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RESUMO 

 

Esta pesquisa, estabelecendo um diálogo entre as ciências da religião e a 

Educação, desloca para o foco de atenção as ações e atitudes de Benedicta Stahl 

Sodré (1900 � 1973), que, movida por um espírito de abnegação e inconformismo, 

contribui para a alteração do rumo educacional brasileiro no século XX. Este 

trabalho pode ser dividido em dois conjuntos de ações complementares: a incursão 

histórica e a análise de materiais. Integram o primeiro conjunto de ações: i. o 

resgate histórico do panorama brasileiro da época; ii. a revisão histórica dos 

movimentos educacionais que culminaram com a adoção de métodos diferenciados 

para a alfabetização e o ensino de leitura em sala de aula; e iii. a organização de 

dados biográficos colecionados ou depreendidos a partir de documentos constantes 

do acervo da educadora.  Integram o segundo conjunto de ações: i. a análise formal 

e conteudista dos livros publicados pela educadora; ii. a análise da seqüência de 

conteúdos e de exercícios propostos nos livros; e iii. os recursos, métodos e 

estratégias adotados.  Ambos os conjuntos de ações derivam, como se pretende 

argumentar nesta dissertação, de uma formação religiosa prévia materializada na 

busca da formação holística do indivíduo. Para tanto, evidenciam-se que temas e 

valores depreendidos das informações veiculadas nos materiais Sodré podem ser 

associados a crenças e atitudes. Portanto, este trabalho constitui-se, uma 

oportunidade de reconhecimento à contribuição presbiteriana na alteração dos 

rumos educacionais na primeira metade do século XX. 

Palavras chave: Benedicta Stahl Sodré; valores morais e éticos; Coleção de Livros 

Sodré. 



ABSTRACT 

 

This research, while attempting to establish a dialogue between Science of 

Religion and Education, brings into focus the actions and attitudes of Benedicta Stahl 

Sodré (1900 � 1973), Moved by a spirit of self-denial and non-conformity, she 

contributed to steer a different path to the Brazilian educational system in the 20th 

Century. This work can be divided into two sets of complementary actions: historical 

investigation and analysis of the material gathered. The first set of actions is comprised 

of: i. a presentation of the Brazilian historical background, of that time span; ii. a 

historical recollection of the educational movements that culminated with the adoption of 

differentiated methods for teaching literacy and classroom reading; and iii. the 

organization of biographical data, gathered or inferred from extant documents that 

related to or belonged to the educator being researched.  The second set of action is 

comprised of:  i. a formal and content-wise analysis of the books published by this 

educator; ii. an analysis of the sequence of content and exercises proposed in her 

books; and iii. a description of the resources, methods and strategies adopted in this 

work.  Both sets of actions are built, as we intend to present in this thesis, on a 

foundational religious conviction, which finds its concrete form in a constant search for a 

holistic education of the individual person. In order to demonstrate this, it is made 

evident that the themes and the values, which are found in the Sodré materials, can be 

related to beliefs and attitudes. Therefore, this work represents and opportunity of 

recognition of Presbyterian contribution towards changes in the educational routes in the 

first half of the 20th Century. 

Key Words: Benedicta Stahl Sodré; moral and ethical values; Collection Sodré�s Books.  
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 INTRODUÇÃO 

 
 
O valor das coisas não está no tempo em que elas 
duram, mas na intensidade com que acontecem. Por 
isso existem momentos inesquecíveis, coisas 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis. 

Fernando Pessoa 

 

Esta pesquisa, que atua na interface religião e educação, visa ao estudo 

do papel assumido por Benedicta Stahl Sodré (1900 � 1973) no contexto 

educacional brasileiro do século XX e do peso da difusão de suas idéias no âmbito 

social. 

Para esse fim, iniciou-se a pesquisa com um trabalho de campo que 

culminou com a organização de um acervo pertencente à citada educadora. 

Organizado o acervo, pôde-se, então, selecionar os livros por ela produzidos, os 

quais compõem o alvo de uma análise formal, conteudista e ideológica. 

Assume-se como pressuposto que todo estudo que lide com 

documentação histórica e que suscite questionamentos sobre sua formulação exige 

uma incursão histórica. Por essa razão, um resgate do panorama histórico brasileiro 

da época bem como de dados biográficos da educadora são estratégias adotadas 

para se chegar a valores pessoais e sociais embutidos nos materiais didáticos, quais 

sejam, a Cartilha utilizada para a alfabetização de crianças e quatro livros de leituras 

com textos interdisciplinares. Com esse encaminhamento, espera-se que se tenham 

condições de uma explanação isenta de aspectos inovadores do método pedagógico 

e também de aspectos morais e valores éticos a partir de ações empreendidas. 

id4620609 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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Para dar conta dessa discussão e dos objetivos propostos, organizou-se 

esta dissertação em cinco capítulos. No primeiro capítulo, procede-se ao resgate do 

discurso histórico que situa a personagem como agente de ações sociais. Percorre-

se um segmento temporal do passado, pois compartilha-se com De Certeau (1982) 

que nele residem elementos explicativos do status quo de uma cena. 

No segundo capítulo, reconstrói-se o panorama educacional do século XX 

relatando a evolução do modelo adotado e também as preocupações subjacentes de 

cada um dos períodos identificados (Primeira República e Era Vargas) até chegar ao 

momento de contribuição das escolas protestantes especialmente no que se refere 

ao método de ensino. Ainda nesse capítulo, apresentam-se as diferenças 

depreendidas entre os métodos de alfabetização desenvolvidos ao longo dos 

tempos no Brasil até chegar ao material Sodré, objeto específico de análise nesta 

dissertação.  

Como não se pode tratar de ações que fizeram a diferença sem se falar 

nos agentes empreendedores dessas ações, no terceiro capítulo, reconstitui-se a 

história de vida da educadora Benedicta Stahl Sodré por meio de documentos 

derivados de seu acervo pessoal, bem como de suas marcas deixadas na área da 

educação. Ao final, reconhece-se uma filha de imigrantes alemães que, não se 

conformando com a situação educacional problemática no Brasil, atua no sentido de 

deixar contribuições relevantes para a história da mulher, da educação brasileira e, 

de modo marcante, da mudança de hábitos na São Paulo da primeira metade do 

século XX.  Essa história que entrelaça aspectos de uma vida também revela a 

influência religiosa movendo um caráter reto e modelar.    
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E como a produção do indivíduo é, em última análise, um meio de se 

entenderem suas ações, sua postura diante da realidade, toma-se como alvo de 

análise, no capítulo quarto, a coleção Sodré, integrada pelos seguintes itens: 

Cartilha Sodré - para alfabetização, Primeiro Livro Sodré, Segundo Livro Sodré, 

Terceiro Livro Sodré e Quarto Livro Sodré, Carimbos e Cartazes. Todo esse material 

será avaliado sob seus aspectos formal e conteudista individualmente e também 

como uma seqüência de ações dirigidas a um fim preciso: a educação global do 

indivíduo. Buscam-se identificar fatores que explicam o sucesso educacional do 

material Sodré.  

No capítulo quinto, que é destinado à análise específica dos temas 

tratados nas lições, visa-se ao estudo dos valores implícitos ou explícitos nos textos 

veiculados, tomando como aspectos relevantes desse estudo também as estratégias 

adotadas e as atividades programadas durante as lições. Por meio de uma incursão 

temática, acredita-se, será possível reconhecer os valores ideológicos que subjazem 

às escolhas feitas por Benedicta Sodré durante a elaboração do material. 

Ao final desta dissertação, espera-se que a pesquisa tenha oferecido uma 

relevante contribuição às grandes áreas em interface que tecem a história social de 

São Paulo: religião e educação. 
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CAPÍTULO 1 - PANORAMA BRASILEIRO DA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

 

Vida material são homens e coisas, coisas e homens. 
Estudar as coisas � os alimentos, as habitações, o 
vestuário, o luxo, os utensílios, os instrumentos 
monetários, a definição de aldeia ou cidade -, em 
suma tudo aquilo de que o homem se serve, não é a 
única maneira de avaliar a existência quotidiana... 
De qualquer maneira, proporciona-nos um 
excelente �indicador�. 

Fernand Braduel    
 

 

Proceder ao resgate do discurso histórico é ação imprescindível para todo 

aquele que pretenda situar a personagem como agente de ações sociais. Também é 

tarefa primeira quando se busca a compreensão do presente, pois no passado 

repousa o desenrolar de um processo que culmina no estado atual dos fatos. Nesse 

sentido, percorrendo o passado, reconhece-se a explicação para o status quo de 

uma cena, conforme argumenta Michel De Certeau (1982): 

 

[...] a temporalidade serve para designar a necessária conjugação 

dos dois problemas, e para expor ou representar, num mesmo 

tempo, as maneiras pelas quais o historiador satisfaz a dupla 

demanda de dizer o que existe antes de colocar fatos onde estão as 

lacunas. Ele fornece a moldura vazia de uma sucessão linear que 

responde formalmente à interrogação sobre o início e à exigência de 

uma ordem (CERTEAU, 1982, p.23). 

 

Essa é razão suficiente para que se inicie esta dissertação por um 

capítulo que fornece um retrato, ainda que em traços rápidos e muitas vezes 
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superficiais, da sociedade brasileira de 1889 a 1930, focalizando atenção na 

Primeira República ou República Velha por meio do livro Educação e Sociedade na 

Primeira República, do professor Jorge Nagle, principal fonte de consulta sobre o 

tema.   

Ao longo do período que vai da Proclamação da República (1889) até a 

ascensão de Getúlio Vargas (1930), o Brasil conheceu uma seqüência de treze 

presidentes. Um dos traços mais salientes dessa primeira fase republicana revela-se 

no fato de que a política esteve inteiramente dominada pela oligarquia cafeeira, em 

cujo nome e interesse o poder foi exercido.  

Na Primeira República, alguns momentos significativos, numa visão 

compreensiva, definiram determinadas características do período histórico sob 

análise, ainda que algumas datas sejam muitas vezes simples marcos cronológicos, 

não redundando em mudanças radicais no sistema político ou educacional brasileiro. 

Proclamada a República, na mesma noite de 15 de novembro de 1889 

formou-se o Governo Provisório, tendo o Marechal Deodoro como chefe de governo. 

As primeiras tarefas de organização do novo regime relacionaram-se estritamente à 

posse dos novos dirigentes e à criação dos primeiros mecanismos de exercício do 

poder. 

O Governo Provisório, assim formado, decretou o regime republicano e 

federalista e a transformação das antigas províncias em "Estados" da federação. 

Com a República, o Império do Brasil passou, oficialmente, a chamar-se, Estados 

Unidos do Brasil.  
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Em caráter de urgência, foram tomadas também as seguintes medidas: a 

"grande naturalização", que ofereceu cidadania a todos os estrangeiros residentes; a 

separação entre Igreja e Estado e o fim do padroado; a instituição do casamento e 

dos registros civis.  

Logo após a proclamação da República, foi convocada uma Assembléia 

Constituinte para elaborar uma nova Constituição, que foi promulgada em 24 de 

fevereiro de 1891. A nova Constituição inspirou-se no modelo norte-americano, 

diferentemente do que sucedeu com a Constituição Imperial, inspirada no modelo 

francês.  

Segundo a Constituição de 1891, o nosso país estava dividido em vinte 

Estados (antigas províncias), cada qual governado por um �presidente� e um Distrito 

Federal (ex-município neutro). Ainda de acordo com essa Constituição, o Brasil era 

uma república representativa, federalista e presidencialista.  

A fim de tratar mais especificamente de pontos críticos da sociedade do 

período sob análise, a partir deste ponto opta-se por uma apresentação que 

segmenta a exposição em três seções, a saber. Parte-se do encaminhamento 

organizacional em três poderes como forma de consolidação republicana, na seção 

1.1; examinam-se as implicações desse encaminhamento para os setores político, 

econômico e social, explanados na seção 1.2; e delineiam-se as correntes 

ideológicas que subjaziam aos movimentos sociais identificados, conforme seção 

1.3.  
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1.1. A CONSOLIDAÇÃO DA REPÚBLICA (1891-1894)  

 

Em lugar de quatro poderes, como no Império, foi adotado um modelo 

sustentado pelo tripé: Executivo, Legislativo e Judiciário, representando cada um 

dos poderes, que deveriam atuar de forma harmônica e independente. 

O Poder Executivo, cujo representante é o Presidente da República, 

revela a instância de poder instituída por meio de voto direto, por quatro anos. 

Agrega-se a essa instância, ainda, um vice-presidente, que assumiria interinamente 

a presidência em condições de afastamento provisório do titular e que, em caso de 

afastamento definitivo do titular, efetivar-se-ia sem nova eleição, depois de dois anos 

de exercício. Já, o Poder Legislativo constitui, nesse modelo, a instância da 

elaboração de leis e de tramitação burocrática de leis elaboradas com vistas a sua 

aprovação em duas casas temporárias: Câmara dos Deputados e Senado Federal 

que, reunidos, formam o Congresso Nacional. Por fim, o Poder Judiciário, cujo órgão 

máximo é o Supremo Tribunal Federal, instalado pelo Decreto n° 1, de 26 de 

fevereiro de 1891. 1 

Reconhecer o esteio político de uma sociedade e as formas de 

organização e tramitação dentro de cada instância revela-se importante em qualquer 

resgate histórico que se pretenda reconhecer as atuações sociais de pessoas numa 

sociedade, mas não basta. Torna-se relevante também entender como os setores 

político, econômico e social influenciavam e eram influenciados por essas formas de 

organização social, o que buscamos com a discussão articulada na seção seguinte. 

                                                 
1 Esse mesmo decreto dispõe sobre os funcionários da Justiça Federal.  
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1.2. OS SETORES DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

1.2.1. Setor Político 

 

O diferencial entre o último decênio da Primeira República e os anos que 

a antecederam foi um conjunto de sistemas, possibilidades, e até mesmo de 

atuações que, sob análise, revelaram-se condições estimuladoras e provocadoras 

de um processo de transformação.  

Entre 1920 e 1929, percebe-se uma inquietação social no país, e um 

clima de efervescência ideológica; também é possível notar um grau maior de 

perturbação provocada por uma série de eventos, dentre os quais citam-se as 

campanhas presidenciais, o alastramento das incursões armadas, as lutas 

reivindicatórias do operariado, as pressões da burguesia industrial, as medidas de 

restrição adotadas na Revisão Constitucional de 1926 e o desencantamento do 

movimento revolucionário vitorioso de 1930.  

A despeito do que se pode prever, as mudanças decorrentes da 

implantação da República não repercutiram rapidamente em todos os setores. O 

sistema de sustentação da estrutura do poder brasileiro nessa época continuou a ser 

o coronelismo.  

Segundo descreve Victor Nunes Leal (1993), em �Coronelismo, Enxada e 

Voto�, coronelismo é o resultado da superposição de formas desenvolvidas do 

regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada, uma forma 

peculiar de manifestação do poder privado.  
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Depreende-se, pois, que havia um acordo tácito de troca como forma de 

proteção ao que detinha posses. Em suma, o compromisso entre o poder público e 

os chefes locais, principalmente os senhores de terras, mobilizavam as mudanças 

sociais. Assim sendo, tornou-se patente o continuísmo ou imobilismo político, que 

caracterizou a Primeira República. Argumenta, nesse sentido, Jorge Nagle em seu 

livro �Educação e Sociedade na Primeira República�: 

 

O regime republicano vigente até 1929 não manteve apenas, em 

toda a sua plenitude, o sistema coronelista. Este foi também 

aperfeiçoado e ampliado pela formulação da �política dos 

Governadores� ou �política dos Estados�, reflexo do mesmo sistema 

no plano nacional. (NAGLE, 1974, p.4) 

 

A explicação de Nagle tem respaldo na filosofia da �Política dos Estados�, 

a qual, segundo Campos Sales, seu criador, equivale à máxima: �o que pensam os 

Estados, pensa a União�. E foi justamente essa política que se tornou a responsável 

pela aglutinação, no plano nacional, das forças representadas pelo coronelismo, e 

não tardou que a política dos Estados se transformasse na política dos dois grandes 

Estados � Minas Gerais e São Paulo, um quadro de participação bastante restrita se 

tomar em conta a vastidão geográfica do Brasil. É essa a direção da avaliação feita 

por Nagle:  

Construída sobre o coronelismo, a instituição oligárquica, 

representada pela �política dos Governadores�, delimitou um sistema 

de representação coletiva singular, de acordo com a qual as 

posições de mando se conservavam dentro de um grupo bastante 

restrito, que perpetuava a mesma composição do poder. É este o 

fenômeno político mais importante da história do regime republicano 

até o final da Primeira República. (NAGLE, 1974, p.4) 
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Especialmente na década final da Primeira República, houve, sem dúvida, 

reações a essa política, com o objetivo de quebrar a forma de composição do poder. 

As oposições, também oligarquias, procuravam coligar-se em amplos movimentos 

reivindicatórios e se apresentavam altamente combativas. Assim, caracterizou-se o 

final da Primeira República pelo esforço em romper o sistema de representação 

coletiva vigente. Nagle assim definiu: 

 

Em síntese, a década final da Primeira Republica significa um ponto 

de encruzilhada: ao mesmo tempo, existem condições objetivas 

distintas que começaram a se radicalizar pela sua transformação em 

condições contraditórias, quando o esforço para a manutenção da 

ordem política tradicional começa a ser contrabalançado pelo esforço 

para a sua alteração. 

 Neste tempo, a configuração da sociedade política brasileira 

propunha muitos obstáculos para que as novas condições se 

traduzissem em novos tipos de realização política. [...] Era inegável o 

domínio do campo sobre os valores industriais e urbanos em 

expansão. (NAGLE, 1974. p.6) 

 

O efeito disso é a perpetuação de um colégio eleitoral firmado no 

coronelismo, e qualquer modificação na estrutura política era imediatamente 

frustrada.  A dinâmica política, então, refletia um quadro bem simplificado. De um 

lado, apreende-se a rigidez da estratificação social da sociedade brasileira da época; 

e de outro, a estagnação da situação no poder, pois o voto era produto de uma 

escolha antecipada de candidatos.  

Para engessar mais ainda qualquer mobilidade social, a formação de 

verdadeiro partido político era vetada, embora tal denominação existisse. Nesse 

sistema elaboravam-se as leis, guiava-se a sua interpretação bem como orientava- 
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se a respectiva execução, daí a denominação proposta por Nagle: (...) o estado 

brasileiro se apresentava, por tudo isto, sob a forma daquilo que um estudioso denominou 

de �Estado Cartorial�. (Nagle, 1974. p. 6)  

Assim, percebemos que o voto nada mais era que um instrumento sem 

compromisso ideológico, uma mera adesão pessoal, um ato exclusivo de 

vassalagem, conforme argumenta Nagle: 

 

O descompromisso refletia-se no feitio da mentalidade política 

brasileira, autorizando a afirmação de que �povo político�, 

propriamente falando, inexistia no Brasil. (NAGLE, 1974. p.7) 

 

Isto foi fato notório, visto que o número de eleitores era bastante reduzido 

em relação ao número de habitantes em condições de participar das eleições. Em 

segundo lugar, a maioria dessa minoria votante estava presa ao �compromisso 

coronelista�, o que significava a inexistência de vínculos políticos entre votantes e 

votados. O resultado disso era a completa inexistência de grupos separados por 

pontos de vista diferentes: 

 

Por todas essas razões, não surpreende o fato revelado pelas onze 

eleições presidenciais, de 1894 a 1930: o candidato vencedor, com a 

constante ajuda do Governo Federal, elegia-se com a quase 

totalidade dos votos dos que compareciam. (NAGLE, 1974. p.8) 

 

O problema dos partidos políticos, embutidas aí a questão do voto e da 

representação, se agravava ainda mais. O cenário era tão catastrófico do ponto de 
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vista da participação popular que poderia ser ilustrado pela �privatização da vida 

pública�, como bem nota Nagle: 

 

Nada existia, no cenário político nacional, que se aproximasse 

dessas �arregimentações de homens em torno de outros homens 

para se ocuparem da vida pública�. O regime republicano é, por 

assim dizer, refratário à formação de �verdadeiros� partidos políticos. 

A mentalidade republicana � disse um estudioso � era federal em 

primeiro lugar; em segundo, anti-partidária, no sentido nacional. 

(NAGLE, 1974. p.9)  

 

No entanto, tanto no plano nacional como no estadual, muitos 

agrupamentos que se denominavam partido político, na maioria dos casos de vida 

efêmera, surgiram durante a Primeira República, ainda que muitas vezes formados 

apenas para atender a circunstâncias especiais. Foi no plano estadual que puderam 

existir por mais tempo, e desta maneira influenciaram o desenvolvimento da política 

nacional. A opinião pública representava apenas uma cizânia no campo oligárquico, 

apesar dos esforços das oposições em arregimentá-las. 

Por volta dos anos vinte, foi ampliada a noção e a relação entre �elite� e 

�povo�. Em outras palavras, pode-se afirmar que essa noção ou reação passou a 

significar a necessidade de que Estados mais prósperos � que representavam a elite 

� cuidassem dos demais Estados � o povo.  Essa possibilidade tornou-se factual 

justamente porque se difundiu a idéia da possibilidade de transformar o sistema por 

meio de medidas exclusivamente políticas, as quais não alterariam as bases 

econômico-sociais em que se sustentavam as elites, pois, tais medidas 

conservariam sempre o mesmo distanciamento entre a elite e o povo, apenas 

tutelando os menos esclarecidos � o povo.  
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A despeito disso, nenhum desses movimentos que já vinham sendo 

criados e recriados há várias décadas deixou marca duradoura. Essa ausência de 

marcas sociais decorre, em geral, da posição assumida em defesa de causas 

pessoais, muitas vezes programas e doutrinas formalmente políticos que se 

prestavam com exclusividade a atender circunstâncias especiais, sempre sem 

continuidade. Podem-se citar, a título de ilustração, os seguintes movimentos: 

Partido Republicano Federal (1893), Partido Republicano Conservador (1910), 

Partido Republicano Liberal (1913), Partido Democrático Nacional (1927), Partido 

Libertador (1928 - Rio Grande do Sul) e Partido Democrático (1926 - São Paulo).  A 

esse respeito manifesta-se Nagle: 

 

Finalmente, com a derrota dos candidatos da Aliança Liberal, inicia-

se nova etapa do processo revolucionário, ameaçando os suportes 

institucionais republicanos, quando ela se transforma no primeiro 

movimento político oposicionista que conseguiu vitória sobre o 

situacionismo federal, embora com o concurso das armas. (NAGLE, 

1974. p.11) 

 

A esse esforço de regeneração política para alterar a estrutura do poder e 

as funções do Estado, somaram-se as mais diversas forças que traçaram o final da 

República Velha.    

Através desse panorama reconstituído a partir de Nagle (1974), é possível 

reconhecer que, na última década da Primeira República, as preocupações de 

natureza política foram predominantes, tornando-se o ponto de confluência de 

pensamentos e formas de atuação dos mais variados movimentos políticos e 
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correntes de idéias, que se refletiram de forma importante no setor econômico, como 

exposto na seção seguinte. 

 

1.2.2. Setor Econômico 

  

Também o aspecto econômico sofreu alterações significativas no período 

sob enfoque, sendo plausível, inclusive, afirmar que a história econômica da 

Primeira República resvala em certas orientações do pensamento brasileiro as quais 

forneceram pontos de apoio para o desenvolvimento econômico. As atividades 

ligadas aos processos de produção e comercialização do café foram molas 

propulsoras para a mudança do sistema econômico e, conseqüentemente, para a 

mudança de vida da população brasileira, conforme esclarece Nagle: 

 

Alguns estudiosos da história econômica e social brasileira apontam 

a década dos anos vinte como o período de passagem de um 

sistema econômico de tipo colonial, induzido, para um outro, 

autônomo; constitui essa década a fase de implantação do 

capitalismo no Brasil, e, portanto, se define como período 

intermediário entre o sistema agrário � comercial e o urbano � 

industrial, os dois grandes ciclos da vida econômica brasileira. 

(NAGLE, 1974, p.12)  

 

O café constituía a mercadoria que fornecia, através do comércio exterior, 

a maior quantidade de divisas, sobretudo depois da instalação do regime 

republicano. Praticamente inexistiam, até certo momento, outras alternativas de 

organização da atividade econômica que não fosse a produção de café. 
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Da economia cafeeira surgiu um novo tipo de classe dirigente, que se 

constituiu numa luta que se estendeu em uma frente ampla: aquisição de terras, 

recrutamento de mão de obra, organização e direção da produção, transporte, 

comercialização visando exportação, contatos oficiais e, conseqüentemente, a 

interferência na política financeira e econômica.  

Assim, desde cedo, os dirigentes da economia cafeeira perceberam a 

enorme importância que poderia ter o governo se utilizado como instrumento de 

ação econômica. A dominação dos grupos cafeeiros foi tanta que Benedito 

Mergulhão, em seu livro A santa inquisição do café, faz referência à instituição dos 

�inquisidores do café�. (MERGULHÃO, 1940, p.17-18) 

A economia nacional, de seu lado, beneficiou-se dos lucros com essa 

comercialização. Esse benefício foi tão amplo que não havia espaço para as 

questões consideradas menores, como aquelas atinentes aos que não integravam 

essa �civilização do café�. 

O círculo que aglutinava os mais ricos era, cada vez mais, fortalecida. 

Assim, os Estados mais ricos dominavam os Estados pobres. Não tardou a ser 

proposta e discutida mais abertamente a questão da desigualdade cada vez maior 

entre as unidades da Federação.  

É natural que o processo de industrialização tem desenvolvimento 

paralelo. Fazendo referência a esse desenvolvimento, Nagle (1974, p.14) aponta 

que a história da industrialização brasileira mostra a existência de várias tentativas 

abordadas. Durante a década dos anos dez, a nova fase que se inaugurou constituiu 

a fase de consolidação, atingida graças a uma multiplicidade de condições. 
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Nos meados da década de dez, a constituição e a acumulação de rendas 

revelaram-se fatores fundamentais para dar à industrialização condições de 

desenvolvimento. Entretanto, muitos consideraram equivocadamente como fator 

relevante o advento da Primeira Grande Guerra Mundial: 

 

[...] a desvalorização cambial, durante a Primeira Grande Guerra, e a 

dificuldade de importação de mercadorias, devida ao encarecimento 

dos preços, não foram a causa do novo surto industrial, mas uma 

outra circunstância favorável, estimuladora ou aceleradora, como se 

queira. (NAGLE, 1974, p. 14) 

 

Assim sendo, a organização econômica capitalista, que antecedeu a 

produção propriamente industrial, e não as forças de fatores ocasionais, é que deu 

origem aos pré-requisitos necessários à industrialização. Notadamente, sem a 

presença de relativo grau de acumulação de capital, não poderia haver surto 

industrial; por outro lado, muitas outras condições se aglutinavam, formando um 

conjunto propício ao novo surto industrial, dentre as quais são citadas: a elevação 

dos preços de mercadorias importadas, o mercado de consumo interno em 

expansão e a disponibilidade de mão-de-obra livre.  

O efeito da industrialização foi a ocorrência de alguns distúrbios no 

domínio oligárquico que, na década dos vinte, tornou-se outro fator do setor 

econômico que influenciou os quadros da sociedade brasileira. Desse momento em 

diante já não se podia mais falar em simples disputas entre as oligarquias, pois boa 

parte delas estava comprometida com a industrialização. 

Como reflexo da industrialização, pode-se constatar uma intensificação do 

desenvolvimento de novas camadas sociais, que passam a integrar o sistema 
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produtivo, diversificando, assim, o rígido e tradicional sistema de estratificação 

social. Essa abertura de novos caminhos no processo produtivo foi o grande fator 

responsável por novas orientações ideológicas que surgiram na década dos anos 

vinte, marcando vários setores da sociedade brasileira. 

Os grupos cujos interesses estavam comprometidos com o setor da 

economia agrícola, de base exportadora, procuraram imprimir a visão de que o 

destino brasileiro estava ligado ao meio rural. Por conseguinte, ao passo em que se 

atribuía às atividades ligadas à indústria uma tarefa simples de manipular, às 

atividades ligadas à terra eram exaltadas como as mais legítimas produtoras de 

riquezas. Essa idéia acabava por reforçar o preconceito de que o Brasil era um país 

essencialmente agrícola: 

 

[...] não custou muito para que, em decorrência, ficasse justificada a 

idéia da destinação �natural� de cada área geográfica do mundo para 

determinado tipo da atividade produtiva. O Brasil estava destinado, 

de acordo com isso, a ser um País que deveria buscar riqueza e 

prestígio especializando-se na produção agrícola; a produção 

industrial deveria ser deixada para outros países para a qual estavam 

da mesma forma destinados. (NAGLE, 1974, p.16) 

 

Não era, contudo, gratuita essa argumentação anti-industrialista. Havia o 

intuito de se evidenciar uma oposição de ordem nacional, qual seja, a de que os  

interesses da economia, da coletividade brasileira, se encontravam diametricamente 

opostos aos interesses dos grupos industriais.  

Entre 1920 e 1929, as forças do industrialismo já eram mais razoáveis, 

permitindo que pudessem lutar mais abertamente em própria defesa. Sobre isto 

Roberto Simonsen assim se expressou: 
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A independência econômica e, portanto, a perfeita independência 

política só pode existir, na generalidade dos casos, nos Estados em 

que se conjugam em estreita harmonia e íntima interdependência a 

Agricultura e a Indústria. (SIMONSEN, 1932, p.169) 

 

1.2.3. Setor Social 

 

Toda e qualquer mudança social implica naturalmente movimentos e 

posições assumidas. Diversos foram os fatores que contribuíram para uma mudança 

no setor social. Como evidenciado anteriormente, as transformações nos setores 

político e econômico tenderam a provocar alterações no setor social.  

 

[...] interessa notar que as tentativas efetuadas para provocar a 

recomposição do poder e firmar as novas diretrizes no campo 

econômico encontraram determinados suportes sociais que as 

tornavam mais viáveis. E, para isso, parece mais fácil identificar as 

mudanças e perspectivas de mudanças no setor especificamente 

social por meio da variedade de novas orientações ideológicas 

presentes, especialmente, no decênio dos vinte (nacionalismo, 

catolicismo, tenentismo, e outras), uma vez que denotam a presença 

de marcante inquietação social e heterogeneidade sócio-cultural. 

(NAGLE, 1974, p. 23) 

 

Essa orientação ideológica a que se refere Nagle, contudo, não parece 

ser autônoma em relação a outros fatores. Um conjunto de acontecimentos que 

gradativamente vieram se acumulando através dos anos desencadearam novos 

padrões de comportamento e, em conseqüência, novas expectativas. É o que se 

pode dizer, por exemplo, da grande massa migratória. 
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O processo imigratório constitui-se, sem sombra de dúvidas, um elemento 

bastante importante e impulsionador do setor social, ainda que seu auge tenha sido 

o período compreendido entre 1888 e 1914.  Com a imigração, alterou-se, como 

bem lembra Nagle (1974), o mercado de trabalho e, por conseqüência, as relações 

trabalhistas; geraram-se novas idéias, modificando-se sentimentos e valores no 

processo de integração social:  

 

[...] o processo imigratório teve inequívocos efeitos antipatriarcalistas, 

ao colaborar para a transformação de muitos aspectos da sociedade 

patriarcal que continuaram presentes mesmo depois de implantado o 

regime republicano. (NAGLE, 1974, p. 23)  

 

Outro fator de mudança social a ser considerado foi a urbanização. Nagle 

(1974), a esse respeito, alerta que a maior ocupação urbana verificada no decorrer 

da Primeira República resultou em diversas alterações sociais. O que era, antes, um 

simples prolongamento do sistema de vida rural ou simples núcleo de atividade 

puramente comercial passou a ser cidade, iniciando um processo de desarmonia 

entre o campo e a nova cidade: 

 

Nesse sentido, a urbanização teve efeitos antipatriarcais, pois 

colabora para a passagem do estilo de vida agrário-comercial pra o 

baseado na civilização urbano-industrial. Com o aceleramento da 

urbanização na década dos dez e dos vinte, vão diminuindo, aos 

poucos, os traços mais típicos do �Brasil-país-essencialmente-

agrícola�, na sua acepção econômica e social. [...] O urbanismo e 

suas concomitantes mudanças sócio-culturais vão fornecer novas 

perspectivas para pensar o �novo� Brasil, desligado dos 

componentes do mito fisiocrata.  (NAGLE, 1974, p.25) 
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Desta forma, à medida que a propagação dos novos valores urbanos se 

processava, desenvolveu-se mais uma ideologia � o ruralismo � produto de domínio 

coronelista. Este, por sua vez, fundamentou-se na exaltação das vantagens naturais 

da vida rural e disseminou uma atitude pessimista que encobriu interesses 

contrariados pelo meio citadino. Esse sentimento disseminado foi desenvolvido com 

o fim de conservar e justificar o statu-quo, atuando como elemento anti-industrialista 

e anti-urbano, que, em contrapartida, ressaltava o valor do que é rural, da terra, das 

tendências tradicionalmente nacionais. 

No entanto, o desenvolvimento do modo capitalista de produção e 

também do tipo de vida imposta aos habitantes, durante a República Velha, 

proporcionou o aceleramento da divisão social do trabalho e exigiu níveis cada vez 

mais crescentes de especialização de funções, o que resultou no aparecimento de 

novas camadas sociais e na diferenciação das antigas classes dominantes.  

Assim, durante a Primeira República, verificou-se a passagem de um 

padrão de estratificação social relativamente estável para outro, inicialmente fluido e 

instável, mas orientado no sentido de formação de uma sociedade de classes. Deu-

se, como se pode prever, a transformação das camadas sociais em classes sociais: 

burguesia comercial e industrial, classes médias urbanas e proletariado, que 

influenciou o desenvolvimento histórico-social, especialmente na última década da 

Primeira República.  Essa alteração, que se operou principalmente na década de 

vinte, apresentou contradições discursivas dos vários elementos: 

O estudo de manifestos, proclamações e discursos publicados no 

período revela que as classes dominantes se esforçavam por 

justificar a �natural� harmonia que se deve existir entre os diferentes 

agrupamentos (classes): pela sua própria �natureza�, cada classe 
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depende de outra e entre elas devem predominar as relações de 

cooperação. [...] O proletariado, por sua vez, utiliza linguagem oposta 

para a apresentação do mesmo problema. Procura difundir uma 

imagem dicotômica da estratificação social: �exploradores�, num 

pólo, �explorados�, em outro. [...] Da oposição surgirá, nos últimos 

anos da década 1910-1919, o tema da �questão social�. (NAGLE, 

1974, p.28) 

 

No entanto, a ausência de tratamento compreensivo da questão social no 

texto da Constituição ou mesmo na legislação mais abrangente surtiu efeitos que 

não se pode menosprezar, pois deixou sem cobertura muitas medidas de caráter 

reivindicatório.  

Até o início dos anos vinte, não houve criação de órgãos oficiais 

incumbidos de cuidar do problema, não obstante teorizações proliferassem 

especialmente no plano do pensamento social, feitas com o propósito de apontar 

que tais medidas se caracterizavam como simples problemas teóricos, sem qualquer 

ligação com a realidade brasileira.  Não faltaram também pontos de apoio quando se 

procurou mostrar que a questão social era problema ligado ao caráter espoliativo do 

capitalismo, em função do que a sociedade individualista do liberalismo econômico 

constituía em erro fundamental. Destarte, muitos obstáculos tiveram de ser vencidos 

a fim de que fossem formalizados alguns aspectos da legislação social. 
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1.3. CORRENTES DE IDÉIAS 

 

A filosofia de um século é o senso comum do 
próximo. Aquele que faz e promove o bem cultiva o 
seu próprio êxito. 

Provérbio Chinês  

 

Três são as correntes ideológicas que funcionaram como gatilhos de 

mudanças na sociedade brasileira: catolicismo, com sua força imperativa de 

manutenção de costumes representados pela Igreja; anarquismo e socialismo, com 

sua força motriz de revoluções e insatisfações motivadas pelas estratificações 

sociais geradas; e o nacionalismo, com suas interferências na educação.  

 

1.3.1. Catolicismo 

 

Com a proclamação da República, triunfaram as idéias liberais. 

Assumindo o ponto de vista histórico, com o Decreto nº119-A, de 7 de janeiro de 

1890, nota-se que a determinação da separação entre a Igreja e o Estado, sagrou o 

término da fase regalista e iniciou a fase da independência entre a sociedade 

religiosa e a sociedade civil, fazendo com que o catolicismo perdesse sua posição 

privilegiada.  

A Carta Pastoral de 1916, de D. Sebastião Leme, arcebispo de Olinda, foi 

o primeiro sinal da grande mobilização dos católicos: 
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A preocupação em cristianizar a inteligência brasileira aparece como 

primeiro objetivo; daí a formação de um grupo de intelectuais, em 

que se salientou Jackson de Figueiredo, e o aparecimento da revista 

A Ordem, de quem foi fundador e diretor. (NAGLE, 1974, p.58) 

 

Com a publicação da revista A ordem, em 1921, o cenário de influências 

transformou-se. Seu papel de difusora do ideário da corrente católica foi 

determinante no sentido de prover forças necessárias à aglutinação dos intelectuais 

católicos para mobilização dos espíritos e para o combate das idéias e ações 

indiferentes ou hostis à Igreja.  

No ano seguinte, 1922, duas outras medidas foram concretizadas e 

tiveram importância marcante na tarefa de congregação dos católicos para a ação 

conjunta. A primeira foi a Criação do Centro D. Vital, e a segunda, a fundação da 

Confederação Católica. O Centro propunha-se única e exclusivamente a ajudar o 

Episcopado Brasileiro na obra de recatolização da intelectualidade brasileira, 

facilitando o conhecimento das doutrinas da Igreja e dos seus ideais na prática 

social do momento.  Já a Confederação foi fundada com o objetivo de congregar o 

laicato para a ação comum, através de suas divisões e subdivisões. Representou-se 

a verdadeira escola de formação de chefes, como avalia Nagle: 

 

O grupo católico inicia sua pregação, já �desenclausurado�, numa 

ocasião bem significativa da vida nacional: a campanha presidencial 

de 1921. A tomada de posição marcará uma de suas mais 

importantes incursões no terreno da política, pois dá início ao 

processo pelo qual os católicos começam a se colocar a favor das 

candidaturas ou contra elas; melhor ainda, mostra a necessidade 

indeclinável dos católicos se manifestarem, enquanto católicos, sobre 

os interesses políticos em jogo. (NAGLE, 1971, p.62) 
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O programa da revista A Ordem foi proposto como sendo de absoluta 

intransigência contra todas as manifestações subversivas. O princípio de que resistir 

à autoridade seria resistir a Deus e o de que todo poder viria de Deus se tornaram as 

bases da argumentação católica nesse período.  

Por questão de sobrevivência, os movimentos revolucionários de 1922 e 

1924 foram acolhidos pelos líderes católicos como acontecimentos que deviam ter a 

mais veemente repulsa por parte dos brasileiros.  

Como ação mais direta mobilizaram a camada intelectual num processo 

de arregimentação dos católicos para a luta, conseguindo desenvolver por meio de 

periódicos e de organizações, uma �virilidade cristã� nos fiéis e alcançando uma 

posição relevante no domínio das idéias e no plano da atuação político-social. 

 

1.3.2. Anarquismo e Socialismo  

 

Tanto o socialismo quanto o anarquismo se apresentaram no início da 

República até por volta de 1920 como um movimento marcado mais pela forma de 

luta reivindicatória do que pelo pensamento estruturado: 

 

É difícil encontrar razoável número de elementos que permitam situar 

teórica ou doutrinariamente as principais fases da disseminação dos 

ideários socialista e anarquista, isto para não falar da confusão 

ideológica que reinou entre estas correntes, principalmente até o final 

do segundo decênio deste século. (NAGLE, 1974, p.35) 
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O anarquismo, durante a primeira República, conseguiu até que razoável 

número de acordos e leis que favoreceram a massa operária, haja vista as adversas 

condições que tinham de enfrentar. Sua principal fase de difusão deu-se entre 1910 

e 1920.  

História diversa teve o Partido Socialista, fundado em 1902 em São Paulo. 

A despeito de ser um partido de vida bastante efêmera
2, suas idéias mantiveram-se 

veiculadas através de publicações e periódicos espalhados pelo País, embora na 

maioria das vezes misturadas às idéias anarquistas: 

 

Na história das idéias político-sociais, a década dos vinte representa 

o período em que se deu a segunda tentativa de fundação de um 

Partido Socialista; é, também, a época em que o anarquismo vai 

perdendo terreno na orientação do proletariado, o que se deve, em 

parte, à formação do Partido Comunista Brasileiro. Embora se deva 

dizer que, durante toda a década, continua a disputa entre as duas 

correntes e, em muitos casos, elas ainda aparecem confundidas. 

(NAGLE, 1974, p.38) 

 

 O anarquismo demonstrou-se dominante nessa época porque seus 

líderes, ao contrário dos socialistas, não ficaram exclusivamente na pregação. 

Manifestaram-se através de organizações de beneficência, de socorros mútuos e de 

resistência, além de participarem ativamente de comícios e de lutas reivindicatórias. 

Foi um movimento dirigido, sobretudo, por líderes estrangeiros, principalmente 

italianos e espanhóis, que através de periódicos � grande parte deles escrito em 

italiano � difundiram as idéias e as regras da ação social do então chamado �anarco-

sindicalismo�.  

                                                 
2 �A arregimentação dos socialistas � que também se denominavam �marxistas internacionalistas� � foi muito 
precária. O partido fundado no início do século teve curtíssima duração.� (NAGLE, 1974, p.36) 
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Tanto o anarquismo quanto o socialismo, apesar da restrita difusão e 

repercussão, concorreram para dar um colorido diferente às correntes de idéias e 

aos movimentos político-sociais da época, especialmente no final da Primeira 

República.  

 

 1.3.3. Nacionalismo 

 

De todos os pensamentos e correntes de idéias que polvilharam o início 

do século XX, o nacionalismo foi aquele que mais sistematicamente atuou. Isso se 

deve à abrangência do campo de influência em que atuou, a educação escolar.   

Foram meios de divulgação ideológica os livros didáticos com acentuada 

nota patriótica e com grande carga de conteúdo moral e cívico. Esses materiais 

acabavam por também dirigir os comportamentos fora da sala de aula, pois todo 

esse material pedagógico assumia uma pressão muito grande nos estudantes, 

determinada pela via sentimental selecionada para veicular os preceitos de 

comportamento, atitude e da imagem do Brasil. É o que Nagle demonstra com sua 

argumentação no seguinte excerto: 

  

Ocorre que a doutrinação iniciada no campo da educação escolar 

repercutiu, na época, muito mais do que quaisquer outras, além do 

que teve maior continuidade; e com a situação criada com as 

colônias de imigrantes, principalmente no sul do País, e cuja 

conseqüência mais significativa foi o desencadeamento do processo 

de nacionalização da escola primária. (NAGLE, p.44) 
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A mais ampla e influente organização do período foi representada pela 

Liga de Defesa Nacional, cujo documento-base foi lançado por Olavo Bilac através 

de uma conferência na Faculdade de Direito de São Paulo
3.  

Os principais objetivos da Liga de Defesa Nacional podem ser 

sintetizados em dez pontos, a saber: 1. manter a idéia de coesão e integridade 

nacional; 2. proteger o trabalho nacional; 3. alastrar a instrução militar nas diversas 

instituições; 4. aumentar o civismo e o culto do heroísmo; 5. fundar associações de 

escoteiros, linhas de tiro e batalhões patrióticos; 6. avivar o estudo da História do 

Brasil e das tradições brasileiras; 7. requerer o ensino da língua portuguesa nas 

escolas estrangeiras existentes no país; 8. difundir nas escolas o amor à justiça e o 

culto do patriotismo; 9. estender a educação popular e profissional; e 10. combater o 

analfabetismo. Note-se que o principal campo de atuação para a rede nacionalista 

se imponha é o ensino formal nas várias fases de aprendizagem do jovem: 

 

A análise dessas produções revela que alguns objetivos da Liga 

foram privilegiados, entre os quais os que se referem ao serviço 

militar e à educação cívico-patriótica, que se impregnaram de 

inequívoco sentido disciplinador � as duas principais tônicas do 

movimento, fortalecidas pelos acontecimentos surgidos com a 

Primeira Grande Guerra. (NAGLE, p.46) 

 

Para alcançar esses objetivos, em cada Estado foi criada uma unidade da 

Liga, liderada pelas pessoas mais importantes dos locais. Como forma de 

organização hierárquica, foram constituídos os Diretórios Regionais, onde se 

                                                 
3 �A Liga de Defesa Nacional foi fundada em 7 de setembro de 1916, graças a iniciativa de Olavo Bilac, Pedro 

Lessa e Miguel Calmon. De acordo com seus Estatutos, a Liga �independente de qualquer credo político, 

religioso ou filosófico, (está) destinada, dentro das leis vigentes do País, a congregar os sentimentos patrióticos 

dos Brasileiros de todas as classes�. (NAGLE, p.45) 
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iniciaram os trabalhos de proselitismo, sendo que as conferências de Olavo Bilac 

foram as que mais se sobressaíram. Contudo, estes trabalhos se exauriram nas 

conferências.  

Sendo objetivo da Liga a formação da consciência nacional, procurou-se 

difundir um diversificado número de idéias, princípios e noções que buscavam 

mostrar que não existe povo irremediavelmente fraco e que a união resultaria na 

força necessária da nação.  

Assim, procurava-se provar que era falsa a afirmação de que a 

mestiçagem era sinal de enfraquecimento de uma nação. E também procurava-se 

inculcar que a disciplina era imprescindível para que houvesse progresso. Pregava-

se a liberdade, o respeito às leis e à autoridade, a distinção entre dirigentes e 

dirigidos. Afirmava-se que os mais capazes, os verdadeiros homens, tendo elevação 

de espírito, capazes de sobrepor-se aos interesses próprios, interesses partidários 

ou de campanário, eram aqueles que poderiam destinar-se à sagrada missão de 

governar e dirigir a multidão. 

Por ser a Liga um programa de fundo aristocrático, não lhe faltaram 

críticas. Apesar disso, disseminaram-se de tal maneira suas idéias que a ela 

juntaram-se outras instituições, tais como a Liga Nacionalista do Brasil e as Ligas 

Nacionalistas estaduais, as quais vieram reforçar, ampliar e aprofundar a pregação 

nacionalista.  Agregou força ao movimento a revista Brazílea, fundada em 1917:  

Brazílea inaugurou um modo diferente de perceber o temário 

nacionalista, no qual se associa um linguajar inédito, menos verboso, 

mais cáustico e menos genérico, combinado com um padrão 

panfletário na comunicação de idéias. (NAGLE, 1974, p.50) 
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Em seu programa nacionalista foram, acrescentados os seguintes pontos: 

manter a religião católica, libertar o meio intelectual de ficção dos valores 

portugueses, nacionalizar o comércio e a imprensa lusitanos, criticar a hegemonia 

paulista e lutar pela defesa da civilização agrária.  

Fundou-se também, dois anos depois, a Propaganda nativista, com o 

lema: �O Brasil para os brasileiros�. Seu programa consistia, dentre outras, nas 

seguintes propostas: a emancipação intelectual, econômica e financeira do Brasil; o 

desenvolvimento das idéias republicanas e democráticas; os sentimentos de 

solidariedade; o valor intrínseco da raça; a educação física; a disciplina da imigração 

estrangeira, bem como a limitação da capacidade aquisitiva de bens imóveis por 

parte de estrangeiros; e a incorporação da mulher no movimento.   

Revela-se nesse contínuo processo de expansão do movimento 

nacionalista, especialmente neste último passo dado, a agregação de sentimentos 

anti-imigratórios e também a filiação ao catolicismo. Note-se que esse movimento irá 

ganhar mais um fôlego diacrônico com a Ação Social Nacionalista, surgida em 1920, 

descrito por Nagle: 

 

Os compromissos com o catolicismo constituem um dos pontos 

evidentes do programa, apesar da proclamação de que o mesmo 

�não tem fim religioso�. Tal como no pensamento católico, recrimina-

se o novo absolutismo do Estado. (NAGLE, 1954, p. 51) 

 

Outro grupo do nacionalismo que se desenvolveu gradativamente dentro 

da perspectiva católica, foi o Centro D. Vidal, que apresentou a revista A Ordem 

como meio de divulgação de seus lemas: �A brasilidade não é concebível sem o 
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Catolicismo�; �Pela Brasilidade e pelo Catolicismo�; �A noção sociológica do 

nacionalismo não pode estar separada da noção moral do catolicismo�; �O 

verdadeiro nacionalismo é aquele que se estabelece com o amor da Igreja Católica�. 

Em síntese, avalia-se que o nacionalismo não foi um fenômeno restrito a 

determinados grupos ou associações, pois, de um modo geral, não se tratava 

apenas de uma atitude contra valores, instituições e grupos estrangeiros, mas sim 

de uma tentativa de afirmação das características e dos interesses derivados de um 

conhecimento mais amplo da própria realidade nacional, a partir da rubrica da 

catolicidade. O nacionalismo representou, na maioria dos passos tomados, um 

esforço para superar as condições que facilitavam a tutela estrangeira. 

 

1.3.4. OUTRAS CORRENTES DE PENSAMENTO 

 

Outros movimentos sociais puderam engrossar, cada um a seu tempo, as 

alterações panorâmicas brasileiras. Somam-se, assim, às correntes ideológicas 

apresentadas nas seções anteriores também o tenentismo, o modernismo e o 

integralismo. Cada uma delas contribuiu para que a efervescência sócio-político-

cultural imprimisse na história do Brasil a marca dos anseios de seu povo.  
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1.3.4.1 - Tenentismo   

 

Ainda no início da década de 1920, jovens oficiais ressentiram-se com a 

situação política do País. A esse movimento social, restrito em atitude, mas de 

efeitos abrangentes, deu-se o nome de tenentismo. 

Foi, portanto, um movimento político-militar que desencadeou uma série 

de rebeliões de jovens oficiais (na maioria, tenentes) do Exército Brasileiro. Embora 

não propugnassem nenhuma ideologia, os movimentos políticos-militares 

reivindicavam reformas na estrutura de poder do País, entre as quais se destacaram 

o fim do voto de cabresto, instituição do voto secreto e a reforma na educação 

pública.  

 

1.3.4.2 - Modernismo  

 

A reboque de uma série de outros movimentos, surge o Modernismo que 

vai se engrossando nos meios acadêmicos e cultos, culminando com a Semana de 

Arte Moderna, ocorrida em 1922.  

Em resumo, foi o Movimento Moderno um conjunto de movimentos 

culturais, permeados pelas manifestações de escolas e estilos nas áreas das  artes 

em geral e mais especificamente do design. Impactos muito importantes foram 

revelados por esse movimento na literatura, na arquitetura, no design, na pintura, na 

escultura e na música brasileira. O movimento moderno, de inspiração nacionalista, 

baseou-se na idéia de que as formas "tradicionais" das artes plásticas, literatura, 
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design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassados, e que se 

tornara fundamental deixá-los de lado e criar no lugar uma nova cultura, a legítima 

expressão de brasilidade. 

Eram pressupostos desse movimento o re-exame de cada aspecto da 

existência, do comércio à filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as 

prováveis "marcas antigas" e conseqüentemente substituí-las por novas formas, 

possivelmente melhores, a fim de se chegar ao "progresso". Em essência, o 

movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram 

permanentes e iminentes, e que as pessoas deveriam se adaptar as suas visões-de-

mundo a fim de aceitar que o que era novo era também bom e belo. 

 

1.3.4.3 - Integralismo  

 

Muitas vezes alcunhado de "nacionalismo integral", o integralismo 

representou uma corrente política tradicionalista, inspirada na Doutrina Social da 

Igreja Católica. Surgida no início do século XX, veiculava a crença de que uma 

sociedade só poderia funcionar sob o jugo da ordem e da paz, através da hierarquia 

social.  

Sua principal bandeira era a oposição às doutrinas igualitárias, tais como 

o socialismo e o comunismo social. Matricialmente católico, o integralismo defendia 

a proteção dos valores nacionais e a cooperação das diferentes classes sociais para 

atingir a harmonia e a união social. Defendia também a liberdade sindical e 

corporativa, e a livre competição entre grupos econômicos e empresas.  
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Opunha-se veementemente à luta de classes e à desordem provocada 

pelas greves. Advogava que cada nação necessitava de um sistema político 

adequado à sua história, cultura, religião, pensamento e tradição. Assim, priorizava a 

preservação da cultura local, da tradição, dos costumes, bem como o 

desenvolvimento das zonas rurais como forma de vencer o cosmopolitismo e o 

monoculturalismo. Destarte, era profundamente contrário ao modernismo 

massificador e uniformizador. 

 Embora não representem a totalidade das manifestações que ocorrem no 

início do século, os movimentos sociais, as ideologias e as forças aqui discutidas e 

avaliadas em suas ações compõem um quadro suficiente para a compreensão da 

ebulição social vivida no período sob análise. Essas informações serão retomadas 

adiante, quando se discutirá a situação da educação brasileira.  
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CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO  

 

Da mesma forma como o homem saiu como um 
todo das mãos de Deus deve sair como um todo das 
mãos do educador. A educação deve cuidar do 
corpo e do espírito, formando um e outro, o corpo 
como santuário do espírito, o espírito como 
santuário de Deus. O sábio une. O insensato divide. 
A educação é uma obra de sabedoria.  

(Michel Sailer)  
 

 

O sentido de nossa existência, a indagação sobre nós mesmos, é de fato, 

um tema presente em toda a história. Mesmo em tempos atuais, quando a ciência, 

ao nosso entendimento, já atingiu patamares impressionantes de evolução, essa 

indagação original parece, contraditoriamente, afastar-se cada vez mais de uma 

possível resposta. 

Quando enunciou a máxima �só sei que nada sei�, Sócrates (469-399 

a.C.) não a declarou como uma expressão de ceticismo, e sim como a manifestação 

de reconhecimento da impossibilidade humana de esgotar o processo de 

conhecimento. Constitui-se aí uma aparente contradição, posto que o conhecimento 

remete à proporcionalidade entre o que se sabe e o que se desconhece: quanto 

mais se sabe, mais se sabe que muito se ignora. Assim, à medida que se ampliam 

os saberes, concomitantemente aumentam-se os questionamentos. 

A educação é um processo vital de formação e de desenvolvimento da 

personalidade, uma atividade criadora que abrange o ser humano em todos os seus 

aspectos.  Mediante o processo de formação, o homem aumenta seu conhecimento, 

desenvolvendo seu poder sobre a natureza e, ao mesmo tempo, conformando-o aos 



51 
 

objetivos de progresso e equilíbrio social da coletividade. Assim sendo, não 

podemos confundi-la com a mera adaptação do indivíduo ao meio em que vive.  

O processo de educação tem início na família, continua através da escola 

e prolonga-se por toda a existência humana. Seu objetivo primordial é dotar o ser 

humano de instrumentos culturais capazes de impulsionar as transformações 

materiais, sociais e espirituais exigidas pela dinâmica da sociedade. 

Nesse sentido, poder-se-ia definir educação, como sendo o processo pelo 

qual os seres humanos adquirem conhecimentos gerais com o objetivo de 

desenvolver suas capacidades ou aptidões.  Agregado ao conhecimento formal 

estão os hábitos e as atitudes desenvolvidos através da experiência cotidiana, dos 

contatos pessoais travados em estabelecimentos de ensino, tais como  

conservatórios musicais, escolas técnicas e universidades, os quais providenciam a 

condição necessária por intermédio das atividades previstas, dentre as quais estão: 

leituras de jornais, livros e revistas; apreciação de pinturas, esculturas, filmes e 

peças teatrais; mas também de viagens e participações em conferências. 

A insuficiência do ensino marginaliza as pessoas, destituindo-as dos 

instrumentos básicos de integração social. Essa é razão suficiente para que a escola 

atue na recuperação de sua função histórica de democratizar a cultura. 

Independentemente dos métodos usados na educação escolar, a atuação 

dos pais é decisiva para a formação de hábitos nas crianças. Exemplo disso é a 

íntima relação que a criança pode desenvolver com a leitura e com a escrita por 

meio da transferência de hábitos familiares. Pais que apreciam ler e escrever 
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naturalmente incentivam seus filhos a esse hábito também e, desta maneira, estarão 

contribuindo para um melhor desempenho escolar.  

 

2.1. BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

A história da educação no Brasil inicia-se em 1549 com a chegada dos 

padres jesuítas, que, visando à propagação da fé, lançaram as bases de um sistema 

educacional que se desenvolveu progressivamente com a expansão territorial da 

Colônia. Por dois séculos os padres jesuítas foram os principais educadores do 

Brasil ao lado de outras ordens religiosas, como a dos franciscanos, que também 

mantiveram escolas. 

Humanistas por excelência, os jesuítas procuravam transmitir aos 

discípulos o gosto pelas atividades literárias e acadêmicas. Em contrapartida, as 

atividades técnicas e científicas foram relegadas ao esquecimento na educação 

colonial. 

Desde a expulsão dos jesuítas, em 1759, até a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil, a educação passou por um período de desagregação e 

decadência.  Foi com a chegada do então príncipe regente, D. João, que a política 

educacional foi modificada, e a educação teve um novo impulso.  Este período foi 

um dos mais importantes na evolução cultural do Brasil, pois nele foram lançadas as 

bases de notáveis instituições, através da fundação de várias instituições culturais, 

como: a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, um museu, e, sobretudo, as escolas 

de ensino superior, com a Faculdade de Direito de Recife e, depois, de São Paulo. 
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Novas idéias pedagógicas surgiram com a Proclamação da 

Independência e a instituição do Império em 1822. Na tentativa de organizar um 

sistema educacional popular e gratuito, em 1827 foi aprovada a lei para a criação de 

escolas primárias em todas as cidades, vilas e povoados e de escolas secundárias 

nas cidades e vilas mais populosas. No entanto, na prática, essa lei não teve o 

alcance e eficiência vislumbrado, sobretudo pela falta de pessoal especializado para 

planejar e executar tal sistema de ensino. 

O Imperador D. Pedro II bem que incentivou as ciências, letras e artes no 

País, mas a política educacional de seu governo teve de acomodar-se às condições 

econômicas e políticas. O resultado disso foi a emersão de uma dualidade de 

sistemas educacionais: as escolas secundárias e as faculdades para a elite, 

composta de filhos dos grandes proprietários rurais, dos magistrados e políticos e da 

nascente burguesia comercial; e a escola primária, os liceus de artes e ofícios e a 

escola normal, para o povo. 

O espírito republicano formado no embate ideológico dos fins do Império 

se esfriou gradualmente durante as três primeiras décadas da implantação do novo 

regime. A república idealizada teve que sofrer amputações para se ajustar às 

condições objetivas da existência social brasileira dos primeiros trinta anos, restando 

uma República possível de ser realizada sob a orientação e a pressão das forças 

sociais mais ponderáveis da situação histórico-social do período. 

A despeito da proclamação da república, a política educacional brasileira 

não se modificou, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial. Decorrem dessa 

incongruência o desânimo, as desilusões e as frustrações que dominaram a 
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mentalidade dos pensadores, bem como a dos homens públicos, a dos intelectuais e 

a dos educadores que viveram durante a Primeira República.  

Somente após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, surge a �Escola 

Nova� no panorama educacional brasileiro.  

 

2.1.1.  Educação na Primeira República 

 

Diante do quadro de transformações já apresentado nas seções 

anteriores � tanto no nível dos setores econômico, político e social, quanto no nível 

do setor cultural �, procederemos a uma análise sucinta da escolarização, de modo 

a sopesá-la como um elemento que deve ser avaliado e julgado em combinação 

com os demais elementos da cultura brasileira e sob as condições de existência 

social da correspondente época. 

Com o fim de estabelecer um recorte que priorize a periodização da 

História da Educação na Primeira Republica, releva-se neste ponto da exposição o 

período convencional que abrange o recorte temporal entre 1889 a 1930. A razão 

para essa priorização deve-se ao fato de que há cortes, principalmente a partir de 

1920, dentro de um processo social, político e econômico, em sua composição 

hegemônica liberal e em movimento de disputa pelas condições urbano-industriais, 

dentro do mesmo regime. 

Aceitando-se a idéia de que a sociedade brasileira dessa época passava 

de uma sociedade fechada para uma sociedade relativamente aberta, torna-se 



55 
 

necessário identificar o papel que a escolarização desempenhou, no sentido de 

favorecer ou restringir essa transformação social. 

Um dos pontos centrais da discussão da época tinha por objetivo forçar 

as barreiras impostas pelos imperativos legais, a fim de superar os entraves que 

dificultavam a atuação mais ampla do Estado em matéria de escolarização.  

Para Nagle (1974), uma das maneiras mais diretas de situar a questão 

consiste em afirmar que o mais aparente resultado das transformações sociais foi o 

aparecimento de extraordinário entusiasmo pela escolarização e de marcante 

otimismo pedagógico: 

 

[...] de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das 

instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será 

possível incorporar grandes camadas da população na senda do 

progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes 

nações do mundo; de outro lado, existe a crença de que 

determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização 

indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem 

brasileiro (escolavismo). (NAGLE, 1974, p.99-100) 

 

Como efeito desse estado de espírito otimista, surgiram amplas 

discussões e freqüentes reformas na escolarização. No entanto, torna-se pertinente 

a seguinte questão: a quem coube e como ocorreu o processo de �reorganização� da 

educação durante o processo de instauração, lenta e gradual da República?  

Pode-se dizer, de uma maneira bem simplificada, que a tarefa de �pensar� 

a Educação na Primeira República, coube às confrarias das elites ilustradas, 

formadas na tradição iluminista. Essas reproduziram o modelo europeu - 
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naturalmente observadas as devidas condições, inclusive intelectuais das, então, 

unidades federadas. Com relação às reformas nacionais de educação, nota-se a 

presença de idéias e de matizes ideológicos correspondentes às idéias 

prevalecentes no poder central.  

Analisando o período da Primeira República, torna-se permansiva a 

impressão de que os positivistas foram os articuladores das diretrizes educacionais e 

também os executores das reformas educacionais em nível nacional. Benjamin 

Constant, então Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos (1890 e 1891), 

realizou a reforma dos ensinos primário e secundário
4. Em seguida, o Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, Rivadávia da Cunha Corrêa, realizou, durante sua 

gestão (1910-1914), segundo Cunha (1980, p.139), �uma das mais ousadas e 

heterodoxas reformas da educação escolar no país� 
5. Depois destas, aconteceram 

ainda a reforma de Carlos Maximiliano6 (1915) e a reforma de ensino de Rocha Vaz7 

(1925).  

Ao lado disso, o ideário liberal que defendia o mesmo regime, no 

processo de conciliação que dominava a realidade política e econômica da 

Republica, em geral, foi quem preparou a organização das leis educacionais nos 

                                                 
4 A Reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como 

também a gratuidade da escola primária. 
5 A Reforma Rivadávia Corrêa pretendeu que o curso secundário se tornasse formador do cidadão e não como 
simples promotor a um nível seguinte. Retomando orientação positivista, prega a liberdade de ensino, a abolição 

do diploma em troca de um certificado de assistência e aproveitamento. 
6 A Reforma de Carlos Maximiliano surge em função de se concluir o que a Reforma de Rivadávia Corrêa não 

poderia continuar e assim, re-oficializa o ensino.  
7 A Reforma Rocha Vaz foi considerada reacionária, retirando em definitivo a autonomia administrativa e 

didática concedida por sua antecedente. Além de implantar a instrução moral e cívica nos currículos primários e 

secundários, as medidas adotadas por essa reforma concorreram pra acentuar o período de crise política que 

resultaria na revolução de 1930. Por intermédio dela o Estado passa a controlar ideologicamente o sistema de 
ensino, passando a reprimir qualquer manifestação contrária as suas decisões.  
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estados, cuja representação mais forte, no início da República, foi marcada pela 

presença de Francisco Campos, entre 1890 e 1896, em São Paulo. 

Destarte, levando-se em consideração a fase de mudança política e a 

ebulição patriótica do período pós-Império, a educação tornou-se um estopim para 

as novas idéias e grandes transformações. Esse efeito natural da educação confluía 

com o objetivo precípuo dos intelectuais e educadores da época: tornar a escola o 

grande agente transformador. Vale ressaltar que a �nova descoberta do Brasil no 

plano intelectual�, na concepção de Nagle (1974), resultaria justamente de uma 

tomada de consciência da importância da formação educacional para a 

transformação do Brasil em uma nova nação: 

 

Diante das modificações setoriais, de efervescência ideológica e dos 

movimentos políticos sociais, a escolarização foi percebida como um 

instrumento de correção do processo evolutivo e como uma força 

propulsora do progresso da sociedade brasileira. (NAGLE, 1974, 

p.125) 

 

Os temas mais recorrentes em discussão diziam respeito à 

descentralização da educação, à legislação educacional e às diretrizes ideológicas 

da educação, seguidos do estudo da legislação, no âmbito estadual, e dos estudos 

sobre a institucionalização da escola. 

Ressalvada a cautela necessária no que se refere às fontes consultadas, 

haja vista o recorte priorizado para esta discussão, é possível afirmar que o 

interesse mais recorrente nos textos produzidos entre 1970 e 1980 foi a História da 

História da Educação. As análises e as pesquisas enfocadas neste recorte refletem, 
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assim, no conjunto uma exegese a partir de fontes escritas publicadas com uma 

importante transição, nos anos seguintes. Sobretudo revelam o alargamento da 

concepção e o uso das fontes escritas (documentos) e imagéticas (fotografias) � 

basicamente transcrições, como fontes primárias de um trabalho analítico.  

Os problemas da educação se alastraram e, assim, educadores, políticos 

e intelectuais, reunidos em torno desse problema, promoveram inúmeras discussões 

e iniciativas. O resultado, como se pode verificar a partir da Coleção de Leis e 

decretos do Estado de São Paulo (1889/1921), que em 14 de julho de 1891 o Estado 

de São Paulo, seguindo os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, 

outorgou sua Carta Constitucional, em que fixava que o ensino no Estado seria 

dividido em primário, secundário, superior e profissional; gratuito e obrigatório no 

primário, e livre em todos os demais graus, isto é, poderiam ser ministrados por 

indivíduos ou associações, subvencionados ou não pelo Estado.  

O ensino público paulista, ainda basicamente oriundo do período imperial, 

era, no entanto, considerado profundamente insatisfatório pelos republicanos 

vitoriosos, que exigiam reformas que lhe conferissem estrutura adequada e 

crescimento em qualidade e quantidade. Assim, em 20 de março de 1890, o decreto 

de nº 33 extinguiu o Conselho Superior de Instrução Pública, e, cinco dias depois, o 

decreto de nº 34 suprimiu a educação religiosa do programa de ensino nas escolas 

públicas do Estado de São Paulo. Paralelamente, configurava-se um quadro político 

de instabilidade, o que redundou no adiamento das reformas educacionais tão 

sonhadas. 

A movimentação social e ideológica da época refletiu-se de modo intenso 

nos interesses temáticos. Nesse clima cultural, são inseridas como nova ordem de 
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preferências nas discussões a cultura cívica, a literatura e moral, o que originou 

novas maneiras de agir e pensar a escola. 

 

2.1.2.  Escola Nova ou a �Era Vargas� 

 

No período sucedente, não houve a adoção propriamente de uma política 

educacional definida. Houve, em contrapartida, a facilitação da circulação de idéias 

novas, possibilitando a formação de uma consciência educacional que exigia a 

adoção de medidas importantes como a criação do Ministério da Educação: 

 

O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que tão bem 

caracterizam a década dos anos vinte, começaram por ser, no 

decênio anterior, uma atitude que se desenvolveu nas correntes de 

idéias e movimentos político-sociais e que consistia em atribuir 

importância cada vez maior ao tema da instrução, nos seus diversos 

níveis e tipos. (NAGLE, 1974, p.101) 

 

A inclusão de itens sobre a escolarização nos programas de várias 

organizações serviu para conferir-lhes certo grau de importância nos levantamentos 

dos grandes problemas nacionais. Como se pode conceber a partir dos dados 

resenhados desde as seções anteriores, esse período vai paulatinamente 

deslocando a escolarização para um plano atinente e subsidiário às necessidades 

políticas, razão pela qual a educação alcança prestígio social:   
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Sob este aspecto, opera-se, na década dos vinte, uma modificação 

sintomática. Enquanto nas organizações partidárias a escolarização 

assume um papel quase que formal, entre os educadores e as 

organizações educacionais vai ela assumindo o relevante papel de 

recurso mais eficaz para encaminhar o país na senda do progresso. 

A gradativa separação entre os dois tipos de mentalidade vai 

assinalar uma das profundas alterações que se processam no 

domínio da escolarização, no decênio. (NAGLE, 1974, p.104) 

 

Desde cedo a pregação em favor da escolarização se compromete com 

as exigências do Catolicismo, �de tal maneira que ela passa a ser, com o tempo, 

uma forma de defender o ensino religioso nas escolas� (NAGLE, 1974, p.105). Em 

conseqüência desse novo enfoque, o problema da propagação do ensino em geral 

perdeu muitos dos aspectos de seu conteúdo original. A posição de liderança 

católica perdurou durante a década de 1920, erigindo muitas críticas.  

 

A Igreja Católica foi acusada de não colaborar para o combate do 

analfabetismo, apesar de possuir recursos e organização para isso. 

Ainda mais, o catolicismo, no Brasil, como ocorreu em outros países, 

foi culpado de ser um fator de analfabetismo, pois, nas nações em 

que vingou, se encontraram os maiores índices de população 

analfabeta. [...] As críticas continuaram um pouco mais tarde, quando 

os católicos tentaram aproveitar-se dos trabalhos de revisão 

constitucional, apresentando as chamadas �emendas religiosas�, 

uma das quais prescrevia a inclusão do ensino religioso facultativo 

nas escolas oficiais. (NAGLE, 1974, p.106) 

 

Enquanto os assuntos educacionais se emolduravam em movimentos 

político-sociais e em organizações partidárias, determinados grupos continuavam à 

parte, conservando o entusiasmo e a fé inabalável na escolarização. 
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Em seu livro Didática nas escolas primárias (1930), João Toledo afirmara 

que a �velha escola ensinava, a nova escola educa�. Foi a constatação de que a 

escola tradicional assumia o conceito de assimilação de um programa e de 

transmissão do conhecimento que favoreceu esse paralelo.  

Esse raciocínio permitiu ao autor que reconhecesse uma mudança no 

foco de atenção na nova escola, qual seja, a criança utilizava como ferramentas de 

aprendizagem a leitura, a escrita, o cálculo, o desenho, a ginástica e o canto. Na 

nova escola, o aluno realizava seu próprio aprendizado, deslocando o professor do 

papel de ensinador; naquele contexto, o professor �ampara e auxilia os que 

aprendem� (TOLEDO, 1930, p.11-12). 

Para Toledo só a assimilação de idéias e a memorização não seriam 

suficientes para provocar a mudança necessária. Ao contrário, inibiriam a ação, que 

é o elemento mais importante, uma vez que é através da ação que a capacidade do 

aprendizado se intensifica e se aperfeiçoa.  

Ainda esse autor defende que a discussão com os alunos força-os ao 

exercício de pensar e de concluir, tendo em vista que instiga a observação, avivando 

a memória, conduzindo à comparação, realçando os conceitos e, assim, integrando 

os novos conhecimentos aos já adquiridos anteriormente para finalmente examinar 

os resultados.  

O professor, que ministrava as aulas, necessitava de elementos que 

ilustrassem a aula da melhor forma possível. Todo e qualquer recurso ilustrativo, 

dentre os quais citam-se gravuras, objetos, viveiros de plantas � ainda que 

improvisados, seriam estratégias bem-vindas ao novo ensino. Por meio dessas 
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estratégias os alunos teriam a oportunidade de, mesmo precariamente, vivenciar as 

lições que aprendiam. Toledo assim se refere a esse tipo de procedimento: 

 

[...] em qualquer lição, deve o educador collocar-se em contacto 

directo com o objeto ou com o facto a ser examinado. A aproximação 

de realidade faz que os atributos da cousa em estudo sejam 

recebidos pelos sentidos próprios a cada um, e que a imagem mental 

resultante se fixe, com os mesmos caracteres do objeto externo que 

a origina: as palavras do mestre esclarecem a percepção, mas não 

vehiculam, para o cérebro, sensações luminosas, sonoras, olfactivas, 

gustativas e tácteis-musculares que, só recebidas pelos respectivos 

orgams naturaes, têm o cunho preciso dessa realidade objectiva, em 

cuja presença o educando se acha. Corresponde essa atitude 

didáctica á objectivação natural do ensino, que deve ser feita sempre 

que possível, sim, porque ás vezes, apesar do esforço do professor, 

o aprendizado tem que calcar-se em dados comparativos da 

memória ou em afirmações de experiência alheia. (TOLEDO, 1930, 

p.41-42) 8 

 

Esse processo de ensino pode ser caracterizado como uma inovação na 

pedagogia, pois o mestre até então era visto como sendo o único veículo 

transmissor do conhecimento, enquanto que o aluno era um simples receptor de 

conceitos pré-concebidos. Por conseguinte, no formato de ensino anterior, o aluno 

não tinha a oportunidade de se expressar, avaliar ou vivenciar o conteúdo por ele 

estudado. 

Fica patente a grande preocupação do período com a maneira de ensinar. 

Em consonância com as grandes e significativas mudanças instauradas, estava a 

transformação do papel do professor, tido até então como único transmissor de 

                                                 
8 O trecho reflete a escrita adotada no início do século XX.  
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conhecimento. Sua figura foi deslocada do centro de atenção do ensino para deixar 

espaço para o aluno, que a partir de então contaria com um professor que cria ou 

reconhece a oportunidade de aprendizado.  

Uma questão que deve ser adicionada a esta discussão é o currículo 

escolar. É certo que toda essa alteração de funções e papéis sociais afetou de modo 

cruciante o conteúdo veiculado pela escola. Assim, revisões de currículo foram 

providenciadas para que coubesse ao professor a tarefa de despertar em seu 

discípulo o verdadeiro prazer em aprender. 

As definições sobre a arte de ensinar nesse período descrevem, em geral, 

o mestre como alguém que possui ampla cultura, que suscita o interesse criando um 

ambiente propício a fim de despertar a curiosidade. Ademais, deve ter o entusiasmo 

e o interesse pela disciplina que ministra, não somente guiando e orientando seus 

discípulos, mas ainda sugerindo e induzindo a ação.  

Entre as várias definições identificadas, vale ressaltar a de Sheridam e 

White (1922), que parece sintetizar todos os pensamentos da época em uma única 

frase: �exercer a função de guia do aprendizado, regulando o seu processo. É, pois, 

um meio de determinar mudanças na conduta de outrem.� (SHERIDAN & WHITE, 

1922, p.21) 
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2.2. PRIMEIRAS ESCOLAS PROTESTANTES DO BRASIL 

 

Instrução, grande riqueza, toda gente deve ter;  
criança, comece agora instruindo-se a valer. 

        Benedicta Stahl Sodré 
 

O aparecimento das primeiras instituições educacionais no Brasil deu-se 

através da necessidade de evangelizar e promover conhecimento. Os colégios que 

começaram a aparecer a partir da segunda metade do século XIX propiciaram 

muitas mudanças na pedagogia brasileira, as quais permaneceram notórias até a 

atualidade. Foi a Igreja Metodista quem mais se envolveu com as questões 

educacionais, tornando-se esta sua principal forma de pregar o evangelho. 

No entanto, a primeira escola confessional protestante no Brasil, a Escola 

Americana, é de origem presbiteriana e surgiu em 1870; só em 1881, surge em 

Piracicaba o Colégio Piracicabano, de origem metodista. A escola Americana, hoje 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, surgiu de um sonho: 

Diferente de milhares de imigrantes que chegavam ao nosso país, 

Simonton não veio dedicar braços à lavoura de café, mas semear a 

fé cristã. Em julho de 1862, desembarcava em solo brasileiro outro 

imigrante presbiteriano, vindo em busca de cuidados para sua frágil 

saúde. Era o jovem George Whitehill Chamberlain, nascido em 

Waterford, na Pensilvania, em 13 de agosto de 1839. Ao chegar, 

encontrou a obra semeada por Simonton em pleno processo de 

crescimento e aliou-se a ela com tão destacado zelo que, em 1866, 

voltou aos Estados Unidos para se aperfeiçoar em Teologia. (O 

sonho se realizou. In: Revista Mackenzie. Ano1, n.1, 1998. 

Disponível em: 

<http://mackenzie.com.br/editoramackenzie/revistas/revistamack>. 

Acesso: 31/10/2007). 
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Acompanhando Mary Annesley, Chamberlain retornou ao Brasil após dois 

anos, desta vez como missionário, com a idéia de fundar uma escola fundamentada 

na pedagogia norte-americana. Em 1870, concretizou seu objetivo fundando a 

Escola Americana em sua própria residência, à Rua Visconde de Congonhas do 

Carmo, n.º 1, bairro da Luz, na capital da então Província de São Paulo.  

 

Nascia ali, no ano de 1870, um novo conceito de educação. Os 

ventos da modernidade ofereciam ao nosso país, então formado por 

povos diversos, de religiões e culturas diferentes, uma alternativa de 

educação mais adequada aos novos tempos. Sem discriminação de 

raça, credo ou classe social, Mary Chamberlain iniciou uma obra 

educacional que, em pouco tempo, exigia um espaço bem maior para 

acomodar tão grande numero de alunos. Meninos e meninas, 

estudando lado a lado nas primeiras classes mistas que existiram no 

Brasil, viviam a pratica de uma pedagogia moderna, elogiada pelo 

próprio imperador D. Pedro II - em sua visita a Escola, no ano de 

1876 -, mesmo sem poder reconhecê-la, porque esta proferia a 

doutrina reformada. (O sonho se realizou. In: Revista Mackenzie. 

Ano1, n.1, 1998. Disponível em: 

<http://mackenzie.com.br/editoramackenzie/revistas/revistamack>. 

Acesso: 31/10/2007). 

 

Por meio de um pedido feito pelos irmãos Prudente de Moraes e Manoel 

de Moraes ao pastor metodista da cidade de Santa Bárbara d�Oeste para que 

�requisitasse uma educadora metodista para abrir uma escola de pedagogia 

inovadora, de modo a fazer frente à educação retrógrada das escolas da época do 

Império� (MESQUITA, 2001, p.10-11), funda-se a primeira escola metodista no Brasil 

em 13 de setembro de 1881 em Piracicaba, sob a direção da missionária Martha 

Hite Watts.  
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Senhorita Watts, como se tornou conhecida, fazia parte da Woman�s 

Missionary Society da Igreja Metodista do sul dos Estados Unidos - associação que 

foi de fundamental importância para a fundação e conservação das escolas 

confessionais brasileiras.  

O Colégio Piracicabano trouxe muitos aspectos inovadores tanto no que 

se refere à estrutura física quanto aos conceitos e práticas: prédios próprios, com 

arquitetura que os distinguia pelas salas amplas e construídas especificamente para 

o ensino; classes mistas; carteiras de estudante individuais; salas especiais para 

música, geografia, com imensa quantidade de mapas, cartazes, esqueleto do corpo 

humano, pesos e medidas para o ensino do sistema métrico, microscópios. As 

disciplinas do Colégio Piracicabano eram: latim, português, inglês, francês, 

gramática, caligrafia, aritmética, matemática, álgebra, geometria, astronomia, 

cosmografia, geografia, história universal, história do Brasil, história sagrada, 

literatura, botânica, física, química, zoologia, mineralogia, desenho, música, piano, 

costura, bordado e ginástica (ELIAS, 2005, p. 82). 

A escola de Piracicaba quebrou paradigmas e serviu de base para que 

outras escolas metodistas viessem a se fixar no país, como, por exemplo: o Colégio 

Americano de Petrópolis (1895), que serviu de base para a criação do atual colégio 

Metodista Benett; Colégio Mineiro (1902) em Juiz de Fora; Colégio Izabela Hendrix 

(1904) em Belo Horizonte.  Todos esses colégios têm uma característica em comum: 

foram regidos durante algum tempo pela missionária Martha Watts. 

O Jardim de Infância (kindergarten) foi também uma herança deixada 

pelos protestantes norte-americanos. Surgiu em São Paulo, na Escola Americana, 

em 1877.  
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Após a Proclamação da República, o número de escolas protestantes 

cresceu no país. Dessa maneira, graças à influência e ao estímulo que sua 

pedagogia inovadora trouxe ao País a partir desses colégios, o protestantismo 

passou a ser mais bem aceito na sociedade brasileira.  

Segundo análise de Stella Garrido em seu livro �A educação confessional 

protestante no Brasil� (1996), as escolas confessionais tiveram papel preponderante 

no desenvolvimento educacional nacional através da implantação de seus conceitos 

e valores; assim, a atividade de educar fundamentada em princípios calvinistas 

passou a fazer parte de um projeto também da sociedade brasileira. 

Não somente a burguesia foi privilegiada com esse ensino de qualidade. 

Essas escolas também procuraram sanar as lacunas educacionais deixadas pela 

Igreja Católica, propiciando às pessoas das camadas mais populares uma nova 

perspectiva de vida através da educação, o que até então não lhes era acessível.  

Como se pode notar, a cultura protestante influenciou de maneira 

significativa a educação brasileira, a despeito de já existir um modelo educacional 

católico português arraigado, cuja contribuição principal deriva das ações dos 

jesuítas, mentores por mais de duzentos e dez anos (1545 a 1759). Segundo 

afirmações de Bello (1998), a entrada do sistema protestantes propiciou que a 

educação brasileira vivenciasse uma grande ruptura histórica num processo já 

implantado e consolidado como modelo educacional. 
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2.3. MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

A alfabetização não pode ser julgada 
separadamente de alguma compreensão das 
circunstâncias sociais e tradições históricas 
específicas que afetam o modo como esta 
capacidade enraíza-se numa sociedade. 

   COOK - GUMPERZ 
 

Segundo Mário Sergio Cortella, em �A escola e o conhecimento�, os 

fundamentos epistemológicos e políticos da crise educacional têm raízes estruturais 

históricas e se manifestam de diversas formas em conjunturas específicas no 

confronto do ensino laico versus ensino confessional, bem como nos conteúdos e 

metodologias. Estes e outros motivos de crise ganham picos esporádicos em 

oportunidades variadas por todo o século XX em nosso país: 

 

A crise da Educação tem sido inerente à vida nacional porque não 

atingimos ainda patamares mínimos de uma justiça social compatível 

com a riqueza produzida pelo país e usufruída por uma minoria. 

(CORTELLA, 2001, p. 9) 

 

A decisão do Ministério da Educação de rever os métodos de 

alfabetização propostos nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) reavivou um 

debate que opõe, de maneira ferrenha, construtivistas e defensores do método 

fônico. Os PCNs orientam o trabalho do professor. Os atuais foram feitos, em 1997, 

sob influência do construtivismo.  

Embora a afirmação de que o construtivismo constitui-se a filosofia atual 

de maior abrangência e influência na sociedade brasileira pareça um tanto ousada, 
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ela é respaldada na constatação de que é aceita na grande maioria das escolas de 

primeiro grau, não somente nas seculares particulares, mas ainda nas chamadas 

confessionais. 

Existem, no entanto, inúmeros métodos de alfabetização em utilização 

nas escolas. Alguns não apresentam o menor critério na orientação e mais 

atrapalham e confundem do que propriamente ensinam. Por tratar-se de uma 

discussão polêmica e por fugir aos objetivos desta dissertação, optamos por 

apresentar uma síntese dos métodos mais comuns, abordando de forma superficial, 

mas elucidadora, a maneira como são implementados.  

 

2.3.1. Alfabético 

 

Tomar contato com a escrita e leitura iniciando pelo conhecimento de 

seus nomes. É esse o ponto de partida do método alfabético, que enfatiza a 

importância de se saber prioritariamente os nomes das letras para depois seguir no 

aprendizado de palavras.  

No método alfabético, a complexidade cada vez maior das unidades é o 

caminho para a aprendizagem. Primeiro, conhecem-se as letras; depois, soletram-se 

as sílabas; posteriormente, aprendem-se as palavras em graus de dificuldades 

distintos; somente após, passa-se à aprendizagem de sentenças curtas 

gradativamente maiores até chegar às histórias.  
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Numa situação de contato com palavras desconhecidas, os alunos são 

levados a soletrá-las até decodificá-las. Por meio desse método, podem-se utilizar 

cartilhas. 

 

2.3.2. Analítico 

 

Como o próprio nome denuncia, o método analítico parte de unidades de 

significação completas, que serão segmentadas em unidades mínimas para a 

compreensão da informação. O método analítico também é conhecido como método 

"olhar-e-dizer", e permite que o leitor parta de sentenças, que serão divididas em 

palavras, e estas serão divididas em sons.  

Para os adeptos deste método, considera-se o "Orbis Sensualium Pictus" 

o primeiro livro escolar importante. Utilizam-se gravuras como recurso pedagógico e, 

sob as figuras, constam impressos os nomes correspondentes para que os 

estudantes memorizem as palavras, sem associá-las a letras e a sons. Nesse 

método, podem-se utilizar cartilhas. 

 

2.3.3.  Construtivista 

 

A participação ativa no próprio aprendizado é o que prevê o método 

construtivista. Durante o processo, ocorrem, dentre outras estratégias, a 
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experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o desenvolvimento do 

raciocínio.  

É rejeitada a apresentação de conhecimentos prontos ao estudante, pois 

a ênfase é dada ao processo de aquisição. O erro, diferentemente de um tropeço, 

assume um estatuto mais importante de trampolim na rota da aprendizagem. Os 

erros são, nesse modelo, tentativas ou hipóteses para se chegar ao acerto.  

Também é condenada a rigidez nos procedimentos de ensino, as 

avaliações padronizadas e a utilização de material didático demasiadamente 

estranho ao universo pessoal do aluno.  

 

2.3.4.  Fônico 

 

Também revelado pelo próprio nome de batismo, o método fônico baseia-

se no aprendizado da associação entre fonemas (sons) e grafemas (letras), com o 

apoio de textos produzidos especificamente para a alfabetização.  

Sendo um método que enfatiza as relações símbolo-som, pode-se dizer 

que duas "correntes" são agregadas a esse método: analítica e sintética. Na 

analítica, o aluno aprende primeiro uma série de palavras e depois parte para a 

associação entre o som e as partes das palavras. Na sintética, o aluno conhece os 

sons representados pelas letras e combina esses sons para pronunciar palavras. 

Nas duas correntes, podem-se utilizar cartilhas. 
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2.3.5. Linguagem total ("whole language") 

 

Tomando como pressuposto a idéia de que os sistemas lingüísticos estão 

interligados como um multissistema, recusa-se qualquer segmentação em imagens 

ou sons durante o processo de aprendizagem.  

Aos estudantes são apresentados textos inteiros, para fazer valer a 

máxima alimentada pelos adeptos do método: "se aprende lendo". Em sala de aula, 

o professor lê textos para os alunos, que acompanham a leitura observando o texto 

em mãos, assim se "familiarizando" com a linguagem escrita. A partir dessa 

familiarização, vão aprendendo palavras e, depois, as sílabas e as letras. Este 

método não utiliza cartilhas. 

 

2.3.6.  Sintético 

 

Pelo método sintético, começa-se a ensinar por partes ou elementos das 

palavras, tais como letras, sons ou sílabas, para depois combiná-los em palavras. A 

ênfase é a correspondência som-símbolo e, neste método, podem-se utilizar 

cartilhas. 

Os mais recentes estudos sobre alfabetização feitos pela Unesco e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
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aprofundam a percepção do fracasso do ensino do País: a escola brasileira não 

consegue ensinar a ler, competência básica para qualquer tipo de aprendizado. 

O domínio da leitura e da escrita é percebido hoje como uma aptidão 

básica. Países de indiscutível liderança aprofundam sistematicamente estudos sobre 

a alfabetização e têm concluído que a habilidade de identificar e de manipular os 

sons do idioma e os fonemas em particular - consciência fonológica e consciência 

fonêmica - é a variável que melhor permite prever o êxito na alfabetização. Seus 

governos passaram a recomendar, ostensivamente, a adoção da concepção fônica 

do ensino. 

O Ministério da Educação do Brasil até então insistia em ignorar esses 

fatos. Afirmava, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que as crianças deveriam 

ser colocadas para ler e produzir textos; deveriam exercitar a criatividade; formular 

as suas hipóteses e descobrir sozinhas as relações entre as letras e os sons. 

Recusava qualquer forma objetiva de avaliação das classes, patrocinando um 

modelo manifestamente ineficaz. 

No entanto, os milhões de analfabetos cursando as séries avançadas das 

escolas públicas, os diplomados reprovados no Saeb, Enem e Inep, os repetidos 

vexames internacionais e os programas que se eternizaram tentando ensinar a ler, 

só permitiram uma conclusão: a alfabetização brasileira foi reprovada. 

Mesmo assim, a discussão sobre alfabetização no Brasil apenas 

começou. No site oficial do MEC9, pode-se acessar o artigo sob o título �MEC quer 

qualificar a alfabetização no país (27/04/2006)�, em que se faz referência ao 

                                                 
9  Informações disponíveis em: <http:portaldomec.gov.br> Acesso em: 30/10/2007. 



74 
 

seminário �Alfabetização e Letramento em Debate� em que se discutiram as 

concepções e metodologias de alfabetização.  

Nesse seminário, segundo o titular da Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC), Francisco das Chagas Fernandes, identificaram-se os índices negativos 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) como os principais 

fatores que influenciaram o MEC a resgatar a preocupação com o aprimoramento da 

alfabetização. A declaração de que �os índices do Saeb pedem uma qualificação da 

maneira de alfabetizar nossas crianças� apontam para 55% de alunos da quarta 

série do ensino fundamental que demonstraram desempenho �crítico� e �muito 

crítico� em língua portuguesa. Esse baixo índice significa que esses alunos 

desenvolveram habilidades insuficientes para a série que freqüentam e, por isso, 

estariam acumulando déficits educacionais graves.10  

Em outro site
11

, encontra-se o artigo de Vitor Casimiro com o título: �Brasil 

leva bomba no Pisa�, em que o autor relata que dados do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA12) revelam a péssima colocação brasileira no ranking dos 

32 países submetidos ao exame para medir a capacidade de leitura dos alunos: o 

Brasil é o pior da turma. Sobre esse resultado, seleciona-se o seguinte excerto de 

artigo retirado do site do Pisa13
:  

 

                                                 
10 Conforme informações disponíveis em: <http:portaldomec.gov.br>  Acesso em: 30/10/2007. 
11 Conforme informações disponíveis em: <http://www.inep.gov.br> Acesso em 30/10/2007. 
12 O PISA � Programa Internacional de Avaliação de Alunos � é um programa internacional de avaliação 

comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, 

avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade 

básica obrigatória na maioria dos países. 
13 Fonte: <http://www.pisa.oecd.org>, acesso em 30/10/2007. 
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Na lanterninha. A julgar pelos resultados do Pisa, divulgados no dia 5 

de dezembro, em Brasília, os estudantes brasileiros pouco entendem 

do que lêem. O Brasil ficou em último lugar, numa pesquisa que 

envolveu 32 países e avaliou, sobretudo, a compreensão de textos 

em alunos de 15 anos.  

O Brasil obteve 396 pontos, 150 a menos que a Finlândia, país mais 

bem colocado. A Finlândia atingiu o nível 4, enquanto a média 

brasileira não passou do nível 1, atrás de outros países emergentes, 

como Rússia e México, que alcançaram o nível 2. No Brasil, as 

provas foram aplicadas em 4,8 mil alunos, da 7a série ao 2º ano do 

Ensino Médio. 

O Pisa é uma avaliação patrocinada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que visa traçar 

um panorama mundial da educação com a aplicação de testes 

trienais nas diversas áreas do conhecimento. Realizado pela primeira 

vez em 2000, o Pisa enfatizou a proficiência em leitura.  

 

Uma tendência observada entre os pesquisadores de hoje é a 

combinação de duas concepções: fônica e linguagem total. No entanto, ao se avaliar 

a forma de mesclagem desses dois métodos, tem-se a impressão de que o método 

misto pode ser mais propício a países desenvolvidos, que investem altas somas de 

dinheiro na alfabetização. Para os países subdesenvolvidos e os considerados �em 

desenvolvimento�, categoria em que o Brasil se enquadra, não há investimento 

suficiente para isso.  

Como método alternativo a esses casos, considera-se a reimplantação 

imediata do método fônico, que, sem sombra de dúvidas, comprovou-se mais 

eficiente por várias décadas, além de ser capaz de reverter resultados em curto 

prazo de tempo, exigindo baixo ou nulo investimento. 
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Esses problemas pedem que se indague o seguinte: Até que ponto os 

jovens adultos estão preparados para enfrentar os desafios do futuro? Eles são 

capazes de analisar, raciocinar e comunicar suas idéias efetivamente? Têm 

capacidade para continuar aprendendo pela vida toda? 

Laguna (1999, p. 15-16), em sua análise sobre os livros de leitura da 

época aqui pesquisada, registra que um livro de leitura só é educativo se �falar à 

inteligência e ao coração�; assim, devem oferecer lições concretas de moral 

baseadas em episódios vividos e sentidos. Em consonância com essas idéias, pode-

se considerar o material Sodré, objeto de análise em seção posterior desta 

dissertação, um registro do entusiasmo pedagógico dessa época, em que se 

procuraram estimular todas as aptidões dos estudantes e despertar-lhes um sentido 

estético por meio de lições que também convidavam à descoberta de valores morais 

e éticos.  
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CAPÍTULO 3 - A RELEVÂNCIA DE BENEDICTA STAHL SODRÉ NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

  

 

A História sem a biografia seria algo como uma 
pausa em que a gente não se relaxa, um alimento 
sem sabor, uma história de amor sem amor.                                        

Victor Albjerg  

 

A missão que se assume neste capítulo é elaborar uma biografia da vida 

de uma pessoa tão importante para a vida de tantas outras pessoas não se revela 

tarefa das mais simples, visto que combinar as experiências e emoções vivenciadas 

por pessoas ilustres e reais a um formato e linguagem acadêmica exige um exercício 

de distanciamento contínuo para impedir que todo o trabalho se transforme numa 

hagiografia.  

Mesmo correndo esse risco, aceita-se o desafio sem ressalvas, pois 

reconhece-se a relevância da biografia como fonte de conhecimento do ser humano 

e das transformações sociais provocadas pela sua atuação. Nesse sentido, 

compartilha-se do argumento de Vavy Pacheco Borges, em �Grandezas e misérias 

da biografia�:  

 

Não há nada melhor para se saber como é o ser humano do que se 

dar conta de sua grande variedade, em espaços e tempos diferentes. 

(Borges, 2005, p.215) 

 

Assim, a razão mais evidente para se ler uma biografia é o interesse 

sobre a vida dessa mesma pessoa, sobre a época e a sociedade em que ela viveu. 
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Entretanto, não se pode desprezar as interferências decorrentes de quem escreve 

essa biografia. É nítida a idéia de que toda história é uma construção, resultante da 

organização providenciada por quem a escreve, do seu próprio tempo e espaço, 

assinalado por instituições e grupos. 

Como em qualquer trabalho de História, a vida do biografado terá o 

sentido que o historiador lhe conferir. Talvez sua subjetividade romântica seja 

precisamente sua força, sendo que biografia nada mais é do que uma troca humana, 

um ato de reconhecimento e amor. Entretanto, reconhecendo os perigos de 

envolvimento do biógrafo com a história e a personagem biografada, podem-se 

evitar os excessos, mas nunca as interferências, como argumenta Borges (2005, 

p.225):  

 

[...] aceitar a subjetividade não quer dizer submeter-se a um 

subjetivismo, mas perceber e aceitar que, por trás do discurso 

historiográfico, há um sujeito que o produz.  

 

 

Tomando esses cuidados, estabelece-se previamente um recorte 

demandado pelo tipo de discussão exigido neste texto: iniciam-se as reconstruções 

biográficas pelas informações de cunho mais pessoal, passa-se ao seqüenciamento 

das informações relativas à atuação na educação brasileira e, no final, reconstitui-se o 

rol de premiações que prevêem, naturalmente, um caminho de sucesso em seus 

objetivos na escola. Para compor o quadro biográfico pretendido, tomam-se como 

fontes históricas os relatos orais, os documentos pertencentes à autora biografada, 

bem como registros e anotações em poder da família. 
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3.1. BIOGRAFIA: BENEDICTA STAHL SODRÉ 

 

 

A vida só pode ser compreendida olhando-se para 
trás.                                        

Soren Kierkegaard                               
 

Filha de imigrantes alemães, Alfredo José Stahl e Guilhermina Catarina 

Elizabeth Von Landgraf Stahl, Benedicta Stahl nasceu a 17 de agosto de 1900 em 

Ribeirão Bonito, no interior do estado de São Paulo. 

 Nasce em um lar pautado pelo amor, carinho e respeito mútuo. Seu 

nome foi escolhido em homenagem à zelosa parteira que esteve presente em seu 

nascimento: Benedicta - sua vida foi mesmo bendita, com o mover de Deus 

percebido desde o início. 

Seu lar foi um lar feliz; seu pai, um comerciante muito querido na pequena 

cidade onde moravam; e sua mãe, uma mulher extremamente dedicada não só ao 

lar, mas também ao propósito de ajudar ao próximo. Um exemplo disso foi sua 

atitude de caridade ao adotar Maria, uma criança de apenas quinze dias, que fora 

abandonada pela mãe. 

Quando Bêne, como era chamada pelos familiares, estava com sete anos 

de idade, uma tragédia se abateu sobre seu lar. Seu pai viajou para São Paulo, 

como de costume, para abastecer seu comércio. Dessa vez, porém, foi diferente. À 

noite, Guilhermina, sua mãe, sonhou que um anjo lhe apareceu e lhe entregou uma 

carta, na qual seu marido pedia que ela fosse para São Paulo, pois ele estava 
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passando muito mal e queria vê-la antes de partir. O endereço era: Santa Casa de 

Misericórdia, Rua da Glória. 

Embora sabendo das dificuldades que iria encontrar numa cidade grande 

e desconhecida e tendo em mãos um endereço um tanto vago, Guilhermina 

corajosamente parte com a filha para a capital. Ao chegar ao hospital, informaram-

lhe que de fato Alfredo Stahl estava ali hospitalizado em estado de coma, e que 

certamente não a poderia reconhecer.  

Ao adentrar o quarto e chamá-lo pelo nome, surpreendentemente Alfredo 

abrira os olhos, sorrira e perguntara: �você recebeu minha carta?� Com carinho 

estendeu a mão até alcançar a filha e disse: �cuide bem desta menina e a faça 

estudar, pois ela será de grande valia para a humanidade�. Poucas horas depois, ele 

falecera. 

Assim, Guilhermina com menos de trinta anos, Bêne com apenas sete 

anos e Maria com apenas três meses ficaram sozinhas. A mãe, contudo, não se 

deixou esmorecer, passou a costurar para sustentar e educar as duas crianças. 

Em 1910, quando Bêne estava concluindo o curso primário em Ribeirão 

Bonito, sua mãe novamente teve um sonho. Daquela vez, viu um anjo confirmando o 

que o marido lhe havia dito no hospital: ela deveria fazer com que Bêne se formasse 

professora, pois ela teria uma grande missão a cumprir. 

Assim, mais uma vez orientada por Deus, mudou-se para Piracicaba. Foi 

nessa cidade que Guilhermina conheceu o Evangelho. Uma de suas freguesas de 

costura a convidou para assistir a um culto na Igreja Metodista, pois naquele 

domingo pregaria um pastor de fora. Foi, então, à igreja pela primeira vez. Ficou 
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impressionada com a liturgia impecável, com as músicas muito bem ensaiadas pelo 

coral e com a igreja repleta.  

Pelo boletim distribuído à porta, soube dos cultos às quartas-feiras, e já 

na semana seguinte lá estava ela. Qual não foi sua decepção ao encontrar a igreja 

quase vazia, sem coral, sem organista, hinos desafinados e arrastados. Ficou 

ensimesmada e se perguntando como poderia aquela igreja ser boa, se os próprios 

membros só iam nos dias de festa?  Naquela semana sonhara com a passagem do 

caminho largo e do caminho estreito, mas não entendera o que significava.  Assim, 

resolvera conversar com o pastor da igreja.  

Quando o pastor começou a falar, ficou surpresa ao ouvir a leitura da 

passagem com que houvera sonhado. A pregação respondeu a todas as suas 

dúvidas, sem que fosse necessário ela ter feito sequer uma pergunta. Começou a 

freqüentar a Igreja e se dedicou intensamente ao conhecimento da Palavra de Deus. 

Desde então, tornou-se inteiramente consagrada ao Senhor. Depois de algum 

tempo, passou a dar aulas na Escola Dominical da Igreja Metodista de Piracicaba. 

Numa época em que as mulheres não eram valorizadas em atividades 

que não as do lar e em que pouquíssimas eram as que podiam estudavar, Bêne fez 

seus estudos com brilhantismo no Colégio Metodista Piracicabano e formou-se 

professora, pela Escola Normal Sud Menucci.  

Sua vocação para o magistério se fez notar desde muito cedo, pois, antes 

mesmo de sua formatura, com apenas quatorze anos de idade, já lecionava 

particularmente, o que era inusitado para sua época.  
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Indicada pela diretoria do Colégio Piracicabano, passou a lecionar para 

Emma de Morais, neta de Prudente de Morais. A família de Emma - que aguardava 

a chegada de uma professora mais idosa e experiente - decepcionara- se com a 

presença de uma menina de tranças, alegre e sorridente. As aulas se iniciaram, mas 

a família insegura passou discretamente a acompanhar o ensino e avaliar os 

resultados do aprendizado. Passado algum tempo, a família foi ao colégio agradecer 

pela escolha da encantadora pequena mestra que havia sido indicada. 

Assim, Bêne lecionou para Emma entre 1914 e 1918, até realmente se 

formar professora. Em 1919, já formada professora, foi nomeada por concurso para 

a escola da Fazenda Água-virtuosa, região de Ribeirão Bonito, começando assim 

sua carreira no magistério público.  

Desde o início, sua grande preocupação com a formação completa do 

aluno era evidente. Como cristã, sabia que a educação sempre seria fundamental 

para a formação do homem e para a construção do mundo � tinha sempre em mente 

o texto de Provérbios 22.6: �Ensina a criança no caminho em que deve andar e, 

ainda quando for velho, não se desviará dele�.  Segundo suas próprias palavras, �do 

professor depende não só o futuro do país, mas da humanidade�. Cônscia de sua 

responsabilidade, entregou-se inteiramente a essa missão.  

Não poupou esforços para melhorar o ensino, não só buscando uma 

maneira mais rápida e fácil de alfabetizar, mas também não se descuidando da 

formação dos alunos como cidadãos. 

Se ainda hoje o valor que se dá à educação é precário até mesmo nos 

grandes centros, pode-se imaginar como essa conscientização era nula, 
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principalmente no interior do Estado no início do século XX. No entanto, a jovem 

garota de apenas dezenove anos não se deixou esmorecer. Tinha consciência de 

que os pais também precisavam receber orientação para se envolverem na 

educação dos filhos. Assim, começou um trabalho de educação junto aos pais, 

dando-lhes orientação sobre alimentação, higiene, civismo, religião, dentre outras 

informações. 

Com a autorização do administrador da Fazenda Água-virtuosa, deu início 

a uma Escola Dominical. Nessa mesma fazenda, criou a �Liga de Abstinência� para 

combater o vício do fumo e do álcool, pois até mesmo crianças fumavam e bebiam. 

Passou a valorizar e comemorar as datas cívicas e religiosas, possibilitando aos 

moradores desse lugar a experiência, pela primeira vez, de assistir e participar de 

uma verdadeira festa de Natal.  

Muitas pessoas que conheceram o evangelho nessa fazenda por 

intermédio de Bêne tornaram-se crentes ativos e muitos pastores hoje são netos ou 

bisnetos dessas famílias. Quando deixou a fazenda, a Escola Dominical contava 

com mais de cem alunos. Ao se remover dessa escola, recebeu inúmeras 

manifestações de reconhecimento e gratidão pelo seu trabalho, enaltecendo-a como 

uma grande mestra e uma educadora modelo, pois em tão pouco tempo transformou 

a vida daqueles que com ela conviveram.  

Teve forte presença nas escolas de Ipauçu, Cabrália, Elias Fausto, e 

finalmente em São Carlos, onde lecionou no EEPG Eugênio Franco, e EEPG C
el. 

Paulino Carlos. Em todos esses lugares, trabalhou com o mesmo entusiasmo, 

dedicação e amor a Deus, o que a levou a obtenção de excelentes resultados (vide 

anexo I: termo de visita escolar � figura 18). 
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As cidades interioranas eram desprovidas de igrejas evangélicas, assim, 

em todas as cidades onde morou, deu início ao trabalho de evangelização em sua 

casa e este trabalho sempre resultou na constituição de uma igreja. Em Elias 

Fausto, hoje há um templo no lugar onde ela morou e deu início a uma Escola 

Dominical. Nessa cidade, na primeira visita feita pelo Reverendo José Borges, foram 

recebidos pela profissão de fé oito membros. Em Indaiatuba, por falta de pastor, 

Bêne chegou a oficiar um enterro. 

Reverendo Guaracy Silveira também visitava de tempos em tempos as 

congregações por ela dirigidas a fim de proceder a rituais de batizados e 

casamentos. Em São Carlos, na Igreja Presbiteriana, foi professora da Escola 

Dominical, Diretora da Liga Juvenil, Presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina e 

Superintendente da Escola Dominical. Também proferiu diversas palestras para 

jovens e adultos não só nessa cidade, mas também em muitas outras cidades do 

interior. 

Foi justamente em São Carlos que ela se casou com o professor Abel de 

Faria Sodré, igualmente muito empenhado na lida do ensino. E teve três filhas: 

Hertha, Chlóris e Isis. 

Sua preocupação em passar para as crianças uma formação completa 

sempre esteve presente em sua vida. Por essa razão, procurava ensinar-lhes as 

matérias básicas do curso, mas, sobretudo inculcar-lhes noções de higiene, civismo, 

boas maneiras, amor ao trabalho, honestidade, entre tantas outras matérias, a fim de 

que elas pudessem tornar-se aptas a vencer na vida.   
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Desde o início de sua carreira, percebera que havia uma grande evasão 

escolar e, analisando os dados, compreendeu que o fato decorria da morosidade do 

processo de alfabetização. As crianças custavam a aprender a ler e, com isso, 

sentiam-se desestimuladas. Muitos pais concordavam com a incapacidade de seus 

filhos para a atividade de ler e escrever; julgavam que faltavam-lhes habilidades para 

isso e que deveriam, então, ser tirados da escola. Acreditavam, assim, ser mais 

proveitoso que esses filhos iniciassem a vida profissional. 

Inconformada com essa triste realidade, Bêne começou a dedicar-se com 

maior afinco ao propósito de criar um método de alfabetização que se demonstrasse 

rápido e eficiente, que cumprisse sua função em sala de aula. 

Como resultado de sua dedicação ao magistério e da sua obstinação na 

procura de um método de alfabetização eficiente, organizou em parceria com seu 

esposo o �Processo de Alfabetização Rápida�. Prontamente, certificou-se de que 

esse método favorecia a real alfabetização das crianças, de modo que, ao final de 

um ano letivo, demonstrassem o domínio das habilidades previstas.   

A primeira experiência com esse novo método foi feita no Grupo Escolar 

da Vila Prado, hoje EEPG Bispo Don Gastão, onde seu esposo, professor Abel, era 

diretor. Todas as primeiras séries obtiveram, pela primeira vez, cem por cento de 

aprovação. Nessa ocasião, o delegado de ensino, professor Faria Neto, ficou muito 

impressionado com os resultados e pediu à professora Benedicta que fosse até 

Piracicaba para fazer palestras expositivas do método para os professores das 

primeiras séries de toda região. 
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Em 1937, Piracicaba ganhou o primeiro lugar no estado de São Paulo na 

porcentagem de aprovação na área de alfabetização. Com isso, os professores 

ficaram muito entusiasmados e manifestaram o desejo de ter uma cartilha para lhes 

facilitar ainda mais a tarefa de ensinar. 

Tendo em vista o sucesso alcançado pelo método aplicado na região, o 

professor Faria Neto novamente a procurou em nome dos professores a fim de 

convencê-la a publicar uma cartilha, pois esse material beneficiaria não só os 

professores das regiões próximas, mas também de todas as regiões do Brasil � 

como de fato ocorreu. Para convencê-la, segundo ela mesma contava, o professor 

Faria Neto usou a seguinte frase: �Dona Benedicta, editar essa Cartilha é um dever 

que a senhora tem para com Deus e para com a Pátria�.  

A publicação da Cartilha Sodré não foi um empreendimento fácil para sua 

autora. Além de sua condição de viúva, com três filhas pequenas � seis anos, cinco 

anos e dois meses e meio � e lecionando, havia também o preconceito sofrido pela 

mulher nessa época. Basta lembrar que as mulheres não podiam sequer sair às ruas 

desacompanhadas, nem se pôr à frente de negócios. Foi preciso ter muita coragem 

para vencer todas as dificuldades e muita certeza de que essa era uma missão que 

Deus lhe dera e que Ele não a desampararia.  

Com sua fé, coragem e obstinação, Bêne venceu todos os obstáculos e a 

Cartilha Sodré foi publicada pela primeira vez pela Imprensa Metodista de São 

Paulo, em 1939, com 10.000 exemplares que se esgotaram rapidamente. O nome 

Cartilha Sodré foi uma homenagem ao seu marido, falecido em 1936, vítima de 

acidente de trânsito na cidade de São Paulo. 
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A Cartilha Sodré com seu processo de alfabetização foi uma verdadeira 

revolução no setor primário das escolas do País. Por conter um método simples, 

lógico e de fácil aplicação, � podendo comprovadamente ser aplicado até por leigos, 

tanto para crianças quanto para adultos � espalhou-se por todo o Brasil. Nos anos 

seguintes, devido ao grande sucesso, as tiragens foram aumentando, chegando ao 

expressivo número de 300.000 exemplares por ano, com edições totalmente 

esgotadas. Destarte, milhões de brasileiros foram alfabetizados por meio dessa 

cartilha e muitos ainda com carinho lembram-se da sua primeira lição: �A pata nada�. 

Com esse método, o aluno já no primeiro semestre encontra-se 

alfabetizado, reservando-se o segundo semestre ao reforço da leitura.  Para tanto, 

ela publicou as Primeiras lições úteis, cujas lições foram elaboradas de acordo com 

a ordem crescente das dificuldades apresentadas na cartilha. 

A tiragem de ambos os livros estava aumentando muito e a Imprensa 

Metodista não possuía mais estrutura física para atender à demanda tanto de 

impressão quanto de distribuição do material. Tornou-se necessário, por essa razão, 

procurar uma editora maior. Nesse ínterim, a Companhia Editora Nacional, atual 

IBEP-Nacional, assumiu a publicação e distribuição dos livros. 

Esse não foi, contudo, o último trabalho de Benedicta Sodré. Publicou o 2º 

Livro Sodré, cujas lições desenvolvem o programa da História da Pátria, noções 

comuns e geografia, exercícios de linguagem e trabalhos manuais; o 3º e o 4º Livro 

Sodré, cujas lições são altamente educativas e instrutivas. Nota-se em cada um dos 

livros a grande preocupação não só em auxiliar o professor no cumprimento do 

currículo escolar, mas também em transmitir às crianças lições de civismo, 

educação, higiene e amor a Deus.  
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Das mais distantes regiões do Brasil, a professora Benedicta Sodré 

recebeu incontáveis manifestações de apreço. Ainda em vida, foi laureada com 

inúmeras homenagens: doação de seu nome a um grande número de bibliotecas e 

Clubes do Livro, homenagens da Câmara Brasileira, medalhas de honra ao mérito, 

título de Cidadã, entre tantos outros. Mesmo após sua morte, foi ainda alvo de 

muitas homenagens. 

O valor de sua obra é apreendido pelo destaque que emprestou às 

condições do desenvolvimento infantil, transformando a maneira de aprender e 

ensinar, ajustando-as à psicologia infantil, sem que em nenhum momento se 

descuidasse da formação completa do educando. 

 O seu valor pessoal foi também inestimável, um verdadeiro exemplo de 

vida. Não foi só uma filha exemplar, foi também professora dedicadíssima, mãe 

zelosa, crente fiel e, acima de tudo, uma mulher muito à frente de seu tempo. 

Mesmo sozinha, enfrentou com coragem e ousadia todas as dificuldades, 

desde aquelas impostas pela sociedade extremamente machista da época, até 

aquelas mais cotidianas de sua profissão. Venceu-as todas com um brilhantismo 

balizado sempre pela humildade e confiança em Deus. Assim, segundo o salmista, 

ela também afirmava: �Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei� � 

Salmo. 56-11. 

De modo similar agiu com respeito à educação das filhas, demonstrando 

seu amor pela instrução e pelo progresso. Incentivou-as a cursar faculdade, coisa 

pouco comum na época. Foi assim que Hertha formou-se em Pedagogia (1948), 

Chlóris em Letras Anglo-Germânicas (1949), ambas formadas pela PUC de 
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Campinas; e Isis formou-se professora com apenas dezessete anos de idade (1953) 

pela Escola Normal Dr. Álvaro Guião, em São Carlos. Por obter o primeiro lugar na 

classificação de sua turma, ganhou um prêmio muito cobiçado e valorizado: �Cadeira 

Prêmio�, o que a levou a dedicação exclusiva ao magistério, depois vindo a 

desempenhar a função de coordenadora de ensino. 

Hertha não se casou; Chlóris casou-se em 1953 com Sidney Alexandre 

Terence e teve duas filhas: Elieth e Eleny; Isis casou-se em 1956 com Jácomo 

Vergamini e teve dois filhos: Fernando Celso e Lenise. 

Benedicta faleceu em 1972, mas sua lembrança se mantém viva até os 

dias de hoje. Seus livros, mesmo após a sua morte, continuaram falando muito alto 

daquilo que ela sempre amou: Deus, sua Pátria, sua gente, auxiliando na 

erradicação do analfabetismo do Brasil � sua grande preocupação. Em suma, 

Benedicta Stahl Sodré constitui-se um verdadeiro exemplo de mulher que jamais 

esmorece na luta por um ideal e que confia incondicionalmente em Deus. 

 

3.2. HOMENAGENS RECEBIDAS 

 

Em meio a inúmeras homenagens recebidas por meio de artigos de 

jornais, cartas de ex- alunos, de pais e de professores de todo o território nacional, 

títulos, diplomas de honra ao mérito, nomes de biblioteca, clubes de leitura e escola, 

entre tantas outras. Tendo em vista o número vultoso de homenagens, apresentam-

se, a título de ilustração, algumas organizadas diacronicamente:  
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1964 Título de Cidadã Honorária de São Carlos 
 Homenagem da Câmara Brasileira do Livro: Prêmio Jabuti 
 Homenagem feita pelo Rotaty Club de São Carlos 
1965 Diploma de Honra ao Mérito oferecido pelo Rotary Clube de São Carlos 
 Patrona do clube de Literatura da cidade de Areado: Clube de Lei- 

tura Professora Benedicta Sodré 
1968 Título de Cidadã Honorária sancarlense 
1970 Diploma de Honra ao Mérito oferecido pelo Centro do Professorado Paulista 
1973 Homenagem do Projeto Rondon pela ditosa aplicação de seu método  

neste projeto 
1976 Homenagem da Prefeitura de São Carlos outorgando seu nome a uma rua  

em São Carlos 
1982 Seu nome é perpetuado em uma escola municipal: �Escola Municipal de 

Educação Infantil Benedicta Stahl Sodré� 
1995 Seu nome é homenageado em um Edifício de alto padrão em São Carlos 

 
 

Este trabalho acadêmico, que refaz parcialmente a trajetória da 

educadora Benedicta Stahl Sodré encerra-se como uma contribuição à história social 

de São Paulo, à história da educação brasileira e, de modo específico, à história da 

atuação feminina em São Paulo. De modo especial, este trabalho resvala a trajetória 

de uma mulher, mãe, avó � no âmbito familiar, que também desempenhou funções 

sociais importantes como professora, educadora, pesquisadora da alfabetização e 

autora de livros importantes para a escolarização das crianças. 

Como última instância a que este trabalho recorre, menciona-se o ponto 

de partida e de chegada para a realização de ações relevantes em muitos aspectos 

humanos: a influência religiosa, que, ao lado da inteligência brilhante, da coragem 

infinda, guiou a vontade necessária, a atitude inadiável, a fé inabalável, o coração 

magnânimo de uma mulher que segue como exemplo de caráter reto e modelo a ser 

seguido.  

A tarefa que se redesenha como alvo principal deste trabalho agora 

ganha um lugar especial nesta dissertação. Trata-se da análise da obra de 

Benedicta Sodré, o que será levado a cabo no capítulo seguinte.  

Quadro 1: homenagens recebidas � elaborado pela pesquisadora 
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CAPÍTULO 4 � ANÁLISE FORMAL E CONTEUDISTA DO MATERIAL 

SODRÉ 

 

 
Semeia um pensamento e colherás um desejo; 
semeia um desejo e colherás a ação; 
semeia a ação e colherás um hábito; 
semeia o hábito e colherás o caráter. 

Tihamer Toth     
 

 

Neste capítulo, procede-se à análise do material que compõe a coleção 

Sodré, integrada pelos seguintes itens: Cartilha Sodré - para alfabetização, Primeiro 

Livro Sodré, Segundo Livro Sodré, Terceiro Livro Sodré e Quarto Livro Sodré, 

Carimbos e Cartazes. 

Como foi possível notar a partir da leitura das informações contidas no 

capítulo anterior, a educadora, Benedicta Stahl Sodré, embora fosse muito jovem, 

antes mesmo de se formar professora, ainda aluna do Colégio Piracicabano, já 

ministrava aulas particulares. Sua preocupação com a completa formação do 

cidadão sempre esteve presente em sua vida. Ingressou no magistério público com 

o grande ideal de não só de instruir o aluno, mas também de contribuir para sua 

formação plena, e essas informações podem ser ratificadas a partir da análise que 

se delineia neste capítulo. 

Outro dado relevante, explanado durante o capítulo 2, refere-se aos 

métodos de alfabetização e sua transformação no decorrer dos anos. Eram, no 

passado, morosos e as crianças com dificuldade de aprender quase sempre 

deixavam a escola, por isso Benedicta Sodré sentiu que era necessário criar uma 

maneira mais simples e rápida de alfabetizar, objetivo a que se dedicou com afinco. 
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Seu esposo a incentivou e a auxiliou muito nessa pesquisa. A primeira 

publicação do �processo de alfabetização rápida� deu-se através da revista 

Educação � Órgão da Directoria Geral do Ensino de São Paulo - volume VIII � 

junho/julho de 1932, em cujo veículo Abel de Faria Sodré, em artigo intitulado 

�Alfabetização Rápida�, descreveu o método, dividindo-o em seis partes e 

explanando sua aplicação passo a passo.  

 Em pouco tempo, o método tornou-se nacionalmente conhecido por 

�Processo Sodré de Alfabetização Rápida�, e sua aplicação se tornou 

inquestionavelmente um sucesso absoluto. 

 

 

4. 1. A CARTILHA SODRÉ 

 

Como material de análise apresenta-

se a Cartilha Sodré edição 223 de 1967. A 

Cartilha Sodré, organizada de acordo com o 

Processo de Alfabetização Rápida ou Processo 

Sodré, como ficou mais conhecido, alfabetizou 

gerações e gerações com um enorme sucesso. 

Ela trás no início orientação para o professor, 

exposta de forma simples e precisa para que 

este não sinta dificuldade alguma na aplicação 

de todo processo.  

 

 
Figura 1: Cartilha Sodré, 1967 � 233ª ed. 
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4.1.1. Ordem seguida pela Cartilha Sodré 

 

 

A Cartilha Sodré obedece à 

seguinte ordem de apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

I Parte:  

Segundo a autora esta é a chave do 

processo: estudo das sílabas com a vogal 

�a�. Partindo do todo para as partes serão 

ensinadas todas as sílabas com a vogal a. 

Exemplo: 

 

 

 

Figura 2:  
Ordem seguida pela Cartilha Sodré, 1967  
 

Figura 3: I Parte 
Estudo das sílabas com vogal �a� 
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II Parte: Jogo com as outras vogais:  

1º com a vogal �o�, 2º com a vogal �e�, 3º com a vogal �i�, 4º com a vogal �u� 

Exemplo:    

Nesta fase, a autora impõe uma 

restrição aos hábitos pedagógicos em sala de 

aula, qual seja, evitar práticas do antigo 

método:  

Nunca se escreverá ba, bo, 

be, bi,bu, como no método 

de silabação, porque dessa 

forma o aprendizado 

continuará a trazer as 

mesmas dificuldades que 

apresentam outros métodos, 

pois a criança terá que dominar mais de cem sílabas e não apenas 

20, como no Processo Sodré. (SODRÉ, Cartilha, 1967; p.6). 

 

III Parte: Emprego dos ditongos não-nasalados e vogais juntas 

 Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: II Parte  
 Jogo com as outras vogais 

 

Figura 5: III Parte 
Emprego dos ditongos não- nasalados 
e vogais juntas 
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IV Parte: Emprego do �s�, �r�, �m�, �n� e �l� no final das sílabas: 

 

Não se ensina o nome 

das letras, explica-se 

apenas o som que cada 

uma delas representa, 

quando acrescentada a 

uma das �palavrinhas� já 

estudadas.  

(SODRÉ, Cartilha, 1967; 

p. 7). 

 

 

 

 

 

 

V Parte: Emprego do �r� e �l� 

intercalados: 

 

Ensina-se a função do �r� e depois do �l� em 

sílabas complexas: pra, cra, bra, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: IV Parte 
Emprego do �s�, �r�, �m�, �n�, e �l�             

no final das sílabas  

 

Figura 7: V Parte 
Emprego do �r�, e �l� intercalados  



96 
 

       Emprego do H                Emprego do Z              Diversos sons de X 

 

 

 

 

 

 

VI Parte: Emprego dos ditongos nasalados 

 

Ensinar os ditongos nasalados. Procede-se da mesma forma como 

na Terceira Parte. (SODRÉ, Cartilha, 1967; p.7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 8: Emprego do �H�, �Z� e diversos sons de �X� 
 

  

Figura 9: VI Parte � ditongos nasalados 
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Nota-se que em todas as lições a autora emprega elementos do agrado 

infantil: animais, nomes de brinquedos, guloseimas, entre outros. Usando esses 

recursos, as lições despertam o interesse dos alunos, além de inculcarem-lhes 

valores morais, éticos e religiosos, conduzindo-os ao mundo das letras, sem que 

isso seja para eles uma tarefa árdua e enfadonha.  

 

4.2. REMODELAÇÃO DA CARTILHA SODRÉ 

 

 Sentindo a necessidade de 

mudança, mesmo já estando enferma, 

Benedicta vinha, juntamente com suas filhas, 

remodelando a Cartilha Sodré e o livro 

Primeiras Lições Úteis. No entanto, foi em 

1975, após seu falecimento, que a Cartilha 

Sodré passou a ser publicada já remodelada.  

Quem assumiu essa tarefa foi sua 

filha, também professora e orientadora pedagógica, Isis Sodré Vergamini. Assim 

como sua mãe, Isis também lecionou para as primeiras séries e sempre foi 

considerada excelente professora, sempre muito disputada pelos pais dos alunos, os 

quais chegavam mesmo a procurar a direção da escola para conseguir para seu 

filho uma vaga em sua sala de aula. 

 
Figura 10:  
Capa da Cartilha Sodré remodelada  
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A Cartilha Sodré assim ganhou novo formato, bem maior. Passou a ter 

ilustrações coloridas e atraentes, levando a criança a se sentir mais próxima do seu 

mundo. As figuras lembram desenhos de livros de histórias infantis e desenhos 

animados da época. 

Todas as lições são visualmente agradáveis, com sentenças, palavras e 

sílabas bem destacadas. As sílabas aparecem destacadas em retângulos azuis. Ao 

lado de cada lição foi acrescida uma página contendo escritos para reforço da leitura 

e da escrita, uma vez que essas duas atividades devem caminhar juntas; e 

atividades recreativas atraentes e agradáveis como pintura, desenho, etc. 

Após cada quatro lições da primeira parte, há uma verificação da 

aprendizagem, reforçando, assim, a aprendizagem de toda a matéria já vista. São 

ações previstas para o aluno: ler, escrever, pintar, ligar e completar frases, etc. 

Nessa parte, há ainda uma folha quadriculada com as sílabas já aprendidas, para 

que possa ser recortada e utilizada individualmente. 

 

4.3. RECURSOS COMPLEMENTARES: COLEÇÃO SODRÉ 

 

No método Sodré, há uma preocupação bastante importante com o 

reforço da aprendizagem pelos alunos. Assim, existem estratégias para incentivar a 

aprendizagem do aluno durante o processo, dentre as quais, o uso de carimbos 

didáticos e dos cartazes. 
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4.3.1 Carimbos didáticos 

 

 Toda criança gosta de carimbar. Os 

carimbos Sodré revelam-se um grande incentivo no 

reforço do aprendizado. Eles trazem figuras 

alusivas às lições e à grafia das sílabas chaves. 

        

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Cartazes didáticos 

 

 

Os cartazes contêm a mesma figura 

constante na lição e a grafia da sílaba chave, 

sendo seu colorido muito atraente e alegre. Os 

cartazes devem ser exibidos à medida que as 

lições vão sendo apresentadas, pois a 

visualização constante serve para fixação da 

grafia da sílaba-chave. Os cartazes devem 

permanecer na sala de aula em lugar bem visível 

durante toda a aula. 

 

 

 

Figura 11:  
Caixa dos Carimbos Didáticos 

 

Figura 12: Caixa dos Cartazes Didáticos 
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4.4. PRIMEIRAS LIÇÕES ÚTEIS 

 

Para este estudo foi utilizado o livro 

Primeira Lições Úteis, de 1964, edição número 441. 

Esse primeiro livro constitui uma complementação 

e reforço do aprendizado feito durante o trabalho 

com a Cartilha Sodré. Nota-se, no entanto, que em 

todas as lições a preocupação da autora não foi 

somente em reforçar o aprendizado da leitura, mas 

também transmitir, por meio de textos interdisciplinares, conhecimentos úteis que 

contribuam para a formação completa do aluno: civismo, moral, alimentação, 

higiene, saúde, etc. Todas as lições possuem, ao final, um versinho, uma frase 

contendo algum ensinamento, e um trabalho recreativo. A fim de elucidar e 

exemplificar o que foi dito, reproduzimos, a seguir, uma das lições contidas nesse 

primeiro livro: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13:  
Capa do livro: Primeiras Lições Úteis 
 

 Figura 14: lição ilustrativa 
Lição de número 42 do livro Primeiras Lições Úteis, p.78 e 79. 
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4.4.1. Remodelação do livro �Primeiras Lições Úteis�: Primeiro Livro Sodré 

Para a análise proposta, selecionou-se o livro Primeiras Lições Úteis, 

edição número 411, de 1964.  

A preocupação com a qualidade do 

ensino foi o mote para que a autora nunca 

reconhecesse o seu manual como definitivo. 

Nota-se essa preocupação na reformulação que 

empreende, juntamente com suas filhas. Nessa 

reformulação, reestrutura unidades para atender 

a mudanças pedagógicas vigentes na época. 

Para tanto, fizeram um estudo 

minucioso do plano geral da obra, de seus 

objetivos, do efeito educativo previsto para cada lição, bem como análise do 

vocabulário, tornando, assim, cada lição mais atraente. 

No início desse livro, a autora esclarece ao leitor como as lições foram 

cuidadosamente preparadas para completar, com qualidade, o aprendizado de 

leitura: 

O Primeiro Livro Sodré vem ampliar a aprendizagem, fazendo uma 

revisão sistemática das dificuldades ortográficas e auditivas 

porventura encontradas durante o processo inicial da alfabetização. 

Essa revisão corrigirá possíveis deficiências e consolidará o ensino 

em toda sua extensão. 

Os textos deste livro foram cuidadosamente preparados para 

proporcionarem uma leitura recreativa, informativa e formativa, bem 

ao nível do aluno. (SODRÉ, 1979; p.7) 

 

Figura 15:  
Capa do livro: Primeiro Livro Sodré. 
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Foram acrescentados, ao lado de cada lição, exercícios para verificação 

da compreensão do texto. Pode-se observar, mais uma vez, em todas as lições, que 

a preocupação da autora continuou sendo o reforço do aprendizado da leitura e, 

concomitantemente, a transmissão de conhecimentos importantes para a formação 

do verdadeiro cidadão. 

 

 

4.5. OUTROS LIVROS DA COLEÇÃO SODRÉ PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO 

 

 

 

 

 

Os livros Sodré são de natureza instrumental e apresentam um plano 

geral muito bem concebido. Os textos constituem-se de uma série de leituras para 

as escolas primárias. Cada volume apresenta preocupação com o conteúdo 

educacional, valendo-se das leituras para expandir o tema, despertar interesses 

cívicos e morais, além do lazer e dos interesses imediatos das próprias crianças. 

Para a autora, a leitura não se trata de mera atividade mecânica de 

decifração de sinais, mas, sim, de uma atividade que deve suscitar interna e 

individualmente um sentimento e um pensamento estruturado, para que a linguagem 

   

Figura 16: Livros da Coleção Sodré 
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escrita não se opere em um plano diferente da linguagem oral, da qual se origina e 

para qual fornece os elementos de constante enriquecimento. 

Da mesma forma que as lições prevêem um crescente de dificuldades, 

também o conjunto dos livros foram elaborados num crescente de aprendizado, a 

partir dos conhecimentos anteriormente adquiridos, coordenados com os programas 

de ensino das várias matérias exigidas durante o período. 

Assim, em todos os volumes preconiza-se que o exercício constante da 

leitura proporciona interpretações mais maduras em áreas distintas do 

conhecimento, envolvendo os fenômenos naturais do ambiente, os fatos da história 

nacional e as instituições sociais, bem como grandes fatos do universo, quadros da 

luta do homem com a natureza selvagem, enfatizando o desdobramento da 

atividade humana no aproveitamento das riquezas naturais e inculcando o conceito 

de dever e direito do ser humano. 

De caráter intensamente nacionalista devido ao contexto sócio-político em 

que foi concebido, o material Sodré apresenta várias colorações regionais 

valorizando a natureza. Além dos conhecimentos culturais, seu conteúdo é 

permeado por valores humanos emanados do amor a Deus, à família e ao próximo, 

além de exaltar o trabalho como fonte de engrandecimento do ser humano. 

A concatenação das leituras e entretenimento com o fito de despertar o 

interesse e aguçar a curiosidade das crianças propicia um grande desenvolvimento 

de vocabulário e, concomitantemente, um desenvolvimento intelectual. Essas 

intenções são explicitadas logo nas páginas iniciais: 
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Que os livros da �Coleção Sodré� possam contribuir não só para 

combater o analfabetismo, mas ainda para formar cidadãos dignos, 

que honrem a Deus, à Pátria e à Família, é a única recompensa que 

desejo.                             

Benedicta Stahl Sodré (SODRÉ, 1967; p.8) 

 

Suas preocupações materializam-se na composição de suas lições e na 

organização de seus volumes, o que permite afirmar que a contribuição da autora 

para o engrandecimento intelectual e moral da nação, através da formação de 

homens dignos e tementes a Deus, teve grande relevância para o Brasil de então. 

Neste capítulo, apresentou-se uma análise formal e conteudista dos 

materiais produzidos por Benedicta Sodré, com o fim de compreender não somente 

os pressupostos que subjaziam à organização interna da obra, mas ainda o 

planejamento da série em termos de constituir uma continuidade na aprendizagem. 

Ao final, pode-se constatar que o material no conjunto ligava-se também pela 

formação de valores humanos, o que merecerá um capítulo inteiro para o 

processamento de uma análise mais vertical, conforme segue. 
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CAPÍTULO 5 � ANÁLISE TEMÁTICA DO MATERIAL SODRÉ 

 
Educai as crianças e não será preciso castigar os 
homens.  

Pitágoras 

 

Neste capítulo, tendo em vista as exigências decorrentes da análise 

desenvolvida no capítulo anterior, elabora-se uma análise verticalizada nas 

variações temáticas que compõem o material Sodré. Justifica-se que, somente por 

meio de uma incursão temática, é que se pode alcançar os valores ideológicos que 

subjazem às escolhas feitas por Benedicta Sodré durante a elaboração do material. 

Ressalta-se a importância da identificação desses valores durante a 

análise da obra. Identificando-os, compreende-se a obra dentro de sua época e 

reconhece-se, então, seu valor enquanto material pedagógico e social. Como forma 

de sistematizar essa leitura decorrente da análise, organizou-se uma tabulação que 

prioriza a recorrência temática. 

É certo que a religião sempre influenciou o ser humano, exercendo 

importante papel como agente de mudança social. Assim, Benedicta Stahl Sodré, 

uma mulher de formação cristã, encontrou, tanto na religião como na educação, o 

campo fértil para plantar suas sementes e difundir seus ideais. Sendo assim, não se 

pode analisar o Material Sodré sem nele reconhecer os valores protestantes; da 

mesma maneira, não será possível avaliar a questão educacional para sua autora, 

sem analisar o que lhe era intrínseco: a ética protestante e seus valores. 
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5.1. BREVE REFLEXÃO SOBRE OS VALORES PROTESTANTES 

 

A necessidade de educar é bíblica. O verbo ensinar, com a finalidade de 

instruir, educar, aparece cento e uma vezes nas Escrituras14. Dentre todos os 

Provérbios de Salomão, talvez este seja um dos mais conhecidos: �Ensina a criança 

no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele� 

(Provérbios 22.6).  

Foi o Calvinismo quem trouxe a idéia de que as habilidades humanas 

(música, comércio, etc.) deveriam ser percebidas como dádiva divina, e por isso 

incentivadas, pois até então todo tipo de trabalho era visto como sendo um castigo 

de Deus ao homem e, portanto, muito desvalorizado e rejeitado.  Em sua obra Elogio 

à Loucura, Erasmo critica a postura da igreja e relata que: 

 

Os monges consideram não saber ler um sinal de sanidade. Zurzam 

os salmos nas igrejas como asnos. Não entendem uma só palavra do 

que dizem, mas imaginam ser o som agradável aos ouvidos dos 

santos. Os frades mendicantes fingem assemelhar-se aos Apóstolos, 

mas não passam de vagabundos imundos, ignorantes e ousados. 

(ERASMO DE ROTERDAN apud DOWNS, 1969, p. 16) 

 

A ênfase central da fé protestante reformada está na teologia 

propriamente dita, a doutrina de Deus, acentuando a plena soberania de Deus em 

todas as coisas � na criação, na providência e, acima de tudo, na redenção. 

                                                 
14 Apurado pela pesquisadora em �Chave bíblica� Edição Revista e Atualizada no Brasil da Tradução de João 

Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2001, p.171. 
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A doutrina da fé protestante reformada resulta inevitavelmente em uma 

ética individual e social, de contornos bem definidos. Isso ocorre porque Jesus Cristo 

é o Senhor e, dessa maneira, todas as áreas da vida devem refletir o Seu senhorio e 

a Sua vontade. Em conexão com essa ética, os protestantes reformados também 

têm uma visão missionária própria, isto é, visar não somente a anunciar as boas 

novas, mas a fazer discípulos e a reformar a sociedade. A norma suprema de fé e o 

critério pelo qual se deve aquilatar toda e qualquer experiência religiosa é sempre a 

Escritura. 

A preocupação com um ensino adequado e eficaz sempre foi uma 

constante no âmbito cristão. Martinho Lutero, em uma carta dirigida aos prefeitos 

das cidades alemãs, expressou a importância da educação, que viria a nortear e 

caracterizar os protestantes. Segundo ele, não há nenhuma outra ofensa visível que, 

aos olhos de Deus, seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão 

duro quanto negligenciar a educação das crianças. 

Essa consideração do cristão pela educação talvez tenha origem em 

Gênesis 1.28, em que o ser humano é solicitado a nominar e comissionado a 

dominar a criação, pois ele não poderia dominá-la se não a conhecesse. Outro ponto 

a ser levantado é o seguinte: os cristãos crêem que as pessoas se diferenciam dos 

animais não por estarem �mais adiantadas na escala evolutiva�, mas em sua 

essência e por desígnio divino. Destarte, um dos aspectos mais nobres da 

semelhança de Deus com o homem é a capacidade de pensar. 

De fato, a educação é tão importante na vida do cristão que, até hoje, a 

fórmula de batismo dos protestantes reformados requer �dos pais� que trazem sua 

criança à cerimônia a promessa de que a ensinarão a ler, para que possa 
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compreender por si as verdades de Deus, reveladas em Sua Palavra e transmitidas 

por meio da linguagem escrita através das gerações. 

Posto isto, pode-se assegurar que há indissolúveis elos entre a ética 

protestante e a educação. Na opinião de Garrisson (1986), os reformados são 

pesquisadores de novos ensinos, apaixonados pela pedagogia, criando novos 

modelos pedagógicos, às vezes revolucionários. 

 

5.2.  VALORES DO MATERIAL SODRÉ 

 

O Material Sodré, totalmente pautado em pressupostos cristãos, sendo 

por excelência renovador, aponta o alto valor de Benedicta Stahl Sodré para a 

educação brasileira. Pode-se, assim, afirmar que não só seu método de 

alfabetização apresenta inestimável contribuição para a erradicação do 

analfabetismo, mas também todos os seus livros com textos cuidadosamente 

preparados obtiveram total receptividade e enorme estima dos educadores, pais e 

dos próprios alunos. 

No intuito de conferir maior objetividade à análise, podem-se selecionar 

documentos que referendam a avaliação tecida. Trata-se de inúmeras cartas 

catalogadas como parte da correspondência passiva da autora e de entrevistas 

realizadas com professores que utilizaram este material15. 

                                                 
15  - Uma amostra contendo itens da correspondência passiva da autora e parte das entrevistas transcritas, integra 
este volume como anexos. 
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Com relação à organização dos livros, nota-se que seguem a um padrão 

do programa educacional vigente na época, que tematicamente pode ser traduzida 

pela busca em despertar o interesse das crianças, desenvolvendo o amor a Deus, à 

família e à Pátria. Ensinava-se, com isto, o cultivo da solidariedade e do amor ao 

próximo, incentivando o amor ao trabalho, ao estudo, e o respeito aos mestres, 

inculcando amor à natureza e aos animais; enfim, formando o verdadeiro cidadão 

inteiramente apto a enfrentar as situações cotidianas, a lutar pelos seus objetivos e a 

vencer honestamente. 

Exemplo de complementação de lição: 

 Através deste exemplo pode-se 

observar com mais nitidez a ênfase dada 

pela autora aos valores morais, éticos, 

culturais e artísticos, bem como sua 

preocupação com a saúde, cultivo de 

bons hábitos, responsabilidade, etc. 

Temas que buscamos abordar com a 

discussão articulada na seção seguinte. 

 

 

 

 

 

     

Figura 17: Exemplo de complementação de lição 
3º Livro Sodré, lição nº28. 
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5.3. TEMAS MAIS RECORRENTES DOS VALORES TRANSMITIDOS 

 

Como foi possível notar na análise desenvolvida até o presente momento, 

os livros da Coleção Sodré foram pautados por uma preocupação muito grande com 

a verdadeira e total formação do indivíduo. 

Em todos os textos são destacados valores que propiciam imensa 

importância para formação do educando, como: sentimento nacionalista, respeito às 

tradições, à família e a Deus, respeito à natureza e aos animais, amor ao trabalho e 

ao estudo, entre tantos outros. Isto a própria autora deixa claro ao escrever em seu 

prefácio o seguinte: 

 

Como os livros didáticos primários são os únicos que penetram em 

muitos dos lares brasileiros, preparei cuidadosamente as lições do 

1º, 2º, 3º e 4º Livros Sodré, visando não apenas a recrear a criança, 

mas ainda a despertar nela os sentimentos de verdadeiro 

patriotismo, respeito às autoridades e às leis, amor ao trabalho e ao 

próximo. (Nota da Autora � 2º Livro Sodré, 1967 � 290ªed.) 

 

Tentando ressaltar os principais enfoques, segundo a tábua de valores 

adequados para cada idade, os temas mais recorrentes em cada livro foram 

sintetizados na forma de tabelas. Ainda no intuito de organizar os dados, para uma 

melhor compreensão, foram catalogados os principais valores depreendidos nos 

textos por assunto. Os valores depreendidos foram os sete seguintes, que depois 

constarão na tabela em que se analisa a recorrência dos mesmos tendo em vista o 

recorte temático: 
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a. Brasilidade � valor depreendido de passagens em que a autora dá relevo ao amor 

à pátria, ao orgulho de ser brasileiro, ao civismo, à valorização de vultos históricos; 

enfim, da história do Brasil. 

b. Valores Culturais � valor depreendido de lições em que autora seleciona o gênero 

textual poesia, em que tarefas que exijam trabalhos manuais, além das lições que 

pressuponham reflexões interdisciplinares.  

c. Amor � valor depreendido de passagens em que a autora enfatiza o amor a Deus, 

o amor à família e o amor ao próximo.  

d. Valorização do rural � valor depreendido de passagens em que a autora lida com 

temas ecológicos, despertando o amor, o cuidado e o respeito à natureza e aos 

animais. 

e. Virtudes � valor depreendido de passagens em que a autora faz uma apologia 

contra os vícios em geral, enaltecendo virtudes, como: honestidade, obediência, 

respeito, responsabilidade, etc. 

f. Trabalho � valor depreendido de passagens em que a autora valoriza toda e 

qualquer espécie de trabalho honesto e também o incentivo e a valorização à 

educação e instrução, inculcando que trabalho é bênção e não castigo.  

g. Educação sanitária � valor depreendido de passagens em que a autora lida com 

as noções de saúde, cuidados pessoais, higiene, incentivo à alimentação saudável e 

natural. 

 



112 
 

Observem-se os resultados da análise com base nessas categorias 

descritas dos valores que subjazem às lições e atividades do material Sodré: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Numa primeira e mais geral avaliação do quadro, nota-se que os valores 

descritos marcam presença em todos os livros, variando apenas no que se refere 

aos temas específicos. Assim, a título de ilustração, analisa-se a relação entre tema 

e número do volume distribuídos numericamente com relação ao valor amor. É 

possível, então, notar que os temas relativos à família já aparecem desde o primeiro 

NÚMERO DE LIÇÕES ONDE SÃO CITADOS OS VALORES 

    
LIVROS 

  
PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO 

AMOR 8 14 31 45 

A DEUS 0 6 14 20 

À FAMÍLIA E AO PRÓXIMO 8 8 17 25 

BRASILIDADE 25 59 33 45 

CIVISMO 20 30 24 31 

VULTOS HISTÓRICOS 5 15 4 8 

HISTÓRIA DO BRASIL 0 14 5 6 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA 20 12 17 12 

NOÇÕES DE SAÚDE, 

ALIMENTAÇÃO E HIGIENE 
20 12 17 12 

VALORIZAÇÃO DO RURAL 20 19 25 24 

NATUREZA 13 14 17 17 

ANIMAIS 7 5 8 7 

VALORES CULTURAIS 28 36 23 26 

POESIA 0 7 9 16 

TRABALHOS RECREATIVOS 28 29 14 10 

VIRTUDES 8 6 27 40 

RESPEITO, HONESTIDADE, 
OBEDIÊNCIA E 

RESPONSABILIDADE 
8 6 27 40 

TRABALHO 15 14 17 17 

EDUCAÇÃO 4 0 0 0 

INSTRUÇÃO 11 14 17 17 

 Tabela:1 � valores mais citados - Elaborada pela pesquisadora 
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volume, enquanto o amor a Deus somente ganha espaço a partir do segundo 

volume. Em ambos, contudo, há gradativamente uma ampliação do espaço 

destinado a cada tema. 

Visto que, todos os valores inicialmente catalogados foram encontrados em 

todos os livros da Coleção Sodré, criou-se outra tabela contendo o resumo geral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nessas tabelas, elaboraram-se gráficos para visualização 

estatística, com o intuito de analisar as motivações das grandes recorrências: 

 

 

 

 

 

 
RESUMO GERAL POR LIVRO - COLECAO SODRE 

     
LIVROS VALORES 

TRANSMITIDOS PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO 

AMOR 8 14 31 45 
BRASILIDADE 25 59 33 45 
EDUCAÇÃO 

SANITÁRIA 
20 12 17 12 

VALORIZAÇÃO 

DO RURAL 
20 19 25 24 

VALORES 
CULTURAIS 

28 36 23 26 

VIRTUDES 8 6 27 40 
TRABALHO 15 14 17 17 

 
Tabela:2 � resumo geral por livro - Elaborada pela pesquisadora 
 

  
Gráfico 1 
- porcentagem dos valores existentes 
 no Primeiro Livro Sodré 
- elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 2 
- porcentagem dos valores existentes 
 no Segundo Livro Sodré 
- elaborado pela pesquisadora 
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Amor � seu porcentual subiu gradativamente de 7% no primeiro livro para 22% no 

quarto livro, acompanhando a evolução da criança no entendimento desse 

sentimento. 

Brasilidade � foi o valor mais forte encontrado, notando-se um destaque acentuado 

no segundo livro. 
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Gráfico 5 � resumo geral dos valores mais citados - elaborado pela pesquisadora 
 

Gráfico 3 
- porcentagem dos valores existentes 
 no Terceiro Livro Sodré 
- elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 4 
- porcentagem dos valores existentes 
 no Quarto Livro Sodré 
- elaborado pela pesquisadora 
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Educação sanitária � encontra-se mais acentuado no primeiro livro, provavelmente 

para inculcar na criança as noções de higiene necessárias nessa fase da vida. 

Valorização do rural � manteve-se praticamente estável nos quatro livros, lembrando 

a importância da agricultura. 

Valores culturais � foi o valor mais destacado no primeiro livro, diminuindo 

gradativamente até o quarto livro. 

Virtudes � no terceiro e quarto livros, pode-se perceber um aumento significativo de 

ocorrências, denotando a importância de se reforçarem os valores morais na 

criança. 

Trabalho � presente de forma igualitária nos quatro volumes, demonstrando a 

preocupação da autora em consolidar a importância desse valor na mente das 

crianças. 

Nota-se que o sentimento de brasilidade está presente em todos os 

livros da Coleção Sodré, aparecendo como o principal valor. No segundo livro, esse 

sentimento subjaz a quase 60% das lições, visto que, de acordo com o programa de 

ensino, nesse período iniciam-se os ensinamentos de história do Brasil. Assim 

sendo, a autora procura imprimir na criança, desde cedo, amor e respeito à Pátria. 

Esse valor volta ao auge no Quarto Livro, junto com a valorização do amor, a fim de 

inculcá-los no pré-adolescente, pois esses são sentimentos que nessa fase da vida 

passam a ser de grande questionamento.  

 Podem ser apontados dois fatores como os responsáveis por tal 

recorrência: em primeiro lugar, o contexto sócio-político, já descrito em capítulo 
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anterior desta dissertação, em que se explanou o período histórico. Consonante às 

idéias e aos pensamentos que circulavam no início do século XX, havia o patriotismo 

exacerbado, refletindo-se em toda a vida cotidiana, incluindo-se especialmente a 

escola e seus materiais didáticos. 

Essas observações confluem com as idéias de Nagle, que, em sua 

análise, concluiu que a educação foi a porta de entrada para a transmissão desse 

valor: 

[...] a doutrinação iniciada no campo da educação escolar repercutiu, 

na época, muito mais do que quaisquer outras. (NAGLE, p.44) 

 

 

O segundo fator a ser considerado está intrinsecamente ligado ao 

primeiro: provavelmente a brasilidade exacerbada apresentada pela autora poderia 

se dar em decorrência de sua ascendência germânica. Dado ao imenso fervor 

patriótico que fervilhava no momento, os filhos dos imigrantes buscavam 

ardorosamente a afirmação da cidadania brasileira. Com isso, Benedicta Stahl Sodré 

procurava demonstrar que era brasileira não apenas por ter nascido em solo 

brasileiro, mas ainda, pelo engajamento patriótico de sua obra. Nesse sentido, leiam-

se os seguintes versos apresentados pela autora: 

 

Boa terra! Boa terra! 

É a minha Pátria formosa! 

Como é bom eu ter nascido 

Nesta Pátria gloriosa! 

Ao meu Brasil adorado 

Toda a minha gratidão. 

Salve! Salve, minha Pátria, 

Pátria do meu coração. (Primeiras Lições Úteis, p.110) 
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No que tange aos valores culturais, num sentido mais amplo 

representados pelas atividades ligadas à criação e à difusão das belas-artes, 

espera-se que seja depreendida da aplicação do conhecimento humano no 

desenvolvimento de atividades voltadas à concretização de um ideal de beleza e 

harmonia ou à expressão da subjetividade humana. Esses valores se mantêm na 

média de 30% em todos os livros da coleção.  

Tendo em vista a visão holística que se pretende à formação do indivíduo, 

os livros da Coleção Sodré privilegiam a interdisciplinaridade através de atividades 

bem diversificadas: leitura e interpretação do gênero textual poesia, não somente 

por meio de textos de poetas famosos, mas ainda de autores quase desconhecidos, 

além daqueles de própria autoria; trabalhos manuais, feitura de desenhos ou 

pinturas, com estímulo à composição de redações descritivas ou subjetivas, entre 

outros tantos elementos dinâmicos e imprescindíveis para um despertar cultural. As 

súmulas biográficas de grandes personagens despertavam o gosto pela cultura, 

estimulando as crianças a se tornarem grandes cidadãos. Ao final de cada lição, 

havia um glossário que enriquecia sobremaneira o vocabulário. 

No que se refere ao amor, um dos mais nobres e abrangentes 

sentimentos cunhados por Deus, conforme pode ser lido nas Sagradas Escrituras: 

�Deus é amor�. No entanto, com o passar dos anos, através da acentuada 

competitividade gerada pela vida, essa sensibilidade vai se extinguindo. Tendo 

ciência disso, a autora foi majorando a quantidade de lições que continham esse 

valor a fim de providenciar reflexões mais profundas e também inculcar esse valor 

nos leitores. No Quarto Livro Sodré, destinado a adolescentes, fase de extrema 

contestação e de enorme necessidade de auto-afirmação, as lições foram 
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elaboradas com vistas a cada vez mais valorar o amor em todos os seus aspectos. 

Assim, nesse livro, o amor torna-se, junto com o sentimento de brasilidade, o 

principal foco da autora.  

 

O amor fraternal é um elo 

Que entrelaça os corações, 

Tornando o lar doce ninho,  

Cheio de alegres canções. (3º livro SODRÉ, p.44) 

 

Em se tratando da valorização do rural, notemos que, no excerto contido no 

terceiro livro e reproduzido a seguir, há a correlação entre as ações típicas dos pássaros 

e as atitudes esperadas para o leitor:  

 

Como os pássaros façamos: 

Despertemos a cantar; 

Ao bom Deus agradeçamos 

Nosso pão e nosso lar. (3º livro SODRÉ, p.38) 

 

Todos os livros da Coleção Sodré despertam a curiosidade do aluno para 

a observação do seu próprio ambiente, de seu cotidiano, enfatizando o amor e o 

cuidado que se deve ter com as plantas e com os animais.  Por meio do exame dos 

textos contidos nas lições, verifica-se a nítida intenção de Benedicta Sodré em 

rememorar ao leitor os valores e benefícios de um Brasil ainda muito rural.  

Essa seleção de textos e priorização de valores provocam a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar sua preservação e 

utilização sustentável dos seus recursos, contribuindo para o desenvolvimento de 

uma consciência crítica. Muito antes de o respeito à ecologia tornar-se um modismo 
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e, depois uma necessidade premente, os livros da Coleção Sodré procuraram 

despertar a consciência para o fato de que o ser humano é parte integrante e 

indissociável do meio ambiente. Atuou no sentido de superar a visão 

antropocêntrica, que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo, 

atribuindo menor importância à natureza, da qual é parte.  

Foi somente em 27 de Abril de 1999 que a eucação ambiental tornou-se 

lei. A Lei N° 9.795 � Lei da Educação Ambiental, em seu Artigo 2° afirma:  

 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal.  

(Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/leiambiental/home.htm> e 

<http://br.geocities.com/ambientche/as_17.htm> Acesso em: 12/11/2007).  

 

Estando em sintonia com a exaltação nacionalista de seu tempo, também 

marcou posição alinhada com as necessidades futuras, da preservação da ecologia 

e da auto-sustentabilidade. Destarte, Benedicta Stahl Sodré revela-se uma mulher 

muito a frente do seu tempo. 

Colocando em foco a educação sanitária e levando-se em consideração 

as necessidades de saneamento da época de lançamento desses materiais 

didáticos, é possível constatar que um Brasil rural, em vias de ter erigida sua infra-

estrutura urbana, é a motivação de que a educadora lança mão como proposta de 

reflexão em seus manuais. 

As preocupações da autora com a higiene e a saúde eram, na verdade, 

preocupações de sua época. A criança, convivendo diretamente com a natureza, ou 
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em ambientes ainda inóspitos, geralmente anda descalça, não tendo consciência de 

que microorganismos poderiam afetar sua saúde.  

Hábitos simples, como lavar as mãos antes das refeições, são algumas 

lições transmitidas nos manuais. Assim, noções básicas de higiene, alimentação e 

saúde - assuntos que bem provavelmente seus pais também desconhecessem, 

eram enfatizados. 

Um dos pontos que a autora sempre procurou frisar é que todo vício é um 

mal à saúde, especialmente fumar e beber, vícios recorrentes nas camadas mais 

simples da população. Nas lições, também é incentivada a alimentação saudável, 

rica em frutas, legumes e leite. Em sua visão, uma criança bem alimentada, com 

bons hábitos de higiene e sem vícios seria certamente um cidadão feliz, pois, 

segundo a própria autora afirma: �a saúde é a chave da felicidade� (2º livro SODRÉ, 

p.88). 

Mãos limpas, sempre limpinhas, 

Toda a criança terá, 

Quando souber que a limpeza 

Somente bem lhe fará (2º livro SODRÉ, p.105) 

 

As virtudes
16

 também integram o rol das preocupações de Benedicta 

Sodré, que considera que sem elas não se podem formar cidadãos: �Segui os bons 

exemplos� (Primeiras Lições Úteis, p.88). Dessa forma, às virtudes foram destinadas 

muitas páginas dos livros didáticos da autora, em especial nos dois últimos.  

                                                 
16 Entende-se por virtude toda forma de agir que enobrece o ser humano, uma disposição em fazer o bem.  
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A autora buscou, através de textos bem formulados, mostrar ao discente 

que toda boa obra traz inúmeros benefícios à pessoa: �quem o bem faz, para si o faz 

e quem o mal faz, também para si o faz� (4º livro, p. 158). Com isso, fez uma 

apologia contra todo o tipo de vício e de atitudes desonestas ou ações relacionadas 

à maldade. É o que se observa no seguinte trecho, selecionado a título de ilustração: 

 

O egoísmo não é nobre 

E torna a gente feiosa, 

É encantadora a criança 

Liberal e carinhosa. (4º Livro Sodré, p.80) 

 

Por fim, o trabalho torna-se questão central como forma de enobrecimento 

do homem, como se pode ler nos trechos seguintes:  

 

O trabalho afasta de nós a tristeza e a miséria. (2º livro SODRÉ, 

p.139) 

 

Trabalhe sempre assim alegremente, 

Que os bons hão de te dar sempre agasalho,  

hás de ter uma vida independente,  

e Deus abençoará o teu trabalho. (3º livro SODRÉ, p.22) 

 

Se examinarmos cuidadosamente a causa dos maus pensamentos, 

das tristezas, dos sofrimentos e misérias deste mundo, veremos que 

o responsável por tudo isto é a falta de ocupação. 

Não desperdicemos as horas e minutos da nossa vida, pois eles são 

curtos e passam rapidamente. 

Sejamos úteis na vida, trabalhemos sempre, mas trabalhemos com 

amor, pois só assim teremos alegria e poderemos dormir tranqüilos, 

porque cumprimos o dever. (4º livro SODRÉ, p.90) 
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Segundo Benedicta Stahl Sodré, �tudo de belo e de bom que temos e 

gozamos é fruto do trabalho� (4º livro SODRÉ, p.89). Por essa razão, a falta de 

ocupação é associada em sua obra a sentimentos de tristeza e também a efeitos 

indesejados, como a pobreza e intranqüilidade.  

Neste capítulo, procedeu-se a um estudo verticalizado das correlações 

existentes entre temas, valores e lição planejada. Seguindo esse caminho, foi 

possível verificar que sete valores são enfatizados em várias áreas de 

conhecimento, quais sejam: amor, brasilidade, educação sanitária, valorização do 

rural, valores culturais, virtudes e trabalho. 

Ligados a esses temas mais gerais, identificaram-se subtemas 

recorrentes. Assim é que ligados ao amor, reconheceu-se a alta recorrência 

associada ao amor à família, a Deus e ao próximo; ao tema da brasilidade ou do 

nacionalismo, identificou-se alta recorrência dos subtemas civismo, vultos históricos 

e história do Brasil; ao tema da educação sanitária, subtemas de saúde, alimentação 

e higiene estiveram altamente correlacionados; ao tema da valorização do rural, 

privilegiaram-se subtemas relativos à natureza e ao papel dos animais; ao tema dos 

valores culturais, explorou-se, sobretudo, o gênero textual da poesia, mas também 

pôde-se tratar das habilidades manuais e trabalhos recreativos;  ao tema das 

virtudes, correlacionaram-se fortemente o respeito, a honestidade, a obediência e a 

responsabilidade; ao tema do trabalho, finalmente, estiveram associadas a 

educação e a instrução mais global. 

Buscando a motivação para essas priorizações temáticas e de valores 

sociais, verificou-se que as priorizações nos livros derivam do próprio ambiente e 

necessidades do Brasil da primeira metade do século XX. A expansão populacional, 
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a urbanização, o plano geral de saneamento e a mudança de hábitos anteriormente 

rurais exigiam um novo modelo, que foi disseminado pela escola. Foi, como se 

verifica na história da evolução brasileira, um componente que acertadamente 

alinhou as necessidades de um povo, de um tempo e de um espaço físico aos 

desdobramentos já previstos como efeito de uma educação mais global. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações de um indivíduo tenaz em favor de seus semelhantes têm se 

mostrado, ao longo da história, capazes de mudar o rumo de toda uma sociedade. A 

vontade, a fé a retidão de caráter depreendidos das atitudes e ações podem se 

transformar em grandes lições de vida.  Foi o que mostrou este trabalho, que tomou 

como alvo de análise as ações empreendidas pela educadora Benedicta Stahl 

Sodré, em especial no que se refere ao ensino básico.   

O objetivo mais específico desta dissertação era depreender os temas e 

valores que pudessem estabelecer um paralelo com as crenças e atitudes da 

educadora por meio da análise do Material Sodré, incluindo a Cartilha Sodré e os 

volumes de material pedagógico. Entretanto, percebeu-se que percorrer esse 

caminho pressupunha algumas incursões estratégicas pelo ambiente histórico 

circundante, pela história do indivíduo e pelo reconhecimento da trajetória da 

educação brasileira. Com o fim de atender a essas necessidades, planejou-se esta 

dissertação em cinco capítulos organizados como segue. 

No primeiro capítulo, recolheram-se e organizaram-se informações que 

permitissem reconstruir o panorama histórico brasileiro. Refez-se, assim, 

sinteticamente um quadro que permitiu vislumbrar o comportamento brasileiro diante 

da consolidação da República (1891-1894), e que ofereceu condições de reconhecer 

a trajetória pregressa de um movimento e demanda educacional posterior. Mas esse 

quadro não estaria completo se não se impusesse a dinâmica típica do período, o 

que foi feito por meio da apresentação das forças presentes na sociedade de então, 
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bem como das correntes ideológicas num recorte bastante interessante, que, ainda 

que não representasse a totalidade das manifestações que ocorreram no início do 

século, compôs um quadro suficiente para a compreensão da ebulição social vivida 

no período sob análise.  

Essa dinâmica social foi, no capítulo segundo, retomada num ambiente 

mais restrito dedicado à educação por meio dos encaminhamentos adotados na 

Primeira República e, depois, na Era Vargas. Com esse pano de fundo, foi trazido à 

luz um método inovador de ensino, aquele derivado das escolas protestantes. Ainda 

nesse capítulo, é levado a cabo um cotejo estratégico entre os variados métodos de 

alfabetização desenvolvidos ao longo dos tempos no Brasil. Chega-se, assim, ao 

método Sodré, que prioriza a formação holística, colocando o indivíduo em sintonia 

com os avanços sociais num despertar do sentido estético e na descoberta de 

valores morais e éticos.  

No capítulo terceiro, recompõe-se a história de vida de Benedicta Sodré, 

a partir de documentos derivados de seu acervo pessoal, bem como a partir de 

elementos depreendidos nos materiais por ela produzidos. Composta a biografia, 

verifica-se a tônica de uma vida que culmina com a mudança da vida do outro; com 

a atuação e trajetória de uma mulher, mãe, avó, que, não se ressentindo da tripla 

jornada, ainda assume a responsabilidade social de professora, educadora, 

pesquisadora da alfabetização e autora de livros importantes para a escolarização 

das crianças. 

No quarto capítulo, procedeu-se à análise do material Sodré tanto em seu 

aspecto formal (a maneira como organizou as lições e a seqüência de lições), 

quanto em seu aspecto conteudista (priorizações e encadeamento de conteúdos 
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escolares adequados à faixa etária do aluno). Por meio dessa análise, 

compreendeu-se que o material no conjunto ligava-se também pela formação de 

valores humanos, o que mereceu um capítulo inteiro para o processamento de uma 

análise mais vertical do assunto. 

Por fim, no capítulo quinto, tendo em vista as exigências decorrentes da 

análise desenvolvida no capítulo anterior, elaborou-se uma análise verticalizada das 

variações temáticas que compunham o material Sodré. Esperava-se que somente 

com a incursão temática seria possível identificar valores ideológicos que 

subjazeriam às escolhas feitas por Benedicta Sodré durante a elaboração do 

material, o que de fato sucedeu. 

Identificados os valores, compreendeu-se a obra dentro de sua época e 

reconheceu-se, então, seu valor enquanto material pedagógico e social. Sete temas 

mais gerais destacaram-se e vinculados a eles subtemas bastante recorrentes 

durante toda a coleção, quais sejam: amor, brasilidade, educação sanitária, 

valorização do rural, valores culturais, virtudes e trabalho.  

Analisando os subtemas vinculados, ficou nítida a sintonia com a 

realidade circundante e a forte atuação de valores derivados da formação da 

educadora. O respeito é a palavra básica que parece ligar todos os temas e 

subtemas. Assim, a convivência social pacífica e ajustada aparece em cada item 

para a formação de um cidadão temente a Deus, respeitoso com a família e solidário 

com seus semelhantes (Amor); um cidadão que demonstrasse o respeito pelo seu 

espaço de convivência por meio de aspectos nacionalistas, como ações de 

civilidade, de respeito aos seus antepassados e à trajetória de sua nação 

(Brasilidade); um cidadão com respeito a si e aos seus, em sintonia com os avanços 
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sociais e científicos (Educação sanitária); um cidadão que, a despeito de integrar um 

processo de urbanização insipiente, mantenha o respeito a suas origens e aos seres 

que dele dependem para a vida (Valorização do rural); um cidadão sensível às 

manifestações culturais, engajado com ações instrutivas e de aperfeiçoamento 

(Valores culturais); um cidadão que busque o aperfeiçoamento pessoal por meio do 

cumprimento de suas responsabilidades com retidão de caráter (Virtudes); e um 

cidadão que tenha no trabalho a fonte de subsistência e de contribuição social 

(Trabalho).  

As motivações para o reforço temático deriva justamente do entorno 

social, da realidade que os alunos trazem para a escola e que a escola visa a 

mudar. E, pelo encaminhamento dado pela professora Benedicta Sodré, essa 

mudança somente se repercute se passar por uma introjeção de valores 

precipuamente.  

Após a análise dos materiais produzidos pela educadora, pôde-se 

perceber que suas contribuições mais relevantes voltaram-se não só para a 

educação brasileira através da alfabetização, mas também para a formação de 

verdadeiros cidadãos. Posto assim, verificou-se que não somente o contexto 

histórico do período em questão interferiu para que as ações fossem empreendidas, 

mas que o conhecimento técnico do trabalho de alfabetização, a vontade de fazer a 

diferença para o outro e, principalmente, a formação da mulher presbiteriana 

culminaram para a construção de uma sociedade melhor. 

Portanto, este trabalho constitui-se, com base nas decisões e 

encaminhamentos adotados, uma oportunidade proveitosa de diálogo franco entre 

duas grandes áreas de conhecimento - a História da Educação Brasileira e as 
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Ciências da Religião � ao deslocar para o foco de análise a vida e a obra de uma 

educadora presbiteriana que inovou no método e na abordagem de ensino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Bibliografia fundamental 

BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla 

Bassanezi (org.).  Fontes Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005. 

 

CHAVE BÍBLICA. Baseia-se na Edição Revista e Atualizada no Brasil da Tradução 

de João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2001. 

 

CUNHA, L. A.. A universidade temporã: o ensino superior da Colônia à era de 

Vargas. Rio de Janeiro: Civilização, 1980. 

 

CORTELLA, Mario Sergio. A Escola e o Conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. São Paulo: Cortez: Instituo Paulo Freire, 2001. Coleção 

Prospectiva: 5. - 4ª ed. 

 

DE CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1982. 

 

DOWNS, Robert B.. Fundamentos do pensamento moderno. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército/Renes, 1969. (Coleção General Benício). 

 

ELIAS, Beatriz Vicentini. Inovação americana na educação do Brasil. Nossa História. 

São Paulo, n.23, 2005. 

 

GARRIDO, Stella. A educação confessional protestante no Brasil [1996]. Disponível 

em: <www.pedagogiaemfoco.pro.br> Acesso em: dez/2006. 

 

GARRISSON, Janine. L´Homemm Protestant.  Bruxeles: Editions Complexe, 1986. 

 



130 
 

LAGUNA, S.P.. Reconstrução histórica do curso normal da Escola Americana de 

São Paulo (1889-1933). São Paulo: PUC, 1999. 

 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime 

representativo no Brasil. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1993 - 6ª ed. Prefácio 

Barbosa Lima Sobrinho. 

 

MESQUITA, Zuleica (org.). Evangelizar e Civilizar: cartas de Martha Watts, 1881-

1908. Piracicaba: UNIMEP, 2001. 

 

MERGULHÃO, Benedito. A santa inquisição do café. Irmãos Pongetti Editores, s.1, 

1940. 

 

NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo, EPU; Rio 

de Janeiro, Fundação Nacional e Material Escolar, 1974, 1976 - 1ª reimpressão. 

 

REVISTA EDUCAÇÃO � Órgão da Directoria Geral do Ensino de São Paulo. São 

Paulo: Typographia Siqueira - volume VIII � junho � julho de 1932. 

 

SHERIDAN, Harold J. & WHITE, G. C.. Aprender e ensinar. Centro Brasileiro de 

Publicidade. Rio de Janeiro: Imprensa Metodista, 1922. 

 

SIMONSEN, Roberto. À margem da profissão: Discursos, Conferências, 

Publicações. Editora Limitada, São Paulo, 1932. 

 

TOLEDO, João. Didática � nas escolas primárias. São Paulo: Livraria Liberdade, 

1930. 

 

<http://mackenzie.com.br/editoramackenzie/revistas/revistamack> 

Acesso: out./2007. 

 

<http:portaldomec.gov.br> Acesso em: out./2007. 



131 
 

<http://www.inep.gov.br> Acesso em out./2007. 

 

<http://www.pisa.oecd.org> Acesso em out./2007. 

 

< http://www.ibama.gov.br/ leiambiental/home.htm>   

Acesso em nov./2007 

 

<http://br.geocit ies.com/ambientche/as_17.htm>                      

 Acesso em: nov./2007. 

 

 

2. Bibliografia Complementar 

 

ABE. Associação Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: 

<www.abe.1924.org.br> Acesso em: out./2006. 

 

ABE. Revista n.99/Dez.99. Disponível em: <www.abe.1924.org.br> Acesso em: 

out./2006. 

 

ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução Pública no Brasil (1500-1889): história e 

legislação. São Paulo: EDUC, 2000. 

 

ALVES, Jairo de Lima. A Bíblia, o capitalismo e a prosperidade protestante, 2006. 

Disponível em: <www.cl icnews.com.br> Acesso em: out./2006. 

 

ANDRADE FILHO, Bento de. História da Educação. Coleção de Ensino Normal. Rio 

de Janeiro: Saraiva, 1941. 

 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no 

Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1958 � 3ª ed. 

http://www.ibama.gov.br/leiambiental/home.htm>


132 
 

_______. A educação na encruzilhada: problemas e discussões. São Paulo: 

Melhoramentos, 1926 � 2ªed. 

  
BELLO, José Luiz de Paiva. Período Jesuítico. In: Pedagogia em foco: história da 

educação no Brasil. 1998. Disponível em: <www.pedagogiaemfoco.pro.br> Acesso 

em: out./2006. 

 

_______. Período Jesuítico. In: Pedagogia em foco: educação da mulher: o poder da 

religião na educação da mulher, RJ, 2001. Disponível em: 

<www.pedagogiaemfoco.pro.br> Acesso em: out./2007. 

 

BIÉLER, André. A força oculta dos protestantes. São Paulo: Ed. Cultura Cristã, 

1999. 

 

BRANDÃO, Teixeira. A educação nacional no regime republicano. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1907. 

 

BROOKS, Jacqueline Grennon. Construtivismo em sala de aula; trad. Maria 

Aparecida Kerber. � Porto Alegre: Artes Médicas, 1967. 

 

BRUBACHER, Johns. Importância da teoria em educação. Rio de Janeiro: MEC, 

1961. 

 

CALKINS, L. M. A arte de ensinar a escrever � O desenvolvimento do discurso 

escrito. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e lingüística. São Paulo: Scipione, 1989. 

 

_______ & CAGLIARI, G. M. Diante das letras � a escrita na alfabetização. 

Campinas: Mercado das Letras, 1999. 

 



133 
 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad.: Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 

1999. 

 

CAPOVILLA, A. G. S. & CAPOVILA, F. Alfabetização: método fônico. São Paulo: 

Memnom, 2002. 

 

CARVALHO, Marta Chagas de. A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 

1989. 

 

COARACY, Vivaldo. Problemas nacionais - Prefácio de Plínio Barreto. Sociedade 

Impressora Paulista Editora. São Paulo, 1930.   

 

COLELLO, Silvia M. Gasparian. A escola que (Não) ensina a escrever. São Paulo: 

Paz e Terra, 2007. 

 

_______. A pedagogia da exclusão no ensino da língua escrita. In: Videtur, n.23. 

Porto: Mandruvá, 2003a. Disponível em: <www.hottopos.com> Acesso em: 

dez./2006. 

 

_______. Alfabetização: do conceito à prática pedagógica. In: Videtur, n.29. Porto: 

Mandruvá, 2004a. Disponível em: <www.hottopos.com> Acesso em: dez./2006. 

 

_______. Alfabetización: Del concepto a La práctica pedagógica. In: Videtur-Letras, 

n.4. São Paulo/La Habana/cuba: Mandruvá, 2001.a. Disponível em: 

<www.hottopos.com> Acesso em: dez./2006. 

 

COOK-GUMPERZ, Jenny. A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1991. 

 



134 
 

CORTELLA, Mario Sergio. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epístemológicos e políticos. 4ª ed. � São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2001. 

Coleção Prospectiva; 5. 

 

COSTA, Ana Maria Castelli Infantosi da. A escola na República Velha: a expansão 

do ensino primário. Dissertação de Mestrado da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, 1980. 

 

CUNHA, Jonas Gonçalves. A indissocialbilidade do ensino, moral e piedade nos 

princípios educacionais de Comenius na didática magna. São Paulo: Dissertação de 

Mestrado em Ciências da Religião � Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola 

Superior de Teologia, 2005. 

 

COMENIUS � Centro de referência educacional � consultoria e assessoria em 

educação: Comenius: Leves Pinceladas biográficas. Disponível em: 

<www.centrorefeducacional.com.br/comenius.htm> Acesso em out./2007. 

 

DÓRIA, A. Sampaio. Princípios de pedagogia. São Paulo: Pocai-Weiss &C. Editores, 

1914. 

 

DURKHEIM, Emile. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1965. 

 

FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização Brasileira � Período Republicano. 

Tomo II: O Brasil Republicano. � 2 vol. Sociedade e Instituições (1889-1930) DIFEL / 

Difusão Editorial S.A. 2ª ed. � 1978. 

 

FERRARI, Márcio. Martinho Lutero: o criador do conceito de educação útil. São 

Paulo: Nova Escola, 2005. 

 



135 
 

_______. Erasmo de Roterdã o pedagogo humanista. In: Nova Escola, Grandes 

Pensadores, n. 184, ago. 2005. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0184/aberto/mt_84862.shtm> 

Acesso em: nov./2005. 

 

FURTER, P.. Educação e vida. Petrópolis: Vozes, 1966. 

 

GOLDMAN, F.. Os pioneiros americanos no Brasil: educadores, sacerdotes, covos e 

reis. São Paulo: Pioneira, 1972. 

 

GOMES, Antônio Máspoli de Araújo. Religião, Educação & Progresso: a contribuição 

do Mackenzie College para a formação do empresariado em São Paulo entre 1870 e 

1914. São Paulo, Editora Mackenzie, 2000. 

 

GNERRE, M.. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo e educação brasileira. São Paulo: Casa 

Editora Presbiteriana, 1984. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1999 � 26ª ed. 

 

HOZ, V. G.. Pedagogia visível educação invisível. São Paulo: Nerman, 1988. 

 

KATO, M.. No mundo da escrita � uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: 

Ática, 1987. 

 

_______. Língua escrita, sociedade e cultura: relações, dimensões e perspectivas. 

In: Revista Brasileira de Educação, n.0, 1995. 



136 
 

LALUAND, J.. Provérbios e educação moral � A filosofia de Tomás de Aquino e a 

pedagogia árabe do mathal. São Paulo: Mandruvá, 1997. Disponível em: 

<www.hottopos.com> Acesso em: dez./2006. 

 

LOURENÇO FILHO, M. B.. Introdução ao estudo da escola nova. São Paulo: 

Melhoramentos, 1967. 

 

MAGNE, Bruno Charles. A evolução pedagógica.  Porto Alegre: Artmede, 1995. 

 

MATOS, Alderi Souza de. Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil. São Paulo: Cultura 

Cristã, 2004.  

 

_______. Para memória sua: Participação da mulher nos primórdios do 

Presbiterianismo no Brasil. Disponível em:   

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. Simonton e as bases do presbiterianismo no Brasil. Disponível em: 

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. Nenhum de nós vive para si mesmo: Vida, Obra e Pensamento do Rev. 

Erasmo Braga. Disponível em: 

 <www.thirdmill .org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. O Protestantismo Brasileiro no Período Republicano: Dados sobre os 

principais ramos protestantes no Brasil desde a proclamação da república (1889). 

Disponível em:  



137 
 

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. Aspectos essenciais da identidade reformada. Disponível em: 

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. As primeiras Igrejas presbiterianas do Brasil. Disponível em: 

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______.  Histórico da Igreja Presbiteriana do Brasil (18859-1959). Disponível em: 

<www.thirdmil l.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: 

nov./2007. 

 

_______. Resgatando aspectos essenciais da fé reformada. Disponível em: 

<www.thirdmill.org/portuguese/historia.asp/category/historia> Acesso em: Nov./2007. 

 

MARTINS, José do Prado. Didática Geral. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1985. 

 

MAYER, Frederick. História do pensamento educacional.  Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1976. 

 

MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir. São Paulo: Aste, 1995. 

 

_______. VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no Brasil. 

São Paulo: Edições Loyola, 1990. 

 

MORONI FILHO, Élio; DALL�ANTONIA JÚNIOR, José Adilson. São Carlos � A 

Cidade e Suas Mulheres. São Carlos: Ônix Construtora, 2001. 

 



138 
 

PATTO, M. H.. A produção do fracasso escolar. São Paulo: Queiroz, 1990. 

 

PINSKY, Carla Bassanezi (org.) � vários autores. Fontes Históricas. São Paulo: 

Editora Contexto, 2005. 

 

PEIXOTO, Júlio Afrânio. Noções de história da educação. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1993. 

 

QUINTAS, A. L.. A manipulação do homem através da linguagem. In: Videtur-Letras 

2 Murcia/São Paulo: Mandruvá, 2001. Disponível em: <www.hottopos.com> 

Acesso em: dez./2006. 

 

RAMALHO, J.P.. Prática educativa e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

 

RIBEIRO, V. M. (org.). Letramento no Brasil. São Paulo: Global, 2003. 

 

REILY, D.A.. História Documental do Protestantismo no Brasil. São Paulo: Aste, 

1993. 

 

ROMANELLI, Otaíza. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978. 

 

SALOMON, M.. Pesquisa exibe quadro desastroso. In: Folha de São Paulo, 

05/05/1996. 

 

SAVIANI, Dermeval. Anísio Teixeira: clássico da educação brasileira, 2000. 

Disponível em: <www.fae.unicamp.br> Acesso em: nov./2006. 

 

SANTOS, Theobaldo Miranda dos. Noções de história da educação. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1954. 

 

SUNG, Jung Mo. Educar para reencantar a vida. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

 



139 
 

TEBEROSKY, A.. Aprendendo a escrever � perspectivas psicológicas e implicações 

educacionais. São Paulo: Ática, 1995. 

 

THOMPSON, Paul. A voz do passado � História Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1992 - 3ª ed. 

 

VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. História da educação 

no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970). São Paulo: USP, 2002. 

 

WEISZ, T.. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002. 

 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin 

Claret, 2003. 

 

ZILBERMAN, R. (org.). Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. 

Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984. 

 

 

3. Acervo de Benedicta Stahl Sodré 

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. Cartilha Sodré. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1967. 233ª ed.  

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. Cartilha Sodré: com orientação para o seu emprego � 

remodelada por Isis Sodré Vergamini. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1979. 254ª ed. 

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. Primeiras Lições Úteis � Coleção Sodré. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1964. 411ª ed.  



140 
 

SODRÉ, Benedicta Stahl. Primeiras Lições Úteis: com orientação para seu emprego 

� remodelada por Isis Sodré Vergamini - São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1979. 414ª ed.  

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. 2º LIVRO SODRÉ � Coleção Sodré. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1967. 290ª ed.  

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. 3º LIVRO SODRÉ � Coleção Sodré. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1964. 159ª ed.  

 

SODRÉ, Benedicta Stahl. 4º LIVRO SODRÉ � Coleção Sodré. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1964. 59ª ed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

ANEXOS
17

:  

Anexo A: Correspondências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Todas as correspondências aqui anexadas apenas em pequenos trechos encontram-se na íntegra no arquivo da 

família Sodré, também as fotos e documentos que aqui constam fazem parte deste acervo. 
 

 

Figura 18: 
Termo de visita escolar 

 Figura 19: trecho de correspondência - sem identificação 
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Figura 20:  
Trecho de correspondência  
Santos, junho de 1938 

Figura 21:  
Correspondência de agradecimento  
Santos, novembro de 1938 
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Figura 22: Trecho de correspondência 
São Carlos, SP. - 1940 

Figura 23: Correspondência 
Governador Valadares, MG. - 1944 
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Figura 24: Correspondência  
Astolfo Dutra, MG. -1957 

 

Figura 25:  
Trecho de correspondência 
São Paulo - sem data 
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Figura 27: Trecho de correspondência 
Itaiguara, 1966 

Figura26: Correspondência 
Areado, MG. - 1965 
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Figura 28: Trecho de correspondência 
Tapiratiba: Fazenda Fortalezinha, 1966 
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Figura 29: Trecho de correspondência 
Brotas, agosto 1966 
 

Figura 30: Correspondência de agradecimento 
Brotas, dezembro 1966 
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Anexo B: Colaboração da História Oral: 

 

A história oral permite o registro de testemunhos e o 

acesso a �história dentro da história� e, dessa forma, 

amplia as possibilidades de interpretação do passado.  
Verena Alberti 

 

Transcrição de parte de alguns dos depoimentos obtidos através das 

entrevistas feitas: 

1- Natalina Nair Marmorato, hoje com 95 anos, retentora de memória e lucidez 

brilhante, falou com saudades do tempo em que lecionava no Grupo Escolar Paulino 

Carlos: �Foi um época muito boa! Dona Benedicta era muito estimada e muito 

respeitada por todos. Usei por muitos anos seu método e sempre obtive os 

melhores resultados�. 

2- Armando Martins, professor aposentado, foi assistente técnico junto da secretaria 

da educação em São Paulo. Professor Armando declarou que sempre foi fã de 

Dona Benedicta. �Usei por muitos anos o método Sodré, sempre com muito 

sucesso. Dona Benedicta era uma professora muito admirada, de uma inteligência e 

um coração sem medidas�. 

3- Apparecida Martins foi por muitos anos supervisora da delegacia de ensino de 

São Carlos. Ficou muito feliz em nos conceder uma declaração. �Fui muito amiga de 

dona Benedicta. Sempre usei seu método, sem dúvida foi o método mais eficaz que 

eu conheci. Pena que no Brasil o que é bom dura pouco. Dona Benedicta foi um 

exemplo de vida. Foi boa filha, esposa amorosa, mãe dedicada e educadora 
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incansável. Todos que tiveram privilégio em conviver com ela são unânimes em 

afirmar que ela foi uma pessoa de personalidade marcante e importante em suas 

vidas. Sou grata a ela  pois sempre me incentivou e me orientou muito no início de 

minha carreira�. 

4- Neusa Aparecida Botta: �Toda minha família foi alfabetizada pela Cartilha Sodré. 

Eu amava dona Benedicta! Será que você vai conseguir alguém para dar 

testemunho contrário? Pode procurar, mas duvido muito! Ela foi uma das pessoas 

mais carismáticas que eu já conheci.� 

5- Paulo Henrique Porto: �Eu não gostava nem um pouco de estudar e não consegui 

aprender ler na primeira série, mesmo assim passei de ano. Só fui aprender ler com 

uma professora particular que usava o método Sodré. Depois de re-alfabetizado 

passeia ter prazer na leitura. Hoje guardo com carinho a Cartilha com que aprendi 

realmente ler. Atualmente sou arquiteto�. 

6- Evangelina Temple Zancul - Professora e advogada. �Porque melhor é a 

sabedoria do que jóias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com 

ela.� Pv.8.11 - Aprendi a ler na Cartilha Sodré. Tive a grande alegria de ser uma 

aluna de dona Benedicta. Foi uma honra para mim ter como professora a autora de 

livros tão bons. Era querida e estimada pelos alunos, educada, culta, cristã, nos 

transmitiu amor aos livros. Tinha muita classe e elegância. Suas alunas tiveram 

muito incentivo desde cedo e nela um bom modelo. Era uma professora que 

ensinava com amor, não só português e matemática, mas música, amor a Deus e à 

pátria, boas maneiras, etc. Nós a amávamos e respeitávamos muito�. 
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7- Renato Luiz Terence � Prof. Dr. Titular (aposentado) da Disciplina de Clínica 

Integrada do Departamento de Odontologia Social da F.O.A. UNESP. �Sou uma das 

inúmeras pessoas que tiveram o privilégio de conviver com Dona Benedita Sodré. 

Dentre as lembranças de minha adolescência e início da vida adulta, esta é uma das 

que considero inesquecíveis. Professora, voltada à alfabetização, poderia ter 

exercido o magistério como tantas outras. Porém, inspirada por Deus, em Quem, 

durante toda a sua vida, depositou total confiança, elaborou uma metodologia 

simples e eficiente, que leva o nome de Cartilha Sodré, responsável até hoje pela 

alfabetização de milhares de brasileiros em todo o território nacional. Pessoa de 

princípios, cuja vida sempre se pautou pela honestidade, conseguiu o respeito da 

comunidade em que viveu, sendo, até hoje, homenageada, em diversas ocasiões, 

por seu desempenho profissional e ético. Reitero que sou uma pessoa privilegiada 

por ter convivido com Dona Benedita, ouvindo-a, aprendendo com seus 

ensinamentos e, às vezes, admirando-a em momentos de orientação às filhas e aos 

genros�. 

8- Celina Nisea Cava � �Convivi com a Professora Benedicta Sodré por muito tempo. 

Guardo ainda na lembrança sua imagem � uma mulher alegre, otimista, inteligente, 

sempre pronta a ajudar a quem dela precisasse. Tinha para todos uma palavra certa 

na hora certa. Sua fé e confiança em Deus foram um exemplo em minha vida�. 

9- Annita Barbosa Bonachi: �Quando entrei no primeiro ano escolar, por volta de 

1943, estava com sete anos e meio. Fui alfabetizada pela Cartilha Sodré, e me 

lembro muito bem da primeira lição: A pata nada. Quando me formei professora, fui 

lecionar na primeira série. Nesta época apesar de existirem outras cartilhas, eu 

resolvi adotar a Sodré, com a qual eu tinha sido alfabetizada. Lecionei por quase 
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trinta anos, e sempre obtive a maior nota como professora. A maior recompensa foi 

sempre atingir meu objetivo: o total aproveitamento das crianças�. 

10- Odila Martins Borges � �Tive o privilégio de conviver bastante com dona 

Benedicta. Sua personalidade marcante, inteligência, honradez, coragem e 

desprendimento, seu coração magnânimo foram dignos de admiração. Embora 

vivêssemos em tempos difíceis para mulher, ela corajosamente venceu todas as 

dificuldades e triunfou. Sua vida foi e será sempre um exemplo de mulher cristã, 

batalhadora, que luta ardorosamente por seu ideal�. 

11- Ivete Aguiar Rosa � �Fui professora e amiga particular de Benedicta: 

Personagem marcante, que me encantou desde meus tempos de estudante, pela 

sua capacidade, simpatia, bondade e simplicidade. Estava sempre pronta a atender 

a quem dela necessitasse com paciência e boa vontade. Educadora especialista na 

arte da alfabetização deixou-nos um método simples de alfabetizar, excelente tanto 

na escrita como na leitura e que atende todas as crianças e adultos tanto da zona 

rural como da urbana. Lembro-me de quando fui ajudada por ela em um plano de 

aula e que teve para mim um significado muito importante, pois me senti bastante 

segura, proporcionando momentos de reflexão, que de fato em minha carreira, com 

certeza, me sairia muito bem�. 

12- Maria Antonieta Schutzer Masello Junqueira Franco � Artista Plástica � 

�Quando recebi o convite para falar algo sobre D. Benedita Sodré, pensei em 

quantas pessoas foram alfabetizadas pela sua cartilha. Quantas se lembram da 

famosa frase: �A pata nada...�. No entanto, lembro-me de outra D. Benedita, a tia 

Benedita, sempre nos acolhendo com carinho, eu, minha irmã, suas netas e outras 

amigas em nossas intermináveis brincadeiras. Todas as vezes que passávamos por 
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sua casa (transitávamos por todos os quintais da vizinhança) ela nos interrompia 

para conversar, nos fazendo muitas perguntas, o que chamava minha atenção e, 

com certeza, marcava nossos passeios. Hoje percebo o alcance que ela tinha sobre 

as crianças, sua grande ligação com elas, pela sua experiência como educadora. 

Aquela senhora tão meiga e delicada teve uma grande importância na história da 

nossa educação.� 

13 - Reverendo Naor Garcia � �Dona Benedicta é um nome conhecido e respeitado 

na educação, devido a sua contribuição dada nesta área. Pela porta de sua cartilha 

de alfabetização passaram milhares de crianças que adentraram no mundo da 

leitura e do conhecimento. Contudo não falaremos de dona Benedicta como 

educadora, mas sim, como mulher � mulher cristã. No cumprimento de sua missão 

como mãe cristã, (Ef. 6:2) viveu e passou às suas filhas princípios de vida sólidos e 

verdadeiros, contidos na Palavra de Deus, sobre os quais elas edificaram seu 

edifício espiritual e nele permanecem. Na comunidade onde era membro, Igreja 

Presbiteriana de São Carlos, dona Benedicta atuou ativamente, eis porque seu 

nome ainda hoje é lembrado por irmãos e irmãs que com ela conviveram. Dona 

Benedicta já partiu para estar com o Senhor, contudo seu nome ainda é lembrado 

como educadora, mas sobretudo deixou seu nome inserido nas páginas da Igreja 

Presbiteriana de São Carlos como mulher cristã ativa e fiel�. �... mulher que teme ao 

Senhor esta será louvada� - Pv..31.30. 
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Anexo C: Algumas das Homenagens Recebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Diploma - Título de Cidadã Honorária de São Carlos - 1968 

 

 

 

Figura 31: 
Câmara Brasileira do Livro, 1964 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Diploma Honra ao Mérito 
Centro do Professorado Paulista, 1970 

Figura 34: Ofício Municipal 
outorgando nome de rua - 1977 
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Figura 37 e 38: �Troféu Benedicta Stahl Sodré� 
- usado pela CPP de São Carlos, para homenagear os professores do ano, desde 2003. 

 

Figura 35: Homenagem ao Professor de Ensino Alfabetizante 
Rotary Club de São Carlos, 2000 
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Figura 39: convite de solenidade � entrega do troféu Prof. Benedicta Stahl Sodré 
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Anexo D: Fotos de Família 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatura: Benedicta Stahl 

 
Figura 40: 
Formatura: Benedicta Stahl 

Figura 41: 
Diretora do Colégio Piracicabano: Miss Brown 
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Figuras 42 e 43: 
Benedicta Stahl Sodré  
e seu esposo Abel de Faria Sodré 

 

  



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                

 

                                                    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 44: 
Benedicta em sala de aula 

 

Figura 45: Escola Dominical 
 

 

Figura 46: foto e dedicatória de Emma e Heduvig 
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Figura 47: Colégio Piracicabano, 25/12/1916 

Benedicta 

Figura 48: Professores do Grupo Escolar Paulino Carlos 

 

Benedicta 
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   Hertha,     Isis      e      Chlóris 

Figura 49 e 50: 
Filhas de Benedicta Stahl Sodré 

 
Hertha,   Isis   e   Chlóris 
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Figura 51:  Benedicta e netos 

 
  
           Eleny,       Elieth,   Fernando Celso  e  Vovó Bêne 

 
 
                                                        Benedicta e 
Seus genros: 
            Jácomo  e  Sidney  
Suas filhas: 
                Isis   e   Chlóris 
Seus netos 
       Lenise,  Fernando Celso,  Elieth e  Eleny Figura 52:  

Benedicta, filhas, genros e netos 
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FAMÍLIA STAHL SODRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende, 

conduzindo o discípulo através das portas da sabedoria� 

Figura 53: Família Stahl Sodré - 1964: 
Sentada: Guilhermina com bisneta Lenise ao colo 
Em pé da esquerda para a direita: Sidney, Chlóris, Hertha, Benedicta, Isis,e Jácomo  
Crianças da esquerda para a direita: Eleny, Elieth e Fernando Celso 
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