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RESUMO 

 

GRANADO, Anna Clara. ALBA CAÑIZARES DO NASCIMENTO: Professora e 

feminista católica da Primeira República. 2021. 147 fl. Dissertação (Mestrado em Educação) 

– Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 

 Essa dissertação tem como objetivo apresentar alguns pontos históricos e traços da 

trajetória de vida e militância de uma personagem mulher, muito atuante nos anos de 1920. 

Buscando assim, tirar da invisibilidade Alba Cañizares do Nascimento, pessoa essa que fez 

parte da construção da educação carioca, problematizando o feminismo sob a sua ótica religiosa 

e que também promovia em seu meio social debates sobre os conceitos de laicidade e de 

religiosidade. Alba Cañizares foi uma intelectual, professora, escritora e inspetora escolar de 

seu período que almejava e militava a favor de uma educação de qualidade para as classes 

populares. Alba buscava através do diálogo, produzir conteúdo e contribuir com as reformas 

educacionais dos anos 1920. Através da religião, ela procurava uma forma de educar e garantir 

uma coalizão dos povos, atuando em jornais e revistas de grande circulação como a revista “A 

Escola Primária” e o jornal “A Cruz”. A partir de leituras e utilizando como lente metodológica 

o paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), durante a pesquisa, me debrucei ainda sobre uma 

pequena parte do acervo pessoal da professora tendo acesso à cartas e fotografias pessoais. O 

trabalho busca balizar algumas das informações coletadas nesse acervo às fontes 

historiográficas e bibliográficas do período em análise, analisando também o destrinchar da 

Reforma Fernando de Azevedo (1927-1930) com os seus pensamentos e ideais. 

 

Palavras chave: História da educação; História das mulheres; Feminismos; Primeira 

República; Laicidade. 

 

ABSTRACT  

 

This dissertation aims to present some historical points and traces of the life trajectory and 

militancy of a woman, who was very active in the 1920s. In this way, seeking to remove Alba 

Cañizares do Nascimento, a person who was part of the construction of Rio's education, from 

the invisibility, problematizing feminism from its religious perspective and which also 

promoted in its social environment debates on the concepts of secularity and religiosity. Alba 

Cañizares was an intellectual, teacher, writer and school inspector of her time who aspired and 

campaigned in favor of quality education for the popular class. Alba sought, through dialogue, 

to produce content and contribute to the educational reforms of the 1920s. Through religion, 

she sought a way to educate and ensure a coalition of peoples, working in newspapers and 

magazines with wide circulation such as the magazine “A Escola Primária ” and the newspaper 

“A Cruz”. From readings and using the evidential paradigm as a methodological lens 
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(GINZBURG, 1989), during the research, I still studied a small part of the teacher's personal 

collection, having access to letters and personal photographs. The work seeks to guide some of 

the information collected in this collection to historiographical and bibliographic sources from 

the period under analysis, also analyzing the unraveling of the Fernando de Azevedo Reform 

(1927-1930) with its thoughts and ideals. 

 

Keywords: History of education; History of women; Feminisms; First Republic; Secularity 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa procura realizar uma análise da história das mulheres, priorizando a 

apresentação de mais uma história com o objetivo de reduzir a invisibilidade da participação 

das mulheres no campo da educação. Dessa forma, procurei refletir sobre os outros lados da 

história, suas contradições e reveses políticos e educacionais. Como diz Chimamanda Ngozi 

Adichie (2019, p. 26), “a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não 

é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a 

única história”. E é por existirem diferentes histórias e contextos que me proponho aqui, 

também, a estudar e pesquisar a história de uma mulher.  

Ao longo deste trabalho, procuro contextualizar a história do Brasil dos anos da Primeira 

República, período após o Império, tempo esse que segundo Mary Del Priore (2020), a 

sociedade brasileira passa a se feminizar, não que as mulheres já não estivessem frequentando 

e participando dos lugares e eventos públicos, mas que com o avançar do contexto positivista, 

a República passou a valorizar as mulheres. O positivismo foi um movimento, no qual seria 

aliado a religião, que se baseava no amor e cuja doutrina participavam homens e mulheres. Nem 

todas elas, no entanto, cabiam nesse novo ideal: a República valorizava apenas algumas delas 

tidas como delicadas, consideradas como santas, perfeitas e sofredoras, em detrimento das 

desprotegidas da República. Sendo esse discurso controverso com a própria história, que 

declara que as mulheres da República não estavam passando por esse período de modo 

submisso ou passivamente. 

A base de construção dessa pesquisa se deu a partir do paradigma indiciário de 

Ginzburg. Esse conceito atua como uma espécie de epistemologia de análise para que possamos 

refletir e observar relações sociais invisibilizadas e escondidas como formas de controle social, 

dissipando o obscurantismo das ideologias de uma estrutura social. “Se a realidade é opaca, 

existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (GINZBURG, 1989, 

p.177). O paradigma indiciário foi meu referencial teórico-metodológico para viabilizar 

diferentes interpretações da nossa realidade, utilizando provas e evidências do passado – tais 

como jornais, revistas e participações em eventos – enquanto forma de investigação e 

desvelamento do passado. Entendendo que essas pistas, sinais e indícios podem servir para a 

construção de conhecimentos de forma mais palpável e acessível e para a produção dessa 

dissertação foi um dos meios essenciais para conseguir interpretar a realidade dessa história. 

 



13 

 

 

 

A trajetória desta dissertação 

 

Pesquiso a história das mulheres brasileiras desde meu Trabalho de Conclusão de Curso 

em Pedagogia. Considerando que a maioria das estudantes que se formam nesse curso são 

mulheres, não poderia finalizar a graduação sem levantar questionamentos acerca da 

participação feminina na história brasileira. Na monografia, abordo as temáticas sobre o 

feminismo, a educação feminina e a cidadania na Primeira República, fazendo um levantamento 

das lutas feministas com foco em Bertha Lutz e na Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino. Ao longo da monografia, observo e analiso que alguns direitos civis foram negados 

para parcelas da sociedade brasileira, fazendo com que mulheres operárias e intelectuais 

oriundas das camadas médias urbanas se movimentassem contra a divisão social e sexual do 

trabalho, a naturalização do “papel” da mulher na sociedade e a discriminação político-eleitoral.  

Após a conclusão desse ciclo, busquei me encontrar cada vez mais no contexto 

acadêmico, me integrando a grupos de pesquisa como o Grupo de Estudos e Pesquisa Os 

Impactos do Conservadorismo na Educação Brasileira (GEPCEB), onde estudamos a educação 

e os conservadorismos brasileiros, e o Grupo de Estudo e Pesquisa “Gêneros, Sexualidades e 

Diferenças nos Vários Espaços-Tempos da História e dos Cotidianos” (GESDI), que pesquisa 

temas relacionados à história das mulheres e aos estudos de gênero e sexualidade. Além desses 

grupos, participo também do Observatório da Laicidade na Educação (OLÉ) no qual buscamos 

praticar, elaborar, reunir e difundir ações pertinentes à laicidade do Estado, objetivando uma 

educação pública que seja, de fato, laica. 

No meu primeiro ano de mestrado, me dediquei à pesquisa e às aulas da pós-graduação, 

sempre pensando naquilo que eu estava disposta a pesquisar. Decidi por fim pesquisar 

professoras, mulheres que acreditavam na educação feminina, mas em uma educação que 

conservasse um determinado “padrão feminino”, ou seja, que não eram favoráveis a uma 

educação emancipadora. Vale ressaltar que nos meus estudos a educação feminina foi vista 

como uma importante forma de emancipação e esse movimento era muito forte entre as 

feministas republicanas, que acreditavam que somente através da educação seriam capazes de 

evoluir e conquistar sua emancipação financeira. Preciso destacar também que o movimento 

sufragista brasileiro não era um movimento que buscava a mudança de status quo, muito menos 

uma tentativa de revolucionar a sociedade brasileira. 

Ainda sobre a minha jornada acadêmica, preciso registrar a ocorrência da pandemia de 

COVID-19 que matou milhões de pessoas pelo mundo e nos obrigou a ficar em casa para 
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protegermos a nós mesmos e aqueles que amamos. Diante de um Brasil governado por um 

presidente negacionista e contrário a todas as medidas sanitárias propostas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), nós, brasileiros, passamos a lidar com medo e inseguranças diários. 

Hoje, dia 28 de dezembro de 2020, escrevo esse trecho da minha dissertação preocupada com 

meu orientador José Antonio Sepulveda, que como muitos brasileiros, se tornou mais uma 

vítima do descontrole da pandemia no país. Espero que ele e sua esposa, Denize Sepulveda, se 

recuperem o tão breve possível. Precisamos viver para lutar contra essa sociedade doente, 

regida por um presidente que não valoriza seu povo, que não pensa em ajudar os brasileiros que 

mais precisam e faz de tudo um meio de promoção ao seu governo e suas medidas sem 

fundamentos. 

A caminhada para essa dissertação foi longa e com diversos percalços no caminho, e 

por isso, após alguns meses de pesquisa na Hemeroteca Digital no site da Biblioteca Nacional, 

precisei fazer uma varredura minuciosa no acervo da revista “A Escola Primária”, uma revista 

mensal publicada durante a Primeira República sob a direção de inspetores escolares do Distrito 

Federal. Nesta revista, optei em pesquisar e olhar todos os periódicos disponíveis desde os anos 

de 1920 até 1930. Ao descrever o paradigma indiciário, Ginzburg argumenta que “o que 

caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, 

remontar uma realidade complexa não experimentável diretamente” (1898, p.152). Na consulta 

ao acervo, fui analisando cada fala, cada detalhe transmitido pela revista, na esperança de 

encontrar um valioso objeto de pesquisa. Durante o processo, me deparei com diversas 

professoras interessantes, instigantes e desafiadoras que fizeram parte da história das mulheres 

brasileiras. Entre elas, uma em particular me despertou grande interesse, seja pela forma da sua 

escrita, seja pelas suas concepções de educação, seja pelo que ela buscava conquistar e pela 

vivência no período republicano. 

Trata-se da professora, escritora, filósofa e inspetora escolar Alba Cañizares1 do 

Nascimento. Alba Cañizares nasceu nos primeiros anos da República, no Rio de Janeiro, em 11 

de maio de 1893, filha de Emília Cañizares do Nascimento e do político carioca Nicanor 

Queirós do Nascimento. Formou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro 

e atuou como Inspetora Escolar (cargo administrativo da prefeitura), docente de psicologia na 

Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz e Superintendente de Educação Municipal. 

                                                 
1 Optei por manter a escrita do seu nome da seguinte forma: “Cañizares”, pois Alba o escreve dessa forma. Em 

outras bibliografias encontramos Cánizares ou Canizares. 
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Como escritora, Alba Cañizares colaborou em diversos jornais e conferências ligadas à 

educação. Ela ocupou a cadeira de número doze da Academia Brasileira Feminina de Letras, 

pertenceu à Academia de Ciências e Educação e foi membro atuante da Sociedade Brasileira 

de Filosofia, fazendo parte do Conselho Arquidiocesano de Ensino Religioso e também da 

Academia Carioca de Letras. Podemos perceber que essa mulher carioca era muito atuante nos 

espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro. 

No entanto, ela defendia uma educação voltada para o ensino religioso, na contramão 

do que pregava a Constituição de 1891, que estipulava que a educação na Primeira República 

fosse de caráter laico (CUNHA, 2017).  De forma sutil, Alba Cañizares do Nascimento buscava 

meios de agregar a religiosidade nas escolas públicas cariocas, principalmente nas aulas de 

filosofia, ensinando e voltando as atenções aos autores que acreditavam na importância da 

religião como forma plena de educação. 

As investigações estéreis a respeito de dúvidas imperscrutáveis, o estudo do absoluto, 

que Spencer chama “incognoscível”, a indagação a respeito da origem das coisas e da 

sua essência, são especulações mentais que por enquanto não interessam a vida 

prática, não têm relação com a escola primária. Realmente, que importa a formação 

do caráter, a organização primária do espírito, o conhecimento da origem do universo, 

a preocupação transcendente do éter, ou a indagação da causa intima dos fenômenos? 

– Renunciamos a investigações sobre tais assuntos sem que com isso sofra qualquer 

prejuízo na nossa vida prática, a compreensão do nosso destino na sociedade. Outras 

cogitações filosóficas, porém, são o motor, a razão de viver da nossa atividade. Há 

certas dúvidas do espírito que têm de ser resolvidas errada ou acertadamente. Feliz 

aquele que escolhe o rumo que leva à serenidade e ao conforto. Em certos trechos do 

caminho da vida necessitamos de uma concepção-guia que nos conduza adiante (...) 

(NASCIMENTO, 1925, p. 42.) 

 

Alba visava uma educação que instruísse pela e para a moral, sem que as crianças fossem 

levadas ao ceticismo, que para ela seria uma imoralidade. No entanto, o ensino religioso havia 

sido suprimido das responsabilidades do Estado através do Decreto Lei 119ª de 1890, ficando 

a cargo dos estados e municípios a organização do ensino, de maneira que a educação ser 

religiosa ou não havia se tornado um elemento paradigmático (CUNHA, 2017). Com a 

diminuição da hegemonia católica no governo e nas escolas, não demorou muito para que a 

Igreja promovesse formas de se organizar e reconstruir o seu papel social junto às escolas 

públicas, organizando centros de formação intelectual leigos como o Centro Dom Vital e a Liga 

Eleitoral Católica, a fim de unir forças para reconquistar o seu poder (SEPULVEDA e 

SEPULVEDA, 2017).  

Segundo Luiz Antônio Cunha (2017), os termos laico, laicidade e leigo podem por vezes 

trazer certa confusão, cabendo esclarecer seu sentido para os fins deste estudo. O termo leigo 

era uma expressão muito utilizada durante o Império para qualificar o Estado e as instituições 
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de ensino que não eram mantidas pela Igreja. Hoje, o termo apresenta um sentido diverso, 

servindo para caracterizar aquela pessoa que não possui aptidão ou qualificação para 

determinado ofício. Com relação a laico e laicidade, ambas consistem em expressões utilizadas 

para caracterizar o Estado. O Estado laico é aquele que trata os assuntos religiosos com uma 

certa imparcialidade, não legitima, mas também não deslegitima, buscando a ordem e o respeito 

a todas as crenças religiosas e inclusive à ausência delas. O Estado laico busca legitimar a 

soberania popular para estabelecer uma harmonia social (CUNHA, 2017). 

Vale ressaltar que Alba Cañizares do Nascimento nasceu e viveu durante toda a Primeira 

República, estando, portanto, enraizada na cultura e nos costumes desse período. Escritora sobre 

as causas educacional e feminista, ela reivindicava o progresso feminino e não a mudança de 

status quo. Em outras palavras, Alba não buscava combater ou enfrentar os homens, muito 

menos tomar o lugar deles: lutava para que as mulheres fossem reconhecidas como suas 

colaboradoras na grande obra social e religiosa. Para ela, as mulheres eram as guardiãs da moral 

e as inspiradoras do homem. 

A minha pesquisa se desenvolveu a partir de análises dos artigos da revista “A Escola 

Primária”; jornais como “A Cruz” e “Jornal do Brasil”; arquivos digitalizados do Arquivo 

Nacional, livros e um acervo pessoal guardado pela família da própria Alba, disponibilizado 

para essa pesquisa. Nesse acervo pessoal, pude ter contato com alguns de seus livros publicados, 

estudos, manuscritos e ideias escritas a pena em cadernos antigos. Alguns desses arquivos 

pessoais serão abordados ao longo dessa dissertação.  

 

Patriarcado: uma sociedade machista e o debate sobre a educação feminina  

 

Ao estudar a História das Mulheres, não podemos deixar de levar em consideração que 

a sociedade brasileira é notoriamente conservadora2, paternalista3, machista4 e excludente. 

                                                 
2 Entendemos o conservadorismo como uma visão social de mundo (LOWY, 2000) cujo discurso está ligado ao 

estilo de pensamento que Mannhein (1959) chama de conservador, tendo por base a tradição. Assim, o discurso 

conservador se baseia no tradicionalismo inventado, conforme a visão desenvolvida por Hobsbawn (2018), para 

construir uma agenda política que se baseia na desigualdade social. 
3 Segundo Sepulveda e Sepulveda (2018), a tradição patriarcal constitui um discurso através do qual a mulher é 

inferior ao homem e por isso não pode possuir os mesmos direitos, cabendo sempre ao homem ocupar o espaço 

público e a mulher o espaço doméstico. O patriarcado constitui, assim, uma forma de privar a mulher da arena 

social, invisibilizando-a a partir de uma produção constante e ativa de inexistência. 
4 “O machismo é o comportamento, expresso por opiniões e atitudes, de um indivíduo que recusa a igualdade de 

direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. 

Portanto, o machista é o indivíduo que exerce o machismo. Em um pensamento machista existe um sistema 

hierárquico de gêneros, onde o masculino está sempre em posição superior ao feminino”. (SEPULVEDA e 

SEPULVEDA, 2019, p.63) 
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Além dessas características, podemos observar a partir de Bourdieu (2019) que as mulheres e a 

sociedade foram historicamente apontadas e caracterizadas por instituições como a Família, a 

Igreja e a Escola5, que tradicionalmente lhe impuseram determinados papéis e experiências na 

sociedade em detrimento de outros, configurando um contexto de exclusão e estabelecendo uma 

precoce divisão sexual do trabalho6.   

Historicamente, o caráter conservador da sociedade brasileira determinou padrões de 

comportamento e vestimenta que foram cruelmente impostos a uma parcela das mulheres, 

destacando-se o discurso sobre o papel natural da mãe, esposa e rainha do lar, demarcando o 

seu lugar tradicional. E para impedir as mulheres de exercerem seus possíveis direitos, tais 

como uma educação de qualidade, trabalhos dignos e acesso ao voto, esse mesmo discurso fazia 

emergir a figura da prostituta como um fantasma, de modo a dificultar o acesso e o ingresso das 

mulheres burguesas na esfera pública. Segundo Margareth Rago: 

Nas entrelinhas dos discursos que advertiam as senhoras contra os usos exagerados 

dos perfumes, das joias, das roupas decotadas, pairava a ameaça latente da 

identificação com a cortesã. A “mulher pública” era visualizada como a que vendia o 

corpo como mercadoria: como vendedora e mercadoria simultaneamente. (RAGO, 

2008, p.43) 

 

De acordo com Susan Besse (1999), o Brasil do início do século XX vivenciava algumas 

das experiências que vinham da Europa e dos Estados Unidos da América, tendo como 

referência as ativistas feministas das classes urbanas média e alta que conseguiram, junto com 

a revolução burguesa, contestar o alto privilégio masculino. Tal contestação visava questionar 

a forma de controle e dominação masculina sobre os corpos femininos, exercida através de 

diferentes meios sociais, conforme apontado por Bourdieu (2019). 

A família foi um dos principais meios de demarcação na divisão social e sexual do 

trabalho. Através do casamento – o contrato social – as mulheres das classes urbanas média e 

alta se viram por vezes silenciadas e invisibilizadas na esfera privada do seu lar, enquanto as 

mulheres das classes populares já se encontravam na esfera pública, ocupando funções das mais 

diversas, principalmente na produção de bens e serviços. Essas mulheres, segundo Saffioti 

(2013), nunca foram alheias ao trabalho, pois sempre buscaram a sua sobrevivência e o sustento 

de sua família. Muitas mulheres já eram as próprias chefes de família, vivendo precariamente 

em busca de trabalhos temporários e em atividades malvistas pela sociedade conservadora : 

                                                 
5 Acreditamos que existem diversas outras instituições que ao longo desses anos influenciaram, interditaram, 

invisibilizaram a trajetória e a história das mulheres, mas para essa pesquisa, utilizarei apenas esses três exemplos 

de instituições que foram abordadas por Bourdieu, entendendo, porém que a sociedade, os círculos de amizades e 

os meios de comunicação também interferem no percurso histórico das mulheres. 
6 Mais adiante nesse trabalho abordaremos o tema da precoce divisão sexual do trabalho.  
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artesanato, comércio ambulante, empregadas domésticas, lavadeiras e operárias de fábricas, 

entre outros empregos com menos prestígios sociais. 

À medida que usurpava a autoridade patriarcal dentro da família, o Estado 

modernizante institucionalizou o poder dos homens sobre as mulheres em leis e 

políticas sociais que colocaram a desigualdade entre os gêneros mais afinada com as 

ideias burguesas de direitos individuais e com as crenças cientificas modernas. 

(BESSE, 1999, p. 222)   

 

Não podemos esquecer que o Brasil possui dimensões continentais, comportando das 

mais diversas formas e contextos de família. Segundo Mary Del Priore (2020), muitas mulheres 

que se viam sozinhas e à frente de suas famílias sobreviviam e cuidavam de seus negócios 

familiares, ou prestavam serviços a suas comunidades, tais como costuras, bordado, lavagem 

etc. Dessa forma, essas mulheres obtinham meios de subsistência para si e seus dependentes. 

Outro meio de manutenção do sistema social foi a escola, que em determinada escala, promovia 

meios de subordinação das mulheres aos seus maridos pela via econômica, além de servir como 

um regulador da maternidade e da sexualidade feminina. Assim, embora as reformas 

educacionais tivessem ampliado o acesso das mulheres à educação formal, tal educação não 

possuía um caráter emancipador em seu conteúdo, atribuindo ao campo feminino papéis com 

aspectos mais subalternos e com uma formação voltada mais para as prendas domésticas e para 

o cuidado dos membros da família. 

A educação no período da Primeira República, época em que me debruço, foi analisada 

e discutida nos debates constitucionais de modo a promover a laicidade nos estabelecimentos 

federais de ensino. Segundo Cury (2001) a obrigatoriedade conjugada com a gratuidade do 

ensino e com a oferta universal pelo Estado daria às famílias o acesso à escolarização e ao gozo 

dos direitos políticos. 

A educação, do ponto de vista administrativo, ficou aberta tanto à iniciativa estatal 

quanto à inciativa privada. Os liberais, por ideologia ou pragmatismo, não poderiam 

se fechar a nenhuma das iniciativas. Pelo lado estatal, a educação pública era vista 

como um instrumento de oportunidade no acesso aos direitos políticos, mas sem 

coação e pelo privado era vista como uma questão de escolha e concorrência. (CURY, 

2001, p. 278) 

 

Nesse sentindo, sobre a laicidade do ensino republicano, procuro levantar dados de uma 

personalidade que fez parte da história da educação brasileira com sua visão e princípios. Alba 

Cañizares do Nascimento aparece por volta de 1926 tentando subverter a laicidade nas 

instituições públicas de ensino, procurando acrescentar nos currículos escolares o ensino de 

filosofia. Rejeitando todos os outros filósofos e correntes filosóficas que não aceitasse ou 

acreditasse no “poder” da religião, para Alba o currículo de filosofia deveria voltar-se 

principalmente para questões religiosas. 
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Alba Cañizares acreditava que o feminismo católico era o verdadeiro feminismo7. Dizia 

ser intransigente em relação à honra, às virtudes e à indissolubilidade do casamento, afirmando 

que a família era a base de toda uma sociedade e caso fosse concedida a separação aos casais, 

se correria o risco da imoralidade, da poligamia, da desarmonia e da falta de estabilidade moral 

familiar. Para ela, a religião, a igreja e o cristianismo foram fundamentais para as mulheres 

poderem imperar em seus lares, na política, na religião e em todos os domínios da vida. A partir 

do momento em que as mulheres trabalharam na conversão dos povos bárbaros, elas passaram 

a atuar para conquistar o triunfo moral com o seu prestigio espiritual. 

Em suas reflexões e escritos, Alba acaba por criticar e condenar as outras feministas, 

aquelas que lutavam pelo divórcio e pelo amor livre, e que buscavam suas conquistas através 

de violências, como por exemplo as sufragistas inglesas. Ela acreditava que as mulheres tinham 

e deveriam cumprir um papel social, participando ativamente da formação e da educação dos 

homens, seja como mãe, seja como mestra, seja ainda como rainha do lar, ensinando o caminho 

correto e se espelhando nos ensinamentos da Virgem Maria, mãe de Jesus. Por acreditar na 

educação, Alba Cañizares do Nascimento expressou o seu verdadeiro apoio à Reforma 

Fernando de Azevedo, que tratava de aspectos como a criação de uma cultura aliada dos 

professores, a formação adequada aos mestres e o ensino de sociologia nas escolas do Distrito 

Federal, disciplina essa que a referida personagem elogia em seus escritos. 

Pensando na instrução pública brasileira, com o acesso a novas oportunidades, me 

debrucei também sobre a Reforma Fernando de Azevedo, que me fez buscar e recuperar na 

história o seu pensamento reformador e suas estratégias para promover uma educação com 

novos fazeres pedagógicos, como um meio de manutenção do sistema social, do patriarcado e 

do assistencialismo. Assim, a Reforma buscava promover na educação feminina uma forma de 

profissionalização das discentes, problematizando as suas condições sociais e políticas. 

Entre outros objetivos, a Reforma Fernando de Azevedo buscava prestar 

assistencialismo às alunas pobres8 e órfãs da cidade do Rio de Janeiro. Elas eram o público 

predominante do Instituto Profissional Orsina da Fonseca, que funcionava como uma espécie 

                                                 
7 Conforme manifesta na Conferência – cujo texto foi obtido em consulta ao acervo pessoal da educadora – 

intitulada “O verdadeiro feminismo e o feminismo católico”, proferida na Matriz Campo Grande durante o 

Congresso Paroquial de 25 de Outubro de 1931.   
8
 Essas alunas na maioria dos casos eram filhas de operários, empregadas domésticas, faxineiros, motoristas, 

donas-de-casa, pequenos comerciantes e, principalmente, funcionários públicos, além de meninas órfãs 

(RODRIGUES, 2008, p.64). Para saber mais, vale consultar o artigo de Rosane Nunes Rodrigues, “A escolarização 

dos saberes domésticos e as múltiplas representações do feminino Rio de Janeiro – 1920 e 1930”. In: VIDAL, 

Diana Gonçalves (org.). Educação e Reforma: O Rio de Janeiro nos anos 1920 -1930. Belo Horizonte, MG: 

Argvmentvm; São Paulo: CNPq: USP, Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação, 

2008. 
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de internato. Ao aceitar a matrícula dessas alunas, o Instituto tornava-se responsável pelo 

atendimento médico e dentário, vestuário e alimentação adequados a essas meninas 

(RODRIGUES, 2008). Ainda de acordo com Rodrigues (2008), além do Instituto Profissional 

Orsina da Fonseca, outras escolas profissionais femininas existentes no Distrito Federal 

ofereciam uma educação moral e profissional para as jovens e disponibilizavam a elas um curso 

voltado para as prendas domésticas, onde parte do que se aprendia em casa passou a ser 

ensinado na escola: bordado, costura, cozinha, lavagem, etc. Esse tipo de educação visava 

formar as alunas para se tornarem agentes da economia doméstica, além de serem as 

propulsoras dessa mesma economia, entendendo que a sua formação poderia torná-las úteis 

para a sociedade exercendo tarefas fundamentais, remuneradas ou não. 

Foi através dessa educação doméstica das décadas de 1920 e 1930 que surgiram também 

os questionamentos sobre a emancipação feminina. Porém, são nessas escolas profissionais 

femininas que se formavam as jovens cariocas deste período, incutindo-se nelas um discurso de 

cuidado de si e da sua família. Tal discurso mostrava o “verdadeiro” papel da mulher: honesta, 

disciplinada, dona-de-casa, mãe, esposa, uma mulher útil, trabalhadora e dotada de 

competências artísticas, sem nenhum envolvimento com a política. Isso significava afastar essas 

mulheres das relações com operárias e com trabalhadoras “imorais” ou com o próprio trabalho 

“imoral”. Esse tipo de “disciplina moral” vinha carregado de um discurso produzido por parte 

da sociedade conservadora da época. 

Se ainda hoje o Brasil é um país marcado por tradições misóginas, durante o século XIX 

a misoginia encontrava legitimidade dentro de uma minoria culta e conservadora que pairava 

sobre o mito da domesticidade. Margareth Rago (2008) conta que durante este período surgiram 

teorias para justificar a condição feminina, como o “mito da inferioridade biológica”, que vinha 

sendo propagado de modo a justificar a exclusão das mulheres em espaços masculinos de 

atuação social. Teorias essas que também se vinculavam à afirmação de que as mulheres eram 

o “sexo frágil”, cuja relação com um homem possuía um caráter de complementaridade.  

A mulher, nesse contexto, teria função de educadora primeira: seu ofício seria preparar 

o servidor futuro do Gran- Ser e aperfeiçoar o atual. Formadora do caráter dos filhos, 

sua atuação seria privilegiada, pois dela dependia a regeneração moral da humanidade. 

Como esposa, deveria ser a substituta da mãe/sogra, ajudando o homem a reprimir 

seus instintos não civilizados. (RAGO, 2008. p.176.) 

 

 Com esses argumentos, as mulheres não poderiam exercer nenhuma outra atividade que 

não fosse a de guardiã do lar e da família, sem qualquer atividade remunerada, dependentes 

economicamente dos maridos. A mulher deveria exercer um papel repressivo, no sentido de 

educar toda a sua família para o caminho do “bem”. Todo esse “culto à mulher se tornava, 
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portanto, necessário para que o homem aprendesse a cultuar a Humanidade, que ela 

representava simbolicamente” (RAGO, 2008, p.177). 

 Todos esses discursos e ideias sobre o papel da mulher, de certo modo, surgiram das 

igrejas, tanto da Igreja Católica – que ainda possuía uma presença hegemônica neste período – 

como de outras religiões cristãs, ou ainda, da Igreja Positivista do Brasil, criada por Miguel 

Lemos e Raimundo Teixeira Mendes com base nos pensamentos de Augusto Comte. Essa igreja 

foi criada em 1881 e se fez a partir do apelo aos conservadores, segundo Rago (2008). Tanto a 

Igreja Católica como a Igreja Positivista do Brasil se comportavam como ditadoras dos padrões 

de vida e dos comportamentos, sendo marcadas pelo antifeminismo. 

 Os antifeministas9 geralmente eram políticos conservadores que visavam combater tanto 

a democracia liberal como qualquer outra ameaça às relações sociais tradicionais. As feministas 

eram vistas como “ondas perigosas de desorganização social e investidas assustadoras contra a 

ordem divina e natural” (BESSE, 1999, p.215). Os discursos de ódio e temor eram proferidos 

para que tal feminismo não inspirasse novos adeptos e o apelo à comoção pública buscava 

justificar a inferioridade feminina por meios científicos e morais. Os antifeministas alegavam 

que as mulheres possuíam um temperamento inadequado, sendo incapazes de assumir qualquer 

responsabilidade nos setores públicos que, segundo eles, demandariam um maior nível de 

educação e de informação. Contestavam, assim, a grande luta das feministas, que embora não 

exigissem nenhuma revolução política ou mudanças no status quo, buscavam um ideal liberal 

de igualdade através do qual pudessem se incorporar na esfera pública, possuir um emprego 

remunerado, garantir a independência econômica em relação aos homens e participar da vida 

política contribuindo para o desenvolvimento da cultura e da sociedade. 

 Ainda segundo Besse (1999), o movimento feminista ficou sob ameaça devido à 

revitalização do catolicismo como uma fonte de força intelectual reacionária no período entre 

os anos de 1920 e 1930. Ao longo deste período a Igreja Católica mobilizou uma série de grupos 

e movimentos. Entre eles podemos citar: a Liga Brasileira das Mulheres Católicas; a Aliança 

Feminina; os Círculos Operários; a Juventude Universitária Católica; a Juventude Operária 

Católica; a Ação Católica Brasileira e o Centro Dom Vital10. Esse último foi o responsável por 

promover conferências, debates e cursos que contribuíram para a consolidação e popularização 

do pensamento católico de direita. 

                                                 
9 Conforme Susan Besse (1999) os antifeministas eram políticos conservadores que estavam preocupados em 

combater a democracia liberal, possuindo opiniões contrárias às conquistas e lutas pela emancipação das mulheres, 

como exemplo de antifeminista, podemos citar Plínio Salgado, que foi um militante da Ação Integralista Brasileira. 
10 Vale ressaltar aqui que as instituições promovidas pela Igreja Católica acreditavam e instituíam um papel 

subalterno às mulheres.  
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E como forma de retaliação ao regime republicano, a Igreja Católica – representada pelo 

Arcebispo D. Sebastião Leme – formou uma “reação católica” por volta dos anos 1921. Naquele 

ano, D. Leme reuniu “ao seu redor um grupo de intelectuais católicos sob a liderança de Jackson 

de Figueiredo”, promovendo “o lançamento da revista A Ordem (1921)11 e a criação do Centro 

Dom Vital (1922) ” (HORTA, 1994, p. 95). Sendo a religião Católica aquela à qual pertencia a 

maioria da população brasileira à época, eles acreditavam que o ensino religioso deveria estar 

no currículo das escolas públicas e, principalmente, no ensino primário e secundário, garantindo 

assim a grande influência da Igreja Católica para as classes populares urbanas (Ibidem, p.95). 

No mesmo sentido, Bourdieu (2019) argumenta que a igreja ficou caracterizada pelo 

seu antifeminismo, de modo a condenar e punir as faltas acometidas pelas mulheres no que 

dizia respeito à decência, trajes, reprodução e sabedoria, promovendo um apelo pessimista em 

relação às mulheres e à feminilidade. Os valores patriarcais estavam imbuídos de repercutir a 

“inata inferioridade das mulheres” (BOURDIEU, 2019, p. 141), marcando de uma forma direta 

os textos sagrados e a “monarquia de direito divino baseada na autoridade do pai”, impondo 

suas visões e valores de mundo. 

De fato, embora a Igreja se encontrasse profundamente enraizada no ensino secundário, 

que ela praticamente controlava por meio de sua rede de colégios e de sua presença entre os 

intelectuais através do Centro Dom Vital e da Associação dos Universitários Católicos (fundada 

em 1929), não tinha praticamente nenhuma presença no ensino primário. Ora, o número de 

alunos do ensino primário havia quase duplicado entre 1920 e 1930, e esta expansão tendia a 

se acelerar. Assim, ao lutar pela introdução do ensino religioso nas escolas públicas, a Igreja 

buscava garantir sua influência sobre as classes populares urbanas (HORTA, 1994). 

Além da influência que a Igreja Católica queria exercer na educação brasileira, ela 

também queria influenciar toda a população e, para isso, utilizou como meio de comunicação a 

revista A Ordem, que se constituiu, basicamente, como um veículo de propagação da ideologia 

do grupo cristão conservador. Essa revista buscava incutir na população da capital os valores 

morais e culturais que deviam ser seguidos, de forma a fidelizar novamente as massas e alertá-

las sobre os perigos do comunismo. Na próxima seção abordo a imprensa republicana como 

fonte de análise e pesquisa, além de oferecer ao leitor um breve apanhado da imprensa 

educacional, feminina e operária.  

                                                 
11

 A revista A Ordem foi publicada por Jackson de Figueiredo, e funcionou sob a sua direção de 1921 até o ano de 

sua morte em 1928; a partir daí quem assumiu a direção dessa revista foi Alceu Amoroso Lima até a decretação 

do Estado Novo em 1937. Para mais informações consultar VELLOSO, M. A Ordem: uma revista de doutrina, 

política e cultura católica. Revista de Ciência Política, ano 21, nº3, jul-dez. 1978, p.117-160. 
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A imprensa no período republicano e como fonte de análise e pesquisa 

 

No final do Império e início da Primeira República intelectuais desse período se 

propuseram a reunir e metodizar os documentos para interpretar a gênese e a formação da 

história da civilização brasileira, bem como os escritos que envolviam os assuntos educacionais. 

Artigos, notícias e documentos sobre os assuntos educacionais passaram a ser publicados pela 

Imprensa Nacional, com a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) do Ministério da Educação e Saúde, órgão que foi dirigido por Lourenço Filho, nos anos 

de 1938 até 1946 (VIDAL e FARIA FILHO, 2003). 

Esse grande investimento em criar, sistematizar e divulgar as fontes e os documentos 

sobre a história da educação rendeu muitos frutos. Por exemplo, em 1928 foi colocado nos 

currículos da Escola Normal do Rio de Janeiro a disciplina História da Educação, reorganizando 

o curso de formação dos futuros professores. Essa disciplina surgiu de acordo com as reformas 

ocorridas durante os anos de 1920 e que visavam a modernização da educação, através dos 

moldes da Escola Nova (VIDAL e FARIA FILHO, 2003). Me debruçar nas análises de jornais, 

revistas e documentos da época me faz conjecturar, imaginar e reconstruir as possíveis ações 

cotidianas. Tentando reconstruir esse passado através dos escritos e pensamentos, com a análise 

e interpretação das fontes e por meio das entrelinhas dos discursos, consigo encontrar e absorver 

certos dados (BURKE, 1992). 

Por isso estudar os periódicos se tornou, para o campo da história da educação, uma 

grande fonte de análise e pesquisa. Nos periódicos conseguimos fazer uma possível 

comprovação do que encontramos nos livros de história, inclusive checar algumas dessas 

informações e evidências para assim construir uma narrativa diferente ou até mesmo uma nova 

narrativa do que nos foi apresentado. Como podemos ver em Certeau (1982), uma prática sem 

teoria desemboca no dogmatismo de “valores eternos” ou na apologia de um “intemporal”, pois 

a escrita da história se constrói a partir da dinâmica e das articulações vindas do saber, da prática 

e da teoria que se organizam em um processo de análise dos espaços da sociedade. 

Para entender mais sobre a sociedade do século XX, procuro compreender suas 

dinâmicas advindas de uma sociedade marcada pelo machismo e paternalismo presentes. Via-

se nesses tempos a necessidade de se “conservar” as origens, além de manter as mulheres na 

sua condição de submissão, inclusive no campo educacional, local que para o conservadorismo 

é central para a questão social, uma vez que através da educação pode-se empreender uma 
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reforma moral na sociedade, internalizando novos modelos de moralidade para os indivíduos e 

construindo uma nova ordem social (NETTO, 2011). 

Sobre o período em que me debruço, de 1920 a 1930, pude constatar que haviam alguns 

meios de divulgação e transmissão de informações, ideias e valores. Para isso, haviam 

diferentes tipos de revistas – revolucionárias, conservadoras e também feministas – que se 

propunham a produzir conteúdos sobre a ordem moral e educacional. Assim, a população se 

informava e se pautava de acordo com seus valores. A imprensa feminina do período surge 

como meio de divulgação da moda, dos estilos de vida e do comportamento ‘adequado’ para as 

mulheres modernas da época. As revistas femininas adentravam a esfera privada das mulheres 

e de suas famílias, de modo a oferecê-las e influenciá-las com condições básicas para 

frequentarem os espaços urbanos que estavam em processo de modernização. Elas ditavam 

regras desde a maneira de se vestir até o comportamento adequado com seus filhos e marido, 

além de discutirem problemas políticos e assuntos dos mais variados sobre o domínio feminino. 

Há nessas revistas todo um esforço para ajudar a mulher a integrar-se no novo espaço 

psicossocial, oferecendo-lhes meios, no plano do pensamento, para elaborar 

estratégias de autodefesa, trabalhar as novas informações, saber como agir, criando-

lhe parâmetros referenciais de conduta. Assim, discutem-se desde a nova missão 

social da mulher como educadora, seu relacionamento com os filhos e o marido, até 

detalhes de sua experiência. (RAGO, 2008 p.79) 

 

Além das revistas femininas, havia também a imprensa operária nas suas vertentes 

comunista, socialista ou anarquista, que buscava publicar denúncias que envolviam a 

exploração do trabalho da mulher, sobretudo no que diz respeito aos problemas relacionados 

com a sexualidade feminina, com a moral e com os obstáculos enfrentados por mulheres 

operárias, como a maternidade. Para a imprensa operária, o trabalho feminino deveria ser 

apenas transitório, sendo interrompido com o casamento ou com o nascimento dos filhos. Com 

isso, contribuía para desmoralizar o movimento feminista. O discurso masculino dos operários 

buscava criticar a mulher que procurava empregos remunerados, simbolizando-a como o “sexo 

frágil” e adotando uma atitude paternalista que dizia querer “protegê-la” contra os males das 

fábricas. 

 

A imagem das mulheres e o trabalho feminino 

 

 Não é por acaso que a figura da mulher era associada à de uma criança infantilizada, 

imagem do desamparo e da incapacidade de pensar. Através dessa associação, estabelecia-se 

um papel de subordinação e uma relação pedagógica paternalista da mulher frente à figura 
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masculina, seja ela seu pai ou marido, considerado como líder que deveria ser obedecido e 

respeitado incondicionalmente. Apesar da luta das feministas por igualdade de direitos, as 

mulheres sempre acabavam por ocupar algumas posições menos favorecidas. Nossa sociedade 

patriarcal, machista e excludente mitificou um modelo de mulher, simbolizada pela mãe devota, 

de quem se espera sacrifícios extremos, mas a quem se nega a atuação profissional, política e 

intelectual. Para elas, o único local de realização pessoal seria através da família e do êxito dos 

filhos e marido (RAGO, 2014). 

 Devemos ressaltar também que as portas para os cursos de especialização profissional, 

técnicos e universitários estavam praticamente fechadas para o público feminino. Segundo 

Rago (2014), às mulheres cabiam apenas carreiras de professoras primárias, enfermeiras, 

operárias, costureiras, datilógrafas, telefonistas ou qualquer outra profissão que se destinasse a 

ser de ajudantes, de assistência e/ou subordinadas a um chefe. Tal função de chefia era 

exclusivamente masculina e detinha todo o poder de escolha e de decisão. A justificativa que 

se dava a essa exclusão e divisão social e sexual do trabalho era: 

O respeito ao princípio moral da distância entre os sexos, faz-se a mais completa e 

reacional utilização de critérios irracionais, tais como a debilidade física, a 

instabilidade emocional e a pequena inteligência femininas, a fim de imprimir-se ao 

trabalho da mulher o caráter de trabalho subsidiário e torná-la o elemento constitutivo 

por excelência do enorme contingente humano diretamente marginalizado das funções 

produtivas. (SAFFIOTI, 2013, p. 330) 

 

 Para Heleieth Saffioti (2013), com o advento do capitalismo se tornou ainda mais 

aparente a marginalização de determinado agente social, seja por conta da sua raça ou sexo, de 

modo a hierarquizar a sociedade e justificar o desprestígio da população que se encontrava na 

base da pirâmide social.  

O aparecimento do capitalismo se dá, em condições extremamente adversas à mulher. 

No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, ela 

contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no nível superestrutural, 

era tradicional uma subvalorização das capacidades femininas traduzidas em termos 

de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a 

gerara; no plano estrutural, à medida que se desenvolviam as forças produtivas, a 

mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou seja, 

perifericamente situada no sistema de produção. (SAFFIOTI, 2013, p. 65) 

 

 Ou seja, para algumas mulheres que exerciam funções econômicas, eram destinados a 

elas, na maioria das vezes, cargos de subserviência. Sendo elas, marginalizadas no campo do 

trabalho, as atividades remuneradas fora do lar e o desempenho dessas funções produtivas 

serviriam exclusivamente para acrescentar ao orçamento doméstico de sua família. Segundo 

Saffioti (2013) com a maior participação das mulheres em ocupações remuneradas e fora do 
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lar, as mulheres passam a ter um maior direito de liberdade: ao invés de precisar escolher entre 

o casamento e a carreira profissional, ela poderia escolher ambos. 

O emprego efetivo da força de trabalho, quer de homens quer de mulheres, configura-

se de diferentes modos nos diversos tipos de formação econômico-social. Não apenas 

a força de trabalho, masculina e feminina, se determina de modo diferente em cada 

tipo estrutural de sociedade como também, nas sociedades baseadas na propriedade 

privada dos meios de produção, quer pré-capitalistas, quer capitalistas, a força de 

trabalho feminina determina-se diversamente da masculina. (SAFFIOTI, 2013, p.328) 

 

 Saffioti (2013) quer nos dizer que em cada modelo de produção irá ser configurada uma 

diferente força produtiva de trabalho. Sem sombra de dúvidas, há determinações essenciais 

nessa força de trabalho, tanto sexuais, quanto raciais. Se as mulheres das classes populares 

nunca foram alheias ao trabalho, dentre elas, as mulheres brancas possuíam um privilégio em 

relação a sua cor de pele, pois por conta dos preconceitos dos patrões acabavam tendo maior 

acesso a trabalhos mais qualificados. De modo que as mulheres negras acabavam por exercer 

funções ainda mais subalternas e com piores salários. 

 Na maioria das vezes, as mulheres negras ou pobres brancas se encontravam nas funções 

de domésticas, cozinheiras, lavadeiras ou até mesmo amas de leite, até o momento que médicos 

higienistas passaram a difundir “uma nova noção de maternidade pela qual a mãe passou a ser 

responsabilizada pelos cuidados higiênicos e atenções para com as crianças” (MATOS e 

BORELI, 2018, p. 133). Até então, o “aleitamento mercenário” era visto com bons olhos 

perante a sociedade, e esse serviço prestado pelas amas de leite era também utilizado pelos 

poderes públicos, que ficavam a cargo de alimentar as crianças órfãs e desvalidas.  

 Cabe ressaltar que algumas profissões ficaram condenadas e associadas a uma moral 

degradante ou até mesmo à prostituição, tais como a de operária, costureira, lavadeira, artista, 

por conta da ideia de que a mulher deveria se dedicar unicamente ao seu lar e à família. Essas 

preocupações eram levantadas por diferentes grupos sociais e instituições que proferiam 

discursos de caráter religioso, jurídico e até higienista. 

Entre os anos de 1920 e 1940, ocorreu uma diminuição da presença feminina no 

universo fabril, devido a uma conjunção de fatores: as transformações no processo de 

industrialização (desenvolvimento de setores tradicionalmente masculinos como o 

metalúrgico, o siderúrgico e o mecânico e adoção de novos métodos de organização 

do trabalho), somadas às ações (públicas, médicas e do movimento operário) contra o 

trabalho feminino e à legislação dita protetora deste (MATOS e BORELLI, 2018, 

p.134). 

 

 Esta diminuição das mulheres no setor fabril não as suprimiram do mercado de trabalho, 

pois as mulheres permaneceram nos setores menos visíveis e estáveis, geralmente nos serviços 

domésticos ou em seu próprio domicílio, ou exercendo funções nos setores de expansão, tais 

como o comércio e os escritórios, atuando, por exemplo, como secretárias e datilógrafas. 
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Importante mencionar que com a chegada da República propagava-se a transformação da 

sociedade pela educação, cenário no qual a mulher ganhou bastante destaque e valorização, 

considerada a “educadora nata” (LOURO. In: PRIORE, 1997). E para dar conta dessa nova 

demanda educacional, foram necessárias a ampliação do quantitativo de professoras e 

professores, e também a ampliação e criação de escolas normais para a formação deste novo 

contingente. Os anos entre 1835 a 1890 foram conhecidos como o período da “feminização do 

magistério”, anos em que essa profissão se tornou mais um lugar de prestígio para as mulheres 

e que elas poderiam tranquilamente associar aos seus papéis de mãe e esposa perfeita do lar.  

 Na seguinte seção faço um debate sobre o conceito de paradoxo abordado por Joan 

Scott, análise que é importante para entendermos as mulheres da República e, principalmente, 

buscar entender Alba Cañizares do Nascimento, que com todo o seu envolvimento particular 

com a educação, não pode ser associada de forma simples a uma postura feminista. A análise 

de sua história ao longo deste trabalho revela uma personagem com muitos paradoxos a nos 

oferecer. 

 

O paradoxo  

 

 A pesquisa para essa dissertação despertou em mim algumas considerações sobre temas 

que antes pareciam pouco relevantes, palavras e significados que fazem muito mais sentido 

agora do que antes. Ao explorar e pesquisar a personagem central desta dissertação, Alba 

Cañizares do Nascimento, me deparei com uma série de barreiras e paradigmas que precisei 

desconstruir antes em mim para depois me debruçar de fato na pesquisa. Vale lembrar que essa 

é uma pesquisa que lança o olhar sobre o passado, demandando que nos atentemos para as 

atitudes vivenciadas e experimentadas na época em questão. Se a princípio podemos acreditar 

que determinada postura é demasiado conservadora, sob os olhares de uma época, essa mesma 

postura pode constituir uma atitude ou opinião corriqueira e comum. 

 Sobre o feminismo, precisamos pensar que ele “tem sido, historicamente, um exemplo 

de complexidade, porque é complexa a sua práxis crítica” (SCOTT, p.48. 2002). As mulheres 

dos séculos XIX e XX viviam dilemas e paradoxos complexos. Se para nós muitas conquistas 

podem ser vistas como coisas cotidianas, naquela época, levantar certas bandeiras e tomar 

devidas atitudes podia significar uma perda inimaginável. O conceito de paradoxo abordado no 

livro “A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem”, da autora Joan W. 

Scott (2002) me possibilitou repensar algumas críticas acerca das mulheres da Primeira 
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República, entendendo que o paradoxo está na ordem de perceber a aceitação e a recusa 

simultânea de questões relacionadas ao gênero, suas conquistas e disputas.  

 Scott nos explica que o conceito de paradoxo por muitas vezes foi utilizado de maneira 

equivocada e até mesmo inverossímil, como sinônimo de ambiguidade, ou de uma suposição 

teórica simultaneamente verdadeira e falsa. Ela argumenta que o paradoxo é na verdade um 

sinal de equilíbrio, ajudando-nos a equilibrar conceitos, pensamentos e até sentimentos 

completamente contrários, principalmente em se tratando de uma tradição. 

O uso comum do termo guarda resquícios desses significados formais e estéticos, mas 

com maior frequência emprega-se o vocábulo “paradoxo” para significar uma opinião 

que desafia o que é dominantemente ortodoxo, que é contrária à tradição (literalmente: 

transgride a doxa). O paradoxo marca a sua posição de enfrentamento à tradição, 

acentuando as diferenças entre ambos. Aqueles que fazem circular um conjunto de 

verdades desafiadoras, sem, contudo, abalar as crenças ortodoxas, criam uma situação 

que até certo ponto se coaduna com a definição técnica do paradoxo. (SCOTT, p.28. 

2002) 

 

O conceito de paradoxo me auxiliou no sentido de entender algumas vertentes, atitudes, 

impasses e até mesmo ações de mulheres para refletir sobre a história do feminismo. Ao 

compreendermos que a história das mulheres é muito rica e profunda, podemos pensar que cada 

mulher atuante e participante dos movimentos feministas possuía e ainda possui pensamentos 

discordantes e conflitantes, que nos faz refletir sobre a nossa própria prática12. Utilizo esse 

conceito, o paradoxo, como uma palavra substantiva que serve para conceituar e caracterizar 

não só as mulheres, como todos os tipos de pessoas e, principalmente, toda uma situação que 

envolve o período em análise. 

O conceito de paradoxo surge primeiramente com Olympe de Gouges13 em 1788, 

quando ela afirma que as mulheres só possuem paradoxos a oferecer e não problemas fáceis de 

serem resolvidos. Principalmente no que diz respeito às suas individualidades, na busca 

constante por uma política mais democrática, igualitária e com plenos direitos da cidadania, já 

que para as mulheres existiam deveres iguais aos dos homens, por que os direitos seriam 

diferentes, inferiores e demarcados pela sociedade? Analisando a sociedade, pode-se perceber 

que ela busca marcar e demarcar os papéis desempenhados por seus membros, e sendo assim, 

cabiam às mulheres atuarem no campo da proteção, da educação, da assistência e do cuidado 

de si e dos outros, numa escala de importância inferior aos homens, a quem cabiam os papéis 

                                                 
12 Mas adiante irei descrever alguns dos tipos de feminismos atuantes para demostrar justamente esse paradoxo. 
13 Olympe de Gouges foi uma revolucionária feminista do seu tempo. Em 1791 publicou a Declaração dos Direitos 

da Mulher e cidadã como uma contraproposta da Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão. Gouges 

acreditava que a educação seria uma forma das mulheres conquistarem a igualdade de direitos não só políticos, 

mas também de cidadãs, assim como os homens, de modo a serem reconhecidas como seres humanos, ativas e 

como seres pensantes sobre a sua própria vida e vontade. 
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políticos, a tomada de decisões e a manutenção da propriedade privada. Isso se reflete no campo 

das leis e da atividade legislativa feita por homens e para homens, lugar esse onde sempre faltou 

representatividade para mulheres, negros e minorias em geral. 

Procuro mobilizar o conceito de paradoxo a fim de justificar as escolhas e dilemas 

vividos e experimentados durante a Primeira República pela personagem Alba Cañizares do 

Nascimento. Alba possuía o interesse e escrevia as benesses de um ensino filosófico, favorável 

a um ensino com vertentes religiosas, em um contexto que se discutiam e se colocava em prática 

a laicidade na educação. Em meio a discussões sobre a necessidade do ensino moral, ela 

acreditava que o melhor caminho, talvez até mesmo o mais correto, seria de as aulas e a 

educação escolar estivesse alinhada a vertente religiosa. 

E ao falar de paradoxos, mulheres e feminismos não podemos seguir adiante sem pensar 

no quanto o movimento feminista tem em suas concepções, diferenças, princípios e dilemas a 

serem enfrentados. Enquanto movimento político que luta pelos direitos emancipatórios das 

mulheres desde o final do século XVIII até os dias atuais, trata-se de um movimento longo e 

complexo, que fez e ainda faz diferença na vida de muitas pessoas em diferentes momentos 

históricos e lugares.   

 

Sobre os feminismos 

 

Não podemos falar de feminismo sem levar em consideração que o correto é falar em 

feminismos, no plural. Desde a sua genealogia podemos perceber que os feminismos foram 

surgindo com diferentes concepções, percepções e correntes históricas, em lugares com 

distintas características regionais e nacionais (SCOTT, In: BURKE, 1992). Tomado em 

conjunto, trata-se de um movimento político emancipatório que possui o ideal de que todos os 

seres humanos sejam livres, merecedores de respeito e de tratamento justo e igualitário. 

Há uma vasta história sobre a gênese dos feminismos, com a chamada primeira onda do 

feminismo, no qual as mulheres do século XIX e início do XX começaram a levantar 

questionamentos sobre as diferenças e igualdades de gênero, sobre o papel da mulher na 

sociedade e os seus direitos civis e políticos. Essa primeira onda do feminismo surgiu durante 

a Revolução Francesa e se espalhou para outros países como Estados Unidos, Suécia, Áustria, 

Brasil, Índia. Em cada país as discussões feministas giravam em torno de um objetivo 

específico, de acordo com o seu momento histórico, debates e críticas ao período, porém sempre 

com o objetivo de libertar as mulheres do caráter de opressão ou subordinação. Sinto a 
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necessidade de fazer uma pequena digressão para discutir como os feminismos estão se 

apresentando nos dias de hoje, para fortalecer o debate de gênero e demonstrar o paradoxo, 

conforme mencionado na seção anterior, e a pertinência que se faz desse debate antes de iniciar 

de fato a apresentação da personagem central dessa pesquisa. 

De acordo com Margaret McLaren (2016), as teorias e vertentes feministas são todas 

lutas e atos políticos que visam a emancipação, a justiça social e o fim da discriminação racial. 

A autora argumenta que não se trata de uma ação homogênea, mesmo porque o feminismo 

ainda está em construção e em processo de evolução. Em seguida, comento brevemente sobre 

algumas correntes feministas relacionando e evidenciando suas lutas, para assim articular a 

teoria e a prática desse movimento. Por isso, ofereço aqui breves palavras sobre os feminismos 

católico, liberal, radical, marxista, socialista, multicultural, global e pós-moderno. 

Para essa dissertação, não poderíamos deixar de analisar o feminismo católico, uma das 

correntes de pensamento da personagem central dessa pesquisa. O feminismo católico surgiu 

através das disputas de poder entre gêneros na igreja, de modo que a mulher estava sempre em 

posição inferiorizada, surgindo com força na chamada segunda onda do feminismo com a 

teologia da libertação, fundada com os princípios de promoção da igualdade das mulheres com 

os homens, na igreja e na sociedade (ROSADO, 2001). As feministas católicas não pretendiam 

um rompimento da religião, mas sim uma transformação na tradição da Igreja que era tida como 

uma “religião patriarcal” identificada como suporte ideológico. Esse feminismo é baseado na 

diferença e igualdade e busca a valorização do papel da mulher no trabalho, na saúde e nos 

direitos de reprodução (ROHDEN, 1997). Segundo Brites (2014) em 8 de março de 1993 surgiu 

o grupo Católicas pelo Direito de Decidir – CDD. O coletivo surgiu com a intenção de compor 

um espaço de luta e reinvindicações criado a partir de um grupo de mulheres que promoviam 

discussões e reflexões sobre temas relacionados às mulheres, tais como o de liberdade de 

expressão religiosa e direitos sexuais e reprodutivos, atuando não só dentro das igrejas católicas 

bem como na sociedade civil.  

Sobre o feminismo liberal, podemos entendê-lo como uma luta pela igualdade, que 

considera homens e mulheres com as mesmas capacidades de pensar e agir. As feministas dessa 

corrente justificam que homens e mulheres devem possuir os mesmos direitos e ser tratados 

como iguais, com a igualdade de direitos educacionais e políticos. Só assim as mulheres 

deixariam de ser submissas aos homens. As feministas liberais surgiram na Europa do século 

XIX com um discurso voltado à importância da racionalidade, autonomia e poder de escolha, 

defendendo que as mulheres deveriam ir além da esfera privada e doméstica, incentivando as 
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mulheres à participação na vida política e na esfera pública, entendida como único meio para 

atingir a igualdade entre homens e mulheres. 

Já o feminismo radical possui como princípio o foco na diferença biológica e o poder 

que a linguagem possui, visando romper com o patriarcado. Sobre a diferença entre os sexos, a 

principal e mais importante seria a possibilidade e a capacidade reprodutiva: são as mulheres 

que podem gerar os filhos e essa característica é um grande impeditivo da sua liberdade, além 

das questões que envolvem o corpo e a sexualidade. São as mulheres que mais sofrem com 

questões relacionadas ao estupro, feminicídio e aborto. As feministas radicais defendem a 

criação de instituições que possam cuidar e atender as demandas de saúde e as necessidades das 

mulheres. Para além da saúde do corpo das mulheres, elas procuram promover e construir uma 

linguagem mais neutra, menos sexista ou misógina, pois entendem que a linguagem está 

diretamente relacionada com as estratégias de poder, na medida em que foi criada e construída 

através das experiências masculinas, a fim de relatar suas conquistas e vitórias representadas 

como forma de cultura predominante. Esse tipo de feminismo surgiu na segunda onda do 

feminismo, pelos anos 1960, quando ficou mais evidente a necessidade de liberdade da mulher 

e a possibilidade de viver sem qualquer tipo de violência ou de preconceito. 

O feminismo marxista procura evidenciar que o sistema capitalista oprime as mulheres, 

por causa da sociedade patriarcal que a subjuga, reprime e tende a dominá-las através de 

instituições como o casamento, que coisificam a mulher enquanto propriedade do homem. Na 

esfera pública, econômica e na divisão sexual do trabalho, o feminismo marxista destaca que 

as mulheres ainda sofrem desvantagens, considerando que são elas que cuidam das funções 

domésticas e dos filhos. Nos EUA do final dá década de 1960, as feministas marxistas 

acreditavam que as instituições tradicionais deveriam passar por uma reformulação. Elas 

lideraram a campanha “Salário para Trabalhos Domésticos”, exigindo receber um salário pelos 

trabalhos de cuidado da casa e dos familiares, argumentando que as funções que 

desempenhavam constituíam a base da economia.  

As feministas socialistas fazem uma conexão com o feminismo marxista, entretanto, 

vão um pouco mais além. Elas se preocupam com questões relacionadas à base materialista das 

relações sociais, discutem questões relacionadas ao corpo, à sexualidade, à violência contra a 

mulher, indo ao combate e criticando o patriarcado como vias econômicas. O feminismo 

socialista visa a liberdade das mulheres, com a quebra de paradigmas sobre estereótipos e papéis 

preestabelecidos pela sociedade tradicional, demandando mudanças estruturais na divisão 

sexual do trabalho e nas relações sociais. 
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Em uma troca de cartas14 que localizei durante minha pesquisa, Alba Cañizares do 

Nascimento comenta com Bertha Lutz o desejo de escrever um texto acerca da doutrina 

socialista, de modo a explicar de fato o que seria essa outra modalidade social. A carta trata o 

assunto de forma resumida, não sendo sido possível entrar nos detalhes sobre a sua opinião a 

respeito do tema. O texto que ela estava empenhada em produzir, “A cooperação feminina e o 

momento brasileiro”, não foi localizado em seus acervos.  

O feminismo multicultural resgata as diferenças negligenciadas como raça, etnia e 

cultura e as articula com as teorias de gênero, orientação sexual e classe levando em conta as 

opressões e especificidades femininas, como na interseccionalidade estrutural. Segundo 

McLaren (2016), essas feministas acreditam que as teorias feministas devem ser fundamentadas 

em práticas que levem em consideração as diferentes experiências vividas pelas diferentes 

mulheres. A interseccionalidade é um conceito teórico-metodológico e até mesmo 

epistemológico trabalhado por diversas autoras, entre as quais se destacam Patricia Hill Collins, 

Angela Davis e, no contexto brasileiro, Carla Akotirene e Sueli Carneiro, entre outras. Trata-se 

de um tema atual e de notória relevância para os debates sobre o feminismo.   

Segundo Carla Akotirene (2019, p.30) “a interseccionalidade nos mostra mulheres 

negras posicionadas em avenidas longe da cisgeneridade branca heteropatriarcal”, numa busca 

constante em quebrar as barreiras e paradigmas da heteronormatividade colonial. Collins (2019) 

defende uma política de empoderamento do feminismo negro, na qual o pensamento negro 

agencie uma mudança e uma quebra de paradigmas fundamental para acabar com as relações 

de injustiças e opressões que se referem ao gênero, à classe ou à raça dos seres humano. 

No feminismo global, a luta é para além dos países industrializados do ocidente, 

incluindo as opressões femininas de todo o mundo. Assim como o feminismo multicultural, o 

feminismo global enfatiza os debates de classe, gênero, orientação sexual, raça e etnia, mas os 

enxerga a partir de uma perspectiva pós-colonial, reconhecendo as realidades e diferenças 

históricas e sociais impostas pelo colonialismo e pelo imperialismo. bell hooks (2019, p. 80) 

diz que “o objetivo do feminismo global é se estender e alcançar lutas globais para acabar com 

o sexismo, a exploração sexista e a opressão”. Ela defende que as feministas radicais dos EUA 

contribuíram para visualizar as questões femininas globais, como a circuncisão feminina, na 

Tailândia, o uso obrigatório de véus na África, Índia, Oriente Médio e Europa, bem como os 

                                                 
14 Disponível em: <http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_RJANRIO_Q0/ADM/COR/ 

A932/0005/BR_RJANRIO_Q0_ADM_COR_A932_0005_d0001de0001.pdf> Acesso em: 20/01/2021 
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assassinatos de meninas na China. hooks nos desafia a pensar nessas mulheres e nos seus 

sofrimentos, para que possamos globalmente buscar uma perspectiva feminista descolonizada. 

O feminismo pós-moderno, por fim, possui uma abordagem que desafia às normas 

tradicionais e defende uma política mais progressiva. Visando desconstruir os estereótipos e 

falas dicotômicas, caminhando em uma direção à igualdade de direitos e à equidade de gênero, 

objetivando uma sociedade mais justa e democrática.  

Independente da corrente do feminismo que se trata, é preciso deixar registrado que 

todos os feminismos convergem no compromisso com a responsabilidade social, com a 

inclusão, com a igualdade de direitos e com a democracia, de modo a reconhecer e atuar contra 

a estrutura de opressão orquestrada pelo patriarcado na sociedade.  

A partir da reflexão acima, apresento como ficou organizada essa dissertação. No 

capítulo inicial realizo uma apresentação sobre quem foi Alba Cañizares do Nascimento, 

informando aspectos de sua vida familiar e profissional. Exponho a árvore genealógica da 

família Cañizares com algumas informações sobre seu avô materno Miguel Navarro y 

Cañizares, sua mãe Emília Cañizares, seu pai Nicanor Queiroz do Nascimento e sua irmã Alda 

Celeste Cañizares do Nascimento Vieira de Castro. Através desses personagens, podemos 

perceber que ela vem de uma família culta, de elevada posição social e extensa rede de 

sociabilidade. 

Ligada aos meios educacional e católico, Alba Emília Cañizares do Nascimento é uma 

figura republicana que se dedicou à educação popular, vinculando a imagem de uma construção 

moral da sociedade com a emancipação feminina, sem abandonar os preceitos religiosos. 

Demonstro no primeiro capítulo sua forma de participação na vida pública por meio de artigos 

em jornais e revistas, além de publicações em congressos entre os anos 1923 e 1944. 

No segundo capítulo, procuro analisar os periódicos escritos por Alba Cañizares e suas 

conexões com o contexto educacional do período, marcado por intensas disputas que visavam 

democratizar o ensino público, a exemplo do movimento da Escola Nova, da reforma 

educacional. Analiso sua posição dentro desse contexto, sua opinião sobre as reformas, a 

educação primária e o ensino normal.  Quanto a esse último tópico, Alba Cañizares defendia 

uma filosofia de viés religioso, de modo a desenvolver características sociais vinculadas à 

religião católica e a uma moral dignificante. 

No terceiro e último capítulo, procuro levantar dados sobre a vida profissional de Alba 

Cañizares do Nascimento, assim como a escola na qual ela trabalhava, a Escola Normal de Arte 

e Ofícios Wenceslau Braz, escola essa de caráter profissional, que formava uma parcela dos 
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docentes que estariam aptos a exercerem a respectiva profissão em escolas normais de ofícios. 

Analiso também aspectos da modernização experimentada pela educação, pela sociedade e pela 

economia brasileira durante o período. Pondero, por fim, sobre os feitios do movimento 

feminista brasileiro, considerando a divisão social do trabalho, as demandas femininas e o 

processo de industrialização, procurando evidenciar como grande parte da sociedade foi 

negligenciada e excluída dos processos de decisão, perpetuando as mais diversas e perversas 

formas de exclusão e desigualdades sociais. 

 

CAPÍTULO 1. O ENCONTRO COM A PROFESSORA ALBA CAÑIZARES DO 

NASCIMENTO  

 

Ao iniciar minha pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, nos periódicos 

da Primeira República, comecei por analisar e investigar a revista “A Escola Primária”, 

primeiro pelos anos da década de 1910, depois dos anos de 1920. Além de estabelecer o período 

histórico específico desta pesquisa, as décadas de 1910 e 1920 correspondem à delimitação da 

própria estrutura do acervo. “A Escola Primária” foi publicada mensalmente durante a Primeira 

República, sob a direção de inspetores escolares15 do Distrito Federal. Por vezes, optei por fazer 

uma pesquisa pelos anos, conforme citado anteriormente, mas também realizei outras buscas 

pelos nomes das próprias professoras investigadas, a fim de averiguar o surgimento dos seus 

nomes em outros periódicos, obtendo assim uma outra visão sobre elas.  

 Ao me debruçar na revista “A Escola Primária”, busquei professoras que de alguma 

maneira escreveram sobre a educação no período republicano brasileiro, publicando suas 

opiniões sobre a instrução na república. Durante essa análise de dados, reconstruíveis somente 

através de pistas, sinais e indícios (GINZBURG, 1898), procurei examinar os detalhes e as 

particularidades de cada escritora, assim me deparando com algumas docentes muito 

importantes no contexto da época. Uma delas é a professora e escritora Maria Amélia Daltro 

Santos, que assinava seus artigos ora com o codinome Daltro Santos, ora como Maria Stella. A 

Maria Amélia Daltro Santos se mostrou bem atuante na revista “A Escola Primária” no período 

entre 1920 a 1926, quando procurou se debruçar em questões ligadas ao Ensino Normal e ao 

papel feminino na sociedade. Ela se mostrava atenta as pautas femininas, e também aos 

discursos sobre a condição da mulher e da família.  

                                                 
15 O cargo de Inspetor Escolar do Distrito Federal era uma espécie de fiscal das escolas públicas, um serviço 

administrativo ao qual cabia a responsabilidade de fiscalizar o trabalho dos professores e o andamento das escolas. 
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Procurando entre os anos de 1926 a 1927, me deparei com a professora Maria Reis 

Campos, cujos escritos, com uma vertente mais progressista, se dedicavam a defender uma 

educação nacional igual para todos, voltada sobretudo para a educação popular. Maria Reis 

Campos publicou alguns artigos sobre a importância da educação nacional, de uma boa 

educação para a formação de professores, que deveriam sempre buscar se aperfeiçoar para as 

novas formas de ensino e educação.16 

Além de Maria Amélia Daltro Santos e Maria Reis Campos, uma outra personalidade 

despertou minha curiosidade durante a análise do periódico. Nas minhas pesquisas, consegui 

vê-la atuando na revista entre os anos de 1923 a 1937. Quando realizei a pesquisa por nome, no 

entanto, encontrei diversos registros além das datas que eu havia previamente estipulado. 

Possuindo um período de estudos limitado como mestranda, só poderia me atentar e me 

debruçar aos anos de maior interesse. No entanto, era visível que aquela personagem 

possibilitaria diversas outras análises para além das datas previamente estabelecidas. 

Trata-se de Alba Emília Cañizares do Nascimento17, filósofa, docente e escritora muito 

atuante no período republicano. Ela era a favor de uma escola voltada para educação popular, 

direcionada para a criação de valores como a disciplina, a noção de responsabilidade, a moral 

e a alma republicana, virtudes essas que as escolas deveriam incutir nos estudantes desde a 

atuação primária. 

Respondo, com entusiasmo que em mim despertam as úteis iniciativas, em prol da 

educação popular, que o sistema é admirável. Verifiquei entre meus alunos resultados 

extraordinários quanto à disciplina, ao argumento de frequência, à aplicação, ao 

ardente entusiasmo que desperta na criança, proporcionando-lhe a noção da 

responsabilidade, e levando-a a compreender a necessidade do esforço próprio, sendo 

estimulo a boas ações, determinando competições profícuas e esforços brilhantes, 

energia, firmeza e continuidade de ação, criando a ambição pelas posições eminentes, 

pelas situações honrosas que só o mérito próprio obtém, além  de ser, em si, a mais 

completa lição de instrução cívica, porquanto, não só instrui o infante sobre o governo 

pátrio, mas cria-lhe, congênita e constitucionalmente uma alma republicana. 

(NASCIMENTO, 1923, p. 213) 

 

 Através de seus escritos, Alba Cañizares do Nascimento nos revela que a educação 

republicana estava em disputa naquele período. Com a separação entre a Igreja Católica e o 

Estado, a introdução do ensino leigo estava em voga nas escolas públicas, através da 

Constituição de 1891 (HORTA. 1994). Mesmo sabendo que as escolas possuíam um caráter 

laico, Alba Cañizares acreditava em um ensino voltado para a religião, que deveria ser 

                                                 
16 Essa descrição das professoras Maria Amélia Daltro Santos e Maria Reis Campos parte de uma interpretação 

de seus artigos, publicados na revista A Escola Primária.  
17 Só foi possível ter acesso à escrita correta do seu nome depois de ter contato com alguns dos parentes de Alba 

Cañizares do Nascimento, que me doaram um pequeno acervo pessoal, além de algumas boas histórias que serão 

narradas ao longo dessa pesquisa. 
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transmitida pelas aulas de filosofia, aliando a formação da cultura à construção do caráter dos 

indivíduos. 

 

1.1. Uma breve descrição sobre a sua trajetória de vida 

 

Como metodologia de pesquisa, busquei o nome de Alba Cañizares do Nascimento a 

título de investigar e interpretar resíduos ou dados marginais que pudessem revelar mais 

informações (GUINZBURG, 1989) sobre sua vivência no período republicano. Me atentei em 

vasculhar sites como a Hemeroteca da Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, além de livros 

em busca de notícias, trechos ou até mesmo notas de rodapé que pudessem conter algo sobre 

essa personagem republicana, que atuava no Rio de Janeiro propagando suas ideias e 

concepções na área da educação. Mesmo que esses recursos não tenham me proporcionado 

dados mais aprofundados sobre sua carreia e trajetória de vida, consegui encontrar algumas 

informações relevantes. 

No dicionário Mulheres do Brasil, encontrei um trecho que fala sobre o nascimento e 

filiação de Alba Cañizares do Nascimento. Consta que ela nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de 

maio de 1893, filha de Nicanor Queiróz do Nascimento e de Emília Cañizares do Nascimento. 

Formou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, foi professora da Escola 

Normal em 1914 e do Instituto de Educação, onde lecionou psicologia, disciplina que também 

ministrou na Escola Normal Wenceslau Brás e na Universidade Livre da Prefeitura do antigo 

Distrito Federal18 (SCHUMAHER e BRAZIL, 2000, p. 27). Ela atuou como Inspetora Escolar 

e Superintendente de Educação Municipal. 

Sobre a família de Alba Cañizares, pude encontrar a árvore genealógica de sua família 

(fig.1) a partir do avô materno de Alba, Miguel Navarro y Cañizares, em uma dissertação19 

sobre pintores fundadores da Academia de Belas Artes da Bahia, escrita por Viviane Rummler 

da Silva (2008). 

  

 

 

 

                                                 
18 Trecho retirado e adaptado do “Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade”, organizado por 

Schuma Schumaher e Érico Vital Brazil.  
19 Conforme a dissertação “Pintores fundadores da Academia de Belas Artes da Bahia: João Francisco Lopes 

Rodrigues e Miguel Navarro y Cañizares”, escrita por Viviane Rummler da Silva (2008). 
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Figura 1. Árvore genealógica da família Cañizares 

Fonte: UFBA 

 

De acordo com essa árvore genealógica, Emília Cañizares e Nicanor Queiroz do 

Nascimento tiveram duas filhas, ou seja, Alba teve uma irmã. Alda Celeste Cañizares do 

Nascimento Viera de Castro que foi casada com Jorge Viera de Castro e dessa união tiveram 

três filhos: Jorge, Terezinha e Celeste. Sobre o avô materno de Alba, Miguel Navarro y 

Cañizares, na dissertação elaborada por Rummler da Silva (2008) consta que ele nasceu em 

Valência, na Espanha, pelos anos de 1834. Considerado um pintor renomado e premiado, 

Cañizares possuía um estilo de pintura barroca e neoclássica, sendo representado em suas 

pinturas a presença de anjos e santas, como em seu quadro “Santa Catarina transportada pelos 

anjos”. O pintor Cañizares em dezembro de 1867 foi condecorado com a Cruz de Isabel a 

Católica. Esse tipo de condecoração tinha o propósito de premiar a lealdade à Espanha e os 

méritos de cidadãos espanhóis e estrangeiros que tenham feito algum bem à Nação (SILVA, 

2008). 

Miguel Cañizares veio para o Brasil após passar por diversos países como Itália, EUA, 

Venezuela, Cuba. No primeiro momento ele possuía a intenção de residir no Rio de Janeiro, 

porém devido a um surto de febre amarela, optou por se instalar com a sua família em Salvador, 

onde em 1876 passou a lecionar pintura no Liceu de Belas Artes e Ofícios, fundando a 
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Academia de Belas Artes da Bahia no mesmo ano. Em 1882, Cañizares deixou Salvador e se 

instalou no Rio de Janeiro, procurando proteção artística junto ao Imperador D. Pedro II 

(SILVA, 2008). 

Sobre a mãe de Alba Cañizares do Nascimento (fig. 2) vale mencionar que Emília 

Cañizares nasceu em 1867, em Roma. Na Itália era uma pianista premiada com medalhas de 

ouro e prata (fig. 3) e menções honoríficas pelo Clube Beethoven (SILVA, 2008), casada com 

Nicanor Queiróz do Nascimento, que possuía uma elevada posição social enquanto deputado 

federal no Rio de Janeiro, nas legislaturas de 1911 – 1917 e 1924-1926. O pai de Alba era 

conhecido como um brilhante orador e um dos chefes políticos de maior prestigio eleitoral da 

capital federal (ABREU, 2015).20 

 

 

Figura 2. Emília Cañizares do Nascimento 

Fonte: Acervo pessoal de Fernando de Castro Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Conforme consta do “Dicionário histórico-biográfico da Primeira República”, organizado por Alzira Alves de 

Abreu.  
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Figura 3.Medalha de prata 

Fonte: Acervo pessoal de Fernando de Castro Lopes 

 

Sobrinhos netos de Alba, Fernando e Márcia de Castro Lopes contam que quando Emília 

Cañizares tocava seu piano, Nicanor Queiroz saía de casa para não a ouvir tocar, não aceitando 

o brilhantismo da sua esposa. As conversas com os familiares de Alba aconteceram logo após 

o contato com a dissertação de Viviane Rummler da Silva. Fui instigada a seguir mais pistas e 

indícios sobre a família da personagem. Numa troca de e-mails com a autora, obtive o contato 

de Fernando de Castro Lopes, que podemos visualizar ao final da árvore genealógica (fig. 1). 

Com esse contato em mãos, enviei um e-mail explicando sobre essa dissertação e pesquisa. O 

sobrinho neto de Alba Cañizares me mostrou um pequeno acervo com seus livros, artigos, fotos 

e manuscritos da própria Alba, e me passou o contato de sua irmã Márcia, através do qual tive 

a oportunidade de conversar e descobrir seu nome completo e algumas outras informações sobre 

a vida de Alba. 

Como podemos ver acima, Alba Cañizares do Nascimento veio de uma família muito 

influente e de formação cultural erudita. Podemos concluir que ela estava em locais 

privilegiados da sociedade carioca. A rede de sociabilidade21 de Alba Cañizares no Rio de 

Janeiro era extensa e muito ligada aos meios educacionais e de aperfeiçoamento da sua 

formação, a exemplo da sua participação na Academia Brasileira Feminina de Letras, onde 

                                                 
21 Entendo que as redes de sociabilidade são formadas por intelectuais que compartilham de concepções e ideias 

políticas em disputa, discussões que podem girar em torno de ideologias ou de uma cultura em comum gerando 

um campo intelectual antagônico, mas que influi e pauta os debates levantados (SIRINELLI, 2003). 
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ocupou a 12ª cadeira. Foi da Academia de Ciências e Educação, da Sociedade Brasileira de 

Filosofia, do Conselho Arquidiocesano de Ensino Religioso e da Academia Carioca de Letras. 

A referida personagem também participou e contribuiu com vários artigos em jornais e 

revistas da sua época, participando de palestras e conferências relacionadas à educação. Ela 

publicou alguns livros, tais como “Introdução à Bíblia Sagrada para terceiro e quarto anos do 

ensino religioso”; “Formação ética do professor”; “Prática de pedagogia social” e “Capistrano 

de Abreu – o homem e sua obra”. Na pesquisa encontrei documentos que apontam que Alba 

recebeu alguns convites de Bertha Lutz para atuar como diretora da Federação Brasileira pela 

Progresso Feminino, o que não aceitou por motivos de saúde, bem como por se dedicar às outras 

associações das quais participava, tais como a Associação Brasileira de Filosofia e a Academia 

de Ciências e Educação22. Ela publicou diversos artigos sobre o ensino de filosofia nas escolas 

primárias e defendia que todos os estudantes tivessem acesso a uma educação justa e de 

qualidade.  

Alba Cañizares do Nascimento, faleceu em decorrência de um câncer em 15 de março 

de 194423 (SCHUMAHER e BRAZIL, 2000, p. 28), segundo Marcia de Castro Lopes, 10 dias 

antes do seu nascimento. Ela deixou uma filha24 e parte da sua história com os seus familiares. 

Ao longo da minha pesquisa em jornais e revistas encontrei alguns retratos de Alba (fig. 4 e 5). 

Nessas imagens podemos perceber algumas características que podem demonstrar sua 

militância feminista, como o tipo de corte de cabelo. No livro “Minha história das mulheres” , 

Michelle Perrot (2017) afirma que manter o corte de cabelo curto era sinal de emancipação, de 

liberação política e de costumes. Perrot (2017, p. 59) vai nos dizer que o “comprimento, corte, 

cor dos cabelos são objetos de códigos e de modas”. E dentre esses códigos, o penteado de Alba 

Cañizares nos mostra mais um indício sobre a sua vida privada.  

Pelas minhas análises em jornais e revistas pude vê-la atuar firmemente na revista “A 

Escola Primária” e também no jornal “A Cruz”, embora ela tenha sido citada inúmeras vezes 

em outros jornais republicanos, tais como: “O Paiz”, “Correio Paulistano”, “Jornal do Brasil”, 

“Correio da Manhã”, entre outros. No entanto, em nenhum desses jornais encontramos algo 

                                                 
22 Fonte: Arquivo nacional. Disponível em: 

http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_RJANRIO_Q0/ADM/COR/A933/0003/BR_RJANRIO_Q0_

ADM_COR_A933_0003_d0001de0001.pdf 11/01/2021. 
23 Conforme “Dicionário Mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade”, organizado por Schuma Schumaher e 

Érico Vital Brazil. 
24 Segundo relatos de seus familiares, essa filha foi adotada em um asilo, e na ocasião Alba teria acolhido uma 

criança frágil, franzina e pequenina. 

http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_RJANRIO_Q0/ADM/COR/A933/0003/BR_RJANRIO_Q0_ADM_COR_A933_0003_d0001de0001.pdf
http://imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/BR_RJANRIO_Q0/ADM/COR/A933/0003/BR_RJANRIO_Q0_ADM_COR_A933_0003_d0001de0001.pdf


41 

 

 

 

sobre a sua vida privada, porém artigos e notícias vinculados a sua vida profissional e acadêmica 

pude encontrar e mesmo assim de forma muito limitada. 

 

 

Figura 4 - Retrato de Alba Cañizares 

Fonte: Jornal A Cruz, 25/08/1929 

 

 

Figura 5 - Retrato de Alba Cañizares 

Fonte: Revista Fon-Fon, 07/02/1931 
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Figura 6 - Exemplo de como Alba era citada nos jornais cariocas 

Fonte: Jornal do Brasil, 27 de julho de 1927, Acervo Hemeroteca Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Brasileira de Educação 

Conferência da professora D. Alba Cañizares do Nascimento 

 Realizar-se-á amanhã, às 17 horas no salão nobre da Escola 

Politécnica a conferencia da Inspetora Escolar professora Alba Cañizares 

do Nascimento, professora de Psicologia na Escola Normal Wenceslau 

Braz. 

 O tema da conferencia é “O Estado e o problema da educação 

moral” fazendo a conhecida educadora o estudo crítico do laicismo 

educativo em suas várias modalidades. O assunto é, pela primeira vez, 

discutido por elemento do magistério oficial, despertando grande 

curiosidade nos meios educativos. São convidados quantos se interessam 

com as questões educativas. 
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Nesse trecho retirado do Jornal do Brasil (fig.6), podemos ver seu engajamento com a 

educação pública brasileira como uma das professoras pioneiras a discursar sobre o tema da 

laicidade nas escolas. Nesse sentindo, podemos considerar Alba Cañizares do Nascimento uma 

intelectual desse período. E entendemos que ser intelectual é se constituir como parte de “um 

grupo social de contornos vagos que durante muito tempo foi pouco significativo em termos de 

tamanho” (SIRINELLI 2003, p.234). Com isso, aponto que o seu envolvimento e militância 

com o tema da filosofia, sempre foi recorrendo à moral para justificar sua importância nas 

escolas primária, sendo um assunto pontual e destinado a uma pequena parcela da sociedade, à 

elite social, e esses fatores nos permitem considerá-la uma intelectual.  

Foi difícil pesquisar a fundo sobre essa personagem, pois nos jornais e revistas 

encontrados pude ver apenas os seus posicionamentos em relação aos assuntos pedagógicos e 

educacionais: Alba Cañizares do Nascimento se demonstrou muito reservada sobre os assuntos 

da sua vida privada. Além disso, com a pandemia, fiquei limitada a encontrar mais pistas e 

indícios pela impossibilidade de comparecer aos arquivos físicos e bibliotecas públicas do Rio 

de Janeiro. Assim, fui em busca de informações nos jornais de grande circulação da época. 

Ressalto que obtive informações muito úteis e de extrema relevância entrando em contato com 

seus familiares, mas ainda assim, eram informações muito superficiais a respeito de sua vida 

privada. 

Era costume entre os jornais republicanos publicar relatos da vida privada da população 

carioca, principalmente da alta sociedade, como datas de aniversário, casamento, formaturas e 

batizados. No entanto, não consegui identificar nenhum desses eventos sobre a vida pessoal de 

Alba Cañizares. Talvez não ter a vida pessoal exposta seja um sinal de que ela não desejasse 

ser comentada pela sociedade carioca. Isso também demonstra uma posição política contrária 

aos costumes da época, pois quando analisamos outras personagens, como a professora Maria 

Amélia Daltro Santos, conseguimos ver e encontrar vários relatos sobre a sua vida privada e a 

de seus filhos. Sobre Alba Cañizares, no entanto, nada encontrei além dos seus escritos sobre 

educação. 

Pude perceber em arquivos encontrados no site do Arquivo Nacional que Alba defendia 

uma pauta feminista, visto o seu envolvimento com Bertha Lutz. Em consulta aos arquivos, não 

consegui atestar por meio de certidões se ela se casou. Seus familiares, no entanto, me 

informaram que Alba não havia se casado, mas que adotara uma filha. Confirma o relato o fato 

de Alba Emília Cañizares do Nascimento ter permanecido com o nome de solteira até o fim da 

vida, algo incomum para a época e especialmente para uma cristã conservadora, que defendia 
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os preceitos da Igreja Católica. Mas nos séculos XIX e XX, as relações de concubinato também 

eram comuns, permitindo que muitas mulheres não vivessem sós, ainda que não fossem 

casadas. 

Muitas mulheres eram sozinhas, mas nem sempre ficavam sós – uma das 

características das casas chefiadas por pobres, instaladas, sobretudo, nas áreas de 

passagem, urbanização acelerada ou mineração, eram ligações transitórias ou 

consensuais. Viver em uma família em que faltaram a benção do padre e o casamento 

na igreja não significava viver na precariedade. As ligações então chamadas de 

“concubinato” podiam ser bastante estáveis. (PRIORE, 2020, p. 24) 

 

Vale ressaltar que a Alba Cañizares do Nascimento vivia na elite carioca, além de ser 

professora, escritora e uma intelectual em sua rede de sociabilidade. No entanto, não há indícios 

de que ela teria se envolvido em uma relação de concubinato, pois como professora no contexto 

da época, ela deveria possuir uma moral irretocável, condição inclusive disposta pela lei de 

instrução pública aprovada em 15 de outubro de 1827. 

No acervo pessoal (fig.7) que consegui com os familiares da Alba, pude vasculhar 

alguns de seus livros e manuscritos e entre esses documentos havia uma pasta intitulada 

feminismo. Nela há uma série de artigos produzidos por ela mesma acerca do feminismo 

católico, a origem do feminismo, o verdadeiro feminismo e o feminismo católico. No escrito 

sobre o verdadeiro feminismo pude ver como ela se debruçava nesse assunto: para ela, o 

verdadeiro feminismo seria o feminismo católico, pois nas suas palavras “o feminismo é o 

despertar da mulher para vida social e moral, é o despertar da mulher para a vida espiritual, é a 

reinvindicação que faz da sua qualidade de pessoa humana, dotada de razão, liberdade e 

responsabilidade” (NASCIMENTO, SD). Alba escrevia que a mulher é a fonte da vida, a mãe 

da humanidade e com isso deveria estar acima de todos os seres criados, sendo Maria mãe de 

Jesus a mulher ideal, considerada pela igreja o mais perfeito de todos os seres. 
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Figura 7 - Pasta Feminismo no acervo pessoal da família de Alba 

Fonte: Acervo pessoal de Fernando de Castro Lopes 

 

Podemos perceber que Alba Cañizares do Nascimento participava da vida pública, como 

professora, escritora, participante e atuante de diversos grupos intelectuais e nas redes de 

sociabilidade, além de não se privar ao universo doméstico. Em uma de nossas conversas, 

Fernando de Castro Lopes contou que o pai de Alba, Nicanor Queiróz do Nascimento, proibia 

a sua mãe Emília de tocar o piano, algo que para Emília, uma pianista premiada, devia ser de 

grande estima. Em decorrência dessa conversa, fiquei a imaginar que a relação de matrimônio 

entre os pais possa ter levado Alba a não procurar o matrimônio, talvez para não ser impedida 

de atuar em seus meios. 

Como afirma Scott (2002), citando Olympe de Gouges, Alba nos revela ser uma mulher 

de muitos paradoxos e contradições devido ao seu grande engajamento na luta por uma 

educação pública e de qualidade, a sua participação ativa nos meios de sociabilidade, a sua 

intelectualidade e a forma como ela escrevia para o público, sempre rememorando o papel da 

religiosidade como forma de melhorar o mundo. 

Ainda segundo Joan Scott (2002), o conceito de paradoxo surge em 1788, quando a 

feminista Olympe de Gouges afirma que as mulheres só possuem paradoxos a oferecer e não 

problemas fáceis a serem resolvidos. Nesse aspecto Alba produz conhecimentos muito 

específicos para a sua época, buscando uma educação democrática e com elevação da moral. 

Em suas escritas, ela não comenta sobre as diferenças entre a educação de meninos e meninas, 

deixando implícito que essa educação filosófica que defendia serviria para ambos os sexos, 

indício de que acreditava em direitos e deveres iguais para ambos. 
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Outro paradoxo que vejo fortemente nos escritos da Alba Cañizares do Nascimento é 

sobre o ensino filosófico imbricado com a religião, moral e bons costumes25. Sendo a Primeira 

República instaurada com os preceitos da laicidade em voga, colocar na educação algo que 

remete à religiosidade é algo desafiador para a sua época. Vejo que em seus assuntos a moral 

está sempre aparente, pois retirado o ensino religioso das escolas, o mesmo foi substituído pelo 

ensino da moral. 

 

1.2. Artigos escritos por Alba Cañizares do Nascimento 

 

 Consegui observar que entre anos de 1925 e 1926 Alba Cañizares do Nascimento se 

dedicou a transmitir nos veículos de mídia impressos o seu conhecimento sobre filosofia. Ela 

buscou desenvolver e realizar um forte apelo para que as escolas primárias tivessem como 

componente curricular as aulas de filosofia. Assim, tinha o intuito de proporcionar o 

aprimoramento moral dos jovens estudantes, fazendo com que as crianças não se deixassem 

levar pelo ceticismo. 

A filosofia é força social, força vivificadora, exercendo profunda influência sobre a 

sociedade, influência decisiva pois é da filosofia que nasce o sentimento moral. 

Acredito que a desventura é sempre consequência do afastamento do bem, da virtude 

e da verdade, dos verdadeiros princípios filosóficos que conduzem sempre a 

serenidade e a esperança. (NASCIMENTO, 1925a, p. 40) 

  

Além de promover um forte debate pela importância das aulas de filosofia nas escolas, 

Alba Cañizares do Nascimento não concordava com uma educação sem religiosidade. Filósofa 

de formação, ela não concordava que a filosofia e a religião fossem concepções antagônicas ou 

independentes. Alba pensava que a filosofia era o princípio da ciência e, portanto, se a ciência 

era a fonte da verdade, logo a religião seria a prática dessa verdade. Para ela, a tríade ciência, 

filosofia e religião seria algo intrínseco e complementar. Nesse contexto, a religião seria uma 

manifestação prática da intelectualidade, havendo uma importante harmonia entre ciência, 

religião e filosofia. Segundo ela, o desprezo pela religião faria necessário o uso da força para 

promover e garantir a ordem social. Por conta disso, ela escreve que não admitia uma educação 

sem religiosidade.  

Todas as religiões são tentativas de governo moral. Eis como se compreende que no 

caos da anarquia moderna se tenha a convicção de que “o homem será cada vez mais 

religioso” (Comte). Despreze-se a religião e a força será a garantia única da ordem 

social. É nesse ponto de vista que não admito educação sem religiosidade. 

(NASCIMENTO, 1926a, p. 253) 

                                                 
25 Sobre a moral e os bons costumes, Alba defendia o caminho da retidão, seguindo os princípios do cristianismo, 

principalmente os da Igreja Católica e através da história da filosofia. 
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Em seus artigos, Alba Cañizares procura sempre citar e promover diálogos com 

filósofos que encaravam a religiosidade como prática social necessária. Ela optava por 

desprezar aqueles filósofos que concordavam com práticas materialistas ou que dispensassem 

as condições espirituais para inspirar a consciência moral nos estudantes. Segundo ela, é nas 

escolas que se faz a formação do caráter dos jovens estudantes, considerada uma das principais 

obras educacionais. Quando o indivíduo é verdadeiramente educado, ele garante uma 

consciência que domina todos os seus atos em benefício do seu meio. Assim, esse futuro 

cidadão saberia a importância e a necessidade de trabalhar e de respeitar um ideal de conduta 

dentro das doutrinas pré-estabelecidas pela realidade moral da eterna razão. 

Há lentes positivistas, agnósticos, materialistas, pragmatistas, mecanicistas, céticos, 

espiritualistas, católicos, espiritas – respeitáveis pelo saber e pela seriedade das suas 

intenções. Mas nem todos se mostram desapaixonados, expondo noções através de 

seus sistemas filosóficos num inevitável combate de ideias, conceitos e convicções, 

em que as vítimas indefesas são os próprios normalistas, cuja inteligência atônica não 

sabe que rumo tomar no vasto mar de opiniões contraditórias em que procuram em 

vão estabilizar-se. (NASCIMENTO, 1925b, p. 103) 

 

A professora destaca a importância da Escola Normal, lugar onde os futuros educadores 

recebem os ensinamentos que irão transmitir futuramente. Ela afirma que quando as lições 

forem transmitidas de maneira caótica e imprecisa, acabam por realizar uma educação 

equivocada. Dessa forma, a educação dos professores consistia em uma doutrina indispensável 

à vida dos estudantes. A fim de embasar seu argumento sobre a indissociabilidade entre ciência, 

filosofia e religião, Alba se utiliza de discursos e conceitos de Herbert Spencer, Schopenhauer 

e Augusto Comte. A partir destas concepções, entende que a religião deve ser alinhada com o 

governo moral das sociedades e que os educadores possuem um grande papel em transmitir tais 

conhecimentos aos jovens estudantes para que exista uma harmonia entre os povos, com 

condições básicas de existência e um pensamento voltado para as leis de conduta humana. 

Pedagogia é a ciência da educação e complexo de leis que devem conduzir o homem 

a viver em harmonia perfeita com todos os progressos práticos da ciência, para nessa 

adaptação alcançar a felicidade (Pizzoli). A filosofia é a ciência dos primeiros 

princípios (Aristóteles, Descartes, Spinoza) dá-nos o conhecimento das verdades 

básicas, condição de todas as operações do pensamento, das conclusões definitivas de 

todas as ciências e das leis da conduta humana. Ressalta, assim, a dependência 

completa em que se encontra a pedagogia com relação a filosofia. A pedagogia, 

ciência derivada, subordinada a sociologia, a psicologia e a ética, sofre 

necessariamente a influência direta das conclusões filosóficas. (...) Como Leibnitz, 

vejo o mal como sombra necessária ás perspectivas do bem, da beleza e da virtude. 

(NASCIMENTO, 1925a, p. 40) 
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A educadora defende que os professores devem sempre transmitir conteúdos filosóficos 

como uma forte influência na formação do caráter e na constituição da personalidade dos jovens 

estudantes, acreditando que 

Em geral a abstenção de juízo quanto às análises filosóficas realizadas pelas crianças, 

dando-se lhes quase sempre caráter apenas religioso e afastando-se as, repelindo-se 

as, pretextando-se a laicidade do ensino, como si as verdades filosóficas devessem ser 

subtraídas dos ensinamentos escolares das doutrinas religiosas. (NASCIMENTO, 

1926a, p. 251) 

 

Assim, Alba Cañizares do Nascimento defende que a religião não é apenas uma crendice 

ou banalidade. Ela ainda se posiciona contra pensadores da Escola de Antropologia de Paris, 

como A Lefebvre ou Reinach, que tratam a religião como desvio de inteligência e produto do 

medo e da ignorância. A educadora também endossa o estudo da ciência da religião, uma 

disciplina recente (1925-1926) mas que vinha crescendo no contexto da época.  

Religião não é sonho e crendice, estupidez e banalidade, produto do medo e da 

ignorância, desvio da inteligência, adulteração da ciência como pregam o 

intransigente professor da Escola de Antropologia de Paris, A Lefebvre, ou Salomon 

Reinach, também inflexível, reacionário e feroz. Dou-lhe, de acordo com a filosofia, 

um sentido profundo e aceitável por todas as inteligências, fora das dissidências 

materialistas ou espiritualista, das controvérsias do ateísmo, do agnosticismo e do 

teísmo. (NASCIMENTO, 1926a, p. 251) 

 

A professora afirma ainda que os estudiosos sobre as antiguidades religiosas se dividem 

em três tipos de grupos. No primeiro grupo, os participantes são aqueles impulsionados pela fé, 

que pesquisam as velhas crenças e os elementos da apologética cristã, procurando estudar e 

demonstrar a verdade da sua própria doutrina. O segundo grupo seria formado pelos 

materialistas, que tendem a desmistificar e derrotar as crendices das religiões. Por fim, o terceiro 

grupo seria formado por aqueles que se esforçam por seguir um caminho da razão em busca 

apenas da verdade.  

Segundo o artigo da revista, escrito por Alba Cañizares, existem aqueles “que analisam 

imparcialmente o importante tema, procurando a veracidade das cousas, há os que dão ás 

religiões o valor de hipóteses prévias do conhecimento, o conhecimento inicial e católico” 

(NASCIMENTO, 1926a, p. 251). Utilizando-se de uma fórmula adotada por Spencer acerca 

das concepções a priori e a posteriori do mundo – que elegia a ciência como lugar de 

conhecimento a priori, e o experimento como conhecimento a posteriori –, ela defenderá que 

a religião é capaz de formar um governo moral com interpretações cientificas e filosóficas.  

Alba Cañizares repudiava veemente os que condenavam a religião, ou os que 

demonstravam certa intolerância ao assunto. Ela acreditava que tanto a filosofia quanto a 

religião estavam em um mesmo patamar de conhecimento e que nem sempre iriam corresponder 
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com a realidade, mas que procuravam de todo modo buscar tentativas de explicação para as 

condutas humanas e morais. De tal modo, a escritora enxerga a religião como uma forma de 

aplicação da filosofia, através da qual o governo dos povos transmite uma ordem teórica 

(filosofia) em uma ordem prática (religião) organizando os povos com o fundamento da moral, 

estabelecendo e criando regras de ação e leis de condutas de acordo com as suas convicções. 

Parece-me que não pode haver sociedade sem religião, que a religião e a filosofia se 

aproximam cada vez mais e que a religião definitiva será a corresponder ao 

conhecimento universal completo. A religião ao invés de tender a desaparecer, como 

afirmam os materialistas, ao contrário, se afirmará cada vez mais, desenvolvendo-se 

sempre. (NASCIMENTO, 1926a, p. 252). 

 

Alba Cañizares do Nascimento assina seu nome em seus artigos da Revista “A Escola 

Primária” como professora catedrática e demostra em seus escritos vasto conhecimento de 

filosofia. A autora se utilizava de diversos autores, filósofos e sociólogos para alinhar 

categoricamente os seus discursos sobre as concepções religiosas, dialogando em seus escritos 

com Spencer, Bérgson, Platão, Schopenhauer, Augusto Comte, Farias Britto, Leibniz, 

Descartes, Rousseau, Locke, Spinoza, Kant entre outros. 

De Spencer, Alba retira o argumento para validar a sua opinião sobre a formação do 

caráter. Cita Bérgson para esclarecer que a ciência se alinha à inteligência e a filosofia à 

intuição. Usa Platão para definir a filosofia como voltada para a razão. Se refere a Bacon para 

propor uma inovação radical à ciência. Com Descartes, relaciona o conhecimento com a 

verdade. Locke lhe permite determinar os limites da inteligência e conhecimentos. Alba 

Cañizares utiliza esses autores como forma de autorização e justificativa para as questões 

filosóficas levantadas por ela. E o que esses autores também possuem em comum é o fato de 

considerarem a religião como governo moral e como base de uma sociedade, com a tentativa 

de empregar uma moral verdadeira.  

Religião é doutrina que se impõe a consciência das multidões, provinda de pensadores 

que adquiriram uma intuição geral da vida, julgando-se de posse da verdade, 

deduzindo dessa intuição uma teoria moral, indicando princípios que devem dirigir 

todos os indivíduos como regras de conduta. (NASCIMENTO, 1926a, p. 252)  

 

A harmonia entre ciência e religião, segundo ela, ajuda na ordem prática e faz a 

organização e o fundamento moral das sociedades. Além disso, é possível obter através da 

religião certas respostas que a ciência não consegue provar. Sendo assim, a religião é uma 

espécie de governo moral da sociedade e sua promoção é um dever dos educadores. Os 

educadores devem ter um certo cuidado, para não abordar levianamente tal matéria, que deve 

ser tratada de forma filosófica, abstendo-se de interpretações religiosas, para demonstrar a 
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religião com uma interpretação científica e filosófica. Essa é a visão de Alba Cañizares que se 

depreende de seus artigos na Revista A Escola Primária.  

No acervo pessoal da própria Alba, encontrei ainda uma pasta com a data de 27 de 

janeiro de 1930, “Cadeira de História da Philosophia – A moral através da história da 

philosophia” (fig.8). A pasta contém um estudo sobre a filosofia em cada sistema filosófico. 

Pelo que pude entender ela produziu esse texto com o intuito de fornecer algumas informações 

sobre a ciência moral e o “verdadeiro” conhecimento sobre a filosofia aos futuros pedagogos, 

mestres e educadores. 

 

 

Figura 8- Texto escrito por Alba Cañizares:  

“Cadeira de História da Philosophia: a moral através da história da filosofia” 

Fonte: Acervo pessoal 
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Com esse manuscrito, pude compreender um pouco mais sobre os pensamentos da Alba 

em relação à moral que ela tanto pregava, a história da filosofia e a sua visão sobre cada autor 

referenciado em seus artigos. No texto, ela explica que o objetivo não é ser crítica e nem 

apologética, mas sim expor um “modesto estudo” da filosofia que ela vinha realizando. Existe 

uma certa neutralidade sobre o ponto de vista da escritora, porém entendemos que a escolha por 

explicar e abordar determinados autores, de certa forma, expressa uma escolha política. Ainda 

nas páginas iniciais desse estudo, Alba nos revela que: 

O flagrante que observamos, através da história da filosofia, documenta a nossa tese 

de que o sistema de moral decorre necessariamente da mentalidade filosófica, e que 

só um imenso saber filosófico poderá definitivamente organizar a ciência moral num 

código universalmente aceito (NASCIMENTO, 27 jan. 1930) 

 

Alba Cañizares do Nascimento defende que o estudo da moral seja destinado à 

pedagogia nacional e que para ser um bom educador, o mestre deveria possuir um profundo 

conhecimento sobre a ciência moral, que seria a verdadeira filosofia. Ela também expõe que a 

Escola Normal não se responsabiliza quando à orientação filosófico-moral dos futuros mestres 

e formadores da consciência brasileira, cabendo a eles uma educação mais autodidata sobre os 

assuntos filosóficos, morais e religiosos.   

A partir daqui irei desvelar o pensamento de Alba sobre alguns filósofos, sobre a sua 

visão da filosofia e da moral. Nesse estudo ela faz uma análise das filosofias oriental, grega e 

moderna. Na filosofia oriental ela faz uma pequena abordagem, acreditando que seria o início, 

ou como ela escreve, os “primeiros lampejos da philosophia”, sendo concepções filosóficas que 

se resumem ao panteísmo, idealismo, pessimismo e metempsicose, que indicariam um 

pensamento filosófico e religioso bramânico, formando a moral brâmane. 

Sobre a filosofia grega, Alba comenta que esse período foi considerado o berço das 

ideias filosóficas, das ciências, das artes e das instituições políticas. Ela aponta também para a 

divisão da história da filosofia grega em três períodos como: ante-socrático, socrático e post-

socrático. Para o período ante-socrático (pré-socrático) ela vai levantar a preocupação com os 

problemas cosmológicos, citando pensadores tais como Anaxágoras. Anaxágoras teria 

inaugurado a moral socrática e em seu sistema filosófico fez um apelo para a inteligência 

ordenadora, com o objetivo de explicar racionalmente a harmonia do universo, inteligência 

“imaterial”, “independente” e “toda poderosa” revelando os arranjos teológicos do mundo, aos 

quais os indivíduos devem se submeter. 

Em suas anotações sobre Pitágoras, a autora o descreve como a mais notável 

personalidade do mundo antigo, responsável por conceber doutrinas morais e políticas que 
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fizeram escola. Veio a cogitação a respeito dos problemas ético-religiosos, encarando a filosofia 

não só como meio de explicar a natureza, mas como fonte geradora das regras de bem viver. 

Sobre Demócrito, anota a criação do sistema mecanicista da natureza. A origem do mundo teria 

acontecido por processos mecânicos, sem recorrer à intervenção de uma inteligência 

ordenadora. Todo conhecimento se reduz à sensação. Uma filosofia que, segundo Alba, é ateia 

e materialista, originando o ceticismo, o cinismo e a descrença. 

Sobre os Sofistas, Alba os descreve como homens venais (subornáveis) e sem 

convicções, que exploram o estado de espírito criado pelas especulações filosóficas e sociais 

do tempo. Possuem a arte de sustentar os prós e contras de quaisquer questões e o segredo de 

saber tirar partido de todas as situações. Dentre os sofistas, Alba levanta os seguintes filósofos 

Protágoras e Górgias. Protágoras é descrito como aquele cuja moral coloca o arbítrio, o capricho 

e o prazer como as únicas normas de seus atos humanos. No mesmo sentido, Górgias negaria a 

ciência e aconselharia a arbitrariedade nos atos humanos. 

Para o período socrático, Alba escreve e caracteriza como o período mais imponente na 

história da filosofia grega e os seus grandes representantes são Aristóteles e Platão, 

considerados as “colunas da ciência” com suas teses filosóficas incorporadas definitivamente 

ao patrimônio intelectual da humanidade. Sócrates é considerado o mais sábio dos homens, 

ensinando a imortalidade da alma, a existência de Deus, empreendendo a reforma dos costumes 

na corrupta Atenas dos sofistas, reestabelecendo a certeza na possibilidade do saber com o seu 

lema “Conhece-te a ti mesmo”. Alba escreve sobre o sistema filosófico de Platão e em suas três 

divisões clássicas: a dialética, a física e a ética, nos revelando que toda a sua concepção 

filosófica e metafísica é refletida na ética individual, social e política. A teoria das ideias seria 

a alma platônica e essas ideias, no conceito platônico, não são representações intelectuais, 

formas abstratas do pensamento, mas realidades objetivas de que as coisas são cópias 

imperfeitas e fugazes. Dessa forma, a visão da ideia de homem seria o homem abstrato, perfeito 

e universal, de quem os indivíduos humanos são imitações transitórias e defeituosas. O estudo 

da teoria das ideias é o centro da dialética de Platão, que expõe em sua filosofia metafísica os 

processos pelos quais o espírito humano poderá elevar-se das coisas corpóreas e fugazes rumo 

à posse do mundo ideal. Alba explica que há uma hierarquia racional que aponta para uma 

direção da suprema “ideia do bem”, que seria identificado por Platão como a razão divina, Deus.  

Ainda sobre a dialética de Platão, Alba expressa que a ética platônica é um estudo da 

atividade individual e social, possuindo duas espécies de conhecimentos: o conhecimento dos 

fenômenos e o conhecimento sensível, para o qual a felicidade se encontra na contemplação das 
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ideias, principalmente no que for para o caminho do bem. As virtudes que Platão contempla 

seriam a sabedoria, fortaleza, temperança e justiça e através da sua elevação moral foi 

glorificado com os sobrenomes de Sublime e Divino. 

Sobre Aristóteles, Alba descreve esse filósofo como o gênio universal, pois se propôs a 

escrever sobre todas as ciências, sendo considerado o fundador das ciências modernas. 

Aristóteles contribuiu com seus estudos de filosofia através da criação da teoria “ato e 

potência”, importante para os ramos da metafísica, física e lógica, estudando mudança, potência 

e movimento e considerando Deus como Ato Puro e objeto supremo da filosofia primeira, que 

o filósofo chamava também de Teologia. Alba expõe que a moral platônica e a moral 

peripatética possuíam concepções teológicas diferentes: enquanto a primeira considera Deus 

como uma previdência, não se preocupando com a vida futura, a segunda, de Aristóteles, não 

possui uma obrigação moral para com o homem, gerando uma lacuna, considerada inferior. 

Alba considera o período post-socrático (pós-socrático) como um momento de 

decadência e dissolução da filosofia grega, em que os discípulos dos grandes mestres anteriores 

não deram continuidade ao seu legado, formando novas escolas antagônicas, criando um 

ecletismo filosófico e enfraquecendo a genialidade grega. A autora apresenta algumas 

concepções sobre o período. A primeira delas concerne a moral epicurista, baseada em Epicuro, 

que constrói uma sensação de critério supremo da verdade. Suas doutrinas substituem o bem 

pelo prazer e o mal pela dor, em decorrência da negação do dever moral, gerando a corrupção 

dos bons costumes. 

A segunda concepção é sobre as teorias cosmológicas dos estoicos, que pregavam em 

seus ensinamentos a imperturbabilidade, a impassibilidade, o indiferentismo e a apatia. Os 

estoicos ensinavam sobre o fatalismo, justificavam o suicídio e condenavam a compaixão para 

com os sofredores. Depois dos estoicos, Alba se pronuncia sobre a terceira concepção chamada 

de filosofia romana, uma filosofia considerada sem originalidade, mas com um caráter eclético 

das influencias gregas, e que pode ser considerada uma filosofia do senso comum. 

A quarta concepção que Alba levanta em seu manuscrito é a chamada filosofia patrística. 

Nesta filosofia ela aborda o advento do cristianismo, com Jesus Cristo sendo a figura central. 

A partir dessa filosofia, surgem duas grandes correntes filosóficas: de um lado, a filosofia cristã, 

de outro, a corrente racionalista. Das concepções teológicas da filosofia patrística se destacam 

questões relacionadas à ordem especulativa, tais como a existência, a natureza, Deus e suas 

relações com o mundo. Os primeiros filósofos cristãos surgiram na era platônica: Platão era o 
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mais lido, depois dele Santo Agostinho, bispo de Hipona, que constituiu um importante sistema 

metafísico cristão. 

Chegando na quinta e última concepção da categoria filosófica grega, Alba registra o 

longo percurso da filosofia medieval, considerada e chamada de filosofia escolástica.  A figura 

central dessa corrente filosófica é São Tomás de Aquino. A filosofia escolástica é baseada nas 

teorias aristotélicas e organizavam uma síntese geral do saber humano, harmonizando as teses 

filosóficas com as verdades reveladas pela teologia cristã, de forma que razão e fé não se 

repelem. A corrente escolástica ensina que a filosofia prepara a inteligência para o alcance 

teológico, tornando racional o ato de fé, e São Tomás de Aquino eleva o intelectualismo com 

as suas conclusões filosóficas e teológicas quanto às relações entre Deus e o mundo, entre 

espírito e matéria, conhecimento e realidade, ciência e fé. 

Alba Cañizares continua descrevendo as relações entre o prestigio das religiões e as 

verdades científicas e filosóficas que lhes servem de base, alegando que a religião católica, por 

ser a mais antiga e estável, possui um fundamento de verdades eternas ou científicas. Mais 

adiante em seu caderno, comenta a Filosofia moderna dividindo-a também em fases: o primeiro 

período, que compreenderia de Descartes a Kant; e o segundo período, de Kant até nossos dias 

(os dias dela).  Ela escreve sobre os filósofos de cada momento, inclusive ao final do seu 

manuscrito desenha um organograma desses pensadores com os quais dialoga ao longo do texto. 

Sobre o primeiro período da filosofia moderna, Alba escreve que foi um momento 

inaugurado por Descartes após a revolução protestante, no qual havia sido proclamada a 

autoridade absoluta do indivíduo em matéria religiosa. Ela relata que foi um período propício 

“aos excessos anárquicos e à soberba delirante do pensamento”, cujos representantes 

procuraram por produzir sistemas novos, envolvendo a totalidade dos fenômenos. França, 

Inglaterra e Alemanha foram os centros precursores desse pensamento novo. Antes de me 

aprofundar nessa parte e narrar sobre os filósofos, vale destacar o organograma (fig. 9)26 abaixo, 

realizado por Alba e referente a esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Os organogramas apresentados foram retirados da pasta “Cadeira de história da filosofia”, os desenhos desses 

organogramas se encontram no final desse documento. 
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Figura 9 - Organograma de correntes da filosofia moderna 

Fonte: Arquivo da família de Alba Cañizares do Nascimento 

 

Para Alba, as correntes intelectuais que predominaram neste período foram a dos 

pensadores Descartes e Bacon, o primeiro abordando o racionalismo e o segundo o empirismo. 

Descartes inaugura o método dedutivo, colocando em dúvida as afirmações do senso comum. 

Para qualquer construção filosófica, ele sustenta o seu argumento cogito ergo sum.  

Si eu duvido, penso. Si penso, existo. Cogito ergo sum27 é a única verdade de que se 

não pode duvidar e que constitui o fundamento, o aliquid inconcussum28, o ponto de 

partida para qualquer elaboração filosófica. – E por que não duvida Descartes desta 

verdade? – Diz ele: Ees choses que nous concevons três clairement et fort 

distinctement son toutes vraires29. (NASCIMENTO, 27 jan. 1930, p.16) 

 

De modo que para se reconstruir a filosofia, o pensador deve partir da intuição. 

Descartes visava essa reconstrução provando a existência de Deus a partir do livre arbítrio. Ele 

serviu de grande influência a Fenelon e Bossuet. A Escola de Port Royal foi a sua fiel 

propagandista e defensora das suas ideias, Pascal cedeu-se na dúvida metódica contra a razão 

humana. Sobre os discípulos de Descartes, Alba menciona Malebranche que desenvolveu o 

ocasionalismo, a negação de toda causalidade. O ontologismo, que seria a visão imediata de 

Deus, a essência divina, assim como Santo Agostinho e a Moral.  Malebranche entende que 

Deus é ao mesmo tempo a causa de nossas ideias e objeto de nossa inteligência e vontade. 

                                                 
27 Penso, logo existo. 
28 Algo indubitável. 
29 Coisas que entendemos de forma muito clara e distinta são todas verdadeiras. 
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Spinoza foi um judeu excomungado da Sinagoga que construiu seu sistema filosófico 

subordinando a teoria à prática. Nesse sistema, a substância seria uma só, necessária, eterna e 

infinita: Deus. Todos os seres do universo são seres finitos dos atributos da substância infinita 

e a moral do homem reside na sua suprema beatitude, que corresponde à intuição da divina 

substância que consiste no amor intelectual de Deus. Para Spinoza não há distinção entre vício 

e virtude, não existindo liberdade. 

Leibniz também foi discípulo de Descartes, mas foi considerado genial e independente, 

estabelece como princípio a veracidade do conhecimento, modifica a noção de substância e 

restitui parcialmente a atividade dos seres criados. A sua concepção se aproxima da teoria 

escolástica, visto que “não são as formas atuais do pensamento que são inatas, mas apenas a 

potência humana de formar as ideias ao contato da realidade”. Leibniz é um pensador da 

filosofia perene, conhece e estima a tradição (NASCIMENTO, 1930, p.19). 

Sobre a escola de Bacon, Alba escreve que essa escola se apresenta com um caráter 

reformador, não admitindo antecipação apriorística da realidade. A tendência empirista de 

Bacon desenvolveu-se na Inglaterra e na França. Enquanto Hobbes caía nos excessos do 

materialismo, Locke defende e sistematiza o empirismo. Berkeley e Hume, segundo Alba, 

teriam lançado os germes do idealismo e do ceticismo, causando grande reação aos chamados 

filósofos do senso comum.  

A partir da reação dos filósofos do senso comum, surge o movimento reacionário da 

escola escocesa, fundada por Tomaz Reid. Alba pontua que as negações ousadas do ceticismo 

se opõem ao senso comum como critério da verdade e os filósofos contrários às concepções e 

ideias de Hobbes são chamados de filósofos moralistas, aqueles que pretendem salvar a moral 

na derrocada dos sistemas filosóficos. Esses filósofos procuraram reconstruir a ciência dos 

costumes, sendo os moralistas mais conhecidos deste período: Schaftesbury, Hutcheson e 

Butler, Adam Smith (fundador da economia política) e Bentham. 

Os enciclopedistas são os pensadores que material ou moralmente colaboraram para o 

“Dicionário Enciclopédico das Ciências e das Artes” idealizado por Diderot e D’Alembert. 

Esses pensadores se inspiraram nos princípios de Locke, Hume e Condilac aplicando a filosofia 

à moral, à religião e à política. Determinando a explosão do materialismo, ressentindo aos 

costumes e compondo ensaios de doutrinas morais, esses enciclopedistas são: Helvetius, 

D’Holbach, La Mettrie, Voltaire. 

Sobre o segundo período, Alba procura expor em grupos os nomes mais conhecidos de 

cada corrente ou tendência influente levantando as concepções filosóficas de Kant, a evolução 
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do kantismo, o positivismo, o materialismo e o evolucionismo. Sobre Kant, Alba o descreve 

vindo de uma tendência crítica de Descartes, Locke e Hume, em relação aos quais Kant 

possuiria um caráter distinto, predominante da filosofia moderna. Sua maior concepção seria a 

de terminar as objeções prejudicais contra a moral e a religião, sintetizando sua filosofia nas 

obras “Crítica da Razão Pura” e “Crítica da Razão Prática”, procurando reconstruir a ciência e 

a filosofia sob bases novas. O sistema Kantiano não possui nenhum valor científico real e os 

seus objetos são aplicados através de normas ideais para justificar a ação subjetiva dos 

fenômenos, não sendo possível provar a existência de Deus, da liberdade e da imortalidade da 

alma, porém não seria lícito aos materialistas negar a existência dessa verdade, defendida por 

Kant, que procura destruir a metafísica científica para, em seu lugar, construir a metafísica da 

fé, o dogmatismo moral que é o assunto da Crítica a Razão Prática. 

Ao descrever sobre a evolução da filosofia de Kant, Alba narra uma série de filósofos 

influenciados por Kant e reproduzidos no organograma abaixo (fig.10). A professora menciona 

que a influência de Kant foi respeitada e admirada dentro e fora de sua pátria, criando um 

subjetivismo relativista, ceticismo, horror à metafisica e ao agnosticismo.  
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Figura 10- Organograma de correntes da filosofia moderna 

2o período, séc. XIX: Kant, kantismo, positivismo, materialismo e evolucionismo 

Fonte: Arquivo da família de Alba Cañizares do Nascimento  
 

 

KANT

NEO+KANTISMO

Neo-criticismo

Idealistas 

Fichte - idealismo, panteismo idealista, panegoísmo.

Identidade perfeita entre o mundo e o eu. Os seres
materiais são criações do eu.

Schelling - O eu e o não eu supõem um 
princípio substancial superior. Ser absoluto
que é a identidade de todas as coisas.

Hegel (ideia)

Identifica matéria e 
espírito

A esquerda hegeliana:

(Procuram conciliar Hegel com 
princípios católicos)

- Góschel

- Rosenkranz
- Erdmann

- Hermes

- Gunther

- Froschammer
A direita hegeliana:

(Panteísmo, materialismo e ateísmo)

- Strauss

- Fenerbach

- Carlos Marx (Socialismo)

Realistas

Reação as 
extravagancias 
idealistas de 
Hegel

- Herbart Schopenhauer - pantelismo (o mundo noumenico    
ou a realidade em si e a vontade). 

Idealismo, pessimismo e niilismo.

- Hartman - ideias mitigadas de Schopenhauer. Substitui a 
vontade pelo incosciente.

- Frederico Nietzche - SuperHomem

Neo-criticismo ou 
neo-kantismo

Não obstante o 
movimento kantismo 
continuou a decair

Alemanha - Lange

Hans Vaihinger

Paulsen

Euckem

França - Renouvier - filosofia da fé e da vontade

Itália (Kantista) - Cesár Cantoni 
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Sobre esse conjunto de filósofos, Alba Cañizares explica que no grupo dos filósofos 

idealistas encontramos as concepções de Fichte, Schelling e Hegel. Fichte faz uma discussão 

sobre a realidade única do eu, um eu absoluto e inconsciente, reconhecendo a identidade entre 

o subjetivo e o objetivo, no qual Deus é a “Realidade Absoluta” e os humanos são puros 

fenômenos. A sua filosofia é conhecida como um panteísmo idealista ou panegoísmo. Schelling 

seria o discípulo de Fichte, mas ele obscurece o pensamento filosófico alemão ao substituir o 

“eu subjetivo” de Fichte, criando uma nova realidade na qual o absoluto, o ideal e o real se 

identificam. Hegel, considerado um ilustre discípulo de Kant, substitui o “eu” de Fichte e o 

“Absoluto” de Schelling por uma outra concepção: a “Ideia”, uma representação da totalidade 

do ser, a realidade universal, vindo da natureza e do espírito, sendo considerada uma teoria 

ininteligível.  

Já no grupo dos filósofos chamados realistas, os autores apontados por Alba colocam-

se de forma antagônica às extravagâncias de Hegel, sendo citados pensadores como 

Schopenhauer, Hartman e Nietzsche. Schopenhauer teve como inspiração pensadores como 

Platão, Kant e Buda, e sua obra gira em torno do mundo como representação e vontade, ensaiou 

uma reforma pedagógica, tentando aplicar os fenômenos psíquicos às leis da mecânica e da 

matemática, iniciando o aparecimento da psicologia experimental. Em sua metafísica da 

vontade universal, a vontade é absoluta, impessoal, indestrutível e livre. A essência das coisas 

está na vontade. O asceticismo nos indica os meios de atingir a perfeição sobre a existência 

humana. A filosofia de Schopenhauer prega o idealismo, o pessimismo e o niilismo. Hartman 

se envolveu nas concepções de Schopenhauer mitigando o ceticismo e substituindo-o pela 

explicação da realidade absoluta, com o conceito de vontade pelo inconsciente. Já Nietzsche se 

preocupa com o estudo da moral, com o egolatrismo (egocentrismo) e com a anomia. Alba 

escreve que suas conclusões práticas seriam imorais e que o próprio filósofo morreu louco em 

1889. 

O grupo chamado de neo-criticismo ou neokantismo propõe a volta do pensamento 

aristotélico, formulando os princípios orgânicos. Esse movimento perdurou na França até o 

surgimento da “nova filosofia” inaugurada por Bérgson. Para o próximo organograma (fig.11), 

Alba descreve outra série de concepções filosóficas do século XIX acerca do criticismo 

positivista, o materialismo e o evolucionismo. 
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Figura 11 - Organograma de escolas filosóficas. Séc. XIX: criticismo positivista, materialismo e evolucionismo 

Fonte: Arquivo da família de Alba Cañizares do Nascimento 

 

 

 

 

EVOLUCIONISTAS

- Laplace (astronomia)

- Von Baer (embriologia)

- Liell (geologia)
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- Darwin

- Hebert Spencer - filosofia geral - ética utilitarista

MATERIALISMO
Em geral 
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materialista -
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espírito

- Buchner

- Carlos Vogt

- Moleschott

- Huwley

- Le Dantec

- Mantegazza

MATERIALISMO 
ESPECIAL

Transformismo

- Lamarck - adaptação explica a formação das espécies.

- Darwin - struggle for life seleção natural

- Wallace (não adimite a origem simiesca do homem)

- Buchner

- Hackel - monismo realista

CRITICISMO 
POSITIVISTA

August Comte filosofia e 
religião

Não admite outra fonte 
de conhecimento além 
da observação direta e 
imediata de fatos

ORTODOXOS:

- Lafitte (sucessor de 
Comte)

Na Inglaterra: 

- Harison
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No Brasil:

- Miguel Lemos DISSIDENTES:
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- Littré
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com Hume)
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- Loas

- Weber

- Fechner

- Wundt (único filósofo)

Na Itália

- Siciliani

- Ardigó

- Lombroso

- Pugliá
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De acordo com os escritos de Alba, Augusto Comte publicou um curso de filosofia 

positiva em 6 volumes, nos anos de 1830 a 1843. A partir de 1845 inicia uma fase considerada 

a segunda etapa da sua vida, quando cria a Política Positiva. A base do positivismo é “só o 

sensível é objeto de conhecimento, só o sensível é real”, de maneira que a metafísica é 

considerada impossível, e o que é possível seria apenas a ciência positiva. Isso fica evidente em 

sua obra sobre a lei sociológica dos três estados, para qual a evolução intelectual e moral 

perpassa por três fases: a teológica, a metafísica e a positiva. Comte funda uma nova religião, 

chamada de Religião da Humanidade, definida por ele como a religião positiva, sem Deus, 

dedicada à adoração do Grande Ser, considerado objeto de veneração, do Grande Meio (o 

espaço) e do Grande Fetiche (a terra). A moral para Comte é um estado de supremacia dos 

instintos altruístas sobre os egoístas. 

Para o positivismo francês, como para o positivismo inglês, a moral não é outra coisa 

que a ciência dos meios próprios a transformar – pela fatalidade – o egoísmo em 

altruísmo para maior felicidade da sociedade e do indivíduo mesmo. 

(NASCIMENTO, 27 jan. 1930, p. 38) 

 

O positivismo depois de Augusto Comte se caracteriza pelos filósofos positivistas 

ortodoxos e dissidentes. Os filósofos positivistas ortodoxos aceitam o positivismo como 

religião e filosofia, enquanto os dissidentes seguem apenas a aplicação do método positivo. 

Sobre o materialismo, Alba pontua se tratar de uma tendência de aplicação das ciências 

concretas, de modo que Hegel passa a ser criticado por Schopenhauer substituindo o seu culto 

da ideia pela matéria. A educadora escreve que essa filosofia tende a prejudicar naturalmente e 

profundamente as construções da inteligência humana, sendo considerada um vício 

fundamental da humanidade. 

Ainda sobre o materialismo, há uma outra vertente chamada de materialismo especial 

ou transformismo, essa filosofia se aplica à ordem zoológica, para buscar explicações sobre a 

existência de Deus e a origem dos homens e animais. A filosofia zoológica se reflete na moral 

decorrente sobre a supremacia do mais apto, chamada de teoria “Struggle for life”. Sobre a 

filosofia evolucionista, Alba recorre ao filósofo Spencer, que possui um saber enciclopédico, 

dividindo a realidade em cognoscível e incognoscível: “o incognoscível é o absoluto, substrato 

único e permanente do movimento, das mudanças, da matéria, da força e da consciência, a 

energia do cosmos, que se revela através dos fenômenos” (NASCIMENTO, 1930, p. 42). 

Spencer pensa que a ciência e o absoluto constituem o objeto das religiões e que só assim se 

encerraria o conflito entre ciência e religião. 

O último organograma (fig.12) desse manuscrito trata sobre a filosofia espiritualista no 

século XX, que surgiu após o criticismo e o positivismo, negando o conhecimento sensível e 
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pregando o relativismo e o estudo das ciências da experimentação. Foi um movimento de 

restauração de outras bases filosóficas embasadas no tradicionalismo no meio intelectual, 

social, moral e religioso. 

A partir dessa corrente filosófica surgiram outros sistemas, tais como o Ecletismo, o 

Tradicionalismo e o Ontologismo e, posteriormente, o movimento de renascença da filosofia 

Neoescolástica. Primeiro movimento, o Ecletismo surgiu como reação contra o sensualismo de 

Condillac e o materialismo enciclopedista, numa volta parcial ao método de introspecção 

psicológica, com algumas conclusões da filosofia cartesiana. Victor Cousin alega que a filosofia 

possui períodos de sucessões perpassando por quatro sistemas: o sensualismo, o idealismo, o 

ceticismo e o misticismo. Em cada um deles, parcelas de verdade convenientemente escolhidas 

e agrupadas num todo constituem a verdadeira filosofia. 

Sobre a filosofia tradicionalista, Alba nos revela se tratar de uma filosofia que pretende 

mostrar a inteligência na aquisição da verdade e da certeza, desprezando a razão, porém 

validando a fé cristã. Os filósofos desse sistema voltam-se para os ensinamentos católicos para 

restaurar a moral. São os representantes desse movimento Joseph de Maistre, De Bonald e 

Lamennais. Sobre o ontologismo, trata-se de um sistema filosófico que parte dos problemas 

universais, no qual Deus seria a primeira ideia, princípio de qualquer conhecimento. Idealistas 

dessa corrente, Rosmimi e Giobert são condenados, e sua filosofia não vai adiante. Em vista 

dos insucessos dos novos sistemas filosóficos, muitos autores buscaram pensar na restauração 

da filosofia tradicional das escolas católicas. Nesse contexto, os filósofos da corrente 

neoescolástica querem um sistema fundado na realidade, no qual razão e experiência consigam 

prover uma explicação para o universo. 
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Figura 12 - Organograma das escolas da filosofia espiritual no séc. XX 

(Movimento filosófico contrário ao sensualismo de Condillac e ao materialismo dos enciclopedistas) 

Fonte: Arquivo da família de Alba Cañizares do Nascimento 
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Alba Cañizares do Nascimento conclui seu estudo afirmando que através do tempo e 

do espaço foi se construindo e reconstruindo a verdadeira filosofia. Portanto, embora não 

exista uma filosofia verdadeira e única, 

Qualquer filosofia que, logicamente, importe na destruição do direito e da moral, da 

virtude e do heroísmo, na dissolução da família e da sociedade – não é a verdadeira 

filosofia. Só o erro é imoral em suas consequências. E a verdade pode ser 

documentada pela universalidade das práticas a que levar. Verdades fundamentais – 

sim. (NASCIMENTO, 27 jan. 1930, p. 47) 

 

É emblemática a frase com que a educadora finaliza seu estudo: “não aceitamos o 

pensamento de Schopenhauer, ousando clamar que cada um criasse sua verdade e sua moral” 

(NASCIMENTO, 1930, p. 47). Para ela, que acredita no poder do catolicismo, que entende que 

cada um deveria seguir o caminho da fé, da moral religiosa, da verdadeira filosofia, que prega 

a vida intelectual, social, moral e religiosa, a ausência desses princípios representaria o caos das 

contradições. Na próxima seção irei explorar um pouco mais as opiniões de Alba Cañizares 

com relação à educação e ao feminismo, articulando e interpretando seus vestígios deixados ao 

longo do tempo. 

 

1.3. Sobre o feminismo e a educação 

 

Foi uma tarefa complexa articular todo o material coletado ao longo da pesquisa com a 

teoria, de modo a aprofundar e explicar com clareza o contexto da educação durante a Primeira 

República. Para tanto, procurei vestígios e pistas do passado na tentativa de criação de um 

método interpretativo, no qual detalhes aparentemente marginais e irrelevantes constituem 

formas essenciais de acesso a uma determinada realidade (CHAHLOUB, 1990). O paradigma 

indiciário foi fundamental para compreender as formas de controle social nos detalhes sutis dos 

documentos encontrados, convertendo os escritos passados em possíveis dados e informações, 

dissolvendo as névoas da ideologia que obscurecem a estrutura social para traduzir os materiais 

investigados em significados mais profundos (GUINZBURG, 1898). 

Nesse sentido, a professora Alba Cañizares do Nascimento pouco se manifestou sobre 

o feminismo nos jornais e revistas da época. A princípio, pouco se sabe sobre o que ela 

acreditava, defendia ou esperava. Durante a minha pesquisa na revista A Escola Primária, não 

reconheci nenhum padrão em sua escrita sobre essa temática, não obtive nenhum dado mais 

aprofundado. Percebendo que não seria possível explorar apenas aquela publicação, fui à 

procura de outros escritos seus através de buscas por seu nome na Hemeroteca digital e foi 
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assim que encontrei o texto “A mulher e a obra da igreja: O apostolado da educação”, que 

abordarei nesse tópico da dissertação. 

O texto foi publicado nos “Arquivos de Assistência à Infância”, um órgão oficial do 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro, tendo sido publicado no ano 

de 1929, sob a direção do Dr. Moncorvo Filho, diretor e fundador da instituição. Ele foi 

apresentado ao final de uma conferência na Associação dos Empregados do Comércio do Rio 

de Janeiro e também publicado em “O Jornal” no dia 12 de janeiro de 1930 (fig. 13 e 14). 

 

 

 

Figura 13- Capa do Arquivos de Assistência à Infância 

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
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Figura 14 - Capa do artigo "A mulher e a obra da Igreja" 

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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No texto, a professora catedrática do município do Rio de Janeiro expos seu olhar atento 

ao que se referia sobre os assuntos destinados à infância brasileira. O artigo é permeado por um 

olhar voltado para o assistencialismo das crianças, com o objetivo de educá-las para servirem 

ao evangelho, à religião e à moral – sempre lembrando que, para Alba, que religião e ciência 

são concepções complementares. Pensando na instrução pública e em como ampliar o acesso à 

educação popular e diminuir o índice de analfabetismo do país, o que salta aos olhos no texto é 

o momento em que a autora se coloca ao lado do feminismo, se posicionando de maneira 

favorável ao movimento feminista e defendendo ser preciso deixar de infantilizar as mulheres, 

visto que elas eram as principais aliadas da educação. 

Segundo Guacira Lopes Louro (1997), um dos intelectuais que mais combateu a 

feminização do magistério foi Tito Lívio de Castro. Este pensador afirmava que havia uma 

aproximação notável entre as psicologias feminina e infantil, sentença que subestimava as 

capacidades cognitivas das mulheres, fruto de uma sociedade patriarcal. Para o cientificista, por 

mais que essa semelhança pudesse sugerir uma “natural” inclinação feminina para o ensino das 

crianças, na verdade representava “um mal, um perigo, uma irreflexão desastrosa” (LOURO, 

1997, p. 450).  

Em contrapartida, haviam intelectuais que argumentavam a favor das mulheres. Para 

eles, as mulheres eram as mais bem preparadas para a docência, pois desde sempre e “por 

natureza” saberiam lidar com as crianças. Como as representantes do sexo feminino, seriam 

elas as naturais educadoras, portanto mais adequado deixá-las atuando no campo da educação 

escolar. Entretanto, Alba escreve que a educação da infância é uma obra essencialmente 

feminina, uma vitória da mulher, com a conquista da vida social e o ingresso na vida pública e 

política, local visto como a base de todas as conquistas para o bom feminismo, sendo assim o 

meio de emancipação da mulher. E se nos aprofundarmos nesse tema e pensarmos nas 

feministas dessa época, incluindo Bertha Lutz e todas as outras integrantes da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, iremos compreender o significado desse posicionamento 

feminista. 

Vale ressaltar que esse feminismo apontado acima, “o bom feminismo”, era um 

feminismo que não buscava a modificação do status quo, que não visava mudar o regime 

patriarcal e machista. Nesse contexto, as mulheres burguesas viam na educação uma forma 

“bem vista” de poder sair do seu mundo privado, pois nessa época, nem todos os empregos 
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eram vistos com bons olhos, vide as operárias e as empregadas domésticas, que sofriam com 

abusos e más condições de trabalho30. 

 Voltando ao texto de Alba, a professora buscou colocar a educação e a mulher em um 

mesmo patamar, quase que sinônimos. Argumentava que em se fosse estimulando as crianças 

a respeitarem as mulheres, essas crianças, que seriam o futuro da sociedade, iriam assegurar 

que suas professoras e as mulheres de seus contextos seriam um verdadeiro prestígio no futuro, 

um prestígio ligado a moral.  

É a obra da nossa emancipação, o maior gesto do feminismo inteligente e benemérito. 

Educando a alma dos homens, sereis na sua vida, como disse Michelet, “uma 

fatalidade”. E mais tarde, sobre a razão do vosso esplendido triunfo social, 

respondereis gloriosa como a mulher espartana. O estrangeiro perplexo proclamará: 

“vós, lacedemônias, sois as únicas mulheres do mundo que comandam os homens”. – 

“É porque somos as únicas mulheres do mundo que sabemos criar homens”. De facto, 

os homens são raros porque as verdadeiras mães são raras. (NASCIMENTO, 1929, p. 

75) 

 

Após meses de escrita e pesquisa, consegui viajar a Brasília, onde mora o sobrinho neto 

de Alba Cañizares do Nascimento, para buscar o acervo pessoal de nossa personagem. Devido 

à pandemia, foi uma viagem rápida que me permitiu apenas pegar os documentos e conhecer 

brevemente alguns de seus familiares, como Fernando de Castro Lopes e sua filha Maria. 

Chegando em casa com esse material, pude vasculhar com calma os seus papéis amarelados 

com o tempo, alguns escritos até mesmo a pena por Alba. Nesse acervo, encontrei uma pasta 

intitulada feminismo e com o maior cuidado e curiosidade abri, dela constam alguns de seus 

escritos e palestras proferidas por Alba sobre o feminismo, o feminismo que ela acreditava e 

que influenciava outras mulheres de seus meios de sociabilidade e solidariedade. Percebi que 

esses escritos não foram divulgados pela impressa da época e pude notar que ela defendia um 

feminismo católico. 

Outro texto da pasta, “O verdadeiro feminismo e o feminismo católico”, parece ser um 

artigo para uma conferência na matriz de Campo Grande, um congresso paroquial realizado em 

25 de outubro de 1931. Nessa conferência, Alba Cañizares do Nascimento deixa um pouco da 

sua marca sobre o que seria o feminismo para ela. Nas linhas seguintes, procurarei interpretar 

esse texto, a fim de que possamos entender um pouco mais da complexidade do seu 

entendimento do feminismo e dos paradoxos de uma mulher que viveu e vivenciou o seu 

período e o seu contexto histórico-social. 

Esse texto foi dividido em partes, e pelo que pude constatar, houve algumas adaptações, 

pois há referências a uma igreja de Campo Grande e a outra de Ipanema. Nessa divisão por 

                                                 
30 Sobre esse assunto sugiro ler autoras como Margareth Rago e Mary Del Priore. 
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tópicos, Alba disserta sobre seu pensamento acerca da importância do movimento feminista; 

do martírio e do heroísmo da mulher; da evolução da mulher; dos desvios condenáveis; do 

feminismo católico; da missão da mulher; do que a igreja católica condena; da mulher e sua 

relação com a política (item riscado, como se tivesse se arrependido de tê-lo escrito), do atraso 

da mulher brasileira em matéria de feminismo, dos nobres exemplos. 

Na introdução do artigo, a autora afirma que o feminismo é uma palavra radiosa, como 

um toque de união para lutas gloriosas e para as legítimas reinvindicações e vitórias. Ela relata 

que há quem apoie o movimento e há quem o critique, condenando toda e qualquer 

manifestação pelas liberdades femininas. “O feminismo é o que há de mais legítimo dentro da 

ordem, dentro da inteligência, da racionalidade, do direito, da justiça, da moral, da verdade e 

da religião” (NASCIMENTO, 1931, p. 2). O feminismo seria a reivindicação do direito de ser 

considerada e tratada como uma pessoa que possui inteligência, razão e personalidade moral 

“criada à imagem de Deus com responsabilidades próprias”. O ser feminista é acreditar e 

divulgar que a mulher não é um ser inferior ao homem e insistir que é um ser necessário à 

sociedade. 

Sobre a importância do movimento feminista, Alba se inspira nas palavras de um padre, 

chamado Coulet, considerado um grande orador mundial, que afirma que o grande problema 

que agitava a sociedade nos anos 1930 era o feminismo, considerado um movimento glorioso 

e que nenhuma força poderia deter, pois nenhuma violência ou injustiça poderia sufocar a força 

indomável das mulheres e a grandeza ilimitada de seus corações e de sua importância no lar e 

na sociedade. Alba diz que todos deviam ter consideração com mulheres, buscando 

compreendê-las, pois as suas aspirações eram das mais legítimas. Segundo ela, todas as 

mulheres deveriam ser feministas, pois o feminismo as desperta para a vida social, moral e 

espiritual, fazendo da sua qualidade de pessoa humana um ser de razão, liberdade e 

responsabilidade. No tópico sobre o martírio e o heroísmo da mulher, argumenta que o 

feminismo não é um movimento novo, visto que há tempo as mulheres vêm reivindicando a sua 

emancipação, numa luta desigual e silenciosa contra as injustiças e a opressão do egoísmo 

masculino: “Vendida como escrava, explorada, maltratada, humilhada, porque era fraca 

fisicamente, incompreendida, - porque nesse tempo o homem era surdo a beleza moral, 

insensível as forças espirituais, surdo a voz da justiça.” (NASCIMENTO, 1931, p. 5) 

Segundo Alba, o progresso fez a sociedade compreender o valor da moral da mulher, 

seu valor espiritual e sua força ideal. Na seção a evolução da mulher, ela cita mulheres dos 

tempos clássicos da Grécia e de Roma, que já revelavam tipos eminentes e despertavam grandes 
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admirações, como é o caso de Penélope, Cornélia, Judith, Debora – tipos femininos que 

apresentavam a história sagrada. Em seguida, afirma que o cristianismo veio para ensinar à 

humanidade que o Redentor não poderia vir ao mundo sem a presença de uma mulher pura, 

sábia, grandiosa e com a beleza espiritual de Maria. 

Deus, o Onipotente, querendo regenerar a humanidade, salvar o homem da queda, do 

pecado moral, querendo redimir a humanidade – precisou do concurso humano, 

necessitou de um auxiliar humano, de uma cooperação, de uma colaboração, de uma 

coparticipação, – e o instrumento de salvação foi buscar na mulher. [...] A Virgem 

Maria, Maria Santíssima veio colocar as mulheres nos altares, fazê-las dignas do culto 

do homem, mostrar-lhe o valor, sua influência, beleza, grandeza da sua personalidade 

(NASCIMENTO, 25 de out. de 1931, p. 6 -7). 

 

Alba nos leva a acreditar que foi no cristianismo que a mulher encontrou o seu reino e 

império, o reinado do coração e do espírito. E que Jesus ensinou o valor da mulher e santificou 

a família, fazendo a mulher rainha do seu lar. Na idade média, com o advento do cristianismo 

a mulher foi admirada pela conversão dos povos bárbaros, tornando as mulheres seres sublimes 

e grandiosos. Para confirmar seus escritos, Alba cita algumas ações de Santas que trabalharam 

para a conversão desses povos, como as Santas Genoveva, Clotilde, Pulqueria, Hedwiges, 

Catarina de Sena, entre outras, narrando suas glórias e a defesa das causas da justiça. 

No tópico desvios condenáveis, a autora escreve que o que deve ser condenado são os 

excessos e desvarios cometidos pelas mulheres, mas que não se deve condenar o feminismo. A 

justificava dos excessos sobre os erros e vícios que de certa forma, são aceitos pelos homens e 

condenados às mulheres, como a libertinagem e a bebida: “nem a mulher deve ser mácula, nem 

o homem, - ambos são votados a perfeição. Jesus Cristo proclamou: No meu reino não há 

homens nem mulheres, há anjos do senhor” (NASCIMENTO, 1931a, p. 11). A partir dessa 

frase, a autora argumenta em defesa do feminismo católico, que censura os defeitos dos homens 

e não admite que as mulheres imitem as suas fraquezas. 

Acerca do feminismo católico, Alba o descreve como o feminismo que prega a ordem, 

base do progresso, argumentando que a religião ensina que a mulher não é inferior aos homens, 

mas que são seres complementares que formam um par nos laços matrimoniais. Relata que há 

diferenças, mas que não quer dizer que sejam superiores ou inferiores: “ao homem compete a 

conquista do mundo, as lutas exteriores – à mulher compete a conquista do próprio homem” 

(NASCIMENTO, 1931a, p. 12). A mulher, portanto, seria responsável pela educação e 

formação do homem, por ser ela a mãe carnal e espiritual. O feminismo católico seria a 

inspiração, a imitação da Virgem Maria, modelo do lar e da sociedade. 

 Com relação à missão da mulher, Alba destaca que a essência da mulher é a família e 

ser rainha de seu lar sua mais alta e nobre missão. Apesar disso, Deus também chama para o 
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serviço do bem em outros ramos e esferas da ação humana, de forma que quando não encontre 

sua legião na religiosidade, ou quando não forme uma família carnal, a mulher pode formar 

uma família espiritual e ter filhos espirituais, como no caso das educadoras cristãs.31 

Alba Cañizares afirma que o feminismo católico é acirrado em relação à honra e às 

virtudes. Ele prega a indissolubilidade do matrimônio, por entender que a família constitui a 

base da sociedade, devendo se unir na dedicação do amor e nos sentimentos mútuos de bondade. 

Do contrário, o divórcio é tido como imoral, e a poligamia considerada a negação da 

estabilidade moral da família, gerando uma desarmonia social. Vale ressaltar aqui que o 

divórcio, o amor livre e os direitos reprodutivos eram termos que estavam em disputa naquela 

época, com feministas lutando por esses direitos, que enfrentavam resistência da parcela 

conservadora da sociedade da época.  

Nesse sentido, o texto de Alba apresenta alguns paradoxos. Talvez seja incoerente da 

sua parte fazer um apelo e uma defesa tão enfáticos sobre algo que ela mesma não vivenciou, 

que nem se quer experimentou. Talvez por escolha, pela opção de seguir a sua carreira, ou pela 

sua missão de vida, Alba não viveu um matrimônio. Não saberemos o porquê e não podemos 

julgá-la, porém, sua defesa enfática da família não deixa de ser paradoxal em relação às suas 

experiências de vida. 

O tópico seguinte aborda brevemente o que a Igreja Católica condena. Pelo que se 

depreende da leitura, tratam-se de atitudes mais liberais como o divórcio, o amor livre e a 

liberdade. Para Alba, esse seria o falso feminismo, um feminismo pervertido que confunde 

progresso com imoralidade, um feminismo selvagem, bárbaro e degradante. 

Na seção a mulher e a política a referida autora o rabisca, como se para aquele público 

não fosse viável falar sobre esse tópico, ou tivesse se arrependido de tê-lo escrito. Nesse trecho, 

ela dialoga com um padre chamado Sertillange, que publicou o livro “Christianisme et 

Feminisme”, onde afirma que retirar a mulher das preocupações do governo é não as considerar 

pessoas humanas. Para Alba as mulheres deveriam fazer parte do processo da vida política, pois 

são elas as que educam e criam os homens, e também porque não são seres indiferentes à 

política. A autora considera a exclusão das mulheres nessa seara uma humilhação e uma 

injustiça. E deixa uma reflexão sobre a participação pública: “Para sermos respeitadas, devemos 

merecê-lo. E, de um modo geral, o merecemos?”  

                                                 
31 Preciso registrar que até onde consegui pesquisar, Alba Cañizares do Nascimento não se casou, fato confirmado 

por seus familiares. Apesar disso, ela adotou uma menina, constituindo assim a sua família espiritual. 
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Na penúltima seção, Alba argumenta que a mulher brasileira está atrasada em matéria 

de feminismo. Segundo ela, as mulheres brasileiras estariam voltadas apenas para o uso da 

moda, absorvidas por ninharias, adornos e joias falsas, preocupadas com a exibição da sua 

imagem. Talvez nessa seção ela quisesse dizer que as mulheres de seu meio deveriam estar mais 

voltadas para os estudos da sua categoria de análise, não apenas preocupadas com a sua 

aparência. 

Na última seção do texto, acerca dos nobres exemplos, Alba aborda personalidades 

femininas brasileiras que fizeram história no passado e que poderiam compor um panteão 

feminista brasileiro, pessoas consideradas memoráveis como as índias Moema; Paraguassú; 

Princesa Arco Verde; as mulheres negras, que nas senzalas, sofredoras, formariam segundo ela 

exemplos de generosidade e abnegação; as mulheres colonas; D. Clara Camarão; Maria de 

Sousa; as religiosas; Jacinta Aire; Damiana da Cunha; Joana Angélica; as que fizeram símbolos 

da inconfidência mineira como Marilia e Barbara Heliodora; Maria Quitéria de Medeiros, 

heroína nos tempos da Independência; Anita Garibaldi, heroína na Guerra dos Farrapos; Ana 

Nery e D. Barbara de Alencar, mulher política que tomou parte da Revolução de 1817; a 

primeira filósofa brasileira Gracia Ermelinda; Luiza Regadas, heroína da campanha 

abolicionista; e a D. Rosa da Fonseca, mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, fundador da 

República. 

A autora argumenta que o passado honra os brasileiros e que essas mulheres sustentam 

a honra de seus gestos. Elas seriam as inspiradoras do progresso e da paz, criadoras materiais e 

espirituais de tudo o que cerca os brasileiros. Nesse sentido, caberia às mulheres, ao feminismo 

dentro do templo e sob as bênçãos de Deus, resolver os problemas da regeneração do mundo 

através das suas virtudes. A autora conclui recapitulando a sua fala a partir de alguns tópicos 

gerais, conforme a figura 15.  
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Figura 15 - Conclusão do texto "O verdadeiro feminismo e o feminismo católico" 

Fonte: Acervo pessoal da família de Alba Cañizares do Nascimento. 
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Após minuciosa leitura do documento, podemos concluir que Alba Cañizares do 

Nascimento acredita que homens e mulheres são seres intrínsecos, essenciais, que possuem suas 

qualidades, inteligências sentimentos e campos de atividades distintos e que cabe ao feminismo 

católico ajudar nessa conquista do mundo. No próximo capítulo, abordarei o movimento da 

Escola Nova, a Reforma Fernando de Azevedo e como Alba Cañizares dialogava e se inspirava 

nesse movimento. Como professora e intelectual desse período, a referida personagem tinha 

ideias e opiniões muitos fortes em relação a tudo que estava acontecendo no âmbito 

educacional. 
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CAPÍTULO 2. ALBA CAÑIZARES DO NASCIMENTO E SUAS CONEXÕES COM A 

EDUCAÇÃO 

 

 O objetivo do presente capítulo não é reformular teses, tampouco dissertar sobre a 

Escola Nova e a Reforma Fernando de Azevedo32, tema sobre o qual já existem diversos 

trabalhos, dissertações e teses. Buscaremos aqui tratar das conexões que envolveram e 

motivaram Alba Cañizares do Nascimento a escrever e produzir conhecimento. Como vimos 

no primeiro capítulo, ela foi uma educadora e intelectual atuante em sua época, com uma visão 

particular a respeito da educação republicana. 

 Devo confessar que durante o levantamento de dados sobre a personagem e a pesquisa, 

fiquei um pouco fechada a um pensamento pré-concebido, buscando falas que atestassem que 

Alba Cañizares fosse contrária ao movimento da Escola Nova e opositora à Reforma Fernando 

de Azevedo, reforma que enfrentou duras críticas no período de sua implementação, dadas as 

mudanças no âmbito político-educacional que incitava. Para nossa surpresa, a pesquisa revelou 

que Alba Cañizares se mostrou adepta e estudiosa da Reforma, tema sobre o qual me debruçarei 

ao longo desse capítulo.   

 No Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido durante a graduação em Pedagogia 

na Universidade Federal Fluminense, realizei um breve debate sobre a Primeira República e as 

disputas em torno da modernização do país que permeavam o cenário político, econômico, 

sociocultural e educacional. Embora a República desejasse uma grande participação popular, 

os direitos políticos da grande maioria da população eram restritos e não poderiam satisfazer 

esse anseio, visto que a maioria dos brasileiros eram excluídos da participação política ou por 

serem analfabetos, ou por não possuírem a renda estipulada para adquirir os direitos de um 

cidadão pleno. Vale destacar que no Brasil havia muitos imigrantes, mulheres e crianças que 

também compunham a mão de obra fabril considerada farta e barata. 

 Assim como outros países pelo mundo, o Brasil procurava se adequar às transformações 

do capital, alinhando-se à lógica do capitalismo global. A sociedade brasileira precisava se 

encaixar nos novos moldes para fazer a passagem do regime monárquico ao republicano. Uma 

das principais mudanças foi a separação entre Igreja Católica e Estado. Esse movimento 

precisava atender às pressões internas dos grandes proprietários de terras e latifundiários, 

                                                 
32 Para ter acesso a esses textos indico o livro de Silva, Vidal e Abdala, Fernando de Azevedo em releituras: sobre 

lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardados. Jundiaí [SP]: Paco Editorial, 2020. Nesse livro, 

os autores exploram as diferentes visões acerca da Reforma Fernando de Azevedo e o papel do educador na 

educação brasileira, mapeando artigos, dissertações e teses que tratam do tema.  
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diminuindo as demandas da Igreja Católica e tirando alguns dos seus direitos considerados 

hegemônicos, como o casamento, os registros de nascimento e os óbitos (ALVARENGA, 

2019). 

As diferentes formas de se entender a República entre proprietário rurais, jacobinos e 

positivistas foram fundamentais para criar um clima de intensa disputa pelo poder. Os 

proprietários rurais, especialmente os paulistas, alinhavam-se ao modelo americano. 

Mais conservadores, apregoavam a defesa individual do pacto social e dos interesses 

pessoais e evitavam o apelo à ampla participação popular na implementação da 

República e no governo republicano. (ALVARENGA, 2019, p. 107) 

 

Nesse momento não havia um movimento hegemônico para se entender e instaurar a 

República, mas um clima intenso de disputas pelo poder, no qual podemos ver grupos distintos 

como os proprietários rurais, jacobinos, positivistas, educadores e intelectuais em busca de um 

liberalismo que se instaurou e reforçou as intensas desigualdades econômico-sociais do Brasil. 

O povo brasileiro era um espectador desse movimento, pois via de regra não tinha acesso a tais 

discussões: só eram considerados cidadãos os homens a partir de 21 anos que possuíam renda 

alta (ALVARENGA, 2019, p. 109). 

 A simples passagem do período Imperial para o Republicano não significou o 

surgimento de ações contundentes em relação à educação popular. No entanto, para abafar o 

modelo criado no Império, havia a necessidade de reorganizar a educação através das reformas 

educacionais. Assim, a partir de 1915 tem início o período que Nagle (1974) denomina 

“entusiasmo pela educação”, no qual a ideia central seria a transformação do povo brasileiro, 

que deveria sair da ignorância e dos males do atraso através da educação, tornando-se um povo 

de cidadãos esclarecidos e instruídos (SAVIANNI, 2019). A finalidade do movimento era 

expandir a escola através de um novo modelo educacional pautado pelos ideais da Escola Nova, 

cuja aplicação seria efetivada nas escolas primárias e normais.   

Segundo Freitas e Biccas (2009), a falta de educação era entendida como uma doença 

social, o analfabetismo sendo o pai de todos os males da nação. Para mudar essa situação, a 

educação pública brasileira precisava de marcos e ações governamentais visando melhorar o 

letramento dos estudantes republicanos. Nesse contexto, surge em 1917 a Liga Brasileira de 

Combate ao Analfabetismo, com sede em alguns estados da federação e que tinha por objetivo 

combater a falta de letramento da população, garantindo a conquista de seus direitos políticos, 

uma vez que os analfabetos não tinham direito a voto. A seguir, comentaremos três movimentos 

importantes do período, que contribuíram de forma estratégica para o desenvolvimento dos 

debates educacionais nos anos 1920: a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE) 
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em 1924; o inquérito promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo em 1926 sobre a educação 

brasileira; e as reformas educacionais realizadas em vários estados. 

 Fundada por Heitor Lyra, a Associação Brasileira de Educação surgiu no intuito de 

reunir educadores através de congressos educacionais, criando um ambiente propício ao debate 

sobre as novas ideias pedagógicas, promovendo uma visão moderna e humanista da educação. 

A partir de 1927, a ABE organizou a Primeira Conferência Nacional de Educação, que 

posteriormente se tornou um evento anual (SAVIANI, 2019). O inquérito do jornal O Estado 

de São Paulo foi organizado por Fernando de Azevedo a convite de Júlio Mesquita Filho. O 

procedimento buscava interpretar e decifrar o país através da coleta de opiniões, dados, 

informações e possíveis soluções de problemas para a renovação educacional da nação, de 

forma a atingir compromissos ideológicos e políticos para evidenciar os resultados, convidando 

o Estado a assumir as reformas educacionais (SILVA; VIDAL; ABDALA, 2020). 

Todos esses movimentos tinham por objetivo reformular os parâmetros educacionais 

vigentes desde o Império, e que não faziam mais sentido dentro do contexto republicano. As 

reformas objetivavam ampliar e democratizar o acesso das massas populares às escolas 

públicas, considerando a escolarização pelo Estado um “antídoto” aos perigos sociais, capaz de 

aumentar o controle sobre crianças e adolescentes de áreas periféricas (FREITAS & BICCAS, 

2009). Nesse contexto, o ensino primário e o técnico-profissional se tornaram responsabilidade 

exclusiva dos estados, buscando reformar e renovar seu sistema de ensino. 

O projeto denominado Escola Nova33 consistia em um conjunto de reformas e ações 

educacionais que ocorreram a partir do embate entre a escola tradicional e a escola progressista, 

os dois modelos pedagógicos vigentes. Historicamente, o modelo progressista tinha como 

centro de seu projeto educacional os estudantes, alvo das discussões e reflexões pedagógicas. 

Ao contrário, na escola tradicional o debate girava em torno do protagonismo dos professores, 

entendidos como únicos detentores dos conhecimentos legitimados pela sociedade, ao menos 

sob a ótica de seus defensores. Vale destacar que esse movimento não era um bloco homogêneo, 

havendo divergências de opinião sobre as estratégias a serem adotadas de modo a alcançar o 

aperfeiçoamento dos aspectos escolares (PAULILO, 2003). 

Tendo como principal característica o intuito de reformular a educação do país e 

implantar uma escola única e gratuita para todos os brasileiros, democratizando o acesso à 

educação básica, o movimento Escola Nova desejava que estudantes de classes menos 

favorecidas pudessem ascender e melhorar de vida por meio de uma educação justa e de 

                                                 
33 Esse assunto será discutido na última seção deste capítulo. 
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qualidade. A causa maior dos “novos educadores” era promover a transformação dos processos 

pedagógicos, pensando métodos menos homogêneos de ensino-aprendizagem e programas 

adaptados a cada tipo de estudante. Nessa visão, o professor deveria ser apenas um 

intermediário do processo educacional, criando condições para desenvolver a autonomia dos 

estudantes de forma a torná-los capazes de raciocinar com liberdade e não apenas armazenar os 

conteúdos ensinados nas aulas. O professor precisava colaborar com seus estudantes, 

ensinando-os a aprender por si mesmos através de suas próprias metodologias (VIDAL, 2007). 

Nos anos 1920, os debates educacionais encontravam-se em ebulição e era impossível 

aos profissionais da área adotar uma postura universal ou neutra, tamanha a polarização que 

marcava o debate. Tal celeuma tem raízes na Constituição de 1891, que ao estabelecer um 

rompimento oficial do Estado com a Igreja Católica, coloca a educação brasileira – até então 

de base tradicionalmente católica – no meio do fogo cruzado entre educadores que defendiam 

uma educação laica e profissionais que acreditavam no ensino religioso voltado para o bem 

moral e social.  

Art.72 – A Constituição assegura a brasileiro e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: § 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. § 2º - Todos são iguais perante a lei. A 

República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza, bem 

como os títulos nobiliárquicos e de conselho. § 3º - Todos os indivíduos e confissões 

religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim 

e adquirindo bens, observadas as disposições do comum. § 4º - A República só 

reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita. § 5º- Os cemitérios terão 

caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos 

os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde 

que não ofendam a moral pública e as leis. § 6º - Será leigo o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos. § 7º - Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, 

nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou dos Estados.  

(BRASIL, 1891) 

Como podemos ver na Constituição de 1891, havia uma separação considerável entre 

atribuições da Igreja e do Estado, bem como uma relação de independência entre as diferentes 

vertentes religiosas. Segundo Luiz Antônio Cunha (2007, p. 366) a República ansiava por 

promover a regeneração moral da população através da educação: o currículo dessas instituições 

públicas de ensino primário deveria ser gratuito e leigo34, com forte embasamento nas 

disciplinas de Matemática, Ginásticas e Instrução Moral e Cívica. Todavia, esse contexto 

progressista coexistia com educadores como Alba Cañizares do Nascimento, que defendiam a 

educação religiosa de base moral. Esses educadores expressavam suas vivências e opiniões 

sobre a educação do período republicano em debates e na imprensa, a exemplo da revista A 

                                                 
34 Nesse caso, leigo significaria laico, ou seja, uma educação independente da tutela e dos preceitos religiosos. 
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Escola Primária, onde pude identificar a presença de artigos que defendiam e tratavam do 

ensino religioso.   

A revista A Escola Primária funcionava na cidade do Rio de Janeiro como uma espécie 

de Sociedade Anônima regida pelos Inspetores Escolares. Era uma revista mensal que tratava 

de diversos temas em voga, como as reformas de ensino, a higiene escolar, os métodos 

renovadores, orientações sobre o ensino de diversas disciplinas, discussões do ensino primário 

e profissional e discursos de autoridades em exercício. A publicação representava e ao mesmo 

tempo pautava os debates, as disputas e as reinvindicações sobre as melhorias na educação 

pública carioca. Trata-se de uma fonte rica e diversa para os estudantes que almejam pesquisar 

sobre a educação na Primeira República, tendo sido de grande utilidade para a delimitação do 

objeto da presente pesquisa.  

 

2.1. Sobre a educação primária e o Ensino Normal 

 

 Nesta seção abordo os artigos escritos por Alba Cañizares do Nascimento durante os 

anos 1923 a 1926 para a revista A Escola Primária. Neles, a autora defende a importância da 

disciplina de filosofia no ensino primário e escreve sobre a necessidade do ensino de qualidade 

nas escolas normais, analisando a educação dos futuros mestres. O conjunto de escritos 

compreende um total de sete artigos disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

Em todos eles, os temas da educação, da filosofia e da religião nas escolas primárias da 

República encontram-se entrelaçados. 

 No primeiro artigo, “Ensaio sobre organização republicana na escola primária”, 

publicado em agosto de 1923, Alba Cañizares do Nascimento trata de sugestões feitas pela 

escritora francesa Wanthier35, que sugere que a educação serviria para estimular o autogoverno, 

uma prática obrigatória que vinha acontecendo na escola americana, despertando iniciativas em 

prol da educação popular. Implementando as sugestões de Wanthier na prática, Alba afirma ter 

notado em seus alunos resultados referentes à disciplina, aumento de frequência e entusiasmo 

com as aulas, gerando o sentimento de responsabilidade e de esforço próprio, servindo como 

lição de instrução cívica. Vale ressaltar que essa proposta educacional possuía caráter 

militarizado e buscava enriquecer o amor pela Pátria e seus ideais de ordem. 

 Desde o ano passado, os alunos da escola a que me venho referindo, disciplinados 

<<militarmente>>, organizados em  <<batalhões>>, com seus <<autoritários>> e 

                                                 
35 Ao longo da pesquisa não consegui encontrar nenhum outro dado ou informações sobre a escritora a que Alba 

se refere. 
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<<prestigiosos>> <<chefes>> (com atribuições semanais, escolhidos, como prêmio 

ao esforço, dentre os mais distintos das turmas) adquiriram tal poder de atenção, de 

observação e argucia, tal espírito de iniciativa, de disciplina e organização, tanto garbo 

nas formaturas, tal correção de gestos, tão grande firmeza de ação e brilho, que, apenas 

sob a direção dos <<comandantes>> e outros <<graduados>> executam variados e 

difíceis números de exercícios dinamarqueses e suecos, desenvolvendo manobras e 

marchas com perfeita precisão e largo descortino, num magnífico espírito de 

solidariedade pelo sucesso conjunto. Meninos e meninas executam o desfile ginástico 

militar após as formaturas e <<paradas>> (com que também comemoro datas 

nacionais) sem intervenção do pessoal docente. Breves instruções preliminares 

preparam os alunos para tão extraordinários proventos, desde que estejam 

convenientemente animados sobre os fins a conseguir. (NASCIMENTO, 1923, p. 

213) 

 

 Nessa época, as escolas se adaptavam às diversas reformas educacionais do período: a 

supervisão moral e o ensino organizado e destinado ao trabalho justificavam as relações da 

escola com a sociedade. A educação destinada à classe popular se tornava uma busca intensa 

pela ordem, pela formação moral e intelectual dos estudantes. Dentro do projeto de regeneração 

moral da sociedade, a educação era vista como ferramenta capaz de mediar um conjunto de 

comportamentos e de relações sociais, visando construir um efeito de nação (PAULILO, 2003). 

 No artigo “A Philosophia na Escola Primária”, publicado em abril de 1925, a autora 

busca expor os objetivos do ensino de filosofia nas escolas primárias, argumentando que é 

necessário ter bom senso e cuidado com o dogmatismo dos falsos filósofos. Diante da 

diversidade de sistemas, teorias universalistas e filosofias do eu, que se combatem e se anulam 

em suas muitas controvérsias, Alba Cañizares argumenta que a verdadeira filosofia deve 

reconhecer a importância do caráter, da moral e da ética. Assim, a autora entende que há uma 

relação de dependência entre pedagogia e filosofia, na qual a pedagogia seria a ciência da 

educação, com um complexo de leis que ensinam o homem a viver em harmonia, enquanto a 

filosofia seria a ciência dos primeiros princípios, fornecendo os verdadeiros conhecimentos 

básicos. Afirma ainda que a pedagogia é uma ciência derivada e subordinada à sociologia, à 

psicologia e à ética, por isso exercendo grande influência sobre as conclusões filosóficas. Dessa 

forma, a autora acredita que a filosofia possui o poder de transformar e influenciar toda a 

sociedade a partir da moral. 

(...) princípios fundadores, verdades básicas cuja estabilidade, conhecimento e prática 

são condições de êxito na vida intelectual, moral e econômica do indivíduo e da nação, 

convicta de que a divergência profunda que reina entre os espíritos, relativamente aos 

preceitos filosóficos essenciais cuja permanência é garantia primeira da ordem social, 

determina a anarquia intelectual e moral, pretendo que se deva esclarecer a 

mentalidade das crianças quanto a aceitação de certas doutrinas filosóficas 

primordiais que desde os bancos escolares podem criar céticos ou otimistas, vencidos 

ou vencedores. (NASCIMENTO, 1925a, p. 40.) 

 

 Para Alba Cañizares, o ensino de filosofia na escola primária era sinônimo do bom 

senso, da formação completa do caráter dos homens e do futuro da sociedade. Mas a diversidade 
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de teorias poderia criar dúvidas em relação ao espírito humano, levando ao ceticismo. Diante 

desse cenário, a autora argumenta que se deveria buscar a realidade através das boas práticas 

de vida e de uma orientação produtiva e generosa. Nesse artigo, ela registra que existem dois 

aspectos divergentes na filosofia: de um lado, uma busca exclusiva de inteligência movida pela 

curiosidade do espírito por divagações abstratas e desapaixonadas da verdade; de outro, as 

preocupações filosóficas que embora afetem a inteligência, almejam a vida moral e prática, 

aspecto que para a educadora consistiria na verdadeira utilidade da filosofia. Buscando a 

liberdade de escolha das doutrinas de ação, esse aspecto da filosofia serviria como ferramenta 

para acessar o caminho para o bem e alerta para que não sejam enganados no caminho. 

Não é a filosofia no verdadeiro sentido da palavra, nem sistematização lógica de 

ciências o conjunto de conclusões que nos levem a desesperança e ao aniquilamento, 

a negação do princípio, expressão viva da verdadeira filosofia, o princípio básico da 

responsabilidade moral do homem. A verdadeira filosofia é a vida mesma do espírito, 

é luz consoladora, é moral do bem, do amor, da esperança, não é elemento de 

demolição e de morte. Convençamo-nos de que as doutrinas de destruição, de 

desesperança, o criticismo, o fenomenismo, o pessimismo, o materialismo, o 

pragmatismo, estão em decadência no campo da verdadeira filosofia. Ponhamo-nos 

em guarda contra aqueles que fazem da exibição fator de atividade, que não tem 

programa construtor, nem responsabilidade das ideias negativas que propagam, das 

esperanças que arrasam, das crenças consoladoras que fazem fenecer, sofistas levados 

pelas ilusões da vaidade, impulsionados, quantas vezes, por subalternidades 

passionais inconfessáveis corrompendo doutrinas e princípios, produzindo o 

ceticismo e o amoralismo. (NASCIMENTO, 1925a, p. 43) 

 

 De forma a dar um basta na propagação dessa filosofia desanimadora e propagadora do 

mal, a iniciação filosófica no magistério primário torna-se imperativa para a educação das 

camadas populares. A autora conclui que os educadores possuem uma grande responsabilidade 

em orientar seus alunos para o caminho do bem, para saber interpretar os problemas sociais a 

partir da esperança e da fé no destino moral dos homens. 

Em “A educação pela philosophia”, publicado em junho de 1925, Alba Cañizares do 

Nascimento retoma o tema da filosofia dentro dos debates sobre a Escola Normal. Ela expõe 

que a educação é um meio de transformação do indivíduo, fazendo parte da formação do caráter 

dos estudantes e mostrando a necessidade do trabalho. Partindo do pressuposto de que os 

ensinamentos transmitidos aos futuros mestres não deveriam proporcionar convicções distintas 

com relação aos princípios e doutrinas morais, Alba Cañizares critica duramente a Escola 

Normal, por permitir que os professores preguem as mais diversas correntes filosóficas.  

Se “positivistas, agnósticos, materialistas, pragmatistas, mecanicistas, céticos, 

espiritualistas, católicos, espíritas” (NASCIMENTO, 1925b, p.103) podem demostrar os seus 

sistemas preferidos de forma apaixonada, não haveria harmonia nem coordenação lógica nas 

matérias lecionadas. Perdidos num vasto mar de opiniões contraditórias, os normalistas seriam 
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incapazes de distinguir qual corrente filosófica deve se estabilizar, impedindo que a filosofia 

cumpra seu verdadeiro papel, qual seja, o de guiar a formação do caráter e do bem moral, força 

motriz do homem. Um professor que utilizasse da corrente materialista, por exemplo, acabaria 

dando pouca importância às condições espirituais que, naquele período, eram a base de toda 

atividade. 

Não cometo a ridicularia de pretender desmerecer os progressos materiais do nosso 

século, mas é preciso repetir obstinadamente que as conquistas científicas não são 

úteis senão aplicadas a serviço do bem, manuseadas por um espírito incessantemente 

cuidado pelo aperfeiçoamento do caráter. É essencial ter como formação do caráter o 

mesmo cuidado científico que consagramos ao corpo e a inteligência. Minha tese não 

é combater a ilusão de que à cultura intelectual basta a formação da moral. Os 

psiquiatras conhecem milhares de casos a cuja inteligência brilhante cultivada, 

desenvolvida corresponde debilidade moral deplorável, sendo a cultural intelectual 

um perigo quando não subordinada a cultura da consciência e ao fortalecimento da 

vontade. O que pretendo desenvolver, como trabalho original, são as condições 

moraes da cultura intelectual para a formação do caráter. (NASCIMENTO, 1925b, p. 

104) 

 

 Alba Cañizares segue em sua defesa do caminho moral, que permitiria às pessoas 

aceitarem seus direitos de forma consciente e justa. Para ela, educar e demonstrar as “verdades 

morais” é mais difícil que demonstrar as “verdades matemáticas”, pois a educação para a moral 

e a razão dependem das forças espirituais, que só podem ser demonstradas pelas forças da alma. 

A pedagogia moral, nesse sentido, seria inseparável da filosofia, argumento que a autora retoma 

na tese “Dos direitos e deveres da família na educação: a pedagogia católica ante à estética, à 

moral e à religião”. Realizado em 1923 pela Ação Católica, sob orientação do Cardeal D. 

Sebastião Leme36, o trabalho é um estudo sobre a “base filosófico-religiosa” da pedagogia, 

“sem a qual não há educação”. O tratado de educação filosófica buscava promover na educação 

popular um intenso estudo sobre ética, refletindo acerca da relação da Igreja com o ensino 

filosófico. Vale ressaltar que no decorrer da Primeira República, a Igreja Católica brasileira 

buscou se reorganizar para recuperar seu caráter hegemônico37 perdido com o advento da 

República e da Constituição de 1891, que como vimos, retirou entre outras prerrogativas o 

poder da instituição sobre a educação das massas. 

De acordo com Luiz Antônio Cunha (2007) o ensino religioso fora suprimido do 

currículo das escolas públicas nesse período. Professores e padres foram aposentados, abrindo 

                                                 
36 A título de conhecimento o Arcebispo D. Sebastiao Leme foi um dos fundadores da “reação católica” nos anos 

de 1921. O objetivo desse grupo era ir de encontro ao regime republicano, pois instaurado esse regime a religião 

católica passou a perder seus privilégios, principalmente no ensino das escolas públicas. Em 1921 D. Sebastião 

Leme reuniu um grupo de intelectuais católicos para estabelecer o lançamento da Revista A Ordem e a criação do 

Centro Dom Vital, em 1922. (HORTA, 1994). Para saber mais sobre esse assunto, conferir as pesquisas de José 

Silvério Baia Horta e de Jamil Cury. 
37 O marco para o declínio do papel hegemônico da Igreja Católica foi o Decreto 119-A, de 7 de janeiro 1890, 

que determinou sua desvinculação do Estado (CUNHA, 2007, p. 376). 



83 

 

 

 

espaço nos quadros educacionais para pessoas com interesses diversos daqueles da Igreja 

Católica, tais como positivistas, maçons, protestantes e liberais. À medida que a cultura 

secular38 ganhava espaço no campo educacional, novos protagonistas e atores eram chamados 

a impulsionar a cultura brasileira. Cunha (2007) observa, porém, que a implantação da laicidade 

na educação não era um movimento homogêneo: sua implementação por parte da Federação 

enfrentou dificuldades na maioria dos estados. A Igreja Católica, no entanto, aproveitou-se da 

liberdade do Estado para se promover tanto no ambiente político como na expansão do campo 

educacional, implementando regimes de internato e externato. É nesse contexto que em junho 

de 1925 Alba Cañizares escreve sobre os propósitos da educação e dos educadores, enxergando 

na filosofia a base do ensino moral capaz de resolver especulações e tranquilizar os 

pensamentos dos educandos sobre os limites de tempo e espaço. A educação filosófica 

permitiria ao indivíduo buscar respostas mais conscientes para as regras de ação que envolvem 

tanto os indivíduos como a sociedade.  

No ano seguinte, em janeiro de 1926, a autora publica “A Philosophia na Escola 

Primária – Philosophia e religião”, retomando a discussão acerca da relação entre religião e 

filosofia em diálogo com as concepções filosóficas ligadas a Herbert Spencer, Schopenhauer e 

Augusto Comte, defendendo que a escola primária é lugar de criação de convicções e 

construção criadora de diversos tipos de pessoas, sendo um local próprio e fértil para pensar, 

discutir e acolher concepções filosóficas. Sobre a laicidade nas escolas, a autora produz um 

longo debate sobre filosofia e religião e aproveito para citar abaixo um pouco da visão de Alba 

sobre a laicidade nas escolas. Ela busca deixar de lado as suas interpretações religiosas e busca 

se atentar as suas explicações através do seu conhecimento filosófico: 

Há em geral abstenção de juízo quanto às analises filosóficas realizadas pelas crianças, 

dando-se-lhes quase sempre caráter apenas religioso e afastando-se-as, repelindo-se-

as, protestando-se a laicidade do ensino, como se as verdades filosóficas devessem ser 

subtraídas dos ensinamentos escolares por constituírem o fundamento das doutrinas 

religiosas. (NASCIMENTO, 1926a, p. 251) 

 

 A autora afirma que a religião não é um sonho e muito menos uma crendice, mas que 

por conta do medo e até mesmo da ignorância, há um desvio, uma adulteração da ciência. 

Fazendo duras críticas a autores e instituições de ensino39, Alba se coloca de acordo com a 

filosofia no sentido profundo e aceitável sobre todas as inteligências, e não concorda com os 

sistemas que pregam “as dissidências materialistas ou espiritualistas, das controvérsias do 

                                                 
38 Por secular entende-se tudo o que estaria excluído do domínio próprio da Igreja e do sagrado.  
39 Como podemos ver no capítulo 1, no tópico “Artigos escritos por Alba Cañizares do Nascimento”. 
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ateísmo40, do agnosticismo41 e do teísmo42” (NASCIMENTO, 1926a, p.251), por acreditar que 

o caminho religioso é o correto e moralmente aceitável43. 

 No texto, a autora alega que o número de pensadores da religião tem crescido, mostrando 

a importância e relevância do tema. Ela argumenta que existem dois grupos de estudiosos das 

antiguidades religiosas: aqueles que são impulsionados pela fé, buscando pesquisar e entender 

as crenças com a intenção de colher elementos cristãos; e os materialistas, que procuram 

arruinar as religiões e seus seguidores, almejando revelar verdades através da razão. A seu ver, 

o valor da religião consiste na conquista do governo moral, decorrente das interpretações 

científicas e filosóficas, pois tanto as religiões como os diferentes sistemas filosóficos 

apresentam limites e justificativas que nem sempre corresponderão à realidade. Embora o 

campo religioso fique à margem do conhecimento, não sendo categorizado como uma ciência, 

a educadora explica que:  

A religião é doutrina que se impõe à consciência das multidões, provinda de 

pensadores que adquiriram uma intuição geral da vida, julgando-se de posse da 

verdade, deduzindo dessa intuição uma teoria moral, indicando princípios que devem 

dirigir todos os indivíduos como regras de conduta. (...) Aceito a religião como 

aplicação de uma filosofia ao governo dos povos, a filosofia passando da ordem 

teórica para a ordem prática e dando organização e fundamento moral as sociedades. 

Entendo, portanto, que a filosofia, interpretando o mundo exterior e o interior, fornece 

a capacidade para a dedução das regras da ação, estabelecendo leis da conduta pelo 

acordo das convicções – é a filosofia em sua função prática (NASCIMENTO, 1926a, 

p. 252). 

 

 Assim, apesar dos esforços para dissociar religião e filosofia como concepções 

antagônicas ou independentes, para a autora, ambos os domínios estariam relacionados, 

cabendo à filosofia a aplicação da ciência sistematizada e à religião a aplicação da verdade. O 

artigo conclui que a religião constitui uma prática da intelectualidade, e que todas as religiões 

seriam uma tentativa de governo regido pela moral, uma espécie de contenção do caos e da 

ordem social. 

 Em março do mesmo ano, a autora escreve o ensaio “A Philosophia na Escola Primária 

– o dever e a felicidade: extractos do catecismo moral de Kant”. Neste breve texto, Alba 

Cañizares (1926b) reproduz um trecho do “Catecismo moral de Kant” produzido por 

Koenigsberg, dissertando sobre alguns princípios básicos da moralidade. Segundo a educadora, 

                                                 
40 Ateísmo: doutrina que nega a existência de Deus. 
41 Agnosticismo: constitui a ausência de crença em uma entidade religiosa. O agnóstico não estabelece 

afirmativas e nem negativas sobre a existência de uma realidade transcendente. 
42 Teísmo: trata-se da crença em uma entidade religiosa humanizada.  
43 Para saber mais sobre os diferentes conceitos relacionados ao tema, a página OLÉ (Observatório da Laicidade 

na Educação) http://ole.uff.br conta com um dicionário sobre termos como ateísmo e agnosticismo, contendo 

ainda diversos textos sobre o conceito de laicidade e sua importância para a educação.  

http://ole.uff.br/
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o catecismo serviria de exemplo à pedagogia, e os docentes poderiam utilizá-lo nas aulas de 

moral. Ao final do texto, a escritora afirma que irá produzir alguns artigos a respeito da moral 

laica na filosofia. De fato, poucos meses depois, em maio, Alba Cañizares publica o “Ensaio de 

Pedagogia Philosophica – organização da moral leiga” (Fig. 16).  

 

 

Figura 16 – Ensaio de pedagogia philosophica 

Fonte: Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional.  

  

“Ensaio de Pedagogia Philosophica – organização da moral leiga” é dividido em duas 

partes. A primeira delas (Fig. 16) consiste em um breve resumo dos tópicos centrais do texto, 

que versa sobre a educação enquanto ideal filosófico e a influência dos valores morais para o 

progresso das nações. Nessa passagem, a autora argumenta que nenhum problema social, 

econômico ou político é indepedente dos problemas morais, visto que “o problema moral é a 

forma mais complexa e mais alta do problema da ação, a propósito do qual as dissensões44 

filosóficas se acentuam, hoje, de modo profundamente perturbador” (NASCIMENTO, 1926c, 

p.60).  A autora se debruça sobre o que ela identifica como um problema da moral, consequência  

da derrocada de princípios e crenças morais que contribuíram para um mundo sem convicções, 

certezas ou entusiasmo, criando seres impulsivos e ambiciosos. 

 Para Alba Cañizares, a educação deve possuir um caráter harmonioso, que busque o 

desenvolvimento das habilidades profissionais, da cultura moral e dos ideais de conduta. 

Segundo ela, a filosofia materialista seria apenas um aperfeiçoamento mecânico e automático 

                                                 
44 Dissenção é sinônimo de divergências, litígios ou desavenças. 
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dos profissionais. A autora cita exemplos de outros países, como a França, que empregam o 

ensino utilitarista. Para ela “a preocupação absorvente pelas disciplinas técnicas são 

insuficientes na obra educacional” (NASCIMENTO, 1926c), gerando um patriotismo 

racionalista utilitário. A educadora conclui que o progresso teria trazido, em diversos países, 

uma correlação entre o surto filosófico e a moral, de acordo com a ampliação do progresso. 

Todas as grandes nações apresentam grandes inspirados, organizadores de sistemas 

do pensamento e da ação, tecedores de sonhos: a França oferece magnificência do 

gênio de Descartes, a Inglaterra como representantes do seu pensamento filosófico da 

humanidade Hobbes, Lock, Berkley, Hume; a grandeza da Alemanha coincide com o 

despontar do pensamento genial de Kant; os Estados Unidos, no apogeo do seu 

progresso, apresentam um gênio filosófico – William James, e a Rússia bárbara 

adquiriu personalidade mundial pelo seu pensamento sociológico de que Leon Tolstoi 

é maginífica expressão. (NASCIMENTO, 1926c, p. 62) 

 

 Podemos perceber a paixão da autora pelas correntes filosóficas ligadas aos princípios 

religiosos. Com base nesses autores, a ensaísta alega que para dar conta do “maior problema 

brasileiro”, é indispensável conceber e fundar a educação popular em bases filosóficas e morais. 

O caminho, portanto, impõe que se moralize o ensino leigo: “para engrandecer o Brasil é 

absolutamente necessário reconstruir as bases da educação popular pela cultura do caráter. É 

preciso cortar o vício, o crime, a anarquia, a descrença pela formação deliberada absorvente e 

constante da conciência do povo” (NASCIMENTO, 1926c, p. 62). 

 A partir dessa perspectiva, a educadora aborda as discussões que estavam acontecendo 

no ambiente político, com a criação de diversas emendas religiosas para tratar a educação moral 

e popular no país. Acerca do ensino religioso nas escolas, ela identifica uma interpretação 

favorável ao ensino religioso de caráter confessional, no qual se buscaria uma força necessária 

ao reerguimento da alma popular Assim, se por um lado respeita a separação entre Igreja e 

Estado, entende que à religião caberia satisfazer as necessidades da consciência do coração e 

da imaginação, motivo pelo qual deveria haver uma renovação moral e idealista das escolas 

leigas (NASCIMENTO, 1926c). 

 Ao longo dessa dissertação, podemos ver que o campo educacional estava em intensa 

disputa entre grupos sociais, visões políticas e propostas de mudança e renovação escolar, que 

buscavam estender a escolaridade primária das massas. Apesar das diferenças, havia o senso 

comum de que a escola primária seria o local apropriado para preparar e instruir o indivíduo 

para atuar na sociedade de modo exemplar. Nesse sentindo, existia o desejo de adaptar os 

espaços escolares às dinâmicas sociais, transformando os estudantes em porta-vozes das lutas 

sociais, e induzindo-os para o trabalho, fortalecendo a economia brasileira (VIDAL, 2007, p. 

15). Nesse cenário, a luta central de Alba Cañizares é resguardar um espaço para a instrução 
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moral dentro do novo contexto das escolas leigas, que para ela, não passariam de verdadeiras 

“assassinas de almas” (NASCIMENTO, 1926c, p.63).  

Verifico entre nós, que no ambiente escolar, não há educação moral suficiente e as 

nossas escolas leigas, como as suas congeneres norte-americanas, na expressão 

Gresham, são também assassinas de almas. Dos nossos estabelecimentos educativos 

saem personalidades intelectuais, profissionais e artísticas, raramente a personalidade 

moral (NASCIMENTO, 1926c, p. 63). 

 

 Se o ensino leigo é para a autora baseado no ateísmo, no agnosticismo e no materialismo, 

ele teria destituído os jovens de um ensino doutrinário e moral ao suspender a religião católica 

nas escolas, perda incapaz de ser suprida pela formação intelectual. Na edição seguinte da 

revista, publicada em junho de 1926, a autora dá continuidade ao tema no texto “Ensaio de 

Pedagogia Philosophica – organização da moral escolar (continuação)”. Nesse segundo texto, 

ela busca elaborar uma discussão sobre o sentido da palavra “leigo”, afirmando que a escola 

leiga não produz ou profetiza o ateísmo, não privilegia uma religião sobre a outra, não produz 

ideias religiosas e tampouco reconhece “as conclusões negativas do materialismo” 

(NASCIMENTO, 1926d). Para esse artigo, a autora se utiliza de outros pensadores para 

formular e explicitar os conceitos de leigo e laicidade, escrevendo inclusive que são termos em 

disputa e que podem apresentar divergências.  

A laicidade do Estado não implica a hostilidade contra a religião, nem mal crença, 

nem a indiferença, assinala apenas a independência. Mas do fato de serem duas 

pessoas independentes uma da outra, não se conclui que devam ser inimigas, nem tão 

pouco que devam deixar de ter entre si quaisquer relações. Uma sociedade em que o 

Estado e a religião se acham em luta não pode deixar de ser uma sociedade 

profundamente abalada; de outro lado, uma sociedade onde a religião e o Estado 

pretendem ignorar-se mutuamente é quase uma sociedade impossível 

(NASCIMENTO, 1926d, p. 84). 

 

 Para explicar a laicidade do Estado, Alba Cañizares mobiliza o pensamento de Leroy 

Beaulier. Beaulier é crítico das propostas defendidas por Combes, Rousseau, Clemenceau e 

outros que buscam um certo ateísmo na laicidade. Para esses autores, haveria uma implicação 

sobre a religião na laicidade, que deveria apregoar uma sociedade indiferente aos pressupostos 

religiosos e potencialmente sem religião. A palavra leigo seria, assim, uma concepção popular 

de negação à divindade. A autora mobiliza ainda o pensamento de Carlos Maximiliano, que 

tece comentários à Constituição a partir da conceituação do termo leigo: assim como em 

Beaulier, Maximiliano entende por leigo a indiferença a Deus, bem como o reconhecimento 

sobre assuntos que envolvem a religião. Leigo e ateísmo caminhariam, portanto, de mãos dadas. 

gerando a palavra ateu.  

 Considerando que os professores das escolas primárias nunca tiveram as informações e 

as orientações necessárias a ministrar um ensino leigo, que para cada autor apresenta um sentido 
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diverso, como seria a formação dos jovens e futuros mestres vindos da Escola Normal a fim de 

lidar com a nova e até então desconhecida prática? “O ensino será leigo, nunca ousando, porém, 

uma interpretação ao termo” (NASCIMENTO, 1926d, p.85) – para a educadora a formação dos 

professores primários deveria ser prioridade, pois são os formadores do povo. Logo, se não 

houver uma explicação oficial do termo, os professores estarão sendo humilhados pela própria 

democracia, com isso gerando uma série de embates e disputas dentro das escolas. 

 Alba Cañizares demonstra que no periodo da Primeira República o debate sobre leigo e 

laicidade ainda estavam em disputa. Ao dissertar sobre as diferentes conceituações do termo 

leigo, Cunha (2007) destaca que ele serviu em 1891 para qualificar o Estado sobre as demandas 

educacionais, de modo a caracterizar a educação leiga como aquela desprovida das funções 

clericais. Atualmente, o termo leigo significa a ausência de qualificação ao exercício de uma 

atividade especifica. Entretanto, esse termo se confunde quando tentamos interpretar textos 

antigos, no qual a palavra é sinônimo de laico. O termo laico, por sua vez, serve para designar 

a autonomia em relação aos assuntos religiosos. Quando dizemos que o Estado é laico, dizemos 

que se respeitam todas as religiões, mas o Estado e as instituições políticas se eximem de 

conferir legitimidade a uma crença religiosa específica. Ou seja, a ideia do Estado laico é que 

não há uma legitimidade das crenças religiosas nas instituições políticas. Alba Cañizares 

defende uma educação com base filosófica, para justificar e embasar as reflexões e até mesmo 

as operações intelectuais, permitindo aos estudantes filosofar e levantar opiniões divergentes 

que possam encontrar na sociedade. 

Os elementos básicos da moral leiga deverão ser desenvolvidos, a meu ver, dentre as 

seguintes noções filosóficas, se tratando da formação da personalidade moral: a 

consciência moral, a lei moral, o sentimento moral, a ideias do dever, a liberdade, a 

responsabilidade, a dignidade humana, a distinção entre o bem e o mal, a compreensão 

da virtude, o mérito e o demétrio. A moral leiga tem que ser uma moral independente 

nem concorrente, nem adversário da moral religiosa, mas de tal modo estabelecida 

que seus fundamentos filosóficos, suas justificações nacionais possam criar a 

personalidade moral característica da humanidade, convicções que levem o homem 

aos destinos superiores do espiritualismo e do idealismo. (NASCIMENTO, 1926d, p. 

85). 

 A autora defende que a escola seja um local que ensine diferentes espécies de filosofia 

e debata temas de ética e moral, criando nos estudantes o respeito à neutralidade moral leiga, 

entendida como abstenção de qualquer negação ou crítica às crenças religiosas. A escola leiga 

deve ser um espaço de debate não apenas das disciplinas metafísicas, mas igualmente das 

questões filosóficas, cabendo à educação escolar fornecer aos estudantes uma formação de 

caráter moral voltada aos bons costumes, sem que haja ataques à crença moral das famílias45. 

                                                 
45 Entendemos que esse conceito de família se refere às famílias burguesas, oriundas das camadas médias e altas 

da sociedade. 
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O que pretendo é que nossos educadores, na organização da moral leiga escolar 

possam ter uma atitude filosófica independente e tolerante em face dos problemas 

religiosos e morais formulados a cada passo pelos nossos estudantes. O ensino leigo 

tem que ter orientação filosófica, a moral leiga tem que ser uma moral filosoficamente 

organizada. (NASCIMENTO, 1926d, p.86). 

 Nesse artigo, a educadora se preocupou em demostrar que nenhum ensino doutrinário 

tem a garantia plena de conseguir prestar assistência às crianças e aos adolescentes. O fato de 

que o ensino seja leigo não é sinônimo de que não se possa falar sobre assuntos religiosos, pois 

a sua influência está dentro dos conteúdos escolares, tanto nas cenas históricas, quanto nos atos 

humanos. 

A neutralidade escolar não significa a renúncia  ao conhecimento  dos fatos históricos-

religiosos, mas das proposições religiosas filosóficas e metafísicas mas do seu estudo 

independente e respeitosamente feito, penetrando a sua alta significação moral. 

(NASCIMENTO, 1926d, p.87) 

 

Alba Cañizares acredita em um ensino centralizador, que não se pauta exclusivamente 

na visão e iniciativas particulares de cada professor. Ela defende a existência de um ensino 

oficial, com sistema e base mais uniformes, de modo que se tenha um plano nacional nas escolas 

leigas sobre o ensino moral. Esse compilado de sete artigos me fez repensar e refletir por 

diversas vezes sobre o programa de ensino religioso enraizado há muitos anos dentro da 

educação pública brasileira. Afinal, será que é interessante manter nos dia de hoje o ensino 

religioso nas escolas públicas? Qual o sentindo dessa disciplina? O que é debatido nas aulas de 

ensino religioso, não poderia ser discutido nas múltiplas disciplinas tradicionais existentes nos 

currículos escolares?  

 

2.2. A Reforma Fernando de Azevedo  

 

 Como vimos mais acima, nos anos de 1920 havia uma busca em transformar e 

modernizar a população brasileira, entendendo que o analfabetismo e a falta de escolaridade 

eram alguns dos problemas sociais mais graves do país. As Reformas de Instrução Pública 

foram criadas com o objetivo de fundar e ampliar as escolas primárias para formar 

conhecimentos técnicos, racionais e científicos para a população brasileira, visando uma 

formação integral, técnica e intelectual. Essas reformas sugiram de formas diversas em 

diferentes estados da federação como São Paulo (1920), Ceará (1922), Distrito Federal (1924 e 

1927), Bahia (1925) e Minas Gerais (1927). O que as unia eram a busca comum pela “escola 

para todos”, na qual educação e assistência social estavam atreladas à formação integral dos 

estudantes (CAMARA, 2013). 
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Para o educador Fernando de Azevedo, os intelectuais que estiveram à frente dos 

movimentos reformistas da educação dos estados, nas décadas de 1920 e 1930, 

acreditavam poder promover uma verdadeira revolução no sistema educacional. 

Movidos por esse ideal, lançaram-se à obra reformadora com a fé que sua repercussão 

atingiria a organização de um sistema de ensino e de cultura do país à luz dos 

princípios da Escola Nova. (CAMARA, 2013. p. 48) 

Sabendo disso, nessa seção trataremos da reforma sancionada pelo Decreto Nº 3.281, 

de 23 de janeiro de 1928, que buscou promover uma escola nova, única e gratuita para os 

cidadãos brasileiros, organizada para produzir consciência intelectual, social e econômica para 

a vida, garantindo uma formação baseada nos valores morais e capacitando a sociedade para 

servir como instrumento de trabalho. Mais do que isso, a Reforma Fernando de Azevedo tentou 

incutir na população o sentido de valores para a luta da vida humana, possibilitando aos 

cidadãos tomar consciência dos seus direitos (AZEVEDO, p.19. S/A). 

No livro “Novos caminhos e novos fins”, Fernando de Azevedo afirma que sua reforma 

foi fruto de uma longa campanha, com ampla circulação e debate nos diferentes meios sociais. 

Se por um lado o objetivo era revelar os problemas da educação, para o educador o sucesso do 

projeto dependia da tomada de consciência com relação ao caráter renovador do movimento, 

transformando os princípios da reforma em uma filosofia de vida. Fernando de Azevedo 

promoveu um recenseamento escolar para analisar e conhecer verdadeiramente a condição 

escolar, buscando coletar dados referentes à quantidade de crianças em idade escolar, 

localização e condição das escolas. O levantamento foi fundamental para pensar e começar a 

promover uma legislação educacional própria, capaz de organizar as escolas do Distrito Federal 

e remodelar o sistema educacional como base nos princípios da Escola Nova, repercutindo 

valores da escola no meio social. 

 De certa forma, o movimento da Escola Nova – também referido por alguns 

historiadores da educação pelos termos educação nova ou escolanovismo – se caracterizava por 

seu aspecto transformador, atrelado a novos estudos sobre a psicologia infantil, que colocavam 

a criança no centro do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Era um movimento 

muito polarizado no qual se discutiam os pares dicotômicos entre velho ou novo, tradicional ou 

moderno, literário ou científico. Pode-se dizer que esse novo fazer pedagógico surgiu ainda na 

administração de Antônio Carneiro Leão, entre 1922 e 1926, gestão marcada pelo investimento 

na educação popular através da normatização, profissionalização e sistematização do ensino. 

Em suma, os escolanovistas almejavam criar novos critérios para a educação das massas, de 

modo a controlar e diminuir o atraso intelectual que teria sido identificado na população mais 

pobre (PAULILO, 2003). 



91 

 

 

 

André Luiz Paulilo (2003) registra que não se pode estudar a reforma Fernando de 

Azevedo sem se debruçar igualmente sobre as mudanças empreendidas por Carneiro Leão, 

ambos os movimentos ocorreram em contextos análogos, durante os anos 1920. Tanto Carneiro 

Leão como Fernando de Azevedo proferiam discursos sobre a educação popular de modo a 

entender e perceber a dinâmica social. O que os diferenciava entre si foram os caminhos e 

estratégias empregados para disseminar suas propostas. Carneiro Leão discursava para a 

administração pública, buscando convencer os gestores públicos da necessidade de 

instrumentalizar a escola. Fernando de Azevedo buscara outros meios e canais, endereçando-se 

à família, à comunidade e às relações sociais com o Estado. 

Em todas essas ocorrências, o que se observa é o liame do técnico com o político no 

domínio das questões educacionais constitutivas do campo de atuação dos educadores 

profissionais na década de 1920. A montagem de um sistema de ensino integrado na 

capital do País __ capaz de conduzir a criança sem saltos ou deficiências aos níveis 

mais adiantados da escolaridade __ foi o papel essencial de que se investiu a reforma 

Carneiro Leão. E se foi assim entre 1922 e 1924, também o seria na administração 

seguinte, como atesta o discurso de posse de Fernando de Azevedo, que diz 

basicamente: as instituições de ensino não devem dissimular através de sua variedade 

orgânica e funcional as relações recíprocas de coordenação para um objetivo comum. 

É outra vez a ideia de sistema que domina: a harmonia de um sistema de construção, 

dizia Azevedo. (PAULILO, 2003, p. 114) 

 

 Embora ambos educadores buscassem a imprensa como meio de divulgação das novas 

práticas e saberes pedagógicos, o que realmente estava em jogo, mais do que a formação da 

opinião pública, era a remodelação do aparelho escolar – através da reforma e aquisição de 

prédios escolares – procurando estabelecer uma nova identidade coletiva contraposta ao que 

associavam ao atraso e articulada com a busca pelo progresso econômico e social. Carneiro 

Leão se atentou primeiramente em desenvolver e implementar novas técnicas de métodos ativos 

nas escolas, promovendo ações e congressos para os docentes, enquanto Azevedo procurou 

organizar e aprovar no Conselho Municipal a regulamentação da reforma, organizando um 

conjunto doutrinário sob o viés escolanovista no Decreto nª 3.281 de 28 de janeiro de 1928, 

que consolidava e integrava as normas, regras, práticas e deveres pedagógicos a serem seguidos, 

inclusive conferindo um novo significado ao termo escola nova (PAULILO, 2003, p.105).

 Fernando de Azevedo foi um educador mineiro com formação inicial em colégios da 

Companhia de Jesus. Azevedo estudou nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 

chegando quase a se ordenar padre. Ao desistir, ingressou na faculdade de Direito, no Rio de 

Janeiro, transferindo-se posteriormente para Minas Gerais e uma segunda vez para São Paulo, 

onde em 1918 concluiu seu curso. Dedicando toda a sua vida à educação e à política educacional 

brasileira, assumiu entre 1927 e 1930 a Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal – no 

Rio de Janeiro, até então capital do Brasil – onde buscou reorganizar e estruturar projetos e 
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regulamentos com o propósito de reformar a educação carioca em conjunto com a rede de 

sociabilidade que construíra ao longo dos anos (SILVA; VIDAL e ABDALA, 2020). 

 Sua proposta era remodelar o ensino primário através da formação dos professores, do 

cuidado da infância e da promoção de um espírito de pertencimento nacional. A Escola Normal 

se tornaria uma espécie de centro de estudos e pesquisas pedagógicos, no qual os aspirantes a 

professores passariam a vivenciar e experimentar o ensino primário na prática. Esses estudantes 

receberiam uma formação integral, que para além do ensino das disciplinas e conteúdos 

propriamente ditos, também versava quanto aos cuidados do corpo e à saúde. Havia uma 

inspeção médica e dentária, aulas de educação física e higiênica, assistência alimentar para as 

crianças e uma preparação para as meninas, que recebiam uma educação voltada para as prendas 

domésticas e ensinamentos sobre puericultura (SILVA; VIDAL e ABDALA, 2020). 

A reforma, de fato, não se enclausurou dentro de “escolas”, nem se submeteu a 

orientações individuais. Não copiou as ideias de Dewey; não adotou Decroly; não 

perfilhou Kerschensteiner; não se vasou no molde de Lunatscharsky. Cito apenas 

algumas figuras dominantes de reformadores. Em qualquer deles, por maior que seja, 

não podia a lei procurar a sua fonte única de inspiração. Todos esses inovadores, 

criadores ou sistematizadores de ideias, tem nas suas obras orientadas no mesmo 

sentido, “um fundo comum”, coerente e sólido, que procuramos destacar, de nosso 

ponto de vista, da parte em que se contradizem ou se extremam, pondo princípios em 

conflito ou levando-os às últimas consequências. (AZEVEDO, S/A, p.71) 

 

 Vale destacar que a Reforma Fernando de Azevedo visava uma reorganização de todo 

o sistema escolar, baseado em concepções ligadas à formação dos professores e à criação de 

escolas com foco nas comunidades e orientadas para o trabalho. Azevedo visava um 

aparelhamento do Estado de modo que as escolas pudessem acompanhar a evolução da 

sociedade e contribuir para a transformação social, formando cidadãos produtivos (SILVA; 

VIDAL e ABDALA, 2020), moldando a escola e os estudantes em um modelo moral e 

intelectualmente asséptico e higiênico (CAMARA, 2013).  

A premissa da renovação escolar se associava ao empenho na extensão da 

escolaridade primária às camadas populares. Para tanto, foram efetuados não apenas 

inquéritos sobre distribuição geográfica das crianças em idade escolar, como também 

foi prevista a instalação de prédios escolares em regiões com maior densidade 

populacional. A expansão escolar surgia como resposta aos anseios de reforma social 

pela reforma da escola, esposados pelos educadores da época. (VIDAL, 2007, p. 15) 

 

 De visão futurista, Azevedo refletia sobre as aspirações renovadoras dos intelectuais da 

ABE, sentindo a necessidade de criar um projeto educacional que transformasse o presente 

condenado através de uma viagem no tempo que pudesse projetar uma educação inovadora, 

com vistas a criar uma nova civilização (CAMARA, 2013). A reforma Fernando de Azevedo 

buscava também se aliar ao magistério, criando uma grande consciência educacional pautada 

pelo sentimento de confiança e dedicação (AZEVEDO, S/A, p.16).  
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 Ainda que tênue, podemos traçar uma relação entre os textos e ensaios publicados por 

Alba Cañizares do Nascimento durante o período e os ideais de Fernando de Azevedo: ambos 

se pautam por uma visão da educação de base filosófica, ligada aos valores morais e preocupada 

com a formação do magistério, entendendo-a como condição de melhoria para a educação. Tal 

como Fernando de Azevedo, Alba Cañizares defendia que docentes e discentes precisariam de 

uma formação mais específica e aprofundada. No livro “Prática de Pedagogia Social”, a 

educadora tece elogios à reforma dos anos 1920. 

A renovação educacional no ensino primário (Rio) iniciou-se desde 1923, na 

administração Carneiro Leão, chegando a um momento admirável sob a direção larga, 

eficiente e reconstrutora de Fernando de Azevedo em sua surpreendente reforma, em 

que tão inteligentemente colaborou Frota Pessoa, a qual recebeu definitiva 

consagração no Brasil e no estrangeiro, com tão grande repercussão social que de fato 

criou entre nós uma consciência educacional, infundido no professorado e no povo 

um “espírito novo”. (NASCIMENTO, 1933, p. 149) 

 

Na mesma obra, Alba Cañizares escreve sobre o que ela chama de escola tradicional e 

escola moderna, travando duras críticas à escola tradicional, pautada por um modelo de aluno 

estático e passivo com relação ao processo de ensino e aprendizagem: um aluno-servo, sem 

qualquer independência intelectual e privado de qualquer tipo de entusiasmo. Para ela, a 

pedagogia nova, dita moderna, cria nos alunos um hábito intenso pela leitura, pela escrita e pela 

pesquisa, tanto nos livros como na vida social, possibilitando assim o adequado 

desenvolvimento intelectual (NASCIMENTO, 1933). 

No dia 22 de dezembro de 1928, o jornal A Cruz publicou um artigo sobre o “Segundo 

Congresso Nacional de Educação”, no qual foi transcrito o discurso proferido por Alba 

Cañizares46 durante o evento, a respeito de sua tese “A formação ética do professor”. O seu 

discurso é dividido em três momentos: uma introdução inicial, na qual ela aborda o problema 

da moral dentro da pedagogia e argumenta em favor de mudanças na educação; uma segunda 

parte sobre o papel da mulher e das injustiças sociais que ela sofre – devido ao seu papel mental 

e moral – por parte da sociedade, exigindo uma educação justa e de qualidade para todos; e um 

terceiro momento no qual a autora trata da obra de Fernando de Azevedo e sua contribuição à 

criação de uma nova cultura para o professorado, com uma nova mentalidade e novas 

responsabilidades.  

 Além disso, a autora comenta a formação dos normalistas, procurando criar nos 

estudantes uma cultura filosófica e um estudo global sobre os aspectos da sociedade com a 

instituição da disciplina de Sociologia. Para ela, o estudo da Sociologia ajudaria muito na 

                                                 
46 Como vimos, Alba Cañizares era inspetora escolar, docente de psicologia na Escola Normal Wenceslau Braz e 

membro efetivo na Sociedade de Filosofia no Rio. 
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formação do aspecto moral dos jovens, diante do caráter obrigatório e imprescindível dos 

conteúdos relacionados à moralidade. O estudo da sociologia seria capaz de educar os 

sentimentos dos estudantes em relação aos símbolos nacionais, no intento de desenvolver e 

formar bons cidadãos, civilizados e patrióticos. Para Azevedo, a sociologia era uma forma de 

desenvolver os estudos sociais, de modo a ampliar e difundir novas ideias, e as instituições 

escolares seriam o meio de processar e desenvolver as teorias sociais (AZEVEDO, S/A, p.108). 

 Alba Cañizares era uma intelectual católica que propagava a sua forma de pensar, longe 

de produzir um discurso de maneira neutra. Vale ressaltar, que naquele período, principalmente, 

durante a Reforma Fernando de Azevedo com seu olhar reformador estimulava e incentivava 

propostas ligadas a religião e a pedagogia como forma de solucionar os problemas do país. A 

educação e a saúde eram vistas como elementos fundamentais para o progresso de uma nova 

nacionalidade, e Azevedo, no entanto, possuía uma forte influência jesuítica, devido à sua 

formação e com isso, percebemos as concepções mais humanistas nessa reforma, com advento 

dos valores morais, e até mesmo as construções de novos prédios escolares com uma arquitetura 

voltada para a cultura clerical (CAMARA, 2013).  

No projeto de reforma do ensino elaborado por Fernando de Azevedo evidencia-se a 

preocupação com a edificação, tanto através da sua argumentação em torno da 

necessidade de um projeto nacional de educação, da sistematização de práticas não 

voluntaristas, na universalização de normas e critérios educacionais, como, também, 

na adaptação da escola às condições atuais do país e da civilização (CAMARA, 2013, 

p.61) 

 

 Havia uma grande preocupação com as questões da moralidade, mas principalmente em 

construir nas escolas um sentimento de nacionalidade, com um ideal de nação, estimulando os 

alunos a terem uma consciência profunda sobre a sua tarefa social e nacional. A Reforma 

Fernando de Azevedo não era apenas uma reforma pontual, ela visava toda a mudança do 

aparelho do escolar, criando em si novas concepções pedagógicas e sociais. Além da Reforma 

Fernando de Azevedo, o país estava em buscas de novas orientações educacionais, com o 

objetivo de construir novas concepções e teorias pedagógicas e com isso inicia um profundo 

debate sobre o movimento Escola Nova que será abordado na próxima seção dessa dissertação. 

 

2.3.  A Escola Nova 

 

Nessa seção procuro abordar alguns aspectos sobre a Escola Nova, seus diversos nomes 

e abordagens. Ao buscar autores e bibliografias que versassem sobre esse tema, consegui 

observar que até hoje o conceito de Escola Nova pode ser um ponto sensível para determinados 
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autores, como Demerval Saviani, por exemplo, que afirma que a pedagogia nova se baseava 

“numa concepção filosófica que privilegia a existência sobre a essência” (SAVIANI, 2012, 

p.37), fazendo da educação um meio para que todos pudessem ter acesso aos debates e às 

decisões políticas, contribuindo para a promoção da ordem democrática. Entretanto, Saviani 

ressalva que a Escola Nova possuía um caráter pseudocientífico em suas abordagens, 

desprezando os métodos tradicionais, tidos como arcaicos, pré-científicos e medievais, em prol 

do que chamavam de métodos novos.   

A análise que Saviani (2012) faz sobre o escolanovismo dos anos de 1920 é particular 

em relação a outros autores com quem busco dialogar nesse estudo, mas não menos importante. 

Para o autor, a Escola Nova seria um vetor de modernização da educação das massas, 

permitindo à classe proletária obter meios para a participação política, de modo a construir uma 

política mais democrática. Desde os anos 1910 as massas populares buscavam participação 

política no regime democrático, pondo em evidência a necessidade de se formar uma sociedade 

mais liberal, capaz de se adequar à modernidade e, ao mesmo tempo, oferecer suporte à classe 

dominante frente às tensões sociais como, por exemplo, as greves. Uma vez que o propósito 

desse trabalho é estabelecer um diálogo com as concepções pedagógicas de Alba Cañizares do 

Nascimento, optamos por seguir a linha de pensamento de autores como Diana Vidal, André 

Paulilo, Sonia Camara, José Claudio Sooma. Esses autores buscam analisar a Escola Nova a 

partir de perspectivas diversas das de Saviani, o que não deslegitima, tampouco desconsidera 

as colocações desse autor.  

O projeto da Escola Nova foi amplamente debatido nos 1920. Alba Cañizares do 

Nascimento foi um de seus adeptos, produzindo conteúdos e artigos sobre o tema. Sobre as 

diversas concepções históricas com relação ao surgimento da Escola Nova, precisamos destacar 

que essa ideia apareceu com nomes diversos em três gestões distintas do cargo de diretor da 

Instrução Pública: em 1922, quando Carneiro Leão era gestor, com o nome de métodos ativos; 

em 1927, com Fernando de Azevedo na diretoria, sob a alcunha Escola Nova; e em 1931, 

durante a gestão de Anísio Teixeira, que batizou o movimento de escola progressiva. 

Independentemente do nome, todas essas iniciativas convergiam para o mesmo propósito de 

renovação educacional, visando a reestruturação dos mecanismos de controle das camadas 

populares de áreas urbanas, bem como a disseminação da educação para o trabalho e a 

adaptação da população às diversas mudanças sociais (VIDAL, 2007). Apesar disso, cada 

diretor de instrução utilizou os princípios do movimento de forma particular, adotando 

estratégias e ações políticas para reformar o aparelho pedagógico e escolar (PAULILO, 2003). 



96 

 

 

 

Vale destacar que no Distrito Federal o escolanovismo possuía um intuito pedagógico muito 

forte: havia uma grande preocupação com a formação integral do ser humano para a construção 

de um povo adequado e de uma ideia de nação (CARVALHO, 2005). 

A partir dos anos 1930, a educação pública no Distrito Federal começa a ser marcada 

pelas disputas entre dois grupos: os católicos e os pioneiros. O grupo dos católicos buscava se 

articular através da promoção de instituições como o Centro Dom Vital, em São Paulo e Rio de 

Janeiro, a Associação dos Professores Católicos, no Distrito Federal e a Confederação Católica 

Brasileira de Educação em 1934. Já o grupo dos Pioneiros da Educação Nova – criado em 1932 

– defendia a educação pública, gratuita e leiga em âmbito nacional. Esse embate doutrinário no 

setor pedagógico atravessou os anos 1930, marcando disputas pelo controle do aparelho escolar, 

considerado instrumento eficaz de organização cultural e social (CARVALHO, 2005, p.89). 

Martha Maria Chagas de Carvalho (2005) elucida que havia uma estratégia discursiva do 

professorado católico, que dizia operar a educação nova como forma doutrinária da pedagogia. 

Enquanto os Pioneiros da Educação Nova visavam a reorganização da cultura e do sistema 

escolar, com o objetivo de torná-la pública, gratuita e leiga, os católicos agiam na direção 

oposta, buscando uma escola onde o poder e a autoridade estivessem marcados, criando 

discursos que dicotomizavam as práticas de ensino em verdadeira e boa pedagogia, de um lado, 

e falsa ou má pedagogia, de outro.  

Intelectual e professora católica, Alba Cañizares do Nascimento estava no meio dessa 

disputa, defendendo as ideias do grupo católico através de seus ensaios e livros. Desde 1928, 

ela produziu artigos que abordavam a temática da pedagogia nova do ponto de vista da moral e 

da perspectiva da Associação de Professores Católicos. Nesses artigos, a maioria com o mesmo 

título – “Questões de Moral” – ela abordava esses tópicos em diálogo com os campos da 

sociologia, da antropologia, da religião e da educação como um todo. Entre os materiais que 

foram doados pelos familiares de Alba Cañizares do Nascimento, encontrei um caderno onde 

constavam vários escritos, que mais se parecem com comentários, pensamentos soltos e trechos 

de manuscritos e artigos (Fig. 17). 
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Figura 17 - A Escola Nova 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 A imagem (Fig. 17) é uma reprodução de um desses textos, uma página de um 

documento de quatro folhas sobre o tema Escola Nova. A grafia a pena do documento e a 

organização do texto em comentários soltos impede a compreensão do manuscrito, não sendo 

possível, igualmente, identificar a data em que foi produzido. Ao que parece, Alba Cañizares 

do Nascimento faz um comentário da sua impressão sobre a campanha da escola nova, 

afirmando que o movimento possuía alguns aspectos ainda fragmentados, o que demandaria 

uma apresentação geral e mais expositiva sobre o tema, como uma propagação de combate. 

 Na opinião da autora, a educação brasileira deveria ser modificada com um propósito 

maior: as reformas educacionais não deveriam ficar apenas sob responsabilidade das invenções 

administrativas, devendo ser apresentadas e expostas aos docentes e discentes para que 

surtissem efeitos reais nas práticas de ensino. A educadora possuía uma visão particular sobre 

a obra da escola nova, entendendo que as novas instituições de ensino deveriam reforçar e 

estabilizar a linha e a ação educativas. A pedagogia nova deveria interagir no meio social, 

ensinando e promovendo a ciência na educação, assim como a sociologia educacional, que 
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possuía um caráter de socialização consciente envolvendo os problemas de espaço e de tempo 

dentro de instituições como a família, a igreja e a escola. 

 Podemos perceber que Alba Cañizares era uma notável professora e intelectual. Em seus 

discursos, ela buscava defender suas concepções dogmáticas em relação à religião. Podemos 

citar, por exemplo, o discurso proferido na solenidade de distribuição de diplomas às 

concluintes do Externato Pitanga, em 22 de dezembro de 1927, fato noticiado no jornal A Cruz 

em 01 de janeiro de 1928. Nesse discurso, ela aborda temas como a finalidade da pedagogia, a 

virtude e o idealismo humanos e a moral, resgatando o tema da moralidade como item 

imprescindível. No discurso, ela argumenta que a religião católica e sua educação moral não 

tinham se deixado derrubar por “pensadores que se proclamam independentes, antidogmáticos, 

continuando a presidir os novos sistemas – criticista, positivista, utilitarista, evolucionista, o 

solidarismo...” (NASCIMENTO, 1928). 

 Em 17 março de 1929, o jornal A Cruz publica um artigo de Alba Cañizares do 

Nascimento com o título “A pedagogia nova e o espírito religioso”. Nesse artigo, ela afirma 

que a pedagogia nova seria relativista e pragmática, sistema que não é assimilado igualmente 

por todos, e cujo entendimento sem a devida instrução cultural superior se torna um elemento 

insignificante, podendo provocar desorientação. Como forma de explicitar seu conhecimento 

em outras áreas, Alba faz uma reflexão sobre a pedagogia russa, desenvolvida por Tolstoi, para 

quem haveria uma evolução filosófica na qual a ciência fornece os instrumentos e a religião 

oferece a certeza moral que verdadeiramente importa, o sentido para a vida. 

Em 6 de outubro de 1929, o jornal A Cruz lança o artigo “O problema do determinismo, 

do livre arbítrio perante a pedagogia nova”, de modo a externalizar a palestra proferida por Alba 

Cañizares em uma conferência da Sociedade de Filosofia. A professora de psicologia e 

inspetora escolar aproveitou o momento para apresentar as doutrinas antagônicas sobre a 

liberdade humana e fazer um longo debate sobre liberdade, determinismo e livre arbítrio. Alba 

Cañizares acredita que é na escola que se desenvolvem pensamentos como liberdade, 

determinismo e livre arbítrio, cabendo à pedagogia moderna levar os alunos para o caminho 

sensato, mostrando a liberdade e o livre arbítrio são domínios próprios, entendendo-os enquanto 

ideias morais acima da impulsividade animal. Citando Aristóteles e Kant, ela procura 

demonstrar que o homem, embora livre, é escravo da consciência do seu próprio Deus. 

Em 14 de outubro de 1931 acontecia a primeira reunião pública da Associação dos 

Professores Católicos, que contou com a participação de Alba Cañizares como oradora, fato 

que foi noticiado em 25 de outubro de 1931 no jornal A Cruz. No seu discurso, a palestrante 
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teceu elogios ao Cardeal D. Sebastião Leme e à Associação por buscarem levar a verdade sobre 

a verdadeira filosofia que orientava a pedagogia a criar os homens de maneira correta, não como 

animais. Ela afirma que a Associação e o Cardeal buscavam salvar o Brasil das ameaças do 

divórcio e da bestialidade dos brasileiros para o amor livre. 

No dia 1º de novembro de 1931, o jornal A Cruz publicou um artigo de autoria de Alba 

Cañizares na seção Associação dos Professores Católicos, onde a intelectual alega que a 

instituição possui um caráter patriótico e que promove um centro de cultura pedagógica, no 

qual buscam realizar as ideias debatidas, não ficando apenas no campo das discussões. São 

práticas pedagógicas baseadas nas concepções de vida debatidas pelo âmbito das disciplinas 

escolares. Ela escreve que a educação deve servir além da preparação para o trabalho, criando 

e formando uma cultura do educando, que inclusive possibilite a compreensão da necessidade 

da religião: “em publicação, que temos, em torno da reforma Fernando de Azevedo, repetimos 

a verdade de que não há educação sem princípios inspiradores da personalidade moral” 

(NASCIMENTO, 1931, p.4). Ela ainda escreve que todos os professores que são católicos 

devem se filiar à Associação, independentemente se são professores do ensino oficial ou 

particular, visto que apenas os professores católicos serão capazes de conseguir realizar a 

moralização do Brasil. 

Sete dias depois, no dia 08 do mesmo mês, Alba Cañizares escreve para o Jornal A Cruz 

afirmando a necessidade que se exija um ensino sistemático da moral enquanto disciplina 

relacionada à religião, cabendo à pedagogia o exercício do ensino da vida. Segundo ela, 

afastando-se dos princípios e valores morais da igreja, a pedagogia seria apenas utilitarista, um 

impulsionador do egoísmo como nas escolas técnicas, artificiais e sem princípios. Nesse 

sentido, a escola não seria mais que um preparatório para “o reino dos gozos sensuais”, incapaz 

de preparar a moralidade do indivíduo para o bem, a vida bela e boa, que só a pedagogia 

religiosa poderia prover. Na próxima seção abordarei os aspectos da vida profissional da Alba 

Cañizares do Nascimento, bem como algumas caraterísticas da Escola Normal de Artes e 

Ofícios Wenceslau Braz. 
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CAPÍTULO 3. A profissional Alba Cañizares do Nascimento: modernidade e feminino 

na Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz  

 

Ao longo dessa dissertação, pudemos observar que Alba Cañizares do Nascimento era 

uma pessoa reservada sobre sua vida pessoal. No entanto, a atuação profissional da personagem 

deixou alguns indícios de modo a transparecer o seu envolvimento e sua opinião sobre o 

trabalho. Como vimos nos capítulos anteriores, Alba Cañizares publicou artigos e ensaios com 

alguma frequência na revista A Escola Primária e no jornal A Cruz, além de participar de 

conferências e debates em outros jornais republicanos, como o Jornal do Brasil, A Noite e A 

Manhã. 

No presente capítulo, procuro abordar o conceito de modernidade que estava em voga 

no período e suas implicações para os campos da educação, da economia e da sociedade 

brasileiras. A tentativa de modernização do país objetivava deixar para trás as marcas do 

passado, buscando consolidar um novo pensamento, novos modos e hábitos de vida. Em diálogo 

com autores que tratam desse tema, procuraremos demonstrar que tal conceito não é apenas 

uma justificação e/ou uma sobreposição de pares dicotômicos como novo/velho, 

tradicional/moderno, recente/antigo.  

Além disso, abordaremos a vida profissional de Alba Cañizares do Nascimento e seu 

engajamento na Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Vimos no primeiro capítulo 

deste trabalho que ela participava de diversas redes de sociabilidade junto à intelectualidade 

carioca de seu período, como a Academia Brasileira Feminina de Letras, a Academia Carioca 

de Letras, a Academia de Ciências e Educação, a Sociedade Brasileira de Filosofia e o Conselho 

Arquidiocesano de Ensino Religioso. Conseguimos observar, ainda, que Alba Cañizares era 

uma intelectual e escritora atuante, porém a sua vida privada, como já mencionado 

anteriormente, era assunto pouco mencionado ou noticiado. Finalmente, procuro fazer uma 

discussão sobre o ensino técnico e profissional promovido pela Reforma Fernando de Azevedo 

de 1928, a partir do caso da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Situada no Rio 

de Janeiro, até então capital do Brasil e berço da educação profissional do país, essa escola foi 

contemplada pelos discursos da modernidade pedagógica e embalada pelos ideais do 

movimento da escola nova.  

Apesar de parecerem diversos entre si, veremos como esses temas se entrelaçam através 

da história de Alba Cañizares do Nascimento, peça-chave dessa dissertação. Verifiquei que a 

professora buscava promover na educação um ponto de apoio e equilíbrio para, por um lado, 
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angariar a inovação nos métodos educacionais – em uma época que se desejava uma escola 

capaz de discutir temas como a educação feminina, a profissionalização do ensino e a 

valorização do corpo docente –, e por outro, adequar essa inovação aos termos da moral católica 

e de uma parcela conservadora da sociedade brasileira. 

No final do século XIX, o Rio de Janeiro se destacava com seu primeiro surto de 

industrialização. Procurando garantir uma posição na corrida pelo protagonismo industrial 

frente a estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, a sociedade carioca buscava meios de se 

modernizar, com reflexos na educação. Embora perca a posição de liderança econômica para 

São Paulo, a então capital da Primeira República consegue se manter na posição de segundo 

lugar. Para se manterem competitivas, as indústrias começam a substituir os artesãos pelos 

operários, modificando as condições financeiras de grande parte da população brasileira 

(CARDOSO, 2005).  

Nesse contexto, as escolas passam a priorizar uma educação voltada para as mudanças 

econômicas em curso. O governo federal percebeu a necessidade de intervir na educação 

popular e na formação profissional, a fim de obter mão-de-obra especializada e qualificada para 

o desenvolvimento econômico (CARDOSO, 2005, p. 3). Paradoxalmente, tais políticas 

dialogaram com as diversas partes do espectro político, fazendo convergirem frentes até então 

divergentes. Luiz Antônio Cunha (2000) destaca como elas beneficiaram tanto os discursos 

conservadores – estimulando a defesa da manutenção de jovens em escolas de preparação de 

ofícios, sob o argumento de que isso produziria o controle social e livraria os jovens dos  “males 

das ruas” –, como os discursos progressistas, que viam nessas escolas uma forma de propiciar 

e propagar meios de desenvolvimento intelectual das forças produtivas, estabelecendo meios 

para que os jovens pudessem atingir a emancipação econômica e política. 

Nesse cenário, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz era uma escola 

mista, cujos professores se mostravam preocupados, desde a sua fundação, com a educação 

feminina, a educação profissional e as mudanças políticas e econômicas vigentes. Vale ressaltar 

que embora a educação feminina comece a se estabelecer com mais efervescência na primeira 

República, tratava-se de um ensino voltado para prendas domésticas e trabalhos manuais, como 

o de corte e costura. Essa visão colocava a mulher em um local marginalizado e submisso na 

sociedade, destinando-lhe exclusivamente trabalhos e atividades ligadas ao cuidado. Além 

disso, a constituição republicana tirou a educação das amarras da Igreja Católica, promovendo 

a laicização e descentralização do ensino, que ficou a cargo dos órgãos públicos e privados de 

cada estado. Em cada local, a educação popular foi sendo instaurada a seu modo. 
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Heleieth Saffioti (2013) argumenta que os dados estatísticos sobre a educação no 

período republicano refletem que as mulheres cursavam os ramos de ensino considerados mais 

secundarizados, não havendo dados significativos quanto à entrada de mulheres nos cursos 

superiores até 1930. No ensino técnico e profissional, apresentaram maior adesão os cursos de 

datilografia, taquigrafia e o tradicional curso Normal. As normalistas representavam quase 90% 

do alunado, e o corpo docente do ensino primário era composto em sua quase totalidade de 

professoras mulheres.  

Para Heloísa Villela (2009), a formação feminina obtida através dos cursos 

profissionalizantes – especialmente das escolas normais – foi fundamental para a luta feminista. 

Através da formação, mulheres passaram a exigir e a lutar por trabalhos dignos e por uma 

remuneração adequada, além de atingirem elevados níveis de instrução. A profissionalização 

das mulheres foi uma das possibilidades de ascensão e acesso para os espaços públicos sociais.  

Não obstante a educação profissional e técnica não permitisse, na maioria dos casos, acesso 

direto aos cursos de nível superior, obrigando muitas mulheres a interromperem seus estudos, 

os anos de 1920 a 1930 podem ser considerados como um período revolucionário, pois havia 

uma busca incessante em projetar, transformar e reorganizar a educação do Distrito Federal. 

Dessa forma, “o curso normal passou a oferecer formação profissional que habilitava ao 

exercício do magistério primário, durante dois anos, exigindo de seus candidatos o certificado 

de conclusão do curso ginasial de cinco anos” (SAFFIOTI, 2013, p. 319). Tal política 

beneficiou a população feminina, estendendo seu período de escolarização. 

Com a crescente participação das mulheres na vida pública e social, as mulheres 

oriundas das classes sociais mais abastadas foram sendo submetidas a um rigoroso controle, 

cujo modus operandi era determinado por normas austeras. Acompanhando o processo de 

feminização do magistério, foram definidos hábitos de controle, obediência e discrição, de 

modo a normalizar a atuação das mulheres no espaço acadêmico e profissional (VILLELA, 

2009).  

Pregando os ideais da Escola Nova, a reforma Fernando de Azevedo tinha a intenção de 

reformar não só as práticas pedagógicas vigentes, mas reorganizar todo o aparelho escolar, de 

modo a transmitir para gerações futuras um ideal de educação social que deveria preparar e 

instruir a população para a vida social e para o trabalho. Azevedo acreditava que a educação 

deveria ser um serviço destinado igualmente a todos, sendo leiga e integral, de modo a gerar 

consciência econômica, social, de igualdade, de solidariedade e de cooperação. Assim, a 

educação seria uma espécie de imersão para o mundo social. A seguir, analiso alguns aspectos 
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sobre modernidade e modernização do Rio de Janeiro do século XX e suas implicações para os 

campos da educação e do ensino profissional no então Distrito Federal. Nesse sentido, discuto 

também algumas perspectivas, práticas e políticas escolares republicanas. 

 

3.1. Moderno, modernismo, modernidade ou modernização? 

 

Termos como moderno e modernidade eram conceitos em disputa no contexto carioca 

do início do século XX. Nesse sentido, a fim de situar a discussão, abordaremos esses conceitos 

a partir da obra de alguns autores. Pretende-se evitar, dessa forma, inconsistências 

interpretativas na análise do período em questão, que podem ocorrer diante da evidente 

polissemia desses termos, bem como das mudanças de sentido que experimentaram ao longo 

do tempo. Segundo Marcus Vinicius Corrêa Carvalho (2012), o termo modernização surgiu no 

contexto da educação brasileira durante os séculos XIX e XX, a fim de criar na população uma 

relação de envolvimento com a cidadania, convidando o indivíduo a pensar criticamente as suas 

permanências e o controle dos processos naturais e sociais. O autor argumenta que diante da 

pluralidade de sentidos evocados pelos termos moderno, modernidade e modernização, não 

seria possível situá-los conceitualmente dentro de uma chave transistórica.  

A polissemia dos termos “moderno”, “modernidade” e “modernização” foi forjada 

pela identificação com diferentes conceitos que determinaram suas feições e suas 

operações em diferentes momentos do processo histórico moderno e contemporâneo, 

consubstanciando a pregnância de seus elementos formadores. Em vista disso, 

argumento que a definição desses termos deve ser delimitada por um momento 

determinado no tempo, circunscrevendo-os em uma situação histórica e cultural 

especifica, de forma a favorecer a percepção e o entendimento acarretado por relações 

contextuais, a partir das quais surge uma ampla gama de possibilidades de pensar e 

definir o que seja moderno, modernidade e modernização. Nessa perspectiva, esses 

termos não podem ser confinados em um conceito estrito previamente determinado 

de natureza transistórica, mas requerem um contexto, ou circunstancialização 

histórica, em que sua definição emerge tornando-se operatória. Afinal, é possível 

delimitar propriedades necessárias, mas nunca suficientes para definir o moderno, a 

modernidade e a modernização. (CARVALHO, 2012, p. 32) 

 

Logo, antes de inserir os complexos marcos do moderno na perspectiva de análise 

temporal, precisamos destrinchá-los para que possamos entender suas nuances e adjacências 

contextuais. Mônica Velloso (2015) faz uma análise sobre a banalização do moderno, que 

durante os anos 1900 era visto de forma caricata e ironizada, devido aos constantes processos 

de transformação acarretados não só pelas inovações tecnológicas – como o telefone, o 

telégrafo, o cinema, o automóvel e o avião – mas também pela modificação da própria 

existência humana a partir da sua consciência temporal, consciência que se torna um eterno 
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instante, abstrato, linear e subdividido de acordo com as convenções humanas. Se através da 

automatização do “trabalho humano, a máquina libera um excedente de tempo” (VELLOSO, 

2015, p.36), o tempo passa a ser fracionado segundo os ponteiros do relógio, o passado 

transformando-se em um ad aeternum almejado e nobre. Nas ruas, o projeto de modernização 

é visível através da instalação dos relógios, de modo que as pessoas passam a conceber e 

contabilizar o correr dos seus afazeres e momentos diários (SILVA, 2004). 

Sendo assim, com o advento do capitalismo e da crescente industrialização do final do 

século XIX e início do século XX, alguns estados brasileiros, como o Distrito Federal (Rio de 

Janeiro), São Paulo e Rio Grande do Sul começavam a se modernizar, buscando se aproximar 

dos ideais, da cultura e da mentalidade das sociedades de países desenvolvidos industrializados 

– como os Estados Unidos ou os países da Europa Ocidental –, com o intuito de superar o atraso 

cultural e intelectual (LE GOFF, 1997). Exemplificativo desse processo foi a Reforma Pereira 

Passos, realizada no Rio de Janeiro dos anos de 1902 a 1906, quando Francisco Pereira Passos 

aperfeiçoou novas formas de controle sobre os corpos dos habitantes através das suas reformas 

urbanísticas, de modo a reconfigurar a distribuição da população pelo território da cidade com 

a sua visão de urbanização (SILVA, 2004). 

Carvalho (2012) e Le Goff (1997) procuram classificar os termos do moderno de modo 

a explorar seus sentidos e singularidades. Em alguns pontos, o pensamento de ambos parece 

convergir quanto às conceituações da modernidade. Le Goff (1997), por exemplo, nos mostra 

que com o avançar da Revolução Industrial a sociedade começou a se relacionar com os pares 

dicotômicos velho/novo, antigo/moderno, com o objetivo de promover o avanço do processo 

de modernização. Carvalho (2012) concorda com o conceito de Le Goff sobre o que é moderno, 

no sentido de sobreposição de algo em relação a algum modelo antigo, além de possuir uma 

ideia de progresso. Ao discutir os processos de modernização, modernismos e modernidade, 

ambos concluem que na prática não há um consenso sobre os usos dos mesmos, o que não 

implica dizer que sejam sinônimos, podendo inclusive haver equívocos ao utilizar os termos. A 

partir disso, busco traçar algumas características sobre cada conceito, a fim de minimizar essas 

inconsistências. 

Para Le Goff (1997), o modernismo constitui a passagem dos movimentos relacionados 

à cultura – movimentos artísticos, literários e religiosos – algo para além da estética que envolve 

também o fazer político. Há a ascensão de determinada classe social, na qual as classes 

superiores se sobressaem às inferiores, configurando também um conflito entre países ditos 

desenvolvidos sobre países considerados atrasados. Sobre a modernização, tanto Le Goff 
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(1997), como Carvalho (2012) escreveram sobre o desenvolvimento de uma racionalidade 

instrumental, na qual há um controle dos processos sociais e naturais. A modernização se 

caracterizaria ainda pela ruptura de processos e pela ideia de progresso ou superação acometidas 

nas mudanças de tendências históricas ou doutrinárias, tendo como principais expoentes a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Já a modernidade acontece na alteração do pensamento estético, principalmente aquele 

relacionado à moda, alteração que pode ocorrer devido às modificações políticas ou pelo 

impacto de conflitos, guerras ou situações que impõem uma mudança radical no modo de pensar 

e de agir, afetando as áreas cultural e estética de uma sociedade. Agindo sobre a mentalidade 

de uma comunidade, a modernidade estaria relacionada à forma como se vê o mundo, 

pertencendo ao campo das ideologias. Marca dessa concepção é o ser romântico e o período 

literário ligado ao Romantismo, quando se cria um conflito entre o antigo e moderno, operando 

uma oposição à literatura clássica (Le Goff, 1997). O moderno, por sua vez, teria para Le Goff 

(1997) uma característica principal: a de progresso, novidade e atualidade, marcando o 

rompimento com o passado e com as tradições antigas. Há uma preocupação com a evolução, 

de modo que tudo que não seja moderno, se torna inútil, feio e desvalorizado, e é nesse sentido 

que surgem as concepções da Escola Nova e os novos fazeres pedagógicos, através da ideia de 

modernizar a educação. 

A modernidade no Brasil surge em meio ao caos e ao conflito, tendo como envolvidos 

os elementos históricos que, em parte, integraram passivamente os acontecimentos, visto o 

baixo envolvimento das camadas populares nos debates sobre os movimentos abolicionistas. 

Esses agentes históricos não possuíam a consciência de seu envolvimento nesse processo de 

transformação, que simplesmente aconteceu a sua revelia. Atravessaram esse período vivendo 

as suas vidas de forma natural, tentando sobreviver, sem se dar conta de que viviam em um dos 

marcos históricos e/ou revolucionários do país. 

Rodrigo Borba (2018, p. 185) explica que a modernização brasileira foi “qualificada 

como um movimento conservador por conjugar progresso com miséria, tradição com inovação 

e mudança com continuidade”, evidenciando que esse processo se deu às custas de disputas e 

embates para que houvesse a consolidação de uma cultura própria vinda do Brasil, sobretudo 

nos anos de 1930. Comparada com países da Europa, por exemplo, que desenvolveram o 

capitalismo durante o século XIX através das revoluções burguesas – que apoiavam a 

acumulação do capital pela industrialização e organizavam-se através de democracias 

representativas com relativo acordo social – a modernidade no Brasil surge sem uma efetiva 
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participação popular, pois não ocorreu tal revolução burguesa, devido à política brasileira estar 

intensamente vinculada às oligarquias agrárias que influenciaram diretamente na formação da 

nossa identidade.  

No final dos anos 1900, o Brasil vivia um período de industrialização que colocava a 

necessidade de captar, capacitar, desenvolver e modernizar a futura mão de obra fabril, ou seja, 

a classe proletária. O governo republicano mostrava-se preocupado em formar cidadãos úteis à 

nação, fato que motivou a disseminação do ensino profissional com o intuito de diminuir ou 

mesmo resolver os males sociais através de seu caráter assistencialista e disciplinador, servindo 

para formar a classe popular ideal. Sônia Camara (2013) explica que o modernismo no Brasil 

entre os anos 1910 e 1920 teve como característica a ebulição de ideias renovadoras, 

estabelecendo uma grande variedade de conexões entre as artes e a política. A modernidade 

pretendida no Brasil tinha a pretensão de formar uma cultura, uma linguagem e uma identidade 

própria, como forma de enaltecer e assumir as particularidades locais de maneira positiva. 

A década de 1920 foi palco de movimentos que procuraram retratar o Brasil, 

diagnosticando as causas dos seus males e atrasos, bem como promovendo um esforço 

de organizar iniciativas que pudessem demonstrar os avanços empreendidos pelo país. 

Em meio às comemorações de um século da Independência do Brasil em 1922, os 

intelectuais promoveram uma ampla avaliação do passado e do presente brasileiro em 

vista das possibilidades e perspectivas para o futuro à luz da modernidade (CAMARA, 

2013, p. 86). 

 

A educação era vista como um dos baluartes do processo de modernização, forma de 

trazer a ordem sem utilizar o emprego da força, espaço no qual os educadores e educandos 

precisavam efetivamente ocupar os seus lugares de forma ativa. Aos professores cabia ensinar, 

disciplinar e canalizar os desejos dos educandos aos estudos. Já os estudantes deveriam 

aprender e se desenvolver a partir das atividades escolares promovidas (SILVA, 2004).  

Nesse cenário, podemos notar que Alba Cañizares do Nascimento abordava o tema da 

forma da educação em seus trabalhos, defendendo uma instrução voltada para a moral e os 

saberes religiosos, com o objetivo de conter a ordem através da força – o que inclusive é o tema 

de um dos seus escritos, conforme vimos no primeiro capítulo47. Para ela, a educação precisava 

dialogar necessariamente com a religiosidade, garantindo assim uma formação com princípios 

e relacionando a tríade ciência, filosofia e religião como forma de ensinar, disciplinar e 

canalizar os desejos dos educandos. Como reflexo da modernização, Alba mergulha nas 

bibliografias de sociólogos, aproximando-se de algumas concepções e ideais de Fernando de 

Azevedo e da reforma que o educador conduziu em 1927. Ambos percebem que as instituições 

                                                 
47 Ver capítulo 1, tópico 1.2 - Artigos escritos por Alba Cañizares do Nascimento. 
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escolares são o local ideal para a formação integral do cidadão, onde educando e educador 

aprendem em sintonia e em conjunto, além de ensinar e estabelecer princípios inspirados na 

moral, na ética e na construção do patriotismo. 

Sônia Camara (2013) demonstra que o processo de modernização do Brasil aconteceu 

de forma lenta, sem uma discussão efetiva de quais as características deveriam ser assumidas. 

Os modernistas buscavam construir a identidade nacional para que o país pudesse ingressar no 

cenário internacional, mas não houve a preocupação de discutir qual identidade e quais 

características seriam essas. Assim, embora a modernização tenha permitido a possibilidade de 

olhar para as especificidades do país e garantir a criação de uma identidade nacional, não o fez 

para apagar as marcas do passado, mas sim para promover a renovação e a atualização do país. 

A educação, o trabalho e a saúde também foram assuntos que estavam na pauta dos 

modernistas e nos discursos dos intelectuais, áreas que eles consideravam marcadas pelo atraso, 

apresentando desafios para a construção de uma nova ideia de país. Assim, “para a construção 

de uma nação moderna era preciso estabelecer mudanças na educação, uma vez que grassavam 

na sociedade problemas crônicos como o analfabetismo e as doenças” (CAMARA, 2013, p. 

91). Essa perspectiva determinou a ênfase dada ao ensino primário e profissional na educação 

republicana, cuja reforma não deveria se restringir aos métodos, didáticas e horários, tendo por 

verdadeiro objetivo estabelecer formas renovadas de educação, adequando os estudantes ao 

novo modelo de sociedade, disciplinando-os para os tempos acelerados e para os novos valores 

(SILVA, 2004). 

Havia também o objetivo de incutir nos alunos e professores o hábito da leitura e da 

escrita, uma das necessidades da sociedade moderna. Desse modo, passaram a criar espaços 

para a disseminação de práticas como o uso obrigatório das bibliotecas, “prescrevendo modos 

adequados de ler e de selecionar livros” (VIDAL, 2006, 154) de acordo com repertórios de 

leitura específicos da época. Buscava-se promover boas práticas e hábitos de leitura, oferecendo 

conteúdos adequados e estimulando o exercício silencioso da leitura. No mesmo sentido, os 

professores eram incentivados a escrever sobre as suas práticas, criando assim um arsenal de 

boas práticas pedagógicas, que serviria também como forma de verificar possíveis resistências 

à aplicação das inovações pedagógicas (VIDAL, 2006). 

Com o objetivo de transformar e modernizar a educação no país, Fernando de Azevedo 

se utilizava das teorias sociológicas, como a de Émile Durkheim, para diagnosticar os males da 

sociedade e agenciar através do Estado o equilíbrio dos problemas sociais, econômicos e 

políticos. Desse modo, as mudanças só seriam alcançadas com o uso de um pensamento 
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cientificista, principalmente na educação, que buscava criar uma consciência nas crianças sobre 

a importância do trabalho: “educar para o trabalho era a perspectiva do projeto de educação 

advindo com os educadores que gestaram um novo perfil para a educação do país” (CAMARA, 

2013, p. 95). Nesse período, uma série de congressos e organizações estavam discutindo e 

promovendo soluções educacionais para o país. 

Alcançar a modernização do Brasil implicava aderir ao pensamento cientifico, único 

capaz de corroborar a elaboração de uma nova consciência, não através da coerção, 

mas através da educação. As iniciativas educacionais que se desenvolveram na década 

de 1920 não se distanciaram dos movimentos promovidos pelos intelectuais 

modernistas no que concernia à maneira de pensar a nação e promover a construção 

da identidade nacional. Buscando estabelecer conexões entre arte, cultura, educação 

e saúde, como forma de pensar um novo país (CAMARA, 2013, p. 96). 

 

Ainda segundo Camara (2013), a educação e os ideais da Escola Nova eram vistas como 

forma de transformar a população através da construção da nova identidade nacional, 

desenvolvendo nos educandos uma nova mentalidade enraizada na cultura do trabalho. Além 

das novas concepções e estratégias pedagógicas, Azevedo promoveu também a criação de 

novos prédios escolares, cuja arquitetura apresentava características do estilo neocolonial, 

como forma de criar o sentimento de pertencimento, identidade e progresso. A arquitetura 

escolar visava demonstrar uma noção de beleza, limpeza e higiene, com espaços próprios para 

o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Certamente o objetivo parece ter sido o de possibilitar, através de uma escola 

igualitária e única, baseada no trabalho em comum, a entrada de contingentes de 

operários e técnicos, dotados de preparação profissional séria, no universo industrial 

brasileiro. O impacto do crescente processo de industrialização no mundo, em países 

capitalistas ou socialistas, e dentro do Brasil, embora ainda em sua fase inicial foi 

considerável e influenciou de modo evidente seu pensamento com relação 

especificamente ao processo educacional (PENNA, 2010, p.46). 

 

Na concepção azevediana, a educação priorizava a instrução profissional, de modo a 

desenvolver nos jovens estudantes uma mentalidade do trabalho e para o trabalho. O sistema 

escolar projetava um crescente aumento das demandas tecnológicas, com a expansão das 

indústrias e consequentemente da mão de obra especializada. Assim pode se perceber uma 

procura e um aumento pelo ensino profissional, que elevava a capacidade intelectual e formava 

os estudantes em uma base sólida, com consciência para se desenvolver e se importar com as 

demandas e as responsabilidades (PENNA, 2010).  

Sônia Camara (2013) relata que ser moderno no Brasil, sobretudo nos anos 1920, era 

viver em um eterno paradoxo, marcado, por um lado, pelo sentimento de progresso e, por outro, 

pela conservação de alguns costumes e tradições. Da mesma forma, embora os ideais de 

progresso da Escola Nova objetivavam romper com o tradicionalismo na educação, também 
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queriam incutir nessa mesma educação a manutenção e a formação da moral e dos bons 

costumes na sociedade. 

Para Azevedo, ser moderno era estar com os referencias da Escola Nova, romper com 

uma perspectiva tradicional de escola, o espaço de forma educativa na construção de 

uma estética nacional, promover as bases para a sedimentação de um pensamento 

arregimentado na técnica e na cooperação entre as classes, profissionalizar as nossas 

crianças no sentido do conhecimento do seu trabalho. Ser moderno, enfim, era apostar 

no futuro, ser um viajante no tempo (CAMARA, 2013, p. 115). 

 

Azevedo se preocupava em modernizar a escola e seus agentes a fim de unificar e 

despertar uma consciência social e moral no povo. Se a educação pelo trabalho era vista como 

escada para a superação social, a escola tornou-se o veículo de propagação e divulgação dessa 

nova sociedade, catalizador da modernização do país (CAMARA, 2013). Porém, nas falas de 

Fernando de Azevedo, não conseguimos constatar o outro lado da moeda, por assim dizer. A 

superação do atraso pedagógico feito pelos estudantes deveria ser pensada perpassando a 

barreira econômica, tamanho era o esforço que os estudantes deviam empregar para se 

socializarem nessas escolas. 

Maria Luiza Penna (2010) nos convida a pensar sobre o aspecto paradoxal que perpassa 

as falas de Fernando Azevedo, que parecem esquecer que o problema da educação não é apenas 

um caso isolado e simples de se resolver, devendo ser pensada a partir de práticas de política 

compensatória que tentem frear as marcas do atraso histórico brasileiro. Demarcando posições 

sociais para cada indivíduo da sociedade, restava às classes mais inferiores lugares e escolas 

que determinavam o seu futuro e lugar na sociedade. 

A educação nova, obra de cooperação social, deveria atrair, solicitar e congregar para 

um fim comum todas as forças e instituições sociais, a escola e a família, pais e 

professores que antes operavam, sem compreensão recíproca, em sentidos 

divergentes, senão opostos. O objetivo: romper as barreiras que se opunham à 

interpenetração da escola e da sociedade. Professores e pais, legítimos depositários 

dos interesses e dos ideais da reforma, deveriam assumir a participação direta na 

administração das escolas e constituir, com seus representantes, o supremo conselho 

deliberativo e propulsor do Departamento de Educação. Ideias, aspirações e práticas 

contextualmente avançadas. Aceitando expressamente em seu ideário liberal a 

possibilidade de uma ligação orgânica entre escola e comunidade, a reforma parece 

ser a construção racional de um sistema educacional ideal e perfeito. (PENNA, 2010, 

p. 52) 

 

Existia o desejo de criação da escola-comunidade, ideal inovador desenvolvido durante 

a reforma azevediana que procurava desburocratizar a educação republicana e contribuir para 

fortalecer o aparelho educacional com base nas demandas locais e aspirações da comunidade. 

No entanto, essa concepção de educação nunca vigorou, seja por conta da legitimação dos 

espaços escolares, seja pela exigência de que tais “devaneios” tivessem algum tipo de 

comprovação sobre a sua importância e sobre a eficácia das ações implementadas para combater 



110 

 

 

 

as desigualdades encontradas. Acreditava-se que dentro desse tipo de modelo educacional, a 

proposta representaria mais uma forma de reforçar processos de exclusão, além de criar um 

grande aparelho ineficaz (PENNA, 2010). 

Em seu artigo “O ensino industrial-manufatureiro no Brasil”, Luiz Antônio Cunha 

(2000) se dedica a estudar a gênese do ensino profissional e manual brasileiro desde o período 

colonial até a criação dos CEFETs48, dialogando com a história do Brasil e da educação. Ao 

abordar o período em análise nesse trabalho, o autor destaca a busca pela valorização da 

educação, com o objetivo de solucionar a extrema pobreza que assolava a população. Instaurada 

a República, ideais baseados na sociologia de Augusto Comte49 começaram a efervescer, 

reivindicando uma nova formação para a força de trabalho, voltada para o aprendizado de 

ofícios manufatureiros.  

Nos anos 1917, o Brasil carregava uma forte tradição rural, com uma classe trabalhadora 

com pouca instrução formal ou qualificação. Com o advento da industrialização, os indicadores 

econômicos passaram a mudar e a sociedade passou a demandar trabalhadores com certa 

formação e qualificação, convertendo os trabalhadores rurais em operários (FRACCARO, 

2018). Se por um lado a educação e formação qualificada da mão de obra tinha por objetivo 

oferecer a instrução necessária para o manejo das máquinas, por outro, os ideais positivistas 

propunham soluções que envolviam o contexto econômico.  

Propondo medidas como o estabelecimento do salário mínimo, a remuneração 

adicional em função da produtividade, o descanso semanal, as férias remuneradas, a 

aposentadoria, a redução da jornada de trabalho para sete horas, as licenças para 

tratamento de saúde, a regulamentação da aprendizagem de ofícios, e outras. 

(CUNHA, 2000, p. 92) 

 

 Na prática, o ideal positivista demandava o incremento na formação científica, com o 

intuito de preparar as forças de trabalho – os proletários – à sociedade republicana que buscava 

se modernizar. A população como um todo precisava se adequar a esse novo cenário, 

reivindicando novas formas de manter a ordem social e moral de caráter assistencialista, criando 

também a segmentação do trabalho através dos sexos, visto que em busca do sustento de suas 

famílias, mulheres e mães trabalhavam também nas fábricas, não restando tempo ou disposição 

para o cuidado e educação de sua prole.   

                                                 
48 Cunha se dedica a analisar a educação desde o período colonial em 1840, com a criação das Casas de Educandos 

Artífices e o Asilo dos Meninos Desvalidos, até 1997, com o debate sobre o SENAI e o CEFET. 
49 Segundo Sepulveda (2010) Augusto Comte foi um intelectual francês que exerceu forte influência nos militares 

na proclamação da República, através do ideário do Positivismo, principalmente na organização do campo 

educacional. Nesse sentido, podemos ver que o seu alcance projetou um avanço social, modificando as estruturas 

tanto política como econômica brasileira. 
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Nesse sentido, Cunha (2000) nos mostra que havia uma preocupação em dignificar a 

pobreza, com subsídios para que a população mais pobre pudesse sobreviver, de modo que as 

famílias ricas poderiam e deveriam promover o sustento das famílias pobres. Somente assim 

seriam capazes de garantir a Ordem e o Progresso: “Ordem, porque ao dever dos ricos de darem 

subsídio aos proletários corresponderia o dever destes de limitar suas pretensões ao seu destino. 

O Progresso, pois o trabalho é um dos deveres produtivos dos proletários” (CUNHA, 2000, p. 

93). José Sepulveda (2010) aborda em sua tese o positivismo e o interesse dos militares em 

introduzir esse pensamento na educação brasileira. Podemos considerar que a influência 

positivista se fez presente desde a Reforma Educacional Benjamin Constant, em 1890, com a 

aspiração de promover uma educação de qualidade, gratuita, acessível e laica, livre de dogmas 

e crendices. A seguir, veremos algumas questões que o novo contexto de modernização do 

Brasil da época colocava para as mulheres. Tratarei do feminino e de seu papel social crescente 

no mundo do trabalho, analisando ainda a progressiva divisão e exclusão sexual do trabalho, as 

desigualdades sociais, a educação e alguns aspectos feministas. 

 

3.2. Divisão sexual do trabalho, processo de industrialização e as demandas femininas 

 

 Nesta seção, pretendo demonstrar como a chegada da industrialização impactou tanto 

no papel do feminino na sociedade, como na divisão sexual do trabalho. Utilizarei apenas 

autoras mulheres, como forma de reconhecer todo o mérito e discussão produzido por elas, 

envolvendo Michelle Perrot, Heleieth Safiotti, Glaucia Fraccaro, Flávia Biroli e tantas outras 

que me permitem dialogar e balizar a trajetória das demandas femininas e feministas na esfera 

pública do trabalho. Ao estudar a História das Mulheres, conseguimos entender que esse 

descaso e invisibilidade é fruto de um longo contexto histórico produzido por uma sociedade 

conservadora que se disponibilizou a dividir a população em segmentos como classe social, 

raça e gênero, de forma a perpetrar a promoção de diversas formas de exclusão e desigualdade. 

 Desde a sua gênese, o movimento feminista possui como princípios criar e constituir 

uma identidade sobre o feminino, conquistando seus espaços e criando uma identidade própria. 

Em determinadas épocas, o movimento feminista sofreu com críticas e questionamentos sobre 

a sua trajetória e a forma como se deram as suas lutas, por não existir uma visão homogênea 

sobre o que constitui ser mulher ou por questionar a ideia de um papel universal da mulher na 

sociedade. Críticas que, contudo, deixam de perceber as divisões sociais, os conflitos políticos 
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e as desigualdades de classe, etnia, religiosidade, trabalho e sexualidade que moldam nossas 

sociedades (RIZZINI; SCHUELER, 2018). 

  “O aparecimento do capitalismo se dá, pois, em condições extremamente adversas à 

mulher” (SAFFIOT, 2013, p. 65) e a partir dessa frase podemos concluir que se relegou às 

mulheres uma posição submissa e de inferioridade, advinda do discurso capitalista, machista e 

patriarcal. No entanto, Michelle Perrot (2005, p. 152) nos revela que “as mulheres não são 

passivas, nem submissas”, mas seres que buscam conquistar o seu lugar na sociedade e se 

desvencilhar das amarras dos estereótipos e das decisões de caráter excludente.  

Uma das condições para o desenvolvimento capitalista foi o processo que Michel 

Foucault definiu como “disciplinamento do corpo”, que, a meu ver, consistia em uma 

tentativa do Estado e da Igreja de transformar as potencialidades dos indivíduos em 

forma de trabalho (FEDERICI, 2017, p. 240). 

Tanto Silvia Federici (2017) quanto Heleith Saffioti (2013) nos mostram que a 

passagem do modelo feudal para o modo capitalista de produção trouxe consigo a divisão da 

sociedade em classes sociais e a exploração econômica de uma classe em detrimento da outra. 

Rompendo com as tradições do antigo modelo de sociedade, o capitalismo transforma a força 

de trabalho em mercadoria, marginalizando e alienando o que o trabalhador produz.  

Ao transformar o trabalho em uma mercadoria, o capitalismo faz com que os 

trabalhadores subordinem sua atividade a uma ordem externa, sobre a qual não tem 

controle e com a qual não podem identificar. Desse modo, o processo de trabalho se 

converte em um espaço de estranhamento: o trabalhador “se sente fora do trabalho e, 

no trabalho, sente-se fora de si. Está em casa quando não trabalha e, quando trabalha, 

não o está” (Marx, 1961, p.72). Por outro lado, no desenvolvimento de uma economia 

capitalista, o trabalhador se converte (ainda que não seja formalmente) em “livre 

dono” de “sua” força de trabalho (...) (FEDERICI, 2017, p. 243). 

 

 Além de alienar o trabalhador de sua força de trabalho, o intenso processo de 

urbanização e industrialização provocou mudanças demográficas na ocupação e no uso dos 

territórios. Os trabalhadores rurais precisaram buscar novas oportunidade de trabalho e 

emprego nas cidades, criando assim um “profundo abismo entre o trabalho e a posse dos 

instrumentos de trabalho, promovendo o assalariamento de crescentes massas humanas” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 67) e limitando cada vez mais o trabalho independente, a cargo dos 

empresários que possuíam elevada posição social. A exploração da força de trabalho também 

impactou as mulheres, que precisaram desenvolver atividades remuneradas como forma de 

subsistência. Para elas, no entanto, essa exploração foi desigual de modo a marginalizar e 

subvalorizar tanto a sua força de trabalho, como o seu papel social. 

As hierarquias de gênero assumem formas diferenciadas segundo a posição de classe 

e raça das mulheres. A divisão sexual do trabalho, no entanto, não se detém nos limites 

das vantagens de classe e raça; impacta também as mulheres privilegiadas, porém com 
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consequências distintas daquelas que se impõem à maioria das mulheres (BIROLI, 

2018, p. 23). 

 

Essa crescente divisão e desigualdade social de gênero aconteceu e ainda acontece 

devido às relações de poder existentes no capitalismo, que junto com o patriarcado, se constitui 

de práticas hierarquizantes, oferecendo acesso limitado às mulheres nos espaços públicos, além 

de tentar limitá-las ao espaço privado do cuidado e das obrigações domésticas e familiares. 

Quando analisamos o Brasil da virada do séc. XIX para o séc. XX, notamos que a expansão das 

demandas educacionais também foi próspera para a população feminina, com a pretensão de 

livrar o país das marcas do passado colonial e semifeudal. A transformação da educação 

essencial visava absorver a demanda de uma população antes precariamente instruída, 

majoritariamente composta de trabalhadores rurais, e que ansiava angariar postos de trabalho 

nos novos centros urbanos. A expansão do ensino público e profissional gerou um grande 

aumento da instrução da população de ambos os sexos, e o número de mulheres alfabetizadas 

cresceu três vezes mais que o dos homens (FRACCARO, 2018, p. 23-24). 

Não obstante, a busca das mulheres por maior qualificação não foi capaz de explicar a 

tamanha segmentação dos sexos no mercado de trabalho. Nesse aspecto, o recenseamento 

realizado durante os anos 1920 para analisar os efeitos provocados com a mudança do regime 

imperial para o republicano foi insuficiente, visto que não auferia a distinção das atividades 

artesanais nas fábricas, havendo também inconsistências nos dados quanto à definição do que 

seriam os profissionais trabalhadores do campo, sobretudo no tocante as mulheres 

(FRACCARO, 2018, p. 25). Com isto, conseguimos refletir o quanto a posição da mulher nesse 

período não era prioridade para as políticas públicas, representando quando muito um objeto 

secundário de atenção do Estado.  

Outrossim, esse quadro nos leva a pensar a pluralidade de vivências das mulheres da 

época. Se por um lado posição desigual das mulheres atualiza-se com o surgimento de novas 

práticas e padrões de organização do trabalho capitalistas (BIROLI, 2018), os mesmos 

reinserem as mulheres na histórica e tradicional posição submissa. Referida atualização da 

desigualdade de gênero ocorre também em função dos discursos da biologia e da psicologia, 

que justificavam as desigualdades de gênero a partir de fatores como habilidades físicas, 

psíquicas e diferenças étnicas, dessa forma reificando seus lugares sociais em uma posição de 

subalternidade em relação a uma determinada classe considerada dominante (LOURO, 2014).  

Justamente por isso, Rizzini e Schueler (2018) argumentam que o desenvolvimento de 

uma historiografia das mulheres se faz urgente, sendo importante investigar e reconstruir as 

trajetórias e inserções femininas nos vários espaços sociais, tanto no âmbito dos espaços 
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privados, que podem ser percorridos nos ambientes domésticos, como nos espaços públicos, 

nas práticas escolares, no mundo do trabalho formal e informal, nos movimentos de luta por 

justiça social e na participação econômica das mulheres no sustento e subsistência de suas 

famílias. O crescimento significativo da presença de meninas e mulheres nos setores industriais 

têxteis durante os anos de 1920 e 1940 se deu paralelamente ao incremento das estratégias 

patriarcais de desvalorização da mão de obra feminina em função de seu gênero, de sua classe 

e de sua raça. Hoje como ontem, essa divisão impacta as mulheres não privilegiadas da 

sociedade, devido às formas de exploração do trabalho remunerado e do não remunerado50 

(BIROLI, 2018). 

É certo que na passagem do século XIX para o século XX temos uma sociedade ainda 

muito arraigada nas desigualdades étnicas, raciais e culturais, fato que impactou as relações 

sociais, implicando no desenvolvimento histórico das distinções hierárquicas entre os gêneros, 

com reflexos nas práticas da esfera educacional e econômica (RIZZINI; SCHUELER, 2018). 

Em consequência da divisão sexual do trabalho, a jornada de trabalho remunerada exercida fora 

de casa pelas mulheres rurais e urbanas deveria ser conciliada com a jornada dentro de casa, 

composta de afazeres diários como limpeza, cuidado da casa e dos filhos. Sendo assim, o 

rendimento das mulheres também era inferior ao dos homens, de quem se demandava maior 

disponibilidade e, principalmente, maior grau de instrução. Em decorrência disso, o trabalho 

doméstico não remunerado era destinado apenas às mulheres (FRACCARO, 2018). 

Silvia Federici (2021, p. 157) aponta que “o trabalho doméstico é até hoje considerado 

por muitas pessoas uma vocação natural das mulheres, tanto que é rotulado como trabalho de 

mulher”. No entanto, sabemos que esse tipo de trabalho foi imposto a nós mulheres para nos 

retirar não só da esfera pública, como também do trabalho remunerado, projetando uma maior 

importância e aumento de salário para a figura masculina, vista como provedora e mantenedora 

da sua família. Os rendimentos do homem deveriam ser capazes de sustentar o grupo familiar, 

e à mulher cabia o destino de exercer a sua função de mãe e dona de casa, aquela “que não 

trabalha”, ou seja, a que exerce todo o trabalho doméstico de forma não remunerada. 

O caráter submisso que há milênios as sociedades vinha moldando nas mulheres 

facilitava enormemente a elevação do montante de seu trabalho excedente. A 

consciência que os homens da burguesia tinham da situação da mulher representava 

também um dado importante da colocação em prática de tal sistema de exploração 

(SAFFIOTI, 2013, p.72). 

                                                 
50 Silvia Federici – nos livros “O ponto zero da revolução” e “O patriarcado do salário” – e Flávia Biroli – na obra 

“Gênero e desigualdades” – discutem o trabalho não remunerado, a divisão sexual do trabalho e principalmente o 

trabalho demandado, na maioria das vezes, às mulheres, como o trabalho doméstico e os cuidados com a casa e a 

família.  
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 Devemos notar que a degradação da mão de obra feminina foi fruto de uma perspectiva 

objetificante, de modo a desvalorizar o trabalho das mulheres e uma maior exploração social 

de sua força de trabalho, tendo a sociedade, a igreja, a escola e outras instituições mediadoras 

desses pensamentos e agentes do processo de mistificação do papel da mulher (SAFFIOTI, 

2013). A intensificação da industrialização – e consequentemente do patriarcado – nada mais 

fez do que fortalecer essas instâncias de mediação da exploração da mulher, incrementando os 

discursos e as formas de controle direto da figura feminina pelo pai ou marido, de modo a 

corroborar sua exclusão (BIROLI, 2018). 

 Glaucia Fraccaro (2018) faz um debate sobre a diferença de salário entre homens e 

mulheres, argumentando que havia a noção global de que os homens deveriam receber mais por 

serem eles provedores de suas famílias, sendo o homem responsável por manter o bem-estar 

financeiro, enquanto que as mulheres, cuidadoras natas, deveriam promover o cuidado do lar e 

da prole. Diversas medidas foram impostas a elas para justificar tais relações de poder e evitar 

comentários maldosos e/ou escandalosos sobre sua conduta, com o pretenso objetivo de zelar 

pela sua moral. “Às mulheres cabia cuidar das crianças, evitar a exploração desmedida no 

mundo do trabalho, reivindicar direitos para os menores e garantir que ficassem longe das ruas” 

(FRACCARO, 2018, p.186). 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola 

produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela 

se incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles que nela entravam distintos dos 

outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá 

estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, 

hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 

começou por separar adulto de crianças, católicos e protestantes. Ela também se fez 

diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos das 

meninas (LOURO, 2014, p.61).  

 

 Guacira Lopes Louro (2014), Alessandra Schueler e Ana Maria Magaldi (2009) nos 

convidam a pensar sobre como o processo de construção da escola moderna e o discurso sobre 

a modernização da educação foi sendo implementado de modo a separar e doutrinar corpos em 

séries, turmas, anos e graduações. Transformando a escola em um local institucionalizado para 

a sociedade brasileira, esse processo foi responsável por fundar um pensamento voltado para 

ensino primário e para a preparação dos docentes que estariam envolvidos no fazer pedagógico 

das escolas primárias e profissionais. 

A concepção de educação para as mulheres estabelecida a partir dos anos 1920 nas 

escolas públicas era a de um ensino voltado a práticas de cuidado corporal, intelectual e 

familiar, disciplinando os comportamentos femininos com a definição de hábitos sadios, 

princípios de higiene, limpeza e bons costumes. A escola se transformava assim no “espaço de 
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condensação das contradições da cidade, dela sofreu influência, mas também influenciando o 

modo de ser dos alunos e de suas famílias” (CAMARA, 2013, p. 298). 

Os debates em torno da educação das meninas e da ampliação dos direitos das 

mulheres contaram com a participação de várias professoras, escritoras, jornalistas e 

intelectuais, que exerceram variados ofícios no mundo das letras, a despeito das 

interdições e dos discursos restritivos à atuação do sexo feminino na esfera pública. 

Afastando-se do ideário que preconizava a obscuridade das mulheres no século XIX 

e início do XX, interpretado por determinado viés da historiografia como tempo de 

longa dominação e de absoluta submissão (RIZZINI; SCHUELER, 2018, p.126). 

  

Como podemos ver ao longo dessa dissertação, mulheres participavam ativamente das 

redes de sociabilidade e intelectualidade, atuando também nos debates em torno da educação 

feminina. Alba Cañizares do Nascimento seria só mais uma das mulheres engajadas na esfera 

pública, reivindicando seu direito por uma maior participação na sociedade e melhores 

condições de estudo e de trabalho. Analisando os anos 1920, quando os debates educacionais 

viviam a disputa entre os modernos escolanovistas e grupos vistos como tradicionais, 

conservadores e/ou religiosos, vale destacar as dicotomias que permeavam os discursos desses 

educadores. O debate em torno da laicidade e da separação da Igreja versus Estado os dividia 

entre, de um lado, aqueles que defendiam uma educação marcada pelo ensino religioso de base 

católica; e de outro, alguns escolanovistas que buscavam uma educação pública e laica, isenta 

das preocupações de cunho religioso. Outro termo que gerava muitas opiniões polarizadas foi 

a disputa sobre a coeducação, que os progressistas defendiam, enquanto os religiosos 

posicionavam-se a favor de uma educação distinta para cada sexo, reforçando os papéis de 

gênero na sociedade (SCHUELER; MAGALDI, 2009). 

 Precisamos refletir também sobre esses pares dicotômicos que colocam em evidência os 

progressistas do movimento da escola nova e aqueles que não eram a favor de suas práticas. O 

grupo de tradicionais, conservadores ou religiosos, não era fechado em si mesmo, tampouco 

era reticente em transformar suas práticas. Ao contrário do que se pode pensar, todos estavam 

em busca da renovação escolar, de modo que é preciso ter cuidado ao enxergar a polarização 

desses movimentos, a fim de não incorrer no risco de reforçar seus discursos, fruto das disputas 

e agenciamentos daquelas pessoas naquele determinado momento histórico. 

Com a aceleração do crescimento urbano e industrial nas cidades no final do século XIX 

até a década de 1940, foi necessário expandir a educação primária e profissional no Rio de 

Janeiro. Em razão disso, o número de mulheres alfabetizadas foi superior ao da população 

masculina, conforme apontado pelos censos (FRACCARO, 2018). Além disso, havia algumas 

condições e posicionamentos em relação à educação, principalmente a feminina, que 
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precisavam se adequar aos padrões e necessidades da sociedade. A contento, era esperado que 

as mulheres ingressassem na formação docente, vista como a mais adequada para elas, devido 

os fatores de exclusão sociais e sexuais.  

Vale lembrar que nesse período a desigualdade social era bem acentuada, sendo a 

educação privilégio de poucos e, sobretudo, de poucas. Para uma menina da classe popular, por 

exemplo, conseguir estudar e decidir o seu futuro e a sua carreira era quase impossível, pois 

assim que completasse seus dez ou onze anos, já deveria se dedicar aos cuidados domésticos, 

ajudando sua mãe a cuidar dos irmãos, ou ocupando-se de afazeres de menor esforço (AREND, 

2018). Desse modo, a divisão social de classe já ditava o futuro das crianças. 

Em meados do século XX, enquanto os meninos saíam para brincar com maior 

liberdade nas vias públicas, nas famílias dos setores médios da sociedade, as meninas 

auxiliavam as suas mães na cozinha e nas tarefas domésticas mais leves, tais como 

secar a louça, tirar o pó dos móveis, passar roupa, bem como cuidar dos irmãos e irmãs 

mais jovens. A divisão sexual do trabalho começava desde cedo e permaneceria na 

fase adulta. Havia, inclusive, um temor entre os pais de que meninos que realizavam 

tarefas domésticas pudessem se tornar “afeminados” (AREND, 2018, p. 72). 

 

Além do ensino primário, os cursos profissionalizantes oferecidos às classes populares 

tinham como currículo práticas de ensino sobre o cuidado doméstico e do corpo, inclusive 

ensinando práticas que antes eram aprendidas em casa, tais como corte e costura. Nesse 

contexto, o magistério era visto como profissão em ascensão, alternativa para substituir ofícios 

de menor prestígio como os de costureira, parteira ou governanta. Além disso, a profissão de 

professora era ainda uma alternativa viável devido à sua conformação aos afazeres domésticos 

da mulher enquanto esposa, mãe e dona de casa (VILLELA, 2009). 

Com a ampliação da rede escolar e a ascensão da presença feminina nas escolas, 

criaram-se argumentos quanto ao papel das mulheres enquanto regeneradoras morais da 

sociedade. Nos anos 1920, essas falas se fortaleciam e convergiam com discursos de médicos 

higienistas e positivistas, associando a imagem das mulheres “ao lar, às crianças e à regeneração 

de uma sociedade sadia” (VILLELA, 2009, p. 70). Além de terem suas condutas observadas e 

vigiadas, de modo a possuir uma postura exemplar e estar sempre acompanhada de uma figura 

masculina, sendo ela do pai ou marido, as solteiras precisavam possuir algum familiar para se 

responsabilizar por suas atitudes, pois do contrário eram vistas com outros olhos. 

No entanto, a mulheres estavam cada vez mais buscando frequentar os espaços públicos 

como forma de demarcação política, a fim de mostrar suas ideias e pensamentos. A professora 

Alba Cañizares do Nascimento encontrava-se nesses locais e se posicionava nos ambientes de 

debate e disputa, visto o seu engajamento na educação, ora sendo inspetora escolar – cargo de 

alto nível e notório – ora publicando artigos na revista A Escola Primária, participando em 
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congressos educacionais ou colocando suas teorias no papel, ora como professora da Escola 

Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, promovendo a educação dos jovens como forma 

de colocar as suas teorias em prática. 

 

3.3. A nomeação de Alba Cañizares do Nascimento para a Escola Normal de Artes e 

Ofícios Wenceslau Braz  

 

Alba Cañizares do Nascimento nos mostra indícios de ter sido uma mulher tipicamente 

republicana: intelectual, católica, professora e escritora da sua época, preocupava-se com sua 

imagem pública e engajava-se em pautas que visavam mudanças e melhorias na educação. Ao 

longo da minha pesquisa em fontes bibliográficas, nos acervos da hemeroteca digital e no 

acervo pessoal da escritora que me foi cedido, não há registros sobre a sua vida privada. O 

máximo que conseguimos extrair dessas buscas foram seus feitos na educação e sua defesa do 

feminismo católico, além de uma pequena controvérsia em relação à sua conduta na Escola 

Wenceslau Braz, no ano de 1928. 

Em 23 de novembro de 1928, o jornal A Manhã publicou a seguinte nota “As proteções 

escandalosas – O Sr. Washington Luís, por proposto de Sr. Lyra Castro, lavrou uma nomeação 

ilegal – A situação em que fica a senhorita Alba Cañizares Nascimento”, com efeito essa nota 

tenta passar a impressão de que Alba tivesse sido nomeada ilegalmente para o cargo de 

professora adjunta da cadeira de Pedagogia da Escola Wenceslau Braz. A notícia inclusive tenta 

passar a impressão de que tal nomeação seria fruto da sua filiação, já que seu pai, Nicanor 

Queiroz do Nascimento era um político influente e atuante. 

Não é sem dúvida, o primeiro caso na história administrativa do Brasil, este que abaixo 

vamos relatar, de ser alguém nomeado por força de influência políticas para os cargos 

em que a lei exige, taxativamente, concurso. Uma estatística que porventura fosse 

levantada mostrar-nos-ia que entre nós e o “pistolão” o elemento suprível de todas as 

exigências legais, pouco ou nada influindo para os serviços públicos não ter o 

‘empistolado” condições mentais para dar conta do recado, pois a questão se resume 

apenas, no prestigio do “padrinho”... Quem o tiver – certo poderás estar – será nesta 

terra um homem feito para o resto da existência. (As proteções... ,1928, p.2). 

 

Além de insinuar que a nomeação seria ilegal e agenciada pela influência de seu 

padrinho, que no caso seria o próprio pai, a notícia tenta insinuar que tal prática já teria 

acontecido outras vezes, e que nem sempre o “apadrinhado” possuía todos os pré-requisitos 

para o preenchimento do cargo. Mesmo levantando essa hipótese, o jornal alega que no caso da 

professora, essa seria uma exceção à regra, por não ser uma protegida leiga no assunto. O 
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veículo noticia sua condição como ilustre inspetora escolar municipal, cargo esse que passa a 

impressão de ser muito cobiçado, à época, por estar relacionado à administração escolar.  

Sugere-nos este comentário a nomeação recente da senhorita Alba Cañizares do 

Nascimento, para o lugar de professora adjunta da Cadeira de Pedagogia da Escola 

Normal Wenceslau Braz. Quem é essa moça? Inspetora escolar municipal e filha do 

Sr. Nicanor Nascimento. Em verdade, a senhorita Alba faz exceção à regra a que 

acima nos referimos, porque não está englobado nos números dos protegidos que são 

analfabetos. O seu preparo intelectual é fulgurante, tanto que chegou a ser professora 

primária, uma individualidade de forte destaque. Não está, porém, em jogo a pessoa 

da ilustre Inspetora escolar municipal. O que está em jogo, neste momento, é a 

ilegalidade do ato que a nomeou adjunta da referida Escola, bastando que em vista 

tenhamos as Portarias de 1º de julho de 1924 e de 30 de agosto de 1926 baixada pelo 

ministro da Agricultura, em nome do presidente da República, e hoje em pleno vigor. 

(As proteções... ,1928, p.2.) 

 

A questão levantada pelo jornal gira em torno do acúmulo de funções remuneradas no 

magistério, de maneira a tornar ilegal a nomeação à Escola Wenceslau Braz. De acordo com a 

Constituição Federal da época, “os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os 

brasileiros observados as condições de capacidade especial, que a lei estatui, sendo, porém, 

vedadas as acumulações remuneradas” (As proteções...,1928, p.2). O jornal também aborda 

alguns aspectos da Portaria de 1º de julho de 1924, que dispõe a exigência do concurso para o 

exercício do cargo. Conclui, ao final, que seria de bom tom que o presidente Washington Luís 

e seu ministro Lyra Castro jubilassem a professora, em nome da moralidade administrativa.  

Cinco dias depois, o mesmo jornal publica a notícia “A nomeação para adjunto de 

pedagogia da Escola W. Braz – Em carta a “A Manhã” defende a ilustre educadora Alba do 

Nascimento a sua situação”. O contexto dessa nota seria o direito de resposta, vindo da própria 

professora, que em tom respeitoso menciona que a Portaria levantada pelo jornal não se aplicava 

à referida instituição, visto que a Escola Wenceslau Braz possuía caráter federal e não 

municipal. Assim explica educadora a competência administrativa para a nomeação:  

A Escola Wenceslau Braz tinha a sua lei reguladora quando dirigida pela Prefeitura – 

decreto nº. 1.263, de 1918. Quando, por acordo de 27 de novembro de 1919, 

autorizado pelo decreto nº. 2.133, do mesmo ano, entre a municipalidade e a União 

passou a ser regida por esta, foi clausula (clausula IV do acordo de 27 de novembro) 

a manutenção das disposições que a regiam a dita escola. A lei reguladora – ainda 

hoje – é o decreto citado, em cujo art. 26 se lê o seguinte: “Os professores adjuntos, 

mestres e contramestres e os funcionários administrativos, serão de nomeação do 

prefeito, por proposta do diretor geral”. Por força do acordo, já referido, o presidente 

da República substitui o prefeito quanto nos atos concernentes à Escola Wenceslau, 

e, portanto, ao presidente compete nomear adjunto conforme sua apreciação pessoal. 

(NASCIMENTO, 1928, p.2) 

 

 Em seguida, a professora argumenta que a prática do concurso para a ocupação do cargo 

só poderia existir depois de editada outra portaria que a regulamentasse, advinda do Congresso 

Nacional. Escreve ainda que não aceitaria tal nomeação para o cargo se não fosse inteiramente 
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legal ou se não estivesse apta a exercer tal função, enfatizando seus três anos de experiência no 

cargo para o qual acabara de ser nomeada, e destacando que entre os anos de 1926 a 1928 

trabalhou sem vencimentos e com uma taxa de 100% de aprovação por parte dos alunos. Alba 

Cañizares termina sua resposta alegando que quase todos os professores exercem outras 

funções devido ao que ela chama de incompatibilidade – ela não explica o que significa o termo 

incompatibilidade, mas acreditamos se tratar dos baixos salários da profissão. Questiona, ainda, 

que quando homens encontram-se nessa mesma situação, não são vistos como ilegais ou 

imorais.  

Não faço a V. Ex. a injustiça de lhe atribuir o conceito de que uma simples portaria 

ministerial possa revogar ou abranger a lei. O concurso só poderia ser exigível depois 

que – “em tempo” - se houvesse expedido o regulamento – o que está escrito, com 

todas as letras, no § 2º do art. 26 da única lei existente, a qual deverá substituir o 

decreto federal de reforma a que alude o acordo de 27 de novembro, já citado, e que 

o Congresso Nacional ainda não votou. Como, até hoje, não grado quaisquer portarias, 

nunca houvesse, sido expedido tal regulamento, o concurso não era possível e, por 

isso, todas – sem exceção – todas as nomeações, até hoje efetuadas, foram sem 

concurso, de modo que o ato do Sr. Presidente da República está dentro da lei e de 

acordo com todos os antecedentes do caso. (NASCIMENTO, 1928. p.) 

 

 A educadora prossegue afirmando que o concurso que citam no jornal não seria viável 

na prática, pois para iniciar a carreira de docente na Escola Wenceslau Braz, o professor ou 

professora deveria cumprir uma série de regulamentos e quesitos, não havendo, até aquele 

momento, concurso para tal cargo. Podemos imaginar o desconforto que a crítica do jornal pode 

ter causado à imagem pública e à rede de sociabilidade da professora, que buscava promover 

uma educação de teor moral. Possivelmente, tamanho julgamento infindável não teria ocorrido 

caso o cargo fosse ocupado por um homem.  

Busquei destacar essa informação para que possamos refletir sobre as memórias do 

nosso passado e presente, e sobre o quanto nós mulheres ainda precisamos explicar o óbvio, 

demarcando a nossa posição frente ao machismo e a toda a estrutura desigual e patriarcal. Em 

quantos momentos somos interditadas nos debates, por sermos mulheres, apenas. Quantas vezes 

mais precisaremos passar por situações humilhantes, para que o homem seja visto como o 

provedor dos bens de sua família? Quanto tempo mais aceitaremos receber menos, pelo mesmo 

trabalho executado por um homem? Quanto tempo mais precisaremos passar por essa sociedade 

misógina e ensiná-los que não devem nos matar por sermos mulheres, que não somos seres 

passivas e muito menos submissas? Essas indagações fazem parte do dia a dia de quase todas 

as mulheres que vivem no século XXI. Até quando seremos intimidadas e oprimidas? Ao que 

tudo indica, esse debate ainda está bem longe de acabar. 
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3.4. Atuação junto à Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 

 

Ao longo do presente capítulo pudemos observar alguns aspectos da educação na 

República, especialmente a crescente industrialização do Brasil. A seguir, abordo 

especificamente a criação e o engajamento da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Braz, escola onde Alba Cañizares do Nascimento lecionou, responsável pela formação de 

professores para atuar em escolas profissionalizantes.  

Segundo Tereza Cardoso (2005, p. 9) a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Braz foi criada a partir do Decreto nº 1880, de 11 de agosto de 1917, no Rio de Janeiro, 

envolvendo uma parceria entre o governo da União e a Prefeitura do Distrito Federal. Após 

mudanças de administração política, em 1919 a gestão foi transferida inteiramente para o 

governo federal, que manteve a administração da escola até 11 de junho de 1937, quando a 

mesma precisou ser fechada e demolida para dar lugar à Escola Técnica Nacional. 

Clarice Nunes (2003) adverte que as escolas podem ser consideradas “celeiros de 

memória, espaços nos quais se tece parte da memória social” (NUNES, 2003, p. 15). É nesse 

sentido que procuro explorar essa instituição de ensino, na qual a personagem dessa dissertação 

se fez presente e atuante, formando uma parte da sociedade com seus métodos e práticas de 

ensino. O espaço escolar e todo o seu entorno influencia as vivências e experiências dos 

educandos, de modo a construir e formar os papéis sociais. 

Assim que a República foi instaurada, em 1889, uma nova forma de vida foi sendo 

implementada, apesar de uma parcela da sociedade continuar privilegiando um grupo seleto de 

agricultores que detinham o controle da atividade econômica. Mesmo com essa parcela da 

sociedade influenciando e defendendo suas posições e vantagens econômicas, percebeu-se a 

necessidade de diversificar a economia do país, dando-se início a um processo de 

industrialização que embora tímido, tornou-se crescente com o passar dos anos (CARDOSO, 

2005). Nesse sentido, a educação pública deveria suprir essa demanda, formando trabalhadores 

mais qualificados para operar e realizar o manejo correto das máquinas. Esse novo contingente 

de trabalho, que exigia do trabalhador novas e determinadas qualificações, acarretou a 

substituição dos artesãos pelos operários, mudança que impactou diretamente a população das 

classes sociais mais baixas, pois a rentabilidade de suas atividades laborais diminuiu, na 

contramão do custo de vida, que aumentou. Com a instauração das indústrias e a mecanização 

em larga escala, foi necessário incorporar mulheres e crianças no trabalho fabril, levando à 

diminuição e à desvalorização dos salários (CARDOSO, 2005). 
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Tereza Cardoso (2005) explica que a formação profissional e o trabalho foram questões 

enfrentadas e organizadas desde o início da instauração da República, com a criação de escolas 

federais de formação técnica, de modo que o trabalho precisava ser inserido no contexto 

educacional e as escolas precisavam se modernizar, para oferecer qualificação técnica e 

profissional ao novo contingente de trabalho. Nesse sentido, a educação precisava ser diferente, 

não podia mais ser “livresca”, mas sim ativa, e com o passar do tempo houve a exploração das 

metodologias ativas da Escola Nova, através das quais o estudante fazia parte do progresso 

industrial. Após uma relação conflituosa entre os governos municipal e federal, a Escola 

Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz se desvinculou dos recursos e responsabilidades 

advindas da prefeitura, cabendo à União a exclusiva responsabilidade pela subsistência da 

referida instituição. De modo a traçar uma linha historiográfica da escola, podemos perceber 

que ela foi criada em 1917, inaugurada em 9 de novembro de 1918, com início de suas 

atividades efetivamente em 11 de agosto de 1919. Localizada na rua General Canabarro, nº 338, 

no Maracanã, hoje o seu terreno abriga o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). A priori, essa escola passou a ocupar um imóvel que seria 

uma antiga propriedade do Duque de Saxe, porém com a Proclamação da República foi 

considerada patrimônio nacional e adaptada para fins educacionais (CARDOSO, 2013). 

Durante os anos de 1909, em pleno surto da industrialização brasileira, foi criada uma 

rede de 19 escolas de aprendizes artífices com o objetivo de ampliar o ensino profissional e 

gratuito através do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909. Esse tipo de ensino almejava 

conter o período turbulento marcado por inflamadas greves articuladas pelo operariado. Note-

se que naquele período, parcelas conservadoras e progressistas da sociedade brasileira 

convergiam na crença de que o surto industrial seria benéfico ao país, chegando a elevá-lo 

enquanto nação. Nesse caminho, o ensino profissional seria um bom aliado para conter e 

apaziguar as questões sociais, devido ao seu caráter assistencialista e disciplinador (BORBA, 

2017). 

Cardoso (2005) destaca que os professores primários e os mestres de ofício das fábricas 

foram convidados a lecionar nessas escolas de aprendizes artífices. No entanto, se para os 

professores primários faltava o quesito sabedoria prática, os mestres de ofícios careciam de 

expertise pedagógica. Por isso, pensou-se em construir uma escola que formasse professores 

para o ensino técnico profissional, uma escola normal para o trabalho.  
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Assim nasce a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, pioneira em formar 

professores para atuar no ensino profissional. A instituição oferecia basicamente dois cursos, 

currículos específicos para cada sexo: o Curso Técnico Profissional, frequentado por pessoas 

do sexo masculino, e o Curso de Trabalhos Manuais, oferecido a pessoas do sexo feminino. Ao 

longo do tempo, esses currículos foram sendo modificados e forçados a se adaptarem de acordo 

com as transformações históricas e as reformas educacionais e administrativas. A partir de julho 

de 1924, a Escola Wenceslau Braz passou a formar exclusivamente aqueles que seriam 

futuramente os professores e mestres das escolas normais e profissionais da Nação, não 

preparando mais os futuros docentes para os ofícios de trabalhos manuais (CARDOSO, 2013). 

Dessa forma, a instituição procurava se adaptar e se adequar aos novos conceitos de educação, 

buscando pôr em prática as novas configurações e teorias que iam se desenvolvendo nos anos 

da República. 

André Paulilo (2017) nos indica que durante os anos 1920 e 1930 os ideais pedagógicos 

estavam em ebulição, ocorrendo a implementação de políticas educacionais que favoreciam os 

aspectos do movimento da Escola Nova na capital do país. Desse modo, desde a época de 

Carneiro Leão, designado diretor-geral de instrução pública em 1922, até a exoneração de 

Anísio Teixeira em 1935 das suas funções da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de 

Janeiro, as concepções de escola e de educação estavam em intensa disputa, buscando-se cada 

vez mais reconfigurar e realizar a implementação das pedagogias escolanovistas, com 

perspectivas de compromissos até mesmo partidários, dada a real importância de organizar o 

sistema escolar.  

Diante do movimento da Escola Nova, a realidade e o cotidiano da Escola Wenceslau 

Braz ganhavam relevância: com a projeção de favorecer o trabalho como elemento formativo, 

a escola servia como campo para a aplicação prática das teorias da educação nova através dos 

discentes (BORBA, 2017). Nesse contexto, Cunha (2000) nos sinaliza que na República havia 

dois problemas que a educação procurava solucionar, a fim de garantir uma ordem geral 

satisfatória. Em primeiro lugar, era preciso atender as demandas da industrialização, que passou 

a exigir maior qualificação dos proletários no tocante ao manejo das máquinas. Em segundo 

lugar, cabia ao Estado fazer com que a população cumprisse com as novas normas sociais, o 

que além de exigir maior grau de instrução, exigia um certo cumprimento moral por parte do 

cidadão brasileiro.  

Dita perspectiva moral lança um olhar sobre os papéis sociais e sexuais da sociedade e, 

principalmente, sobre o papel social da mulher das classes mais baixas. Havia a expectativa de 
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que essas mulheres, mães e cidadãs ficassem com a condição de amparar sua família e os 

anciãos, além de educar sua prole a seguir o caminho correto. Por precisar trabalhar para 

garantir o sustento e/ou complementar a renda familiar, essas mesmas mulheres estavam sendo 

julgadas por não terem tempo ou disposição para suprir as demandas que lhes eram impostas. 

Com a tentativa de diminuir ou eliminar as mulheres do mercado de trabalho, normas e leis para 

o trabalho da mulher e das crianças foram criadas, a fim de demonstrar que caberia às mulheres 

apenas o lugar do cuidado e da criação das crianças e de seus filhos (FRACCARO, 2018). 

A ideia de que a missão da mulher é o casamento e a procriação conduziu não 

propriamente a uma qualificação da força de trabalho feminina, mas a uma 

especialização que destina as mulheres das camadas intermediárias da sociedade às 

ocupações subalternas, mal remuneradas e sem perspectivas de promoção. As famílias 

proletárias, por sua vez, e na medida de suas possibilidades, adotam, num simulacro 

de prestígio, a ideologia da classe dominante: a mulher deve ser exclusivamente dona 

de casa, guardiã do lar. E as próprias mulheres, em sua imensa maioria, têm de si 

próprias uma imagem cujo componente básico é um destino social profundamente 

determinado pelo sexo. (SAFFIOTI, 2013, p. 95) 

 

No entanto, as mulheres não se renderam a tal perspectiva submissa na sociedade, cada 

vez mais buscando maior qualificação e instrução. Cardoso (2013) nos mostra que a Escola 

Wenceslau Braz, mesmo possuindo a postura de oferecer uma educação mista, recebeu um 

maior número de registros de matrículas de alunas, desde a sua fundação até o seu fechamento. 

Conseguimos perceber que não havia uma coeducação nos cursos, ou seja, o ensino de ambos 

os sexos. Mas isso nos mostra que houve segmentação dos tipos de cursos oferecidos, pois cabia 

às estudantes do sexo feminino cursos de costura, chapéu e de economia doméstica, menos 

mecanizados e, consequentemente, menos rentáveis.  

O grande contingente feminino nas escolas demandava uma postura de promoção da 

educação profissional das mulheres. Nesse sentido, no ano de 1924 a formação docente de 

trabalhos manuais e contramestres foi interrompida devido à aprovação de um novo regimento 

que tornava a Escola de Artes e Ofícios Wenceslau Braz exclusiva para o preparo de professores 

e mestres para o ensino profissional, de forma a consolidar a característica de escola normal 

para essa instituição (CARDOSO, 2013). A Reforma Fernando de Azevedo possuía como 

palavra de ordem a busca pela organicidade das escolas que ofereciam o ensino primário e 

profissional, criando regulamentos claros e objetivos em consonância com os princípios 

defendidos pelo movimento da Escola Nova. Ela buscava promover nessas escolas a relação 

com o meio social, a garantia de uma construção identitária e a atenção aos preceitos de higiene 

e cuidado com o corpo. As instituições educacionais deveriam oferecer um serviço público, 

gratuito, leigo e igual para todos, transmitindo os valores culturais e morais a partir das suas 
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práticas e estratégias pedagógicas, o que impulsionaria os estudantes para um caminho correto 

(CAMARA, 2013). 

Segundo Rodrigo Borba (2017) a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz 

conseguiu contemplar tanto a vertente industrialista, através do ensino das artes e ofícios, como 

a vertente escolanovista, através da formação normal. Barbosa Oliveira, na condição de diretor 

da referida instituição, regulamentou os cursos ministrados na Wenceslau Braz como resultado 

da Reforma Fernando de Azevedo em 1929. A escola se caracterizou pelo essencial e 

inquestionável ensino profissional, formando profissionais que além de executar, poderiam 

ensinar determinado trabalho ou profissão. 

Neste contexto a professora da instituição Wenceslau Braz e inspetora escolar do 

Distrito Federal Alba Cañizares do Nascimento participou ativamente da Associação dos 

Professores Católicos, como oradora nos encontros da organização, e após o encontro, produzia 

uma espécie de ata dessas reuniões, publicadas no jornal A Cruz. Durante a pesquisa na 

Hemeroteca Digital, em buscas pelo seu nome, Alba aparece nos artigos do referido jornal, nas 

datas de 25 de outubro; 1º e 8 de novembro de 1931. Nesses encontros, os mestres católicos 

projetavam seus ideais de manter a religiosidade assegurada nas instituições escolares.  

(...) os princípios eternos da verdade científica e da filosofia católica – congregamos, 

num mesmo altíssimo idealismo, assumindo os mais graves e sagrados compromissos 

para com a Religião e com a Pátria, - apresentamo-nos, pela vitória dos nossos ideais, 

a todas as lutas, a todos os combates, a todas as perseguições da intolerância e 

sectarismo materialista (...) (NASCIMENTO, 1931a, p. 4) 

 

 Alba Cañizares do Nascimento pregava em seus meios de sociabilidade, como na 

Associação dos Professores Católicos e, principalmente, com os seus discentes, uma pedagogia 

de notório e sistematizado saber, de forma que teoria e metafísica fizessem algum sentido na 

vida prática e profissional dos educandos. A referida professora via na filosofia uma ação 

educativa em potencial, disciplina cujo ensino deveria possuir certa normalização ou 

padronização, para que os estudantes pudessem ser contemplados pelo idealismo religioso 

(NASCIMENTO, 1931b). Podemos ver que Alba Cañizares do Nascimento foi uma professora 

que participou e atuou de diferentes formas na construção da educação brasileira, mas que como 

tantas outras mulheres, foi invisibilizada e esquecida na história e, principalmente, da história 

da educação, campo este de atuação que podemos até mesmo considerar ser composto 

majoritariamente pelo contingente feminino. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

O contexto educacional brasileiro nos finais da República era um cenário de disputas, 

especialmente no que concerne à educação popular. Cunha (2007) salienta o fato de o ensino 

religioso ser suprimido da esfera educacional, assim como a religiosidade. Desse modo, para 

substituir a disciplina, foi implementada a cadeira de educação moral e cívica com o objetivo 

de incluir no currículo escolar um modelo de cidadão e cidadania. O tradicional esquema 

binário Igreja versus Estado sofreu modificações que levaram à diminuição do protagonismo 

da Igreja Católica, uma vez que o espaço público e estatal foi ampliado no contexto social. 

Sobre Alba Cañizares do Nascimento, pude perceber que após os anos 1933 sua 

participação nos jornais e revistas diminuiu, talvez pelo avançar da sua idade ou pela sua 

doença, já que de acordo com seus familiares ela faleceu em decorrência de um câncer, em 

1944. Apesar de sua morte precoce, sinto e acredito que os arquivos e acervos espalhados pelo 

Rio de Janeiro reservam ainda muitas histórias e material a ser analisado, acervos que por conta 

da pandemia foram fechados, impedindo tal pesquisa. Há ainda o acervo do Arquivo Nacional, 

onde só pude analisar alguns poucos documentos digitalizados. Em contato por e-mail com um 

funcionário da instituição, recebi pistas e indícios de que haveriam outras fontes sobre a 

respectiva professora, o que até o momento não foi analisado. 

Levando em consideração todos os aspectos levantados na presente dissertação, ainda 

há muitas histórias a serem descobertas e muita análise para fazer, principalmente nos livros 

publicados pela professora ainda em vida. Existem alguns manuscritos que não consegui 

explorar para estudo, sobre os quais pretendo me debruçar em um momento futuro. Também 

existe um acervo de livros de Alba Cañizares guardado com seus parentes, que podem nos 

ajudar a obter mais dados sobre a história da educação e, especialmente, sobre a história das 

mulheres. Gostaria de investigar ainda mais as suas ações frente à educação e as suas conexões 

com instituições importantes, verificar mais a fundo a sua relação com a Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino e o seu envolvimento político, interpretar e analisar as cartas trocadas 

pela professora com seu pai e outras personagens da República, como Bertha Lutz, que 

construíram e contribuíram para a nossa história. 

Sinto que ainda me falta fazer um enfrentamento teórico sobre as citações da Alba. 

Assim como os autores e autoras que a personagem utilizava e também os filósofos que foram 

abordados nesse trabalho e nos trabalhos de Alba. Faltou fazer um levantamento das suas 

leituras que Alba fazia para produzir seus trabalhos, além de ler e analisar os próprios livros 
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produzidos por ela. Além desse levantamento existe ainda uma escola municipal com o seu 

nome, a Escola Municipal Alba Cañizares do Nascimento, situada na Rua Professor Souza 

Moreira, 301, em Inhoaíba, Rio de Janeiro, com a qual também não obtive nenhum contato 

durante toda a minha pesquisa e que também não pude visitar, por conta da situação pandêmica 

do nosso país. E acredito que deva haver mais dados e acervo histórico que precisam ser tirados 

da invisibilidade, a fim de mostrar ao mundo que as mulheres também fizeram parte do contexto 

histórico e social. Há ainda, sob a minha tutela, parte do acervo pessoal da educadora que ainda 

não foi utilizado: cerca de dezenove cadernos com seus manuscritos, alguns papéis soltos com 

fragmentos de pensamentos e escritas, e alguns recortes de jornais da época. Dando 

continuidade à pesquisa, pretendo investigar esses materiais de modo a interpretar e transformar 

em história seus feitos como mulher, intelectual e professora, que contribuiu para formar e 

avançar a educação brasileira.  

Preciso salientar que desenvolver um trabalho como este, pesquisando a profissão 

docente e a história de mais uma mulher que deixou um legado para a educação brasileira, não 

foi uma tarefa simples e nem fácil. Essa pesquisa ainda não pode se considerar fechada, acabada 

em si mesma ou esgotada, pois como escrevi mais acima, existem muitas questões a serem 

desenvolvidas e debatidas. Alba Cañizares do Nascimento foi uma mulher branca, de uma 

classe social elevada e que com todos os seus privilégios advogou e militou sobre o papel social 

da mulher e, principalmente, sobre a educação popular, buscando através de suas lutas melhorar 

a situação da educação dessa classe social que foi e ainda é muito negligenciada.  

E ao produzir essa dissertação, por mais inicial que ela seja, busco uma forma de lançar 

Alba Cañizares nos corredores da academia, de modo a incentivar pesquisadores e 

pesquisadoras a se debruçarem nos arquivos históricos e descobrir junto comigo, aprofundar a 

minha pesquisa sobre essa personagem que pôde influenciar, participar e produzir novas formas 

de fazer educação. De educar a classe popular com maestria, de modo a levar seus estudantes a 

pensarem, inclusive de forma crítica sobre os modelos de religiosidade e de laicidade, buscando 

fazer com que seus educandos percebessem e analisassem a sua participação em meios tanto 

econômicos como sociais. 

Estudamos as histórias do passado, as ações e os movimentos sociais para buscar 

compreender o presente, percebendo o quanto nos distanciamos de práticas antigas. O 

conhecimento das diferentes histórias dos nossos personagens – no caso dessa dissertação, Alba 

Cañizares do Nascimento – nos faz caminhar para uma tentativa de compreender a história do 

seu tempo, das suas vivências, do seu meio social, das amarras do seu passado, através da 
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análise dos fatos realizados pela personagem e dos dados e informações que fizeram parte do 

seu cotidiano.  

Para nós pesquisadores da história da educação, todos os dados, todos os acontecimentos 

e histórias passadas e transmitidas são atributos e produtos de um historiador, que transforma 

os episódios passados em uma nova história, apta a ser transmitida com diferentes olhares, 

análises e perspectivas. Tenho plena consciência de que esse estudo é mais uma narrativa, com 

uma trajetória distinta, história que não se encerra aqui. Repito que ainda existe muito material, 

muitas informações e conteúdos diversos que devemos e podemos nos servir para explorar e 

conhecer, na esperança de mostrar os perigos de uma história única, como Chimamanda 

Adichie (2019) nos alertou. A história precisa ser contada dos diferentes pontos de vista, com 

diferentes narrativas e marcas. Rica e viva, ela pode ser questionada e reinterpretada. 

Ao tentar concluir essa dissertação, percebo que não foi possível dar conta de temas 

importantes como feminismo negro, sexualidade, silenciamento e dominação dos corpos, seja 

por limitação de tempo, seja por carecer de aprofundamento e embasamento histórico, teórico 

e metodológico. Mas preciso ressaltar que em um contexto futuro de pesquisa ou escrita, me 

desafiarei a pesquisar tais temas, que possuem enorme relevância e importância, como forma 

de agregar tais conceitos aos meus trabalhos. Por isso, volto a dizer: não se esgotaram as 

discussões nem os debates que poderiam ser suscitados aqui.    

Feitos esses apontamentos, que essa dissertação seja mais uma nova história de uma 

mulher republicana que tentou suprimir as amarras do machismo e do patriarcado. Que ela não 

tenha se casado por escolha em seguir adiante para lutar e se dedicar àquilo em que acreditava. 

Que eu consiga continuar pesquisando e descobrindo mais coisas sobre essa professora, que foi 

respeitada e seguida por outras mulheres, podendo descobrir e escrever os paradoxos e demais 

situações nas quais esteve envolvida. 

E desejo que essa pesquisa não fique engavetada apenas nos ambientes acadêmicos, que 

possa atingir outros veículos e mídias para mostrar e demonstrar aos estudantes, pesquisadores 

e pessoas externas à academia que ainda existem muitos documentos para ler e muitas histórias 

para criar e contar, de modo a termos sempre atualizações sobre o nosso passado histórico e 

seus contextos sociais e políticos. 

E que em meio ao caos e aos retrocessos políticos, que possamos ser resistência e 

continuar resgatando os dados invisibilizados do nosso contexto social, fazendo e refazendo, 

levantando e recriando a história de outras mulheres que fizeram o nosso país crescer, que 

geraram e deram frutos às Anas, às Marias e a tantas outras mulheres que cresceram e 
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aprenderam a conviver nesse mundo patriarcal, injusto e desigual. Nós mulheres fazemos a 

diferença nesse mundo, criando novos olhares e perspectivas para superar os caminhos que por 

vezes foram delegados e destinados a nós como únicas opções possíveis. E que possamos 

mostrar que nós mulheres, podemos estar em qualquer lugar, emprego ou fonte de renda e 

subsistência. E revelar que não existe um determinado lugar ou posição social para cada sexo e 

que todos saibam que lugar de mulher é aonde ela quiser estar, sendo respeitada e valorizada. 

Deixo aqui o desejo de que eu possa continuar com a minha pesquisa e que ela seja um incentivo 

a tantas outras estudantes, de modo a demostrar que a história não é única e que não está 

acabada, para que possamos juntas partilhar do interesse comum em desvelar o passado do 

Brasil. 
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APÊNDICE 

 

Segue abaixo imagens de alguns dos livros, artigos e documentos da Alba Cañizares do 

Nascimento que estão ainda sob a minha responsabilidade. Esse pequeno acervo estava 

guardado com uma parte de sua família e que foram doados para a elaboração e execução dessa 

pesquisa. O objetivo é que a partir dessa dissertação e esse material possam servir para 

pesquisas futuras e enriquecer ainda mais a história da educação brasileira e também sobre a 

história das mulheres. 
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