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s histórias de duas das mais
antigas escolas de Campi-
nas, o Colégio Progresso

Campineiro (fundado em 1900) e a
Escola Estadual Orosimbo Maia
(1923), estão sendo reconstruídas
a partir de documentos deposita-
dos na sacristia da capela de uma
delas – entre panelas, quadros e
indumentárias de padre – e, na se-
gunda, sob a poeira e a fuligem do
porão – cujas entradas de ar estão
ao nível da calçada de uma conges-
tionada avenida da cidade.

“Estamos organizando não ape-
nas a documentação relativa à ad-
ministração das escolas – matrícu-
las de estudantes, livros de ponto de
professores, documentos de prá-
ticas pedagógicas –, mas também
os rebotalhos esquecidos debaixo
de escadas e nos porões. Encontra-
mos, por exemplo, registros foto-
gráficos riquíssimos de ambas as
escolas”, afirma a professora Ma-
ria do Carmo Martins, coordena-
dora do Centro de Memória da E-
ducação (CME), da Faculdade de E-
ducação (FE) da Unicamp.

Maria do Carmo
coordena a equipe
multidisciplinar
do projeto “Memó-
rias da educação es-
colar – Cultura ma-
terial e organização

de arquivos históricos”, financiado
pelo CNPq, vinculado ao CME, ór-
gão de referenciação documental e
apoio à pesquisa relativas a cultu-
ra patrimonial da educação brasi-
leira: “Começamos a plantar o pro-
jeto em 2003, ainda sem o financia-
mento, e nos dois anos seguintes cui-
damos dos arquivos históricos, que
requerem maiores cuidados como
higienização e acondicionamento.
Mas espero que ele tenha muitos
desdobramentos”.

Segundo a professora, somente
no Colégio Progresso, já foram or-
ganizados aproximadamente 100
mil documentos abarcando seus
100 anos de existência, de 1900 a
2000. Tanto lá, como na Escola Oro-
simbo Maia, os arquivos estão divi-
didos por grupos de documentos:
administração, práticas pedagógi-
cas, recursos pedagógicos, icono-
grafia e documentos bibliográficos.

“Este projeto tem a função óbvia
de organizar fontes de pesquisa
para a história da educação, mas
trabalhamos ao mesmo tempo com
a concepção de memória escolar. A
idéia é que o arquivo sirva como nú-
cleo de movimentação cultural na
escola. No Progresso, a documen-
tação já permitiu a produção de
um filme, O Colégio, estando pro-
gramada uma exposição de pintu-
ras, realizadas a partir das fotogra-
fias do arquivo. Na Escola Orosim-
bo Maia, alunos do curso de forma-
ção de professores da FE começam
a utilizar o arquivo no trabalho
pedagógico”, movimentando seus
estágios, informa Maria do Carmo.

Escola de meninas – A aluna de
pedagogia Priscila Corrêa produ-
ziu, dentro do projeto, um traba-
lho de iniciação científica que in-
fluiu na sua contratação para tra-
balhar no Memorial do Colégio
Progresso Campineiro. Ela conta
que esta escola – a única para me-
ninas em funcionamento na cida-
de – foi fundada por cinco mem-
bros ilustres da elite campineira,
preocupados com a formação das
filhas, sobrinhas e afilhadas.

“A primeira diretora, Ana von
Maleszewska, uma austríaca for-
mada na França e na Alemanha,
permaneceu somente até 1902, por-

que as alunas teriam reclamado de
sua rigidez. Para o seu lugar foi cha-
mada dona Emília de Paiva Meira,
que viria a ser a figura mais expres-
siva na trajetória da escola, até a sua
morte em 1937”, recorda Priscila.

Instalado inicialmente em uma
chácara, o Progresso passou por
três prédios de ruas centrais, até
ganhar, em 1917, a sede que foi pro-
jetada para ser uma escola femini-
na, inclusive com a capela para as
orações diárias das alunas. “Por
decisão dos fundadores, dona E-
mília assumiu o colégio integral-
mente a partir de 1913 e, em 1928,
criou a associação mantenedora, a
Sociedade Brasileira de Educação
e Instrução de Meninas, da qual só
fariam parte mulheres solteiras,
católicas e de moral ilibada”, in-
forma Priscila Corrêa.

Este caráter religioso, que foi as-
sumindo dimensão significativa
em uma escola que nasceu laica e com
discurso claramente de oposição às
escolas religiosas da região, é um
dos aspectos destacados pela pro-
fessora Heloísa Helena Pimenta Ro-
cha, do comitê gestor do Centro de
Memória da Educação. “Quando
organizamos a documentação das
práticas pedagógicas, observamos
a presença muito forte da religião
nas práticas escolares, expressa em
santinhos e em fotografias das festas
religiosas e de primeira comunhão”.

Maria do Carmo Martins ressal-
ta, por outro lado, que o colégio
trouxe a marca da inovação peda-
gógica, com aulas de educação físi-

ca para meninas já naquela época
e uma organização curricular de
base científica, que incluía labora-
tórios de ciências. “Queremos sa-
ber de que maneira a escola impul-
sionou um debate pedagógico na
cidade e quais as áreas de influên-
cia que exerceu”.

A coordenadora acrescenta que
o Progresso teve presença intensa
nas atividades culturais de Cam-
pinas, mantendo vínculos estrei-
tos com a Prefeitura, a Cúria e en-
tidades sociais. “A escola é uma re-
ferência muito importante para
nós, historiadores da educação, in-
clusive pelos mais de 100 anos de
atividade, o que é raro nos mode-
los escolares brasileiros”.

Entre os ilustres fundadores do
Progresso estava Orosimbo Maia,
que quis então presentear a filha
com uma boa formação. Fazendei-
ro, advogado, prefeito de Campinas
por três ocasiões, ele era o presidente
da Câmara Municipal quando a
casa doou ao governo estadual um
terreno para a construção do quarto
grupo escolar na cidade.

A doação do terreno, localizado
próximo à estação da Mogiana, o-
correu em 1910 e a construção do
edifício escolar começou em 1917,
mesmo ano de entrega do prédio
definitivo do Progresso. A escola foi
concluída em 1923 e, em 1939, ga-
nhou o nome de Orosimbo Maia.
Contando, logo em seu início, com
24 classes, o então 4o Grupo Esco-
lar era o maior estabelecimento de
ensino primário de Campinas.
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Esta rede de conexões é que levou
a equipe do Centro de Memória da
Educação a se interessar pelos do-
cumentos no porão da segunda es-
cola nascida no entorno da antiga
Estação Ferroviária, atendendo a
um grupo de crianças, filhas de fun-
cionários liberais das classes média
e média baixa – ferroviários, nego-
ciantes, operários, alfaiates, marce-
neiros, carpinteiros – residentes no
centro da cidade ou em bairros po-
pulares como o Jardim Chapadão,
Botafogo e Vila Industrial.

“Os documentos mostram um
rápido crescimento da escola, que
ganhou mais de 200 alunos em cin-
co anos. É um número muito alto
para a época”, diz Maria do Carmo.
Ela afirma que a doação do terreno
pela Câmara também chama a a-
tenção, já que a construção seria de
responsabilidade do Estado e a es-
cola pertenceria à rede estadual.

Sobre isso, a professora Heloísa
Rocha explica que a cidade incenti-
vava, assim, o cumprimento de um
projeto do final do século 19, pre-
vendo o investimento pelo Estado
na criação de escolas primárias, com
edifícios apropriados e classes dis-
tintas por idade e por grau de assi-
milação do conhecimento. “Esta ex-
periência que hoje é tão corriquei-
ra – a separação por séries – naquele
momento representava uma ino-
vação pedagógica. Organizavam-
se os chamados grupos escolares”.

Heloísa observa que tanto o Co-
légio Progresso, criado para a eli-
te, como a Escola Orosimbo Maia,

apresentavam um projeto mais
laico de educação, com conteúdos
voltados não apenas para a aqui-
sição da leitura, da escrita e do cál-
culo, mas também para os funda-
mentos da ciência e para uma di-
mensão moral. “É um projeto que
nasce na República, com o objetivo
de formar o cidadão republicano”.

Escolas isoladas – Em relação ao
cenário da época, a professora Ma-
ria do Carmo lembra que o Colégio
Progresso surge num universo es-
colar bastante restrito, em meio a
sete ou oito escolas concentradas
na região central. Em 1900, havia
basicamente escolas isoladas ou
classes isoladas. Na época da cri-
ação da Escola Orosimbo Maia, já
vingava uma pequena rede de es-
colas públicas, entre as quais o Cul-
to à Ciência, a Escola Normal e o
Grupo Escolar Francisco Glicério.

Curiosamente, a Orosimbo Maia
guarda documentos de escolas a-
nexas, como as da Fazenda Sete Que-
das, da Escola Mista do Bonfim e da
Vila Castelo Branco. “Elas começa-
ram a se reportar à Orosimbo Maia
como uma espécie de sede, em ou-
tra rede de conexões que buscamos
desvelar. Ainda há muito a organi-
zar sobre a memória da educação
em todo o período abrangido”, es-
tima a coordenadora.

O Centro de Memória da Educa-
ção vem contando com a ajuda do
Arquivo Central da Unicamp (Si-
arq) para a organização dos dois
fundos, o que permitirá ao públi-
co externo realizar uma busca na
documentação das escolas atra-
vés do portal da Universidade.

Além dos entrevistados, partici-
pam deste projeto: Rogério Xavier
Neves, arquivista; Carla T. Bizar-
ro e Bianca Caetano, bolsistas de
iniciação científica; Rayane da Sil-
va, bolsista-trabalho; Alan Victor
Pimenta, historiador e fotográfo; e
Rodrigo Bryan, arquiteto, os dois
últimos do grupo Olho, da FE, cuja
parceria na pesquisa tem favore-
cido os debates sobre memória.
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Foto sem data mostra grupo de alunos da Escola Estadual Orosimbo Maia: colégio funcionava como “sede” da rede
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