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Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento sobre a educação na fronteira sul de Mato Grosso, no 

período compreendido entre os anos de 1930-1947. Os resultado que apresentamos refere-se a um levantamento e 

descrição de autores que se preocupavam com a questão nacionalista.  

É também continuidade de uma pesquisa já concluída que contemplou períodos anteriores ao referenciado.  No 

relatório finali, concluímos que, em última instância, a escola até os anos 1920-1930, não foi uma necessidade para a 

população daquela região, constituída, em sua maioria, por trabalhadores rurais. Estes se educavam em seu trabalho, 

desde crianças, aprendendo a elaborar erva-mate e nas atividades de criação de gado. Concluímos, também, que a falta 

de escolarização da população não era visto como um problema a ser solucionado. 

Por essa razão, as escolas criadas na fronteira tinham duração efêmera e eram logo fechadas. Muitas, criadas 

através de legislação, não chegavam sequer a funcionar.Verificou-se que a reivindicação para instalação de escolas no 

começo do século e nos anos seguintes partiam de alguns fazendeiros,  de pequenos proprietários de terras ou das 

nascentes camadas médias urbanas como comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais, etc., que 

começavam a se instalar nas cidades e  que não possuíam recursos para enviar seus filhos a internatos fora da região.  

Isso foi ficando mais evidente à medida que as cidades cresciam e as populações aumentavam.   

Sob o título A escola que acabou à bala,  Astúr io  Monteiro  de Lima conta  em seu livro de memórias o 

caso de uma dessas escolas, criada por  um fazendeiro, coronel sulista da região de Nioaque, que “tinha uma vocação 

extraordinária para comandar as iniciativas, uma vez que estas o impeliam sempre para as posições de vanguarda, 

mormente nos movimentos da atribulada vida política e administrativa do município de Nioaque (...)”(LIMA, 1978, 

p.130). Montou a escola em sua fazenda e enviou cartas a amigos que possuíam filhos em idade escolar, informando-

lhes a respeito de sua iniciativa. A carta, segundo Lima, apesar de “muito amistosa e fraternal, não deixava de 

representar, no fundo, uma advertência e uma intimação, pois era de seu desejo ver os meninos da região freqüentando a 

sua escola, gratuitamente (...)”(LIMA, 1978, p. 130). A escola em questão teve seus dias contados, tendo sido 

abandonada em meio a um tiroteio, num dos ataques que o coronel revolucionário Bento Xavier promovia na fazenda 

do inimigo (LIMA, 1978, p.131 ). 

O relato de um professor responsável pela instalação e pelo funcionamento da escola estadual de Lagunita, 

povoação pertencente ao município de Ponta Porã, é revelador sob esse aspecto. Criada para começar suas atividades 

em fevereiro do ano de 1916, a escola teria conseguido funcionar regularmente somente durante três meses. Assim se 

justificava  o professor de Lagunita,  em seu relatório dirigido ao inspetor escolar: 

 

A escola não poude funccionar durante o mez de Fevereiro findo, visto ter sido installada sómente a 1º 
de Março.  Nos mesez de Março e Abril não foram organisados os respectivos mappas mensaes por se 
achar a Escola em estado  ainda de organisação, e, devido á perturbação da ordem publica em todo o 
Estado, deixou de funccionar a escola desde Agosto em diante apezar dos esforços 
empregados(MATO GROSSO, 1916).  
 

A freqüência, segundo o professor,  era de 80%, 77% e 71% nos três meses de funcionamento. A maior parte dos 

alunos descendia de imigrantes gaúchos – 23 dos 38 matriculados –  e percorria em média 9 km para chegar à escola. 
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Em visita oficial à região sul de Mato Grosso, em 1912, o presidente de Estado Joaquim Augusto da C. Marques, 

ao registrar  o mau funcionamento do correio de Ponta Porã, observara a mesma ocorrência, em relação  às escolas 

públicas daquela localidade, que também “não funccionavam por falta de professores”, registrando ainda que  nem casa 

para escola havia lá. Todavia, não podia dizer o mesmo das escolas do outro lado da fronteira: 

 

(...) na povoação paraguaya funccionava uma escola graduada, bem installada e bem dirigida, e que 
tambem era frequentada pelas crianças da povoação brasileira que alli iam receber instrucção em 
lingua castelhana ! (...) recebi a visita official do corpo docente e dos alumnos d’essa escola e apreciei 
não só a desenvoltura e o adiantamento d’estes como a competência do director e dos professores: 
Constritou-me esse facto de irem os filhos dos nossos compatricios receber os primórdios da sua 
educação intellectual, moral e civica em uma escola extrangeira e tenho-me esforçado para pôr termo 
a esta lamentavel anomalia(MATO GROSSO, 1913 : 15). 

 

Outras fontes foram levantadas e percebemos que os discursos seguiam essa constatação. Ou seja, a maior 

precarização possível. Observamos, também, que as crianças que podiam se escolarizar atravessavam a fronteira com o 

Paraguai para lá estudar, bastando, para tanto, atravessar a linha que separava os dois países. Consta que nas cidades 

que faziam fronteira com o Brasil o Paraguai mantinha muitas escolas e atendia a população brasileira.  

Mas percebe-se que após esse período (1920-1930) a falta de escolarização da população vai ser analisada sob 

outros aspectos. Se eram poucos os que apontavam ser este um grave problema, após a década de 1930 o discurso vai se 

alterar: começa a haver uma maior preocupação com a nacionalização da fronteira. Assim, a educação formal nessa 

época, passa a merecer maior atenção das autoridades pois considerava-se que a escola poderia exercer um papel 

fundamental naquele momento, qual seja, difundir a língua portuguesa e educar no sentido de mudar os costumes da 

população que era influenciada pela cultura guarani. Nesse sentido, era primordial que a escola privilegiasse a educação 

moral. 

Se é possível afirmar que a educação é um fenômeno social, isto é, se a educação é expressão do movimento da 

sociedade e exerce funções sociais, nos diversos contextos ou conjunturas históricas, verificamos que nesse momento da 

história brasileira a educação é chamada para resolver os problemas referentes à nacionalização, sobretudo em regiões 

que a nacionalidade não podia ser “comprovada”. 

 Segundo Nagle (1974, p. 44) a década de 1920 foi marcante no que se refere ao desenvolvimento das idéias 

nacionalistas no Brasil. O autor afirma que as primeiras idéias nacionalistas passam a se desenvolver no Brasil, de 

maneira mais precisa e com ações mais concretas, após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Apareceram, em 

princípio, nas Ligas Nacionalistas e embora fossem de diferentes matizes, ora chamando a atenção para despertar o 

sentimento patriótico dos brasileiros com um receituário militarista, ora reivindicando a moral católica (Nagle, 1974) o 

fato é que, em todas elas, a preocupação era chamar a atenção para os “nossos problemas”.   

De acordo com Saviani (1976) após a Revolução de 1930, a crise do café, desencadeada pela crise mundial, 

propiciou o aparecimento do chamado  “modelo de substituição das importações”. A ideologia ligada ao 

“agriculturismo” perde força – embora não desapareça -  e a industrialização torna-se uma bandeira  em que se 

aglutinam diferentes forças sociais. Para Saviani  “industrialização e afirmação nacional se confundem” (1976 p. 178).  

O processo de modernização da economia brasileira repercute no campo educacional e embora não haja 

concordância no que se refere às propostas educacionais como um todo, podemos verificar que os movimentos 

educacionais vão começar a olhar para os problemas internos e defender a idéia de que a educação era o principal 

problema brasileiro, sejam eles identificados como “tradicionais” ou renovadores (escolanovistas). 2 

Historicamente, o nacionalismo tem suas raízes na formação dos Estados-nação. Embora tenha sofrido variações 

transformando seu conteúdo, conforme as necessidades conjunturais, ele emerge, com força total em épocas de crise 
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(Hobsbawm, 1988). Em momentos como no período entre as guerras (1919-1938) e Segunda Guerra Mundial, época de 

grande crise do capitalismo, o nacionalismo surge com forte conteúdo xenofóbico. O nazi-fascismo é expressão de um 

movimento que demonstra uma profunda crise do liberalismo. 

Nessa época, o desemprego e a super exploração do trabalho começam a desencadear  movimentos organizados, 

temidos pelas classes conservadoras. Como forma de desviar a atenção do problema maior da crise, surgem como forte 

reação da burguesia, movimentos de ordem nacionalista, cujos  alvos principais são os estrangeiros, negros, judeus, etc.  

Dessa maneira, as classes dominantes passam a atribuir todos os males às “raças”. As diferenças, então, em épocas de 

maior crise se tornam um “problema” (Valente, 1999).  

Nesse contexto, em Mato Grosso, também observa-se uma preocupação maior com a população estrangeira; 

contudo inferimos que na fronteira, esse movimento foi mais intenso, devido ao contato maior com  população que 

migrava dos países vizinhos.  

A região da  fronteira com o Paraguai, mereceu atenção especial do Estado brasileiro após a década de 1930. 

Após a  Revolução de 1930, e sobretudo após o Estado Novo (1937), a fronteira passa a sofrer um controle mais 

rigoroso do governo federal através de seus interventores e de vários decretos visando atender à política de 

Nacionalização da fronteira e Colonização do Oeste, através da campanha Marcha para o Oeste. Essa região foi, 

inclusive, transformada em Território Federal, com o intuito de aumentar o controle das autoridades.  

Na fronteira a presença da população estrangeira preocupava as autoridades, mas como não era possível eliminar 

essa população, já que a mesma se constituía em mão-de-obra imprescindível, elegeu-se a escola como instituição ideal, 

capaz de transformar os hábitos e costumes, bem como influenciar a introdução da língua portuguesa na região. 

Podemos encontrar ressonância dessas idéias na historiografia regional, destacando-se o pensamento de José de 

Melo e Silva, maior expressão do ideário nacionalista, aproximando-se do evolucionismo, do liberalismo e do 

positivismo.  

 Formado em Direito, Silva migrou para o sul de Mato Grosso, nos anos 1930, trabalhando como juiz de direito 

em Bela Vista e Ponta Porã. Escreveu duas obras acerca da região: Fronteiras Guaranis e Canaã do Oeste, publicadas 

em 1939 e 1947, respectivamente. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, tornou-se um estudioso 

do sul de Mato Grosso – a então Canaã do Oeste . Suas análises e conhecimento acerca de estudos sobre o Brasil, o 

diálogo que estabelece com teóricos de sua época, as questões interpretativas sobre a história, geografia, economia, 

política, sociologia e, sobretudo, sobre a educação permitem afirmar que Silva foi um historiador autodidata. 

O contexto do pós-segunda guerra, marcado pela crise já apontada anteriormente, emprestou um tom fortemente 

preconceituoso, notório em toda a obra de Silva que sugere propostas da eugenia para a transformação racial. Isto, por 

sua vez, vai influenciar suas análises acerca dos problemas da fronteira, de sua concepção de homem e de proposta 

educacional para essa região. 

Incorporando o pensamento liberal, na avaliação de Silva o ensino era o problema por excelência da fronteira de 

Mato Grosso com o Paraguai. Para ele a educação era um instrumento poderoso, capaz de resolver os problemas 

daquela região, inclusive o de nacionalização: “(...) não permitamos que se abandone o problema do povoamento do 

solo, da educação do homem, que ali se encontre e que para ali venha, e da conseqüente nacionalização da fronteira. 

Educado o homem fará o restante” (Silva, 1989). 

Para o autor as características regionais deveriam ser eliminadas em favor do nacional. Defende a implantação de 

escolas agrícolas, e até mesmo de reformatórios, para instituir na população o “amor pelo trabalho”. Além da defesa do 

nacionalismo, a xenofobia aparece com muita freqüência em sua obra, pois se faz notório o preconceito etnocêntrico 

contra os paraguaios e gaúchos situados na fronteira sul do Estado. O autor sustenta a idéia de apuramento de raças 

sendo comum a utilização de expressões como laboratório humano, arianismo, transfusão de sangue novo, 
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demonstrando que a influência da eugenia, ideologia defendida à época, era proposta deste autor para melhoria da 

“raça”. Na verdade, os hábitos e costumes dos trabalhadores eram um problema para Silva, que via neles um 

impedimento à racionalização do trabalho. O hábito de tomar tereré durante o trabalho, as músicas, danças, bailes, tão 

comuns para essa população trabalhadora, incomodavam Melo e Silva. Em sua opinião, somente um trabalho 

sistemático, através de uma severa disciplina poderia corrigir os maus hábitos adquiridos por essa população. Para 

Silva,  era preciso dar atenção especial à educação desses “mestiços”, eliminando seus costumes. Para ele, os hábitos do 

trabalhador não eram condizentes com o trabalho racional, realizado com muita ordem e sem perda de tempo.  

Silva acredita que só a educação pode modificar os costumes da fronteira inserindo, inclusive, outro tipo de 

trabalho na região: somente a agricultura poderia fixar o homem na terra defendendo-a de invasores. Para tanto, o autor 

sugere a introdução do homem branco na região, sobretudo o nordestino, elemento que possui mesclas de sangue 

nórdico e açoriano. Para ele, urgia também a vinda do colono europeu para a fronteira, a fim de introduzir “sangue 

novo” numa terra tão carente de “transfusão”. Verificamos que Melo e Silva incorpora as teorias raciais de Oliveira 

Vianna ao sugerir a introdução de novos trabalhadores, sobretudo, nordestinos de raça nórdica. Para ele os primeiros 

colonizadores do sul de Mato Grosso tinham saído: “(...) da oficina franciscana, onde se forjara o sentimento da 

nacionalidade; daquele laboratório humano, onde se retemperara, por processos excelentes, o caráter brasileiro, sairia 

um novo homem, apto para novas lutas e para novas conquistas.” 

Silva também sugere disciplina rígida; até meios coercitivos deveriam ser utilizados (1989, p.74). A educação 

moral também deveria ser introduzida no próprio trabalho através da disciplina imposta pelo capitalista ou pelo 

exemplo e contato com o migrante de “sangue mais puro” e acostumado ao trabalho racionalizado. 

 Para as gerações vindouras Silva propõe a escolarização. Sugere a criação de escolas profissionais e agrícolas 

para evitar a perdição da infância que se entregava ao vício e à ociosidade, pois, para ele, “sem aprendizagem não 

haverá trabalho organizado”(Silva, 1989, p.118). O “amor pelo trabalho” deveria ser desenvolvido através de escolas 

apropriadas para esse fim, como institutos agrícolas, campos experimentais e até mesmo reformatórios para os mais 

desajustados (Silva, 1989, p.136) Mas sem educação moral tudo vai à mingua. Nas escolas, sem exceção, a educação 

moral de tipo cristã deveria ser inserida, força poderosa para conduzir a criança ao trabalho organizado. Os missionários 

realizariam  a “prática do humanismo econômico”, para frenar o capitalismo ou, melhor explicando, para colocá-lo a 

serviço da humanidade. Algo como “o termo médio entre as idéias de Marx e as de Smith” (Silva, 1989, p. 146). Aqui  

podemos verificar que a  discussão sobre a moral religiosa nas escolas foi realizada mais amplamente por setores mais 

conservadores da burguesia, ligados à Igreja Católica. Observamos, também que no momento em que a discussão sobre 

o nacionalismo vai se radicalizar, aparecem propostas de introduzir nas escolas a moral católica como necessidade 

nacional. A intenção de Silva de difundir o “humanismo econômico” –  vinculado à moral cristã -  estava nas idéias já 

defendidas entre os intelectuais ligados à Igreja.  

E se para Silva a diversidade da população era um “problema”, empecilho para o trabalho organizado e a 

nacionalização daquele território, então, como aderir à proposta que defendia o respeito aos interesses regionais? 

Ademais, em sua época, a ditadura Vargas foi pródiga nas tentativas de eliminação das “diferenças”. Sabemos que as 

escolas estrangeiras, por exemplo, foram proibidas de funcionar e ensinar outra língua que não fosse a portuguesa.  

A receita de Silva para salvar a região viria, antes de tudo, do trabalho e da educação. Além disso, a substituição 

dos trabalhadores locais por elementos  eugênicos seria uma forma de transformar a região em “fronteiras vivas”.  “O 

nosso rumo, diz Silva, é trabalhar a construção de uma nova ordem social, num ângulo dos mais recuados da nossa 

pátria”. 

Sabemos que Silva é expressão de um movimento maior que se deu em todo o Brasil e que não se deu de 

maneira uniforme, pois vamos encontrar várias matizes no pensamento nacionalista. Contudo, coloca-se a seguinte 
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questão: até que ponto a questão nacional, ou seja, a preocupação com a nacionalização da fronteira e as políticas 

implantadas para efetiva-la conseguiram alterar a realidade educacional local? Se verificarmos que ainda nesse período 

a economia girava em torno das atividades rurais e que nem mesmo a forte corrente nacionalista conseguiu expulsar ou 

substituir os trabalhadores estrangeiros por nacionais, conforme a legislação, podemos afirmar que ainda no âmbito do 

trabalho pouco ou quase nada se modificou. 

Na década de 1940, período em que Ponta Porã havia se transformado em território federal, o Governador desse 

território, num relatório dirigido ao presidente da República, constatava inúmeras deficiências acerca da educação na 

fronteira, no período anterior à sua administração. A situação do ensino, a seu ver, era caótica. A população 

escolarizável (crianças de 7 a 14 anos) era estimada em 16.000. Desse número, apenas 1.800 crianças freqüentavam as 

escolas, isto é, pouco mais de 10%. O levantamento de sua administração diagnosticou, naquele período, os seguintes 

problemas : descaso do Estado no que se refere ao acompanhamento das atividades escolares, falta de organização na 

escrituração escolar, inexistência de método pedagógico, salas heterogêneas com superlotação de alunos, falta de livros, 

classes misturadas com alunos de vários graus, prédios impróprios, falta de mobiliário como carteiras, etc. A maior 

dificuldade em difundir a educação, segundo ele, estava  na dispersão da população que se encontrava na atividade 

extrativa do mate (MATO GROSSO, 194-) 

As estatísticas sobre a escolarização no período apontam para uma alteração pouco significativa. Se em 1920 

cerca de 70% da população dessa região era analfabeta, em 1940 esse número baixa para 62% (BIANCHINI, 2000, 

215-222). Observa-se que, em 20 anos, muito pouco se fez. Não muito diferente era a média nacional: o número de 

analfabetos girava em torno de 56%. A taxa de escolarização nacional já era um pouco maior, em torno de 21%, ou seja, 

o dobro (LOURENÇO FILHO apud ROMANELLI, 1994). 

Mesmo sabendo que o movimento nacionalista foi significativo no plano do discurso e de algumas políticas, 

essas primeiras indagações e dados reforçam as conclusões de Brito que aponta que, necessariamente, a questão 

nacional não foi motivo de alteração da realidade educacional: 

 
Não existiam condições materiais, contudo, para que tais objetivos fossem alcançados: o Estado, em 
todos os seus níveis, estabelecera como sua prioridade neste momento o equilíbrio das finanças 
públicas, visando combater os efeitos que a crise de 29 trouxera aos cofres públicos. Mesmo com um 
emprego significativo — em termos relativos o ensino estava entre as três maiores despesas públicas 
— o estado de Mato Grosso não tinha condições de fazer frente às despesas necessárias a manutenção 
e consolidação de seus sistemas de ensino. Assim, a constituição de uma rede de ensino encontraria 
sérios obstáculos para efetuar-se, principalmente em função da precariedade da vida rural, espaço 
onde se encontrava a maior parte da população mato-grossense. Isso tornava difícil deslocar 
professores para estas escolas, era ainda mais complicado fiscalizá-los e as próprias famílias dos 
alunos, como aparecem em alguns relatos do período, consideravam desnecessária, para sua 
sobrevivência, a freqüência aos bancos escolares (BRITO, 2001, p.16) 

 

 Ainda segundo Brito (2001), mesmo considerando as especificidades de Mato Grosso, estado fronteiriço, e do 

discurso dando ênfase no problema nacional, não há efetivamente “uma escola equalitativamente diferente”. 

 Dessa forma, afirmamos que, de uma maneira geral, enquanto não houvesse mudanças efetivas na exploração 

econômica da região, no período em referência, não conseguimos verificar grandes mudanças na educação da fronteira. 

 

Referências Bibliográficas 

BIANCHINI, Odaléa da Conceição Deniz. A Companhia Matte Larangeira e a ocupação da terra do Sul de Mato 
Grosso ( 1880 – 1940 ).Campo Grande: Editora da UFMS, 2000. 
BRITO. Silvia Helena Andrade. Considerações sobre nacionalismo e educação: o caso de Mato Grosso (1937-1945) 
Anais...V Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, Transformações do 
capitalismo do Mundo do Trabalho e da Educação. Campinas, 200 

5 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

6 

                                                

CENTENO, Carla Villamaina. A educação do trabalhador nos ervais de Mato Grosso (1870-1930): crítica da 
historiografia regional, de suas concepções de trabalho, história e cultura. Campo Grande, 2000. Dissertação (Mestrado 
em Educação) –Centro de Ciências Humanas e Sociais, UFMS.  
HOBSBAWN, Eric. A era dos impérios ( 1875-1914 ). 3.ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1988. 
LIMA, Astúrio Monteiro. Mato Grosso de outros tempos : pioneiros e heróis. São Paulo: Soma, 1978. 
MATO GROSSO. Mensagem dirigida pelo exm. Sr. Dr. Joaquim da Costa Marques. Presidente do  á Assembléa 
Legislativa ao installar-se a 2ª sessão ordinaria da 9ª legislatura em 13 de Maio de 1913. Cuyabá : Typ. Official, 
1913. 
______.Relatório apresentado ao exmo.Snr. Inspetor escolar do Municipio de Ponta Porã ao encerrar-se o anno 
lectivo de 1916 pelo professor da Escola da Povoação de Lagunita. Lagunita, 1916. (manuscrito). 
______.Relatório apresentado ao exmo. Sr. Presidente da República, pelo Governador D. José Alves de 
Albuquerque. 1944-1945-1946 – Território Federal de Ponta Porã ( Extinto ). [ s.l.s.n. ] [ 194-]. 
NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EDUSP, 1974. 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História educação no Brasil Petrópolis: Vozes, 1994. 
SAVIANI. Dermeval. Análise crítica da organização escolar brasileira através da leis 5.540/68 e 5.692/71. In: 
GARCIA, W.F.(org). Educação brasileira contemporânea: organização e funcionamento.São Paulo: MacGraw-Hill 
do Brasil, 1976. 
SILVA, José de Mello e. Canaã do oeste ( Sul de Mato Grosso) Campo Grande: [s.n.],1989. 
______. Fronteiras guaranis. ( com um estudo sobre o idioma guarani, ou ava-ñe-ê ). São Paulo: Imprensa Metodista., 
1939 
VALENTE, Ana Lúcia E. F. Quando as diferenças são um “problema”? Trabalho apresentado na 22ª.Reunião Anual 
da ANPED, 1999. 

 
  Pesquisa financiada pela Fundação Manoel de Barros/ MS  
i  CENTENO. Carla V. A educação do trabalhador nos ervais de Mato Grosso: crítica da historiografia 
regional, de suas concepções de trabalho, história e cultura.(1870-1930). Campo Grande, 2000 – Dissertação – 
Mestrado em Educação – Centro de Ciências Humanas e Sociais, UFMS. 
2  No conhecido Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, documento que expressa 
emblematicamente um momento de grande agitação política e educacional dos anos 1930, (já iniciado nos anos 1920 
pelas reformas educacionais empreendidas pelos estados da federação) esse ideário também está presente. 
  A lei de nacionalização de mão-de-obra, no começo dos anos 30, exigia que 2/3 dela fosse nacional. 


