmo espaço em uma situação de matrimônio 

– que é a consolidação do ser homem e mulher enquanto seres heterossexuais. Assim, As 

tecnologias de gênero e da sexualidade atravessam o dispositivo escolar e controlam a 

instauração dos sujeitos em corpos sexuais.  

Essa rede discursiva, constitutiva das práticas escolares contribuiu para a produção do 

binômio feminino/masculino e homem/mulher. Para Guacira Lopes Louro (2004, p. 25, grifo 

nosso): 

Admite-se que as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos 
gêneros e são também, constituintes de gêneros. Estas práticas e instituições 
fabricam sujeitos. Busca-se compreender que a justiça, a igreja, as práticas 
educativas ou de governo, a política, etc. são atravessadas pelos gêneros: essas 
instâncias, práticas ou espaços sociais, são generificados – produzem-se ou 
engendram-se a partir das relações de gênero.  
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Para Linda Nicholson (2000, p.11-12) a divisão do mundo entre homens e mulheres 

transforma o gênero uma referência a qualquer construção social que tenha ver com a 

distinção masculino e feminino e as construções que separam corpos femininos de corpos 

masculinos. Correlativamente o sexo é entendido como um dado fisiológico no qual as 

características específicas são sobrepostas. A anatomia do corpo implicaria diretamente em 

um destino biologicamente definido. 

Essa racionalidade, que Nicholson (Ibid.) denomina de fundacionalismo biológico e 

metafísica materialista – ou seja, o sexo como uma invariável e o gênero construído a partir 

das interpretações que se faz dessa invariável biológica. Parece também atravessar as práticas 

que implicam na construção de espaços diferenciados para a educação de homens e mulheres. 

Isso, pois, cada ser é entendido como uma espécie de ser humano específico que precisa de 

uma intervenção escolar não menos específica 

 A determinação das posições/funções dos sujeitos no interior de uma cultura remete 

essencialmente a aparência de seus corpos. Conseqüência disso é a produção de uma 

identidade sexual e de gênero precisamente diferenciada e enraizada em um corpo, por sua 

vez também diferenciado – eu masculino/eu feminino. “Nessa perspectiva o corpo é um 

cabide onde se jogo os artefatos culturais, relativos ao comportamento e a personalidade”. 

(Nicholson, 2000, p. 21). O corpo é, na cultura ocidental moderna, interpretado como um 

significante tão importante da identidade que alguém com a genitália feminina nunca é 

imaginado como aquele que pode ocupar o lugar de marido, por exemplo.  

A necessidade de instituições específicas para meninos e meninas compunha, também, a 

rede discursiva que permeava a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942114. O artigo 25, item 

I, enunciava: “é recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em 

estabelecimentos de ensino de exclusiva freqüência feminina” (BRASIL..., 1952. p. 34).  

Em um texto denominado Exposição dos Motivos, Gustavo Capanema (1942, Apud. 

BRASIL..., 1952, p. 27), então ministro da Educação e Saúde, justifica a importância da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário. Publicado no Diário Oficial em 15 de abril de 1942, o texto 

aborda os mais diversos aspectos desse nível de ensino, a partir da promulgação da lei. Entre os 

aspectos abordados e regulamentados foi estabelecida:  

[...] a diferenciação do ensino secundário feminino. Deverá este ensino tomar em 
consideração a personalidade feminina e a missão da mulher no lar. Decorrerão 

                                                 
114 Até a promulgação da Lei Orgânica do Ensino Secundário, em 1942, os discursos constitucionais não 
determinavam a necessidade de espaços diferentes para educar homens e mulheres. A Lei possui artigos 
específicos sobre os “estabelecimentos de ensino secundário femininos”. 
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naturalmente dessa diferenciação uma diversa orientação dos programas e a separação 
das classes, sempre que na mesma escola secundária houver alunos dos dois sexos 
(grifo nosso).  

 

Assim, quando a Lei Orgânica do Ensino Secundário (Ibid., 1952, p. 34) determinou 

“prescrições especiais” para o ensino secundário feminino evocando “a natureza da 

personalidade feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar”, ela produziu e 

institucionalizou a diferença entre homens e mulheres. Correspondentemente, os enunciados 

que compõe a lei naturalizam o papel do ensino secundário como uma formação destinada aos 

futuros homens, pois a carta legislativa não abordou a educação masculina como algo 

específico.  

Corroborando para as práticas que entendem o homem como medida, padrão e 

referência de todo discurso legitimado. Assim, quando lei enuncia o ensino secundário como 

aquele que formaria as individualidades condutoras trata-se dos futuros homens. Às meninas 

era oferecidos cursos de economia doméstica que corresponderia a sua “condição de mulher” 

(BRASIL, 1952).  

Quando o Ginásio Salesiano surgiu no cenário educativo da cidade de Itajaí não mais 

se falou dele sem mencionar o trabalho educacional das irmãs – O Ginásio São José. No 

sentindo mesmo de completar, a escolarização oferecida por ambos desempenhou um papel 

fundamental nessa sociedade: educar meninos e meninas a partir de práticas distintas e 

diferenciadoras. As duas instituições formavam uma parcela da sociedade itajaiense, que dada 

à classe social ao qual pertenciam, conviveram e certamente compartilhavam as mesmas 

ações de cuidado de si e exigiam dos outros e, de seus pares, condutas femininas e masculinas 

correlativas. 

A divisão peremptória de modos de educação escolar a partir dos gêneros emergira no 

Brasil junto com a própria implantação do ensino secundário e das escolas normais, correlata 

à penetração da racionalidade burguesa. Racionalidade que generificava os espaços e instituía 

papéis sócias, determinando que aos homens cabiam ocupar a esfera pública, ao passo que as 

mulheres deveriam “reinar” na vida privada  

Essa racionalidade, que acaba por naturalizar a divisão/diferenciação dos gêneros no 

que tange os bens culturais, econômicos e simbólicos colocou-se na sociedade brasileira desde 

meados do século XIX, avançando de forma significativa nas primeiras décadas do século XX 

Entre as classes burguesas, impôs-se uma configuração social em que os homens atuavam na 

direção dos negócios e no comando dos poderes públicos e as mulheres administravam a 
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esfera privada. É o momento em que se produz e toma corpo a construção da identidade 

materna da mulher burguesa (PROST, 2003). 

Segundo Dallabrida, em Santa Catarina “a naturalização burguesa da divisão entre os 

dois sexos [gêneros] emergiu parcial e paulatinamente na segunda metade do século XIX, 

ligada ao incremento significativo de imigrantes europeus de mentalidade pequeno-burguesa, 

especialmente no Vale do Itajaí”. As mulheres e homens das famílias das elites e de parte das 

classes médias foram educados para atuar na esfera pública e privada, respectivamente. 

 Embora, na cidade de Itajaí, a emergência do ensino secundário feminino e masculino 

deu-se no decorrer da década de 1940, compreendemos esse processo como produto e 

produtor desta racionalidade burguesa (moderna e ocidental). Inferimos, ainda, que a própria 

configuração da cidade no período aqui em questão era permeada por estratégias de poder-

saber que, ao disciplinar os espaços, dividia homens e mulheres (FÁVERI, 1999).  

A produção de sujeitos masculinos e femininos perpassa por essa diferenciação 

estabelecida nas e pelas instituições escolares, especialmente nas escolas católicas, no período 

em questão. O sujeito se produz enquanto indivíduo, principalmente, por meio da 

identificação daquilo que ele “não é” mais do que a partir daquilo que ele deve ser 

(comportamentos, condutas, formas de pensar definidos como apropriados a sua 

posição/função- sujeito). O Outro (desigual e diferente) é a mulher/sujeito feminino. Assim, O 

gênero, isto é, a imposição de um heteroformismo dos comportamentos sociais não é 

concebida como a marca simbólica de uma definição natural, mas como o ampliador do poder 

de um sexo sobre o outro (SWAIN, T. N. s/d). 

Para Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.82) a “afirmação da identidade e a marcação da 

diferença implicam, sempre, em operações de incluir e de excluir [...] dizer o que somos 

significa também dizer o que não somos. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em 

declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem 

está excluído”.  

As relações de identidade e diferença ordenavam-se em torno de oposições binárias: 

masculino/feminino, rico/pobre. Assim, além de incluir e excluir a conformação do público 

escolar do Salesiano demarcou fronteiras, classificou, hierarquizou, normalizou. 

 Os marcadores/enunciados classe social e gênero de maneiras diferentes delimitavam e 

definiam os autorizados a freqüentar o ginásio. Embora acionassem aspectos singulares os 

marcadores/enunciados eram correlativos. Isto, pois os grupos sociais e os indivíduos são 

constituídos por inúmeros e múltiplos processos de identificação que não se encerram em si 
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mesmos – homem, ou, pobre, ou, jovem. O mesmo acontece com a própria instituição escolar 

que é efeito destas relações de poder-saber (disciplina) (FOUCAULT, 2006a). 

  Assim, não se trata apenas de pensar o Ginásio Salesiano como uma instituição 

voltada para um público “distinto, abastado, elite” e apreender estes enunciados como 

homogêneos e “auto-explicativos”. A produção desse ginásio “distinto” era cortada, 

continuamente, por outros enunciados e práticas – sujeito masculino, sujeito feminino. Uma 

instituição escolar cujo público versava entre os filhos da elite e da classe média.  

Assim, os marcadores sociais classe e gênero se entrelaçaram. “Se é que, na verdade, 

somos governados pela estrutura da linguagem [produzida discursivamente ] não podemos 

dizer por outro lado, que se trate exatamente de uma estrutura muito segura. Somo 

dependentes nesse caso de uma estrutura que balança”(SILVA, 2000, p. 80). 

 Não se trata apenas do fato de que a definição da identidade e da diferença seja objeto 

de disputa entre grupos sociais assimetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa 

pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e 

materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o 

desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir acesso 

privilegiado aos bens sociais (SILVA, 2000). 

As práticas que constituíram a população escolar do Ginásio Salesiano, e 

conseqüentemente, produziram/legitimaram desigualdades e diferenças, estavam conectados 

com as relações de poder intra-escolares, mas também, com os discursos e práticas dos 

homens vinculados a essa instituição escolar. 

A escola não apenas respondia aos anseios daqueles que nela matriculariam seus 

filhos, como também, constituíam-se por meio dos objetivos traçados por aqueles que foram 

seus fundadores, diretores, etc. Assim, a convocação dos marcadores/enunciados abordados 

não saia ilesa dos enunciados, discursos e práticas que a Congregação Salesiana e a Igreja 

Católica apreendiam como verdadeira. 

Essas práticas modelavam o sistema disciplinar do Ginásio Salesiano Itajaí, que por 

sua vez participava da construção das desigualdades e diferenciações de gênero. E este 

processo insidia diretamente da produção da população escolar que viria freqüentar os bancos 

escolares desta obra de Dom Bosco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Você não pode voltar atrás no que vê. Você pode se recusar a ver, 
o tempo que quiser: até o fim de sua vida pode se recusar, sem 
necessidade de rever seus mitos ou movimentar-se se um lugar 
confortável. Mas a partir do momento que você vê, mesmo 
involuntariamente, você está perdido (Caio Fernando Abreu). 

 

 

O Ginásio Salesiano apareceu no cenário educativo da cidade de Itajaí como produto 

de relações engendradas por uma vontade de poder-saber que objetivava disciplinar e 

governar os corpos. Constituindo-se, assim, em um dispositivo escolar.  

O estudo sobre este dispositivo permitiu identificar a composição de uma rede de 

apoio e comunicação entre diferentes instituições sociais – uma sociedade anônima, um 

banco, o governo municipal, a igreja, o governo estadual. Correlativamente, um grupo de 

homens “distintos” que ocupavam funções e posições nesses equipamentos sociais e atuaram 

diretamente no processo de emergência do Salesiano.  

Um processo forjado durante onze anos e “conquistado” no ano de 1956. Conquistado, 

pois, há muito esses homens, que compunham parte da elite itajaiense, ansiavam pela 

construção de um ginásio. Esse grupo se instituiu como aquele que resolveria o problema que 

parecia assolar a cidade portuária: a ausência de uma escola secundária para os meninos.  

Problema que seria resolvido se os padres salesianos assumissem o ginásio que esses 

homens criaram e administraram durante sete anos – Ginásio Itajaí. Porém, este só foi 

construído porque a Inspetoria Salesiana não aceitou os primeiros convites feitos por Genésio 

Miranda Lins para assumir a escola que pensavam em construir ainda na década de 1940. 

Destarte, a chegada dos padres salesianos em Itajaí foi permeada pelo “desejo por uma 

educação católica” que pareceu engendrar a própria constituição do ensino secundário 

masculino. 

Acompanhando os nomes daqueles que se envolveram com a emergência e 

constituição dessa instituição escolar é visível o enlace entre homens que participavam dos 

mais diversos equipamentos sociais, econômicos e políticos, transformando assim o Ginásio 

em um palco para atuação e constituição dos mesmos. Corroborando para a fabricação dessa 

instituição escolar católica e privada como um “luxo aristocrático” que por muitos anos 

interditou aos filhos das famílias mais pobres a educação secundária. Apenas em 1962, por 

iniciativa dos trabalhadores portuários, criou-se um ginásio noturno para atender os meninos e 
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moços que trabalhavam durante o dia. E somente em 1966 o governo estadual abriu um 

ginásio público. 

Os arranjos estabelecidos outrora ainda se vêem na cidade. O ginásio, hoje Colégio 

Salesiano Itajaí, permanece no centro da cidade, próximo a Igreja Matriz e do Colégio São 

José. Seu público não se restringe mais aos meninos. Porém, o exame das listas de matrículas 

contemporâneas permite identificar os mesmos sobrenomes. Bisnetos, netos e filhos daqueles 

que um dia passaram pelo ginásio... 

Por sua vez, a análise sobre as práticas que produziam o público escolar do Ginásio 

Salesiano possibilitou a desconstrução da educação e sua relação com a produção de sujeitos 

masculinos. Ou seja, destituiu o “menino/homem” dos discursos que o legitimam como a 

medida e o padrão para as relações sociais apreendendo-o como efeito de uma contínua 

intervenção sobre seu corpo e sobre si mesmo. Ao permitir visualizar as tecnologias e 

discursos acionados para produzir uma escola para os filhos da “distinta gente” o estudo sobre 

a emergência des-naturaliza o “masculino” e o torna passível de questionamento e 

problematizações. 

Longe de dar conta de tão complexa problemática, foi o ginásio dos salesianos 

estudado neste trabalho de pesquisa com intuito de delinear alguns traços que caracterizassem 

as práticas que engendram os dispositivos escolares. Mapearam-se as relações de poder-saber 

que permeavam a constituição do mesmo na perspectiva de identificar e demonstrar que os 

modos de educação escolar correspondem a determinados grupos sociais e, assim, mais do 

que reproduziram a sociedade são palco para a produção de laços, sujeitos, verdades.  

 

Quanto ao Ginásio Salesiano Itajaí mais do que respostas, esse trabalho me incita a 

muitos outros questionamentos... 

O que pude aqui problematizar esteve ligado às fontes utilizadas. Os relatórios, 

estatutos e regimentos. As atas inspetoriais, textos e as crônicas produzidas pelos padres 

salesianos. Anuários. Jornal do Povo. Correspondências, entre outros documentos que foram 

o suporte das problematizações por mim permeadas. Mas deles também vem o 

reconhecimento de limites.  

Estes documentos foram produzidos pelas autoridades escolares ou ainda por homens 

que de alguma maneira estavam ligados a emergência do ginásio dos padres salesianos. São 

práticas discursivas que constituem fragmentos do real. Entendo, por conta disso, que as 

respostas por mim indicadas têm seus limites. Acredito que aquele pretérito não era “tão” 

perfeito. O processo de transferência do Ginásio Itajaí para as mãos dos padres não ganhou 
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espaço nos jornais. Certamente existiram pessoas contrárias a criação de um ginásio católico e 

privado e a doação dos terrenos. Procurar problematizar esses documentos com as memórias 

de outros homens que vivenciaram esse acontecimento pode ser uma alternativa na busca por 

respostas que aproximem ou distanciem daquilo enfatizado nas fontes. 

Outras questões se colocaram no decorrer da análise. Entre o primeiro acordo selado 

em 1951 e o dia em que os padres chegaram à cidade de Itajaí, vinte e nove de janeiro de 

1956, transcorreram quatro anos. Não encontramos nenhum documento que auxiliasse na 

compreensão do por que desta “demora”. Seria esta uma estratégia para que a “inauguração” 

do Ginásio Salesiano coincidisse com a comemoração dos quarenta anos da obra salesiana em 

Santa Catarina? O que se passaram ao longo desses quatro anos para que o silêncio 

predominasse os documentos escritos?  

O estudo sobre a emergência do Salesiano e o exame das fontes produzidas pelas 

autoridades escolares, civis e salesianas, levou-me a outros questionamentos: como aqueles 

meninos, que até então estudavam em uma escola dirigida por leigos, experenciaram e 

sentiram a chegada dos padres? Alguns alunos se transferiram para outras escolas? Aclamado 

como sinônimo de progresso sabe-se que se projetava na escola o futuro da cidade, assim, 

indagamos: o que representava estudar em uma instituição “tão distinta”? Que efeitos essa 

formação escolar produziu?  

A gestão da vida escolar instaurada pelos padres incidia cirurgicamente sobre os 

corpos de todos – professores, alunos, direção. Práticas de governo e disciplinares 

características do Sistema Preventivo Salesiano (pedagogia salesiana) e das instituições 

confessionais: hierarquia, vigilância, observação, punição, confissão, retiros espirituais, missa 

obrigatória, entre outros. Conseguiram estas práticas “formar o seu educando para que seja 

útil a si, a Pátria e a Igreja”?  

O Regimento Interno determinava que as “penas disciplinares impostas aos alunos” 

fossem registradas em um livro. Um exame sobre as penalidades também compõe um campo 

fértil de análise para compreender as práticas pedagógicas salesianas e sua efetivação – como 

estas incidiam sobre os corpos Mas, principalmente, perceber as resistências, os embates. 

Assim,, um olhar sobre essas práticas permitiria acompanhar os processos de subjetivação 

inerentes ao “ser aluno” de um ginásio salesiano. 

O “colégio de meninos”, aquele dos tempos do meu pai, mesmo depois das linhas que 

constituíram esta dissertação, continua povoado meu mundo como historiadora, também ex-

aluna e ex-professora. Por isso, mais do que assertivas e conclusões pesquisá-lo fez com que 

novas problemáticas emergissem, tornando o Ginásio Salesiano um devir – sempre uma nova 
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possibilidade, um novo olhar, uma vontade de historiar. Acredito que isso acontece porque “a 

partir do momento que você vê, mesmo involuntariamente, você está perdido”... 
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