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Resumo: Neste estudo evidenciamos os vestígios da ação educativa das Escolas Paroquiais
Franciscanas no Sudeste Goiano no que diz respeito à formação das educadoras nos primeiros
anos de criação e funcionamento destas instituições (1944-1963). A orientação didáticopedagógica, bem como a superação das dificuldades, estruturava-se por meio da constituição
de uma metodologia própria, adaptada às circunstâncias e ao meio onde as ações educativas se
realizavam. Dentre as iniciativas de formação empreendidas pelas Irmãs Franciscanas de
Allegany está a criação do Instituto Franciscano de Professoras, que resultou na composição
de um acervo de obras, fontes e instruções destinadas à preparação do quadro interno de
educadoras e evangelizadoras em Goiás.
Palavras-chave: Educação Católica. Cultura Pedagógica. Instituições Escolares.

Abstract: In this study we demonstrate the traces of the educational action of the Franciscan
Parochial Schools in the Southeast of the state of Goiás in relation to the formation of the
teachers in the first years of the creation and functioning of these institutions (1944-1963).
The didactical and pedagogical orientation, as well as the overcoming of the difficulties, were
structured by means of the development of their own methodology which was adapted to the
circumstances and to the context where the educational actions took place. Amongst the
initiatives of the teacher formation accomplished by the Franciscan Sisters of Allegany is the
creation of the Franciscan Teachers Institute, which resulted in a great production of works,
resources and instruction destined to the preparation of the internal board of teachers and
missionaries in Goiás.
Keywords: Catholic Education; Pedagogical Culture; School Institutions.
O contexto e origem do projeto formativo e missionário franciscano

A educação franciscana e a formação de educadoras para atuarem nas escolas
paroquiais precisam ser compreendidas imbricadas dentro de um contexto e de um mesmo
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projeto indissociado, qual seja, a instalação e a consolidação da obra missionária franciscana
em Goiás.
O período (1944 a 1963), que compreende a fase de chegada dos frades franciscanos
(1944), das Irmãs Franciscanas (1946), da criação e estruturação das primeiras escolas
paroquiais em Goiás (a partir de 1945), insere-se no intervalo do grande período (de 1922 a
1963). Azzi & Klaus (2008) considera este período como um momento no qual a Igreja
Católica no Brasil passou por um processo marcado por contradições e redefinições na forma
de atuar e intervir na sociedade brasileira, na perspectiva de instaurar uma nação cristã,
servindo-se da romanização e da sacralização. Esses autores apontam o ano de 1922 como o
início do movimento restaurador da igreja católica, a organização dos intelectuais católicos,
dentre outras estratégias que definiram uma nova etapa do catolicismo que tem como marco
de chegada destas metas de evangelização a abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II em
1962. Consideram, portanto, que “neste período são criadas novas condições para a presença
católica no Brasil e favorecem mudanças no campo religioso” (AZZI; KLAUS, 2008, p.7).
Em concordância com os mesmos argumentos, Sanchis (1985), por sua vez, assim se
expressa sobre os conflitos entre a Igreja e Estado republicano:
O papel auto-atribuído do Estado é o de grande racionalizador da sociedade
moderna. Tanto em termos de eficiência econômica quanto na esfera ampla
de segurança, isto é, do estabelecimento, legitimação e reprodução (ampliada
ou não) das relações sociais, e, enfim, da socialização dos indivíduos
(“educação”). E a tendência do Estado moderno é de reivindicar, nesses
terrenos, um monopólio. Face a esse monopólio da razão, encarnado no
Estado, a Igreja se autodefine como representando o pólo da transcendência,
do Sagrado (SANCHIS, 1985, p. 275).

Este é o terreno do qual parte o apelo do Arcebispo Dom Emanuel2, dirigido aos
franciscanos americanos na década de 1940, com a finalidade de conquistar pastores para o
seu rebanho. A Ordem Franciscana em Goiás iria colaborar com estas estratégias, porém, ao
assumir as paróquias, escolas e hospitais, imprimiria as singularidades próprias da sua forma
de conceber e atuar nas diversas frentes do trabalho missionário, sob a égide da mística
missionária franciscana.
Dom Emmanuel sempre incentivou a criação de escolas paroquiais, nas
diversas paróquias de sua diocese. Aprendeu a dar valor a essas escolas com
os americanos, pois, nos Estados Unidos, juntamente com a instalação de
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Dom Emanuel Gomes de Oliveira foi o 9º bispo goiano e o primeiro Arcebispo da Arquidiocese de Goiás, em
16 de abril de 1933.
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uma paróquia, costumam construir a casa paroquial e, ao lado, a escola
paroquial (MENEZES, 2001, p. 99)3

Na leitura de alguns historiadores da Igreja no Brasil, diante da instalação do ensino
“neutro” ou seja, com o fim do padroado e da instituição de escolas laicas, tornou-se
imperativo que a Igreja lançasse algumas estratégias para a manutenção de seu espaço e poder
institucional. O movimento de renovação da Igreja iria se projetar nas primeiras décadas do
século XX, ainda sob os cânones do Concílio Vaticano I. Para tanto, os bispados, na gestão de
seus empreendimentos pastorais nas dioceses e prelazias, recorreram à colaboração de ordens
ou institutos religiosos, vindos inclusive de outros países, na condição de missionários. Na
maioria dos casos estas ordens religiosas eram incentivadas a fundarem instituições religiosas
e educacionais. Isso confirma o empreendimento do bispo goiano Dom Emmanuel em
arregimentar novos missionários para o seu prelado, face à escassez de padres seculares para
esse trabalho de difusão da Igreja.
No contexto do projeto missionário franciscano em Goiás, duas ordens vindas dos
Estados Unidos foram responsáveis pela implantação e a organização das Escolas Paroquiais
Franciscanas: os frades menores, enviados pela Província do Santíssimo de Jesus de Nova
York e as irmãs franciscanas da Província de Allegany.
Wyse (1989) sinaliza o ideal franciscano de evangelizar atuando no campo da
educação, manifesto desde o início da missão:
Tanto na sua correspondência, quanto na sua primeira visita no final de 44,
Padre Campbell mostrou grande interesse em promover escolas paroquiais.
Impelidos pelo enorme desafio da evangelização nos vastos territórios a eles
confiados, e olhando para os outros gigantescos campos que constantemente
vinham sendo oferecidos ao seu zelo. [...]
No entender dos frades – eles mesmos fruto de escolas católicas, desde os
dias do ABC – o melhor instrumento para firmar o lugar da religião nos lares
de nas famílias sob seus cuidados, haveria de ser a escola paroquial. Esse
modo de pensar dos frades achou forte apoio no pensamento do Provincial,
educador que era (WYSE, 1989, p. 85).

Esse propósito instigou os frades americanos, depois de se estabelecerem no estado, a
recorrerem às Irmãs Franciscanas de Allegany (no Estado de Nova Iorque) “com a finalidade
expressa de dirigir escolas primárias ligadas às paróquias franciscanas em Goiás”, (WYSE,
1989, p. 87), no que foram atendidos com a vinda da Congregação para o Brasil na segunda
metade da década de quarenta (entre 1946 e 1947).
3

Fragmento do livro “Dom Emanuel Gomes de Oliveira, o arcebispo da instrução”, publicado pela AGEPEL,
Goiânia em 2001, no qual consta o empreendimento deste arcebispo na instalação do Comissariado Francisco em
Goiás na década de 1940.
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Em Alves, Oliveira & Tavares (2003, p. 30)4 há o relato de uma irmã ao chegar em
Goiás para trabalhar em educação junto aos frades franciscanos:
[...] há grandes necessidades de escola primárias no Brasil, especialmente para
meninos, a maioria que está nas ruas vivendo sem nada somente com o que recebem
ali. [...] Foram de trem para Pires do Rio [...] a Igreja e o Colégio ainda estavam em
construção [...] ‘Ninguém poderia subestimar o trabalho que tem de ser feito no
Brasil. Imagino que o futuro da Igreja na América do Sul depende grandemente
disto, o estado de carência é inacreditável’.

Noutro momento do relato a mesma irmã descreve o início do funcionamento do
Colégio em Pires do Rio5, em 1946 explicando que “[...] Todas as manhãs o trem pegava os
alunos da zona rural, ao longo da estrada de ferro, para levá-los à escola. Alguns com 14 anos,
nunca tinham freqüentado uma escola, mal sabiam segurar um lápis” (ALVES; OLIVEIRA;
TAVARES, 2003, p. 30). É neste processo, permeado por inúmeras dificuldades, que se
consolida a ação educacional dos franciscanos em terras goianas, em particular no sudeste do
Estado.
Este era o desenho do contexto onde as irmãs iriam atuar e construir a sua obra
catequética e educativa. Logo nos primeiros momentos os contrastes já se faziam visíveis.
Além das dificuldades próprias da adaptação em um novo lugar, as primeiras irmãs estariam
expostas a situações inusitadas. Descobrir e dominar esse espaço, transpor as dificuldades,
seriam preciso para que se cumprissem os fins e objetivos do projeto missionário
franciscanos. No caso das Irmãs, contariam com o apoio dos Frades no favorecimento das
instalações e na abertura dos caminhos, pois assumiram as paróquias antes delas.
Na medida em que os frades fechavam acordo com os prelados para assumirem
paróquias, de imediato já era providenciada a estrutura mínima para que as ações educativas
também fossem iniciadas. As distinções de cursos e modalidades de instrução oferecidas
variavam de acordo com as maiores demandas do lugar, conforme pode ser observado no
quadro a seguir, em que se demonstra um verdadeiro predomínio da escolarização franciscana
nas diferentes regiões do Estado.

4

Equipe responsável pelo primeiro documentário biográfico da trajetória das Irmãs Franciscanas de Allegany no
Brasil: ALVES, Cleusa, OLIVEIRA, Guiomar & TAVARES, das Graças, (orgs.) Amor, Serviço, Doação –
Irmãs Franciscanas de Allegany Brasil. Goiânia, GO: Deescubra, 2003.
5
A instalação da congregação em Pires do Rio é considerada pelas irmãs franciscanas de Allegany como a
‘missão-mãe’ no Brasil, a partir da qual a ordem se expandiu para outras localidades de Goiás e para outros
estados nas décadas posteriores.
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Instituições escolares mantidas pelos franciscanos: localidade e ano de criação
Cidade6
Anápolis
Araguacema

Instituição Escolar
Escola Primária, Ginásio São Francisco, Curso
Normal
Escola Primária, Ginásio e Normal

Brasília-DF
Catalão
Ceres

Escola Primária e Ginásio
Ginásio e Escola Primária
Escola Primária, Ginásio e Normal

Cristalândia

Escola Primária, Ginásio e Normal

Goiandira

Escola Primária Santa Maria Goretti e Ginásio
Dom Emanuel
Escola Primária, Ginásio e Normal.
Escola Primária, Escola Primária Noturna e
Ginásio
Escola Primária

Pires do Rio
Porangatu
São Miguel do
Araguaia.

Fundação
1945/1946/ 1948
1960/1962/
1968/1969
1961
1944/1949
1947/1950/
1951/1952
1957/1958/
1959/1964
1948/1950/ 1952
1946/1949
1958/1959/ 1967
1962/1971

Quadro 2 - Instituições escolares mantidas pelos franciscanos: localidade e ano de criação
Fonte: Arquivos da Província do Ssmo. Nome de Jesus no Brasil/Anápolis-GO/2005

Com base no demonstrativo deste quadro, houve uma mobilidade nas datas de
instalação das escolas e cursos ofertados, no que se refere ao início dos trabalhos catequéticos
e educativos nas diferentes localidades. Isso se explica pelo formato de implantação destas
escolas pelos frades. O caráter de urgência com que as diferentes ações de catequese e
instrução eram instaladas nas paróquias, em geral, ocasionou o registro de várias datas que
marcavam a existência da Escola Paroquial tão logo os frades assumissem uma paróquia ou
alguma prelazia. Inicialmente localizada em espaços alugados, adaptados ou improvisados,
contando, inclusive, com o apoio de autoridades e pessoas locais, as atividades educativas e
catequéticas eram iniciadas. Na medida em que eram criadas melhores condições para serem
instaladas em espaços definitivos, adequados ao funcionamento escolar, registrava-se uma
data para demarcar uma nova fase da presença institucional da obra missionária franciscana.
Este esforço de criação das salas de aula torna-se o embrião das escolas paroquiais.
Semelhante processo é verificado com a chegada das irmãs franciscanas de Allegany que, ao
assumirem as escolas, imprimem novos traços, definem novas direções à instituição escolar,
orientando-a para a ação catequética e educativa. Enquanto um frade assumia a direção e
administração da escola, as irmãs se ocupavam da direção do ensino.
6

Nesta época o território goiano ainda não tinha sido dividido para a criação do Estado do Tocantins, criado por
ato institucional em 05 de outubro de 1988.

Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.86-108

A educação franciscana e a formação de educadoras

91

As Irmãs Franciscanas de Allegany, sempre perto de nossa Província e
sempre ansiosas para trabalhar onde há o trabalho dos frades, veio à nossa
missão em menos de dois anos após ter sido fundada. O que elas ajudaram a
realizar nesta terra primitiva, muitas vezes no rosto de sofrimento
indescritível, está além do poder das palavras. Mas o fato é sólido, que está
aqui presente uma parte integrante do seu enorme compromisso. Seu
trabalho aqui com os frades é a continuação do que vem acontecendo nos
E.U.A, acredito, há quase um século. (ANAIS DA PROVÍNCIA, vol. XI –
1954, p. 72).

O que havia em comum, em todas as paróquias franciscanas em Goiás, era o
procedimento adotado pelos frades de organizar as aulas de catecismo às crianças,
aproveitando-se de espaços vinculados à sacristia ou ao convento. Quando isso não era
possível, recorriam-se à alternativa de alugar algum cômodo particular próximo, em
determinados casos armazém ou loja desativada, para ali instalarem as aulas catequéticas e de
instrução das primeiras letras. Seguindo este formato, poder-se-ia dizer que as escolas
paroquiais, embora inspiradas no formato americano, desde a sua origem, passavam por
adaptações e ajustes, conforme as circunstâncias encontradas pelos frades em cada paróquia.
De imediato as ordens franciscanas perceberam que os desafios da missão seriam
gigantescos, pois, além da precariedade verificada nas condições estruturais, de comunicação
e acesso às localidades; o contingente de analfabetos era enorme; poucas pessoas dispunham
de instrução adequada para atuar no ensino primário, ou seja, a quantidade de normalistas
habilitadas para a docência era incipiente diante da demanda.
Um dado interessante, considerado o discurso da escassez de recursos e as condições
precárias de cada localidade, é a relativa rapidez com que as obras físicas eram erguidas e
colocadas em funcionamento. Num espaço inferior a cinco anos, a contar da chegada das duas
congregações no Brasil, a maioria das edificações foi feita e posta em funcionamento,
principalmente no que se refere às escolas paroquiais. O mesmo se verifica em relação às
igrejas e conventos. Havia uma urgência em criar as condições mínimas para o funcionamento
da missão franciscana e abrigar dignamente os representantes das ordens.
Quanto à manutenção das escolas, há um dado comum no sudeste goiano. As escolas
paroquiais funcionaram com subvenção particular (as famílias pagam), com apoio financeiro
da ordem franciscana, vindo dos E.U.A. e o provimento de recursos públicos do Estado e dos
municípios, mediante acordos e solicitações.

A colaboração financeira de entidades

religiosas, amigos e pessoas físicas americanas, não só no início das missões, mas durante
longo período nas décadas posteriores, foi fundamental para que o trabalho franciscano
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lograsse êxito no Brasil. Em alguns registros há referências dos frades e irmãs sobre essa
contribuição sistemática de beneméritos americanos sem a qual, a estrutura criada para a
manutenção e ampliação das diversas frentes de atuação missionária ficaria comprometida e
limitada.

Foto 1 – Casa dos primeiros frades em Pires do Rio
Fonte: Museu Ferroviário de Pires do Rio

Nesse contexto, os frades, tendo instalado as paróquias, os conventos e escolas nas
sedes de comarcas (Catalão, Pires do Rio e Anápolis), estendiam a todas as localidades o
atendimento pastoral e espiritual, vencendo longas jornadas a cada visita realizada. A
diversidade de lugares e as distâncias percorridas tornavam os frades dependentes do apoio de
pessoas dispostas a acompanhá-los e quase sempre ajudá-los nas atividades catequéticas e
missionárias. Conforme encontrei em diferentes relatos, o planejamento e a execução de uma
viagem dos frades para determinada região, capela ou distrito não se realizava de forma
simples, por vezes duravam semanas, dependendo do percurso a ser atendido. Pelo exposto, a
regularidade do atendimento espiritual às comunidades variava de acordo com as distâncias e
as condições de acesso. Em alguns casos, a presença do frade ficava limitada a uma ou duas
vezes ao ano, enquanto em outras já se realizava com frequência mensal ou bimestral. Nas
sedes das paróquias e nas capelas mais próximas, o atendimento paroquial se fazia diário ou
semanal, o mesmo ocorrendo em relação ao acompanhamento do ensino religioso nas escolas
públicas.
Em 1945, após um ano da chegada dos primeiros frades em Goiás, o insistente apelo
para que as Irmãs Franciscanas de Alleganay fossem enviadas para colaborar com o seu
trabalho evangelizador e missionário foi discutido entre os principais representantes das duas
Congregações, no Brasil e nos Estados Unidos.
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Senti desde o início que Irmãs seriam indispensáveis na realização do
trabalho aqui, mas eu propositadamente deixe ir por um ano, a fim de ter
certeza de que eu deveria ver as coisas em sua verdadeira luz. - E o
indispensável no começo é agora uma necessidade absoluta. Eu não acredito
que estou a exagerar quando digo que precisamos das irmãs como nós
precisamos urgentemente de sacerdotes. Quando o Padre Provincial esteve
aqui recentemente, falei sobre o assunto com ele longamente, e ele está de
pleno acordo (CARTA 1 de 16/02/1945).

As possibilidades de expansão e crescimento da ordem franciscana foram
mencionadas de forma persuasiva para que a missão feminina fosse instalada, com o apoio
dos Frades Menores. Goiás constituía em um Estado promissor para os desígnios da fé
Católica. Além de um vasto campo de trabalho, havia, ainda, as expectativas com relação ao
que se poderia fazer em termos institucionais: formalizar a presença e a existência dos
Franciscanos aqui através da criação de um novo Comissariado, de uma nova Congregação.
Os filhos e filhas de São Francisco encontravam as possibilidades concretas de fincar suas
raízes no “Coração do Brasil”, ramificar suas instituições-filhas, orientadas e subsidiadas pela
instituição-mãe nos Estados Unidos. Esta premissa é válida para ambas as Ordens – Frades e
Irmãs – Franciscanas.
Observa-se que o intento de educar para manter a fé católica se impõe na obra
missionária. Ancorada na experiência das Irmãs pela atuação no campo missionário em outros
países, a resposta oficial retornaria de Allegany num tom otimista e seriamente comprometido
com o alcance e a exigência do trabalho e da vida missionária:
Nossas conselheiras foram unânimes em aceitar o trabalho missionário no
Brasil. Nós colocamos a nossa confiança em Deus, sabendo que ele vai
fornecer as Irmãs e irá inspirar-me para enviar as mais acertadas. Estaremos
prontas para fevereiro de 1946.
Sugerimos o envio de cerca de quatro Irmãs para iniciar os trabalhos – duas
poderiam viver em cada escola para o presente. Gradualmente, podemos
aumentar os números. Vou fazer as condições bastante claras para as que
estão indo. No entanto, eu não tenho medo. A maioria de nossas irmãs é
realmente desprovida de apego material. Uma teria que ver só seu trabalho
na Jamaica para ser convencida disso. Deus tem algo muito especial para o
tipo certo de missionário (CARTA 2 – 30/03/1945).

A mística franciscana seria compreendida e assimilada como o espaço da possibilidade
de atuação missionária, atravessada por sacrifícios, dificuldades e superação. A construção de
um novo céu e uma nova terra exigiria que os frades e as irmãs assumissem o desafio de
desbravar novas culturas em nome da fé.

Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.86-108

94

Aparecida Maria Almeida Barros

Uma das necessidades Católicas urgentes aqui são as escolas primárias. Em
cada cidade tem uma escola pública primária de uma espécie, e há muitas
pequenas escolas privadas. Mas a religião não é ensinada em qualquer uma
delas - ou se é, é muito superficial. Os pais, naturalmente, são incapazes de
ensinar a seus filhos, e são seguidos pelo mau exemplo (CARTA 1 de
16/02/1945).

As famílias goianas tinham suas práticas e cultos religiosos vivenciados com ou apesar
da ausência dos representantes da Igreja Católica. Ao abordar a forma como se caracterizava a
chamada religiosidade popular, Azzi & Klaus (2008) explicita como estes cultos eram
conservados entre as populações brasileiras, desde a época colonial:
É bastante comum, sobretudo em cidades do interior, ver imagens ou
estampas de santos colocadas nas paredes das casas para serem objetos de
veneração. Nas residências de maior posse, um pequeno nicho ou ordário7 de
madeira abriga a estátua de um ou mais santos de devoção popular. Nas
fazendas e engenhos era costume destinar um quarto especial para esse culto,
ou mesmo construir uma capelinha dedicada ao padroeiro (AZZI; KLAUS,
2008, p. 639).

Principalmente nas cidades do sudeste8, os missionários franciscanos, aqui
encontraram fortes e marcantes manifestações do culto aos Santos, principalmente em festas
como a do Divino Espírito Santo, acompanhada pelas folias de reis e a devoção a Nossa
Senhora do Rosário. Esta última cultuada pelos negros e descendentes, cuja maior expressão
está na apresentação do congado, como forma de louvar e bendizer a Santa do Rosário dos
Pretos. Uma acepção clara de um catolicismo enraizado na cultura local e regional, com
marcas originárias da cultura religiosa luso-brasileira. No dizer de Freyre (1984, p. 225),
“impossível conceber-se um cristianismo português ou luso-brasileiro sem essa intimidade
entre o devoto e o santo”. O catolicismo luso-brasileiro se tornou uma manifestação da cultura
brasileira. Em geral essas práticas tendem a ser cultivadas com mais vigor nas localidades do
interior do Brasil, entre as populações rurais e menos letradas.
Uma das notas características do movimento pela implantação do
catolicismo romanizado no país foi o esforço de impor, em áreas
anteriormente dominadas pela cultura lusitana, os novos valores importados
da cultura européia. A romanização do catolicismo constitui, nesse sentido,
apenas um aspecto de um fenômeno mais amplo, ou seja, o processo de
7

O registro de ordário foi mantido tal com se encontra na obra de Azzi, mas no contexto deste fragmento
imagino que seja oratório.
8
As cidades de Catalão, Goiandira e Pires do Rio têm em comum a tradição secular de celebrar a festa de Nossa
Senhora do Rosário, no mês de outubro, com a apresentação das Congadas, um sincretismo religioso entre o
culto católico e as tradições africanas que tiveram origem com os escravos.
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europeização da própria cultura luso-brasileira (AZZI; KLAUS, 2008, p.
407).

A introdução de ritos institucionalizados pela Igreja Católica, não retira dos fiéis a
adesão à fé popular como a participação em procissões e a veneração dos santos, mas é
acrescida por outros elementos do ofício religioso, tais como a celebração da missa, a
pregação da palavra e o cumprimento dos sacramentos e mandamentos da Igreja.
As crianças frequentes à escola e à catequese eram instruídas a ressignificarem suas
práticas religiosas, difundindo-as junto às suas famílias. Há diversas manifestações religiosas
que os missionários somente vão conhecer aqui em Goiás, pois não encontram, em princípio,
correspondentes com algumas cerimônias americanas.
A composição de um quadro misto: catequese e educação definem o ideário educativo
franciscano
No que diz respeito às vocações tão necessárias para a Igreja no Brasil,
nossas escolas paroquiais são os canteiros sobrenaturais para o despertar
das vocações sacerdotais e religiosas. A maioria dos alunos do Seminário
Seráfico é formada nas nossas escolas paroquiais. Considerando que a
arquidiocese de Goiás, foi obrigada a encontrar um pré-seminário para
preparar as perspectivas para seu provável Seminário Menor todas as
nossas escolas paroquiais podem ser consideradas pré-seminários
(ANAIS DA PROVÍNCIA, vol. XVII, s/d, p. 89 a 92).

A alusão à escola paroquial como sendo um espaço de instrução e de entronização dos
alunos na fé católica (pré-seminários), mostra o quanto a catequese e a educação estariam de
tal modo entrelaçadas que a própria instituição escolar se constitui em espaço da iniciação dos
futuros frades e irmãos franciscanos. Esta convicção de que as Escolas Paroquiais seriam
instrumentos de irradiação da obra missionária se manteve ao longo das primeiras décadas
com forte orientação catequética, traduzida no direcionamento dos alunos para a participação
do culto e dos rituais litúrgicos em geral.
A instrução primária, principalmente, era requerida porque na maioria dos casos, o
contingente de alunos das aulas catequéticas também necessitava da alfabetização e da
instrução formal, o que para muitos significava algo inacessível à época. Essa seria, por assim
dizer, uma das frentes de atuação dos franciscanos no plano catequético e educacional:
instruir para catequizar.
Todos assediam os padres, ao mesmo tempo de todos os ângulos, todos
fazendo mil e uma perguntas ao mesmo tempo: “Padres, onde está minha
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sala de aula? Quem é meu professor? Em que tempo a escola vai começar?
Que livros que eu tenho que comprar? Padre, meus filhos não podem vir até
a próxima semana. Haverá ainda espaço para eles? [...]” (ANAIS DA
PROVÍNCIA, vol. VI, n. 1, julho 1947, p. 160).

Em virtude das demandas do trabalho missionário e das dificuldades para importar
novos membros americanos, os franciscanos tinham, diante de si, o desafio de conquistar
novos vocacionados que, após a formação nos seminários, seriam, em potencial, o sustento da
obra missionária em curso. Ao consultar os livros de matrícula das escolas paroquiais, algo
que chamou a atenção foi a presença de crianças matriculadas no ensino primário e nos cursos
ginasiais, as quais, pela filiação e a identificação nominal, descobri tratar-se de futuros frades
e até bispos brasileiros que ingressaram na ordem franciscana depois de adultos. Para a
Ordem Franciscana, a adesão de novos religiosos seria a via pela qual a obra missionária teria
sequência e solidez em solo brasileiro.
[...] o que precisamos aqui é uma ou outra daquelas capazes e dinâmica
irmãs para que a vossa Congregação seja famosa: alguém com o dom da
liderança, o som distante julgamento de longo alcance, e a capacidade de
tamanho até as coisas e tomar decisões. Eu acredito que o espírito que é
inculcado em uma nova fundação, seja um a criatura ou o errado, é o espírito
que vai continuar como a base cresce. O espírito, tanto quanto eu posso ver,
é excelente. Mas pode parecer pessoal que precisa de liderança forte e mais
sólido. A fundação em Goiás será, sem dúvida, um grande ramo e a
prosperidade de sua Congregação com o passar dos anos, a fazer grande
coisa para Deus e as almas (CARTA 20 – 13/05/1950).

A inexistência de casas de formação e de seminários era o próprio problema. Fazia-se
necessária a criação de uma estrutura institucional mínima para que o trabalho formativo se
efetivasse, segundo as orientações e regras da ordem.
Estamos tentando o nosso melhor para receber candidatas a nível local, e
temos uma série de perspectivas esplêndidas entre as jovens senhoras. É
perfeitamente claro agora que este ramo que da sua província não pode
falhar: ele é obrigado a crescer rápido o suficiente para manter o contato com
a nossa necessidade de Irmãs. Daí mais irmãs americanas deve vir (CARTA
23 – 06/09/1950).

Enquanto os frades providenciaram esta estrutura aqui mesmo, as irmãs franciscanas
lançaram mão do expediente de iniciar o processo formativo aqui, realizando a formação das
aspirantes e postulantes diretamente vinculadas às casas e às escolas, geralmente, as
candidatas sendo acompanhadas e orientadas pela superiora de cada lugar. No momento em
que as candidatas alçavam à condição de noviças, esta etapa de formação era feita nos Estados
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Unidos, sendo as mesmas enviadas para algum Convento da Província-mãe, lá permanecendo
por um determinado período a fim de cumprir a sua formação, segundo os cânones de São
Francisco.
Estamos satisfeitas com as meninas que temos recebido do Brasil e com
aquelas que estão chegando e eu sinto a certeza de que o que você diz está
certo sobre o envio de alguém que vai estabelecer uma boa base. Com a
ajuda de Deus eu vou fazer isso (CARTA 21 – 20/06/1950).
Estamos muito satisfeitas com as duas postulantes que o padre João trouxe
para cima. Padre seria tão bom para elas e trouxe-as na medida do St. Clare.
Elas tiveram uma boa estadia em Nova York. Estão muito felizes aqui e faça
o bem. Elas entendem a língua muito bem e fazem muito bem em falar isso
(CARTA 25 – 11/11/1950).

Verifiquei que em todos os momentos da formação, a exemplo do que ocorre no
trabalho missionário, frades e irmãs desempenham ações conjuntas de apoio mútuo,
principalmente no encaminhamento das postulantes e noviças nas viagens e deslocamentos
entre as casas e os países. As decisões são igualmente partilhadas, numa constante sintonia
entre o que fazer e o como fazer. Enfim, através do apoio interinstitucional buscavam a
melhor maneira para conduzir a formação das futuras religiosas brasileiras.
Sei que mais do que nunca você está preocupada com o problema do que
pode ser feito para assegurar melhor a perseverança das Irmãs brasileiras, em
sua vocação religiosa, após sair do noviciado. Como formá-las? Você vai
concordar que a sua formação depende de INFORMAÇÕES encarando
como ponto de qualquer maneira. Informação significa LINGUAGEM, e
tudo o mais. Sua iniciante não fala Português, e as noviças brasileiras
recebem pouco de Inglês – pensei que elas permanecessem até maio. Seria
necessário ter uma auxiliar no noviciado, não só que sabe Português, mas
que possa fazer a mediação entre a Noviça (americana) e as noviças
brasileiras – alguém que conheça o temperamento e o caráter brasileiro – e
acima de tudo, aquele que é amável, acessível, amigável – essas são
qualidades indispensáveis para quem quiser ter sucesso com os brasileiros
(CARTA 32 – 13/01/1954).

Em outro registro, semelhante preocupação se manifesta em função do rigor e das
exigências no processo de formação das religiosas brasileiras.
[...] seria um grande ganho, na medida em que as Irmãs brasileiras teriam
uma melhor formação RELIGIOSAS, disposta a levar a cruz, quando a
acuidade espiritual falhar. Sabendo Madre Marianna, que ela iria aceitar o
sacrifício alegre. Ela seria ainda a trabalhar para o Brasil – fazer um trabalho
mais fino, um trabalho mais importante, um trabalho mais bonito –
contribuir humildemente com o papel de intermediária na formação das
Irmãs que retornará ao Brasil para refletir a vida de Nossa Senhora (CARTA
32 – 13/01/1954).
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Quando perguntadas sobre como se deu a sua formação franciscana, uma das
primeiras irmãs brasileiras a ingressarem na Ordem de Allegany, confirmou, com suas
palavras, esse mesmo procedimento descrito nos registros. Segundo ela, as dificuldades eram
imensas, pois, inicialmente, só eram admitidas as moças que possuíam o curso secundário
concluído. Mas essa condição de estudo era pouco comum, pois o número de meninas que
ultrapassava o curso primário era muito reduzido. Em geral, as irmãs incentivavam a
aproximação das possíveis candidatas que estivessem cursando o secundário, através da
participação em atividades como aulas de catecismo, auxílio em tarefas internas das escolas
paroquiais, até que concluíssem os estudos e confirmassem o desejo de entrar para a ordem.
Mesmo durante esta fase de iniciação, a aspirante acompanhava a sua superiora nos diferentes
locais onde eram mantidas as ações pastorais, catequéticas e educativas.
Um aspecto que merece a atenção é que em todas as fases de formação, as candidatas à
ordem eram estimuladas, primeiro, a observar o trabalho que estava sendo realizado; em
seguida, participava, na condição de auxiliar e colaboradora, para, mais tarde, assumir sozinha
a mesma atividade, mediante a orientação e a supervisão de suas superioras. Essa regra de
observar, auxiliar e executar constituía no formato metodológico e instrucional de todas as
atividades catequéticas e educativas desenvolvidas pelas irmãs.
Questões alusivas à entrada e a permanência na ordem religiosa, os entraves familiares
e as relações com o contexto, são reveladas no registro que trata da chegada de uma irmã
brasileira a uma das paróquias do sudeste goiano.
Foi um grande dia para nós quando Irmã Assumpta chegou em Goiandira,
depois de voltar ao Brasil, fresca do noviciado. Ela é a primeira vocação de
Allegany desta paróquia. Ou seja, ela veio a conhecer as irmãs, enquanto ela
era professora de uma das escolas pública. Sua família realmente vive em
outro lugar. Sua entrada na Ordem (OSF) foi algo para o povo falar, sobre
soleiras de janela –, por um longo tempo. O consentimento dos pais não foi
bem-vindo, de modo que ela exerceu sua prerrogativa de ser de idade e pediu
seu passaporte, em sua própria responsabilidade. Durante muito tempo, a
nobreza local debateu se uma menina deve fugir assim. Mas ela "fez bem", e
voltou uma verdadeira franciscana, e começará a sua carreira docente como
uma religiosa no próximo mês de Março (ANAIS DA PROVÍNCIA, vol. X,
fev. 1953, p. 95)

Nota-se que a chegada dos Estados Unidos da Irmã recém formada fora marcada uma
série de expectativas em relação à sua atuação na comunidade local, especialmente em função
de seu perfil profissional e liderança: é uma jovem vinda de uma classe social e de uma
cultura distinta. Neste particular, a distinção se verifica na formação da irmã e no seu campo
de atuação, a educação escolar.
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A consolidação das escolas no contexto do projeto formativo e missionário franciscano

Foi possível constatar que a missão franciscana alicerçada na catequese, na educação e
no culto resultou numa obra complexa, cujas relações, fins e objetivos se entrelaçam nas
propostas, contextos e sujeitos de tal modo que torna difícil isolar um aspecto de outro para
ser estudado em separado. Principalmente, porque se tem um campo ideológico religioso que
fundamentam as ações e um contexto social que forjam adaptações e ajustes em todos os
setores da ação missionária. Havia uma cultura recém chegada, portadora de intenções e
projetos e uma cultura nativa, marcada por diferentes modos de vida, fruto das circunstâncias
de colonização já enraizadas no interior goiano.
Ideologias e seitas religiosas poderiam dispersar o rebanho e comprometer o projeto
missionário de construir uma nação católica. O tau9 franciscano, o catecismo e a instrução
primária seriam os instrumentos contra as ameaças reais e virtuais que circulavam e se
manifestavam entre o povo. É nesta perspectiva que os protestantes, os espíritas, os católicos
brasileiros e os disseminadores do comunismo deveriam ser combatidos.
Finalmente, muito poucos, se algum dos formados das nossas escolas
paroquiais deixarem a Igreja. Eles sabem a diferença entre a Igreja Católica e
as seitas protestantes ou Espiritismo, a terrível maldição da América Latina.
Nos Estados Unidos, os pais são os que geralmente guiam e inspiram as
crianças. Aqui, ao contrário, muitas vezes as crianças provincianamente
educadas são as que instruem seus pais nos seus deveres religiosos e levá-los
aos sacramentos. Às vezes, é profundamente comovente presenciar os
esforços de um ou de outro estudante para preservar a sua fé católica contra
a insistência de um pai que é um maçom, ou de uma mãe que tenha
ingressado em uma seita protestante (ANAIS DA PROVÍNCIA, s/d, vol.
XVII, p. 92).

No trabalho pastoral católico orientado no sentido de sacralizar o país, uma das linhas
de ação seria o combate às ideologias comunistas e o avanço da religião protestante. As
missões, no dizer de Azzi & Klaus (2008), constituíram em brigadas que, através do projeto
missionário, atuaram no combate aos inimigos da Igreja e contribuíram para a construção de
uma nação cristã católica, harmônica e socialmente equilibrada. Em Goiás, o período em
estudo é marcado por semelhantes ameaças. A tríade de possíveis inimigos era, notadamente,
a ideologia comunista, as seitas protestantes, espíritas e a igreja católica brasileira.

9

Tau é a cruz usada pelos franciscanos nos ritos litúrgicos da ordem.
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O grande medo, e até mesmo o pavor da Igreja nesse período, é o
comunismo. À medida que se reforça a idéia da instituição eclesiástica
colocada numa ordem superior e espiritual, o comunismo é apresentado
como a grande revolução do ateísmo materialista, desestabilizando toda a
ordem social vigente no mundo (AZZI; KLAUS, 2008, p. 186).

As ideias de inspiração socialista estavam disseminadas em praticamente todas as
regiões do estado. O risco da hegemonia capitalista, social e econômica, cujas bases
fortaleciam o projeto desenvolvimentista do estado liberal, deveria ser evitado. As pregações
públicas, as instruções catequéticas e o projeto de evangelização franciscana eram insistentes
nas advertências ao povo sobre a sedução das ideias comunistas, tão perigosas quanto às seitas
religiosas.
Se o liberalismo e o protestantismo contribuíam para a desagregação da
unidade religiosa da pátria, e, por conseguinte, para a sua debilidade, mais
perigosos ainda se afiguravam os comunistas, que, segundo o pensamento
católico, tinham como meta básica a subversão da ordem social (AZZI;
KLAUS, 2008, p.186).

Esse fenômeno de combate às ideologias é algo que se instaura de forma mais
expressiva no século XX, em particular no período posterior à revolução russa, a partir do
recrudescimento das relações entre Igreja e Estado, tendo como alvo principal as ideias
socialistas.
O incentivo à educação católica figurava também como as advertências às famílias
sobre o perigo de manter seus filhos em escolas protestantes. Tais advertências eram
divulgadas e formalmente difundidas pela Igreja através de documentos oficiais dos bispos,
conforme relata Azzi & Klaus (2008). Neste sentido, a primeira metade do século XX foi
pródiga na difusão da fé através das escolas católicas que, dentre outras finalidades, tinham o
propósito de frear a disseminação da doutrina protestante.
O evidente interesse das camadas médias em assegurar que seus filhos pudessem
prosseguir nos estudos após o curso primário, sendo orientados pelos frades, era uma
demanda que se fazia presente. Ao mesmo tempo, diante da oferta de curso secundário em
escolas protestantes, os missionários americanos viam-se na obrigação de expandir os níveis
de ensino ofertados como forma de preservar o seu rebanho de fiéis sob a tutela da instrução
católica. Por isso, a constante preocupação em prover a estrutura paroquial das condições
básicas de recursos humanos e financeiros para se instalar diferentes cursos.
As frentes são muitas e o número limitado de religiosos dificulta o atendimento de
todas as demandas, conforme a urgência em que se apresentam.
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Em 1948, fr. John Francis abriu a Escola Livre São Vicente de Paulo em
uma garagem, ao lado da Casa Paroquial, "onde as crianças receberam
gratuitamente livros, uniformes e até um pequeno almoço. A Escola São
Vicente foi uma tentativa de alcançar as crianças pobres que não iam à
escola. Para trazer o nosso programa de catequese para todas as crianças na
cidade, Fr. João Francisco decidiu que seria melhor ter nossa própria escola,
em que se poderia elaborar um programa mais completo do catecismo, e
depois utilizar o programa para as escolas públicas primárias, e várias
escolas particulares. Fr. Dominic Foley, Fr. Ronan Giehl e padre. Gerald
McCann ajudou no trabalho do programa. Vários dos leigos, em Catalão, nos
deram valiosas sugestões em prática a ampliação do programa, entre eles o
Sr. e a Sra. Borges e Sra. Vaz, o diretor atual da escola paroquial (ANAIS
DA PROVÍNCIA, vol. XIX, 1952, p. 42).

Quanto à orientação dada pela educação católica, através de diferentes ordens
religiosas, pelas palavras de Azzi & Klaus (2008), é possível concluir que foi diversificada e
moldada conforme a clientela a qual se destinava em diversos lugares e camadas sociais.
Assim, desde a educação da elite, passando pelo fortalecimento da classe média e alcançando
as várias camadas populares urbanas e rurais, as escolas católicas sempre serviram ao seu
intento de formar, instruir e evangelizar, no sentido de assegurar a coesão religiosa e a ordem
social.
Por fim, destaco alguns aspectos considerados nas análises conclusivas, a respeito
desses processos e percursos. O êxito da obra missionária franciscana estaria de fato na
expansão do catolicismo institucionalizado no solo goiano? As ameaças e os inimigos a serem
combatidos tinham realmente peso e projeção equivalente à ação deflagrada pela Igreja no
que se refere às ideologias (idéias comunistas) e seitas (protestantes e espíritas)? O
incremento da catequese e da educação nas Escolas Paroquiais Franciscanas não teria outras
motivações? O contexto no qual o projeto missionário foi estabelecido conservaria algumas
singularidades manifestas por conflitos e resistências?
A composição do projeto missionário incluía um eficaz investimento na Catequese,
esta compreendida tanto nas cercanias da paróquia e do convento, como também nas escolas
públicas e privadas; a organização da instrução formal, a oferta de cursos práticos, a definição
de uma rotina diária e semanal para o culto litúrgico, o conhecimento da realidade local e
regional. São várias as faces da complexa obra educacional franciscana em Goiás.
Todos os problemas em Goiás parecem ser fundamentais. Por exemplo, o
problema dos pais geralmente não é o de escolher entre várias escolas, mas
de encontrar uma escola, qualquer escola, e em seguida, tentar espremer suas
crianças nas salas de aulas superlotadas. Por causa do clima quente, não há
muito o esforço (exigência) na roupa para crianças pequenas.
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Um agricultor, depois de matricular seus filhos em nossa escola paroquial,
perguntou ao Frei Celso Francis Hayes: “Agora, como uniforme você
procura (exige) uma roupa especial”?
Frei Celso respondeu: “Não, não exigimos um uniforme, mas as crianças
devem ser preparadas cuidadosamente. Os meninos devem ter uma camisa
limpa e calças, e as meninas um vestido limpo, e todos devem ter os
sapatos”.
“Sapatos”, gritou o fazendeiro, “Padre, vivemos a uma milha da cidade e as
crianças terão de andar para a escola todos os dias. Pense em todos os
sapatos que vai usar em um ano. Eu não poderia pagá-los”.
Então, naturalmente Padre Celso disse: “Ok, ok, enviar seus filhos à escola
todos os dias, e nós não vamos olhar para os sapatos” (ANAIS DA
PROVÍNCIA, Vol. VI, n. 1, julho 1947, p. 159 a 161).

Idealizada numa ação conjunta em que a evangelização lograva êxito da catequese e da
educação formal, notadamente a forma como a escola paroquial era iniciada pelos
franciscanos, foi possível afirmar que não apenas pela proximidade espacial igreja-conventoescola, mas, sobretudo, por aglutinar os mesmos propósitos, o altar (representativo do culto
litúrgico e da catequese) e a sala de aula (para o catecismo e a instrução primária)
caminhavam juntos e desempenhavam papéis complementares na obra missionária
franciscana. Os registros são ricos em detalhes a respeito do duplo empenho dos Frades ao
assumirem as paróquias em Goiás. O intento de instalarem, de imediato, um espaço, ainda que
improvisado, junto à igreja ou nas proximidades do convento, a iniciação das aulas de
catecismo demonstrava o forte empenho para instituir o processo de catequese, juntamente
com a instrução que daria origem à escola paroquial.
Desde a estruturação dos conventos e escolas até a definição de responsabilidades com
a manutenção financeira, houve sempre um empenho para que tudo fosse inspirado na
experiência americana. Por experiência americana compreende-se a forma de organizar a
moradia (o convento), conjugado à secretaria paroquial e a Igreja. Quase sempre, a primeira
iniciativa escolar e catequética era iniciada em espaços contíguos ao convento ou a matriz,
nos quais eram recebidas as crianças para as primeiras aulas de catecismo.
Bem, como você sabe, sempre foi o nosso objetivo conduzir nossas
paróquias e o trabalho paroquial, o mesmo que é feito nos Estados (Unidos) na medida do possível. E sentimos o sistema tem sido bem sucedido.
Lembre-se que em Anápolis as duas escolas paroquiais foram realizadas
dessa forma desde o início: a tomada a cargo do pastor e ser responsável
para as escolas locais a Madre Superiora agindo na qualidade de principal como é costume nos Estados Unidos. Desde que o sistema está funcionando
tão bem aqui, agora está sendo posto em prática Pires (do Rio). Tenho
certeza que esta mudança será bem-vinda para você. Por que não só irá
partilhar de um encargo financeiro, mas também de uma parcela da carga de
responsabilidade (CARTA 19 - 03/02/1949).
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Os professores leigos sempre se fizeram presentes na atividade educativa. Em todas as
épocas, foram imprescindíveis enquanto apoiadores dos frades e irmãs, porque assumiam
áreas do ensino nas quais os estrangeiros não tinham autorização para atuar, preenchendo os
quadros das Escolas Paroquiais. Contudo, o nível de formação destes professores era
diversificado e tinha correspondência com as condições de cada localidade. Há casos de
professores licenciados e normalistas e há outros em que eram admitidas professoras recém
saídas do curso ginasial.
Sobre a presença de leigos no trabalho educacional, o registro a seguir nos dá uma
dimensão da forma como eram concebidos esses profissionais.
Não se pode ter uma escola paroquial satisfatória sem professores que sejam
competentes e verdadeiramente católicos. Desde o início, os frades quiseram confiar
a direção dessas escolas para as Irmãs Franciscanas de Allegany. Duas irmãs, madre
Marianna e irmã Rosalima, chegaram na hora de abrir a escola paroquial de Pires do
Rio, em março de 1946. Devido ao grande número de matrículas nas escolas
paroquiais, sempre houve falta de Irmãs. Mesmo agora, há apenas duas ou três irmãs
atribuídas a cada uma das nossas grandes escolas paroquiais. A grande maioria dos
professores é graduada, são jovens das escolas normais locais. Muitos destes
professores leigos são excelentes, mas para uma grande escola é difícil obter um
número suficiente de pessoas que sejam experientes, competentes e capazes de
inspirar em seus alunos um profundo amor por Deus, para a Igreja e seus vizinhos
(ANAIS DA PROVÍNCIA, s/d, vol. XVII, p. 89 a 92).

Essa prerrogativa de garantir que professores leigos fossem católicos professos é algo
que os frades defendiam como princípio, mas não sustentavam enquanto condição para
contratar professores. No quadro de professores do Ginásio Siena em Catalão, na década de
1950, foram localizados dados que confirmam esta diversidade de credo: há aqueles com
comprovada espiritualidade cristã, que tomam parte nos estudos religiosos e colaboram com
os frades na formação catequética dos alunos e outros que são declaradamente agnósticos.
Supõe-se que, neste particular, o que estava em jogo era a reconhecida formação do quadro de
professores, dotados de notório saber e prestígio social na cidade. Outros, ainda, destacam-se
pela habilidade em organizar laboratórios de ciências naturais, conseguindo com os frades um
espaço exclusivo para estas experiências. Em termos institucionais, havia um agravante para a
manutenção dos bons professores nos quadros das escolas paroquiais. O plano de carreira
oferecido pelo Estado.
Um professor é um ser humano que tem de apoiar-se (sustentar-se) e muitas
vezes, ajudar a família. Assim, naturalmente, ela é preparada para procurar
um posto de ensino nas escolas estaduais onde o salário é maior e conta uma
pensão (aposentadoria) garantida no final de 25 anos de serviço. Há também
a questão do seguro de doença. O governo obriga as escolas e os professores
a pagar uma certa quantia a cada mês para este fundo de seguros. Quando
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uma escola paroquial tem um grande número de professores leigos, esta taxa
mensal de seguro pode ser um grande fardo para uma escola que está sendo
mantida com prejuízo financeiro (ANAIS DA PROVÍNCIA, s/d, vol. XVII,
p. 89 a 92).

Para garantir aos professores os mesmos benefícios concedidos pelo sistema público
de ensino, as escolas paroquiais seriam oneradas e teriam problemas em manter a expansão de
suas atividades educativas. Acrescenta-se a isso a dificuldade em conseguir bons professores,
qualificados e dispostos a assumir o trabalho evangelizador, segundo o espírito da proposta
formativa das escolas paroquiais. O número de profissionais formados em nível normal era
limitado. Em algumas localidades a inexistência de professores era a dificuldade, cabendo aos
frades e irmãs buscarem o apoio de pessoas da comunidade e autoridades para assumirem a
tarefa do ensino.
Espaço de sociabilidade, cultivo do corpo e do espírito, a Escola Paroquial oferecia
aos seus alunos uma estrutura física e material que permitia o atendimento de diversas
necessidades. Tais vestígios seriam, portanto, reveladores do investimento destes educadores
franciscanos em métodos ativos, identificados pela participação e envolvimento dos alunos
nas atividades educativas e nas condições de convivência criadas no espaço da escola.
O relato das práticas pedagógicas realizadas nas escolas paroquiais pelas irmãs,
confirmadas pelos ex-alunos, deixam evidências do uso de métodos ativos, a preocupação em
superar o ensino de conteúdos abstratos ou meramente expositivo ou descritivo. Era
necessário demonstrar e vivenciar com o aluno situações que ajudasse o seu aprendizado.
Transparece a suspeita de que o nível de cobrança e exigência ao professor era enorme, pois,
além de organizar o planejamento semanal, as atividades diárias eram vistoriadas
pessoalmente pela supervisora, antes e durantes as aulas.
A necessidade de reproduzir o longo trajeto cultural a cada dia, reproduzindo
no tempo escolar o tempo da fabricação, deve a aspectos intrinsecamente
pedagógicos, pois a aprendizagem deve ser exercida por crianças e jovens
para os quais o apelo às coisas tem caráter lúdico mas também disciplinador
(VALDEMARIM, 2004, p.176 )

Mesmo diante da escassez de recursos, era proposto que a professora “criasse” e
“inventasse” o seu próprio material, de acordo com o que ia sendo ensinado, ou seja, na
medida em que se cumpria o currículo escolar, ela teria de produzir os recursos didáticos
utilizados em sala de aula.
Quando a obra educativa franciscana se consolidou em termos estruturais, na década
de 1960, as Irmãs franciscanas criaram o Instituto Franciscano de Professoras, cuja sede foi
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instalada no Convento Mãe Admirável – transformado em sede geral das Irmãs no Brasil e em
casa de formação. Esse Instituto ficou encarregado pela formação pedagógica das postulantes
brasileiras e por fornecer subsídios às professoras leigas das Escolas Paroquiais. Por meio
deste instituto, as irmãs americanas recebiam as instruções elementares para a inserção no
campo missionário, especialmente no que diz respeito ao uso da língua portuguesa. Ao
mesmo tempo as postulantes à vida religiosa e as professoras leigas eram entronizadas na
mística da formação franciscana que deveria compor as práticas pedagógicas nas escolas
paroquiais em todo o estado.

Algumas conclusões inconclusas

A missão franciscana ampliou consideravelmente as linhas de ação pastoral da Igreja
nos lugares mais distantes. Onde antes a fé católica se resumia as visitas esporádicas do padre
ou do próprio bispo em oportunidades remotas, os frades chegaram e “construíram a sua
igreja” por meio da edificação de capelas, igrejas, escolas e casas de formação. Em lugares
onde essas instituições já eram conduzidas por outras ordens religiosas, eles reorganizaram a
Igreja, imprimindo o seu modo de vida e sua cultura religiosa. Os franciscanos, portanto,
conservaram no projeto missionário os modos de regular, disciplinar e controlar a participação
litúrgica, vinculando as práticas religiosas sob os mandamentos, sacramentos e preceitos da fé
cristã católica.
Em síntese, movidos pela dinâmica que compreendemos como a coexistência do
diverso, os missionários franciscanos em Goiás fizeram acordos, moldaram normas,
adaptaram-se ao meio para lançar as raízes e depois consolidar a grande obra missionária,
tendo como aporte os distintos processos formativos que envolveram as escolas paroquiais.
Outro aspecto refere-se à influência de concepções teórico-metodológicas americanas
nas escolas franciscanas. Os vestígios localizados indicam a presença de práticas
diversificadas, porém, sem uma vinculação teórica explícita ou declarada. As evidências
apontam para situações que transitam entre o improviso e a adaptação de métodos e materiais
pedagógicos, conforme as circunstâncias locais. Não localizei nos documentos empíricos
nenhuma referência a teóricos ou obras específicas da literatura educacional brasileira ou
americana. Contudo, nos depoimentos, reforcei a constatação de que métodos diferenciados
foram utilizados nas escolas, embora tenha persistido o silêncio em relação a obras e a
autores.
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Isso não era algo novo no Brasil, tampouco seria inaugurado pelas escolas
franciscanas visto que, na educação republicana da primeira metade do século XX, estudos,
como o de Saviani (2008), mostram haver um descompasso entre o instituído e o realizado na
prática em muitas escolas. Uma das evidências da multiplicidade de propostas que marcaram
as reformas nas primeiras décadas da República encontramos na introdução do “Método
Intuitivo”:
Se a Lei das Escolas de Primeiras Letras procurou equacionar a questão
didático-pedagógica com o método do ensino mútuo e a Reforma Couto
Ferraz o fez pela via do ensino simultâneo, a Reforma Leôncio de Carvalho
sinaliza na direção do método do ensino intuitivo. É isso o que se manifesta
explicitamente no enunciado da disciplina “Prática do ensino intuitivo ou
lições de coisas” (artigo 9º) do currículo da Escola Normal, bem como no
componente disciplinar “noções de coisas” (artigo 4º) do currículo da escola
primária (SAVIANI, 2008, p. 138).

É possível considerar que desde o final do século XIX e as primeiras décadas do
século XX, havia indícios de que os professores leigos teriam, na prática, a possibilidade de
experimentar métodos pedagógicos distintos, instruídos pelo processo formativo e pelas
indicações do próprio currículo da escola primária originário de diferentes reformas.
Tanto entre as religiosas quanto entre as leigas havia professoras iniciadas na docência
de múltiplas formas. Algumas possuíam a formação em nível normal, outras eram treinadas
no exercício do magistério apenas com o curso ginasial, recebendo posteriormente a formação
pedagógica específica. Outras, ainda, como o caso das irmãs brasileiras e as vocacionadas,
eram enviadas aos Estados Unidos para lá realizarem uma espécie de estágio em escolas e
conventos. A convivência entre irmãs americanas, irmãs brasileiras que passavam por um
período de sua formação nos Estados Unidos e professoras normalistas leigas resultou na
produção do próprio material pedagógico utilizado em sala de aula, com o diferencial de
contarem com uma biblioteca escolar para uso do aluno. Por conseguinte, o trabalho docente
foi marcado pela experimentação de diferentes procedimentos de ensino na instrução
primária. Não há dúvida de que estas distinções de experiência e formação desencadearam o
uso de diferentes métodos pedagógicos pelas professoras nas Escolas Paroquiais franciscanas.
Na aplicação de métodos e procedimentos de ensino, os vestígios também apontam
para essa disposição em experimentar métodos ativos, focalizados na participação do aluno
em situações concretas, na manipulação de objetos e materiais que também poderiam ser
produzidos pelos professores e alunos.
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Embora tivessem fundadas na filosofia de formação franciscana, alicerçadas em
valores da ética religiosa, essas instituições experimentaram métodos pedagógicos
diferenciados. Constituíram-se em espaços onde práticas mais tradicionais marcadas por
castigos, padrão rígido de disciplina, rotinização das atividades escolares eram exigidas, mas,
também, incentivavam a realização de atividades que primavam pela participação coletiva dos
alunos, pela execução de tarefas práticas para a demonstração concreta de conceitos e
conteúdos estudados, a preparação de eventos públicos (exposições, recitais, apresentações,
etc.), ocasiões em que a presença da sociedade era reivindicada. Obviamente que o
alinhamento dessas atividades com o apelo catequético seria a todo o momento realçado, pois,
tanto as datas cívicas quanto as religiosas eram igualmente inseridas no calendário
comemorativo das escolas.
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