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– “Vim salvá-la, como prometi!”
– “Mas como? Estou presa pelas patas e minhas pobres
asas, de tanto trabalhar, estão rasgadas nas bordas. Além
disso, sinto-me tão cansada e infeliz, que prefiro morrer...”
– “Não, não! Nunca! Deixe tudo por nossa conta e trate de
descansar”, retrucou a Formiguinha.
Imediatamente os vaga-lumes fizeram uma roda em torno
das patas da Borboleta, nelas encostando as suas
lanterninhas verdes, cujo calor, embora fraco, em poucos
instantes derreteu a cera endurecida.
– “Agora, vamos depressa! Não podemos perder tempo!”,
apressou a Formiguinha.
Mas a pobre Borboleta estava cansada demais para voar.
Então os vaga-lumes pediram-lhe que abrisse bem as asas,
para que eles se colocassem debaixo delas, juntinhos uns
dos outros, sustentando-as no ar, A Formiguinha tratou de
empoleirar-se numa das patas da Borboleta.
E a estranha e fantástica viagem começou.
Trecho de Calangos, Tapitis e Outros Bichos
Daisy Prates

Deodoro é senhor
Edelweiss é senhora
Deodoro é amor
Edelweiss é amora
Edelweiss Barcellos
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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo analisar o discurso sobre a pobreza dos estudantes da
Universidade de Minas Gerais que solicitaram auxílio à Caixa do Estudante Pobre Edelweiss
Barcellos (CEPEB). Foram utilizados como fontes os documentos da CEPEB – 54
questionários de pedidos de auxílio dos estudantes dos cursos superiores, sindicâncias,
ofícios, cartas, livros caixa e de pedidos deferidos/indeferidos, e ainda os jornais Estado de
Minas e Diário da Tarde e o Semanário Humorístico Acadêmico A Caveira, em que
estudantes de vários cursos da UMG escreviam textos ou participavam da editoria. A CEPEB
foi considerada uma associação de assistência estudantil que funcionou entre os anos de 1930
e 1935, concedendo aos alunos da UMG, ginásios e colégios de Belo Horizonte o auxílio para
pagamento de matrículas, taxas e despesas diretas e indiretas relacionadas ao estudo. Foram
utilizadas as contribuições teórico-metodológicas de Michel Foucault para situar a
constituição do objeto pobreza na História, bem como para analisar os diversos significados
da pobreza nas associações estudantis em Minas Gerais. Foram empregados os conceitos de
biopoder e biopolítica para entender as regras e normas de comportamento que direcionavam
as ações dos estudantes pobres, assim como as noções de moralidade e prática de si. No
trabalho, foram tratados separadamente os enunciados do discurso dos estudantes sobre si
mesmos e sobre sua condição familiar, os enunciados presentes nos discursos das sindicâncias
em que pessoas da sociedade em geral foram entrevistadas sobre as condições dos estudantes
e, ainda, os enunciados presentes nos discursos das correspondências, nos livros da CEPEB,
nos jornais e no semanário mencionados. A formação discursiva sobre a pobreza que tais
fontes mostram está relacionada às carências intelectuais, sociais, materiais e simbólicas. O
esforço, a dedicação, as posturas morais e os círculos de amizade eram características dos
estudantes que buscaram o auxílio da CEPEB.

Palavras-chave: Discursos – Pobreza – Estudantes da Universidade de Minas Gerais (UMG)
– Caixa do Estudante Pobre Edelweiss Barcellos
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ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the discourse on poverty by students at the University of
Minas Gerais (UMG) who requested aid from Poor Student Funds Edelweiss Barcellos
(CEPEB). We used as sources CEPEB documents – 54 questionnaires, requests for assistance
by undergraduate students, inquiries, cash books, and accepted / rejected requests, as well as
the following newspapers: Estado de Minas, Diário da Tarde, and Semanário Humorístico
Acadêmico A Caveira, in which students attending many graduate courses at UMG used to
write texts and participate in the editorial. CEPEB was an association of student assistance
which lasted from 1930 to 1935, giving students from UMG and primary and secondary
schools in Belo Horizonte some help for payment of fees, rates and direct and indirect
expenses related to the study. Using theoretical and methodological contributions of Michel
Foucault, we situate the constitution of the object “poverty” in history and analyze the various
meanings of poverty by student associations in Minas Gerais. Besides, we used concepts such
as bio power and bio politics in order to understand the rules and norms of behavior that
drove the poor students conduct, as well as notions of morality and practices of self. This
work treats separately enunciations contained in students‟ discourses about themselves and
their family situation, the enunciations present in the inquiries discourse in which people in
general were interviewed about the students‟ conditions, as well as the enunciations contained
in correspondences discourse, CEPEB books, and the newspapers above-mentioned. In these
sources, discursive formation concerning poverty is related to intellectual, social, material and
symbolic needs. Characteristics such as endurance, dedication, moral postures and friendship
circles were typical in the students who sought assistance at CEPEB.
Key-words: Discourse – Poverty – Students at the University of Minas Gerais (UMG) – Poor
Student Funds Edelweiss Barcellos
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem como objetivo analisar o discurso sobre a pobreza dos estudantes
dos cursos superiores da Universidade de Minas Gerais que solicitaram auxílio da Caixa do
Estudante Pobre Edelweiss Barcellos (CEPEB). A CEPEB foi uma associação estudantil que
se destinou ao auxílio do pagamento de matrículas, mensalidades, taxas, compra de livros e
despesas indiretas (vestuário, tratamento de saúde e moradia) de estudantes de Belo Horizonte
em seu estudo no início da década de 1930. Suas ações foram documentadas entre 1932 e
1935, sendo os questionários de pedidos de alunos, sindicâncias, livros e correspondências as
fontes primárias deste estudo.
O acesso aos documentos da CEPEB se deu em um momento de definições da
pesquisa para desenvolver a dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares. Optei por assumir um novo objeto de pesquisa, e mais
que isso, novas fontes, por meio da proposta do Prof. Dr. Écio Antônio Portes, que realizou
pesquisas nos inéditos documentos da CEPEB. Com isso, tive os primeiros apontamentos para
iniciar o mapeamento da fonte, orientados pelo Prof. Dr. Laerthe de Moraes Abreu Júnior.
A documentação continha uma grande quantidade de informações sobre estudantes
pobres que frequentaram a UMG nos anos 1930 e, por isso, era necessário determinar um
recorte e um modo de trabalhar em meio a tantas possibilidades. A princípio, na leitura dos
documentos, chamaram a atenção as trajetórias das Rainhas dos Estudantes. Por meio de
pesquisas na hemeroteca da Biblioteca Pública Luiz de Bessa, no Museu Histórico Abílio
Barreto e nos arquivos da UFMG, localizei e selecionei outras fontes que forneceram dados
para a compreensão daquele contexto, quais foram: os jornais Estado de Minas e Diário da
Tarde e, ainda, o Semanário Humorístico Acadêmico A Caveira.
Entretanto, com o transcorrer da pesquisa e as orientações do exame de qualificação,
percebi que, antes de qualquer abordagem sobre os documentos da CEPEB, era necessário
compreender qual o sentido da pobreza que havia naqueles documentos e, ainda, quais eram
os lugares que a pobreza ocupou na convivência entre os estudantes naquele contexto.
Não seria possível compreender a formação discursiva sobre a pobreza presente nos
documentos da CEPEB sem que se compreendessem, inicialmente, quais são os recortes,
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classificações, identificações, similitudes, como também princípios de exclusões e interdições
que se constituíram em torno do termo “ser pobre”.
Para tanto, realizei um trabalho arqueológico1 sobre os lugares da pobreza e as
relações existentes em sua formação. Essa pobreza ocupa os espaços da casa, da rua, do
hospital, do hospício, da prisão, da escola e da vida. O recuo temporal neste trabalho até a
Idade Média foi necessário sem se preocupar em desvendar as origens do conceito de pobreza,
pois tal demanda é impossível na perspectiva foucaultiana. O que se buscou foi a
compreensão desse objeto por meio das descontinuidades e rupturas da História, em lugares e
tempos marcados pelas dinâmicas dos processos sociais.
A pesquisa em História da Educação tem sido alvo de inúmeras discussões teóricometodológicas. As bases lançadas pelo movimento dos Annales apontaram diferentes rumos e
perspectivas das que estavam consagradas na História. Passou-se a considerar novas
abordagens de fontes e de duração, compreendendo a História não somente como a ciência
que se concentra no estudo do passado, mas, sim, na ação do homem como agente no tempo,
levando em conta as continuidades, descontinuidades, irrupções e reconfigurações.
Marc Bloch (1946), ao discutir a questão da duração, indicou que a ação do homem no
tempo não pode ser matematicamente mensurada, já que, pela dinamicidade dos fatos
humanos, é impossível fixar a origem exata das práticas e das mudanças. Por isso, o tempo
passa a ser, na História, “o próprio plasma em que se banham os fenômenos, e como que o
lugar da sua intelibilidade” (p. 30). Então, o problema de pesquisa da História envolve não só
a mudança ou o fato histórico isolado, mas também o processo da mudança, os motivos pelos
quais as rupturas e descontinuidades se deram e, mais ainda, discutir a posição do homem
naquele tempo.
A inteligibilidade da compreensão dos fatos humanos pelo prisma da História, em que
o presente e o passado dialogam no sentido de orientar a compreensão do historiador no
entendimento dos acontecimentos, orienta a investigação para que não se busquem somente as
origens dos fatos, mas também se compreenda o presente. Por isso, o historiador deve refinar
o seu trabalho para que não concentre somente suas ações em redescobrir os fatos
acontecidos, narrando-os apenas, mas também deve olhar em volta de si mesmo, percebendo a
imersão do presente nas práticas constituídas e retomando, assim, a constituição do passado.

1

Para Michel Foucault (2009), a arqueologia trabalha com a organização dos documentos, tratados como
monumentos em seu modo de distribuição, ordenamento e de relações que não prendem exatamente à
cronologia. Assim, a arqueologia se interessa também pelas rupturas, pelas contradições e pela comparação sem
se preocupar com sínteses ou totalidades na análise histórica.
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A abordagem temporal que os Annales propuseram desde a década de 1920, em que a
universalidade e a continuidade são revistas por uma problematização do social, “através do
estudo das massas anônimas, dos seus modos de viver, sentir e pensar” (VAINFAS, 1997, p.
130), levando em conta as descontinuidades e rupturas, inaugurou uma nova forma de
observar o homem no tempo, estabelecendo diálogos interdisciplinares e multidisciplinares.
Os fatos históricos, de acordo com a Nova História, não eram mais povoados por figuras
únicas e heroicas, acontecimentos isolados e datados, mas, sim, por processos de mudança,
reconstruídos para a noção da dinâmica do homem, das sociedades e das culturas.
Surgiram novos temas, em que a noção do totalizante é substituída pela investigação
dos sentimentos, crenças e costumes. De acordo com Vainfas (1997), desde a fundação dos
Annales, seus criadores, Marc Bloch e Lucién Febvre, já se preocupavam com uma História
das Mentalidades, mas só a partir de 1960 foi que tal abordagem tomou força maior, com o
deslocamento das “preocupações da base socioeconômica ou da vida material para os
processos mentais, a vida cotidiana e suas representações” (p. 136).
Como segmento da História das Mentalidades, em 1970, a História Cultural passou a
buscar um maior refino do conceito “mentalidades”, negando o conceito vago que essa
definição poderia oferecer. Assim, a História Cultural inaugurou como objeto a pesquisa
pelos temas da micro-história, com a preocupação pelo popular, pelas dinâmicas da sociedade
e por novas formas de investigação (VAINFAS, 1997).
A pulverização de temas e objetos proporcionou um movimento não só para
compreender as sociedades e suas configurações, mas também para pensar de que forma a
investigação histórica estava sendo realizada, quais as fontes que estavam sendo utilizadas e
quais os discursos que permeavam essa produção.
Ainda, segundo Vainfas (1997), a historiografia brasileira foi permeada pelas
tendências da História das Mentalidades quase 20 anos depois da sua expansão na Europa. A
produção, nesse campo de autores brasileiros, não seguiu de imediato os modelos europeus,
mas aos poucos foi absorvendo as formas e moldes de compreensão da realidade. O autor cita
como exemplos Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Laura de Mello e Souza, Mary
Del Priore e Emmanuel de Araújo, que, em suas produções, buscam compreender não só a
historicidade do Brasil e das mentalidades, mas também a procuram fazer pela análise dos
microtemas – como a sexualidade, a escravidão e a história das mulheres no Brasil.
Os primeiros movimentos de uma História da Educação brasileira não se deram com o
cunho de pesquisa e investigação como adiante foi relacionado, mas, sim, inseridos na
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formação docente. Como disciplina na licenciatura, a História da Educação nas Escolas
Normais do século XX

[...] funcionou como um freio à implantação dos seus próprios valores,
reforçando pertencimentos tradicionais ainda existentes na vida das cidades.
Através dela, a educação, mais do que um instrumento de aperfeiçoamento,
como liberais e socialistas haviam imaginado, aparecia como a reiteração de
uma „perfeição‟ passada. [...] Ela buscou compreender o pensamento
pedagógico em sua unidade, recusando-se a explicá-lo pelas suas influências
e remetendo-o a uma origem sempre indefinida (CARVALHO; NUNES,
1995, p. 16).

Sob esse prisma ainda positivista, a História da Educação não buscava compreender os
processos, as práticas e a cultura escolar, mas, sim, os fatos, personagens e uma linearidade
que ensinaria o professor em formação o que era a função da História, procurando construir o
presente a exemplo de um passado.
O movimento da Escola Nova, na década de 1930, reforçou essa funcionalidade da
História da Educação como disciplina (CARVALHO, 2003, p. 329). O modelo de
compreensão da História da Educação, proposto por Fernando de Azevedo em A Cultura
Brasileira, balizou por muitas décadas a visibilidade que a pesquisa em História da Educação
teve no Brasil, inclusive fornecendo um modelo de “enquadramento de investigação”. De
acordo com a autora, essa foi uma das principais dificuldades para que a disciplina se
constituísse como campo efetivo de investigação, enfrentando dificuldades que se colocam até
os dias atuais.
Por outro lado, o deslocamento de perspectiva da abordagem histórica, e mais
especificamente na História da Educação, tem feito com que novas fontes sejam utilizadas
para a investigação de objetos sob novas perspectivas. Com isso, o processo de mapeamento
de fontes, de consulta aos arquivos e de leitura dos contextos mediante essas fontes passou a
apontar outros rumos para a Historiografia da Educação brasileira. Ao discutir os trabalhos da
História da Educação brasileira produzidos, Carvalho e Nunes (1995) observaram o impacto
da “nova história cultural”, com uma nova postura de abordagem que

[...] implica, de um lado, o abandono dos grandes recortes temáticos e a
opção por análises pontuais, delimitadas e tão exaustivas quanto possível, da
particularidade das práticas e dos produtos culturais investigados. Por outro
lado, o referido impacto se faz sentir como problematização do lugar
simbólico da construção do sujeito e das suas práticas, incorporando a
incorporação de referenciais teóricos atentos aos processos históricos de
constituição dos objetos investigados (p. 37).
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O questionamento que Carvalho e Nunes (1995, p. 57) apontam na História da
Educação no sentido de problematizar não só a instituição escolar, mas também as práticas e
saberes constituídos fora dela, entendendo-a também como um produto dessas práticas. Mas
as autoras alertam para as limitações que as fontes oferecem: todo documento é constituído
dentro de uma prática e, por isso, o sujeito produtor daquele documento imprime ali suas
visões de mundo. Ao historiador, cabe adotar uma postura de pesquisa com constantes
reformulações quando busca explorar as possibilidades dos arquivos que consulta e conhece
os limites das fontes que tem em mãos.
Por meio desses apontamentos, passei a considerar possibilidades de investigação nos
documentos da CEPEB na perspectiva de abordagem histórica proposta por Michel Foucault,
levando-se em conta o objeto desta pesquisa: os discursos sobre a pobreza dos estudantes da
UMG que solicitaram auxílio àquela associação.
Mediante a reflexão e a crítica, Michel Foucault discute a historicização dos saberes.
Inicialmente preocupado com os discursos sobre a loucura, o autor buscou compreender como
esses discursos se constituíram e, mais ainda, procurou definir uma arqueologia para verificar
a construção dos saberes, que, para ele, não seriam somente científicos.
Veiga-Neto (2003) reconheceu na obra de Foucault três eixos: genealogia, arqueologia
e ética, ou três domínios: ser-saber, ser-poder e ser-consigo. Seus primeiros escritos se
iniciam com a preocupação com a arqueologia desse saber e as formas de poder, mais tarde
atravessados pela arqueologia desse saber e do poder, para, então, ao fim de sua vida, dedicarse à compreensão das formas de biopoder, de biopolítica e do cuidado de si.
Foucault não acredita no progresso da razão, ou seja, ele não considera que o
pensamento e as formas de compreensão da realidade, o que gera a produção dos discursos e,
consequentemente, dos saberes, estejam exclusivamente ligados às ciências do homem. Pela
discussão dos diversos discursos sobre a loucura (médico, jurídico, popular e cultural),
Foucault realizou um diálogo entre os domínios do saber: Medicina, Antropologia, Filosofia,
Antropologia, História, Pedagogia e Direito, inserindo a ideia de que o fio condutor da
trajetória humana não era único, mas, sim, pluralmente construído e que dependia de
múltiplos discursos para sua constituição.
Sua relação com a História apontou para amplas possibilidades de usos e
questionamentos das fontes, indagando, refletindo e criticando, principalmente, a forma como
estas foram constituídas e os discursos que as atravessam e as circundam, construindo, assim,
o que podemos chamar de procedimento historiográfico (GONDRA, 2005, p. 301).
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Para Michel Foucault (2005, p. 290), em convergência com a posição dos Annales, a
História não é uma sucessão de fatos coletados e narrados. É a História que dá a vida ao
homem, que resgata a trajetória de um homem histórico e que constitui um feixe de relações
consigo mesmo, com a sociedade e com o meio. Mas, para isso, é necessário que haja rigor,
método e sistematização, o que Foucault salienta no livro A Arqueologia do Saber (2009).
Entendendo a História como um campo de conhecimentos produzidos por meio da
descontinuidade, em que os movimentos acontecem por saturações, irrupções e rupturas,
Foucault defende uma postura em que o historiador deve dividir os níveis de sua análise, ele
próprio fixando os períodos que lhe convêm e os domínios a que deve recorrer. A
arqueologia, então, acena

[...] para a capacidade de se refletir acerca das ciências do homem enquanto
saberes, investigando as condições de sua existência com base na análise do
que dizem, como dizem e porque dizem, exigindo, para tanto, a realização de
uma análise conceitual capaz de estabelecer descontinuidades no nível dos
referidos saberes (GONDRA, 2005, p. 288).

O historiador não domina o processo de construção do saber, mas participa, age
sistematicamente, buscando reconstruir os acontecimentos à luz de novas perspectivas que
antes não foram exploradas e considerando as noções da descontinuidade e rupturas dos
processos históricos. Sobre o campo de pesquisa e dos conceitos que geram a noção de
continuidade, Foucault (2008a) salienta que

É preciso abandonar essas sínteses fabricadas, esses agrupamentos que são
aceitos antes de qualquer exame, essas ligações cuja validade é admitida de
saída; rejeitar as formas e forças obscuras pelas quais se tem o hábito de
ligar entre si os pensamentos dos homens e seus discursos; aceitar ter relação
apenas, em primeira instância, com uma população de acontecimentos
dispersos (p. 88).

Diante desses pressupostos, entendendo ainda que se faça necessário “libertar-se de
toda uma série de noções ligadas ao postulado da continuidade” (FOUCAULT, 2008a, p. 87),
a análise da relação discursiva sobre a pobreza nos documentos da CEPEB envolve
compreender a tessitura dos enunciados produzidos pelos estudantes, pelos membros da
diretoria da associação e pelas pessoas da sociedade, em sua estreiteza e singularidade, mas
atravessada pelas relações de poder daquele contexto. De acordo com Veiga-Neto (2003),
Foucault
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[...] no decorrer de suas investigações históricas absolutamente concretas –
seja buscando em fontes documentais até então desconhecidas ou
desprezadas porque tidas como insignificantes ou infames, ou seja colocando
um olhar diferente sobre o que todos já pensavam conhecer –, parece-me
haver como um gradiente, ainda que descontínuo, que vai da arqueologia à
ética, passando pela genealogia. [...] Simetricamente, acentua-se a leveza de
um estilo de investigação que, mesmo rigorosa, se abre para suas próprias
fronteiras na esperança de ultrapassar a si mesma e de conseguir ver nas
regiões de indecidibilidade que até então estavam na penumbra (p. 89).

A postura arqueológica e genealógica proposta por Foucault, e que tentei seguir ao
analisar a formação do discurso dos estudantes na CEPEB, procurou encontrar nos vieses dos
enunciados o que consistia a pobreza dos que frequentavam a UMG pela pluralidade do que
foi dito.
As pesquisas sobre a presença do estudante pobre no ensino superior brasileiro se
iniciaram na década de 1990, tendo como precursores Portes (1993, 2001), Viana (1998,
2001) e Zago (2001), que se preocuparam com a longevidade escolar de estudantes oriundos
de camadas pobres da sociedade. Ao consultar as pesquisas sobre a condição do estudante
pobre na Universidade de Minas Gerais no recorte desta pesquisa, constatei que as estratégias
e práticas para acesso e continuidade do estudante pobre no ensino superior nesse período são
tema incipiente na História da Educação brasileira. No entanto, foram encontrados trabalhos
relevantes que fazem menção ou têm como objeto central a trajetória de estudantes pobres.
O estudo realizado por Portes (2001), em sua tese de doutoramento Trajetórias
Escolares e vida acadêmica do estudante pobre da UFMG – Um estudo a partir de cinco
casos, oferece um panorama sobre a presença dos estudantes pobres no ensino superior
brasileiro, em que o autor analisa as trajetórias desses estudantes nas academias jurídicas de
Recife, Olinda e na Universidade de Minas Gerais, inclusive introduzindo as discussões sobre
a CEPEB.
No trabalho A Caixa dos Pobres – a ação efetiva de assistência na permanência de
estudantes pobres na Universidade de Minas Gerais (UMG): 1932-1935, também de Portes
(2003), foi realizado um levantamento das ações empreendias pela CEPEB conforme a
mesma documentação que foi utilizada nesta pesquisa, trazendo importantes contribuições
para a mesma. Portes (2005, 2006), sob o prisma da Sociologia da Educação, faz uma análise
sobre a assistência estudantil realizada pela CEPEB, mostrando as resistências institucionais e
ainda a participação de sujeitos, como Francisco Mendes Pimentel, dando origem, anos mais
tarde, à Fundação Mendes Pimentel (FUMP).
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Ainda sobre documentos da CEPEB, Portes e Sousa (2009), com o texto Do lado bom
da barreira: trajetórias e estratégias sociais e escolares de Raymundo Augusto da Silva Maia
(1900-1990), utilizaram o questionário do estudante mencionado e analisaram a sua trajetória
acadêmica.
A análise realizada por Almeida (2010), em Acesso à Educação Superior no Brasil:
direito ou privilégio?, discute a questão da influência da legislação para o acesso à educação
superior, tomando como referência os marcos legais que fizeram referência a esse nível de
escolarização, porém não tendo maior aprofundamento nas questões que se referem aos
estudantes como sujeitos de recriação de sua condição.
Em todos esses trabalhos, a educação superior é tratada sob uma visão históricosociológica, na qual o estudante pobre é observado como um sujeito que se insere em um
universo geralmente destinado às elites. Entretanto, percebeu-se que é necessário, além de
compreender esses percursos e trajetórias, observar os discursos sobre a pobreza desses
estudantes e de tantos outros que frequentaram aquele nível de ensino no recorte eleito,
buscando os “diferentes discursos que compõem o campo dessa produção de enunciados
sobre a pobreza, construindo o seu lugar, seus traços, seus significados e seus sentidos, seu
espaço político e moral” (LIMA, 2005, p. 58).
Assim, entendendo a pobreza como um modo de vida, uma arte de si (CERQUEIRA,
2010), procurei estabelecer de que forma os estudantes se relacionam com essa situação
mediante seu enunciado, encontrando, assim, os pontos de ruptura, inflexão, descontinuidades
e permanências do discurso sobre o que é a pobreza. As associações de assistência, inclusive a
CEPEB, se constituíram em formas de resistência a essa pobreza, pela invenção de modos de
vida como opções de vivência, de acordo com as relações de poder que são constituídas por
meio dos dispositivos: instituindo a determinação moral no compromisso da devolução da
ajuda; criando espaços de convivência entre os estudantes, por intermédio dos clubs
acadêmicos e dos chás dançantes; e proporcionando o estreitamento das relações entre os
estudantes e pessoas da sociedade em geral.
Para finalizar esta introdução, trago informações sobre a organização textual. No
primeiro capítulo, O estudante pobre na Universidade de Minas Gerais, procurei realizar uma
arqueologia sobre a pobreza, buscando compreender o seu sentido desde a Idade Média até o
século XX. Apesar de constituir um recorte temporal bem anterior ao escolhido para esta
pesquisa, foi necessário compreender que a pobreza é uma relação que considera não só a
carência material, mas também social, cultural e simbólica. Os estudos realizados por
Foucault (1993) e Mollat (1989) mostram a historicidade da construção dos discursos sobre a
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pobreza e a variedade de enunciados que a compuseram. E ainda, os autores mostram que a
assistência se constituiu como uma iniciativa não só de caridade, mas também de tentativa de
controle da população pobre, que representava riscos ao Estado. Com relação ao Brasil,
procurei tecer reflexões, tendo como apoio os estudos de Zaluar (1985) e Cerqueira (2010).
Busquei, também, analisar as iniciativas de assistência ao estudante pobre no Brasil
nas três primeiras décadas do século XX por meio do discurso das reformas de ensino: a
Reforma Epitácio Pessoa, a Reforma Carlos Maximiliano, a Reforma João Luiz Vaz e, por
fim, o Estatuto das Universidades Brasileiras de 1931. A intenção foi procurar em que
momento da construção da legislação do ensino no Brasil os estudantes pobres que
frequentaram os cursos superiores passaram a receber algum tipo de auxílio do Estado e com
que finalidade.
Ainda nesse capítulo, em um terceiro momento, relacionei as iniciativas de assistência
que existiram em Minas Gerais nas três primeiras décadas de 1930 até a criação da
Associação Universitária Mineira (AUM). Tais iniciativas demonstraram a organização dos
próprios alunos e dos professores dos cursos superiores de Minas Gerais, especialmente das
Faculdades de Medicina e Direito, em auxiliar aqueles estudantes que não tinham condições
de manter seus estudos, até mesmo antes da criação de uma associação institucionalizada
como a AUM, que teve suas ações paralisadas em 1930, quando surgiu a CEPEB.
No segundo capítulo, A Caixa do Estudante Pobre Edelweiss Barcellos: surgimento,
organização e relações, mais descritivo que o primeiro, procurei estabelecer em qual contexto
a CEPEB surgiu, sua forma de organização e as relações estabelecidas entre os estudantes que
procuraram auxílio, a diretoria da CEPEB e as pessoas da sociedade. A descrição da
documentação, pela sua originalidade, se fez necessária para que se pudesse, mais a frente,
analisar com maiores detalhes os enunciados dos discursos que se estabeleceram por meio dos
questionários de pedidos de auxílio, sindicâncias, correspondências e livros. Descrever os
sujeitos que participaram dessa associação também se fez necessário: as rainhas dos
estudantes, a diretoria da CEPEB e de que forma os estudantes realizavam os pedidos de
auxílio.
Na segunda parte desse capítulo, busquei mostrar outros espaços em que circulavam
os discursos produzidos pelos estudantes da UMG: os jornais Estado de Minas e Diário da
Tarde e o Semanário Humorístico A Caveira. O uso dessas fontes possibilitou perceber outros
lugares onde os estudantes se expressavam, além dos documentos da CEPEB, construindo
também enunciados sobre a pobreza.
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No último capítulo, Os discursos sobre a pobreza dos estudantes da UMG nos
documentos da CEPEB, procurei analisar os enunciados que formaram os discursos sobre a
pobreza presente nos documentos da CEPEB e de que forma essa relação discursiva apareceu
nos jornais e em A Caveira.
Analisei separadamente os enunciados dos discursos sobre a pobreza presentes nos
questionários e cartas dos estudantes, que eram produzidos pelos próprios estudantes,
referindo-se à sua condição de estudante e à condição familiar; e os enunciados dos discursos
presentes nas sindicâncias, livros e correspondências produzidas pela diretoria da CEPEB, ou
seja, enunciados elaborados por outras pessoas. A intenção era buscar a singularidade que
esses enunciados apresentavam e, mesmo assim, se relacionavam para formar o discurso
sobre a pobreza dos estudantes que frequentaram a UMG.
Nesse capítulo, foram realizadas reflexões sobre as contribuições de Foucault ao
entendimento das formações discursivas e dos objetos de discurso, uma vez que a pobreza dos
estudantes é entendida nesta dissertação como um objeto, cujo sentido foi formado pelos
relatos dos estudantes.
As considerações finais mostram que a CEPEB é uma fonte que ainda poderá oferecer
muitas informações a respeito dos estudantes pobres que frequentaram a UMG, pois, neste
trabalho, tive como objeto de investigação o discurso sobre a pobreza dos estudantes que
solicitaram auxílio. Novas questões poderão ser suscitadas, uma vez que, de acordo com o que
foi visto ao longo desta pesquisa, a investigação sobre a condição dos estudantes pobres no
ensino superior brasileiro e as organizações estudantis são temas pouco abordados no campo
da História da Educação.
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CAPÍTULO I – O ESTUDANTE POBRE NA UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS

É preciso saber reconhecer os acontecimentos da história, seus abalos, suas
surpresas, as vacilantes vitórias, as derrotas mal digeridas, que dão conta dos
atavismos e das hereditariedades; da mesma forma que é preciso diagnosticar as
doenças do corpo, os estados de fraqueza e energia, suas rachaduras e suas
resistências para avaliar o que é um discurso filosófico. A história, com suas
intensidades, seus desfalecimentos, seus furores secretos, suas grandes agitações
febris com suas síncopes, é o próprio corpo do devir. É preciso ser metafísico para
lhe procurar uma alma na idealidade longínqua da origem (FOUCAULT, 1979, 1920).

No campo da História da Educação, a condição dos pobres no ensino superior situa-se
como objeto a ser. Compreender as trajetórias daqueles estudantes considerados “moços
pobres”, buscando remontar os fatores que se relacionaram ao seu ingresso e continuidade no
ensino superior, espaço que era frequentado pelas elites no século XX, poderá apontar vieses
da sociedade brasileira que colaboram para o entendimento da dinâmica social que tange a
construção da educação superior em nosso país.
Para tal, é preciso, antes de tratar do ensino, analisar o significado da pobreza na
cultura ocidental, na qual se encontra inserida, e a direção tal como foi concebida ao longo
dos séculos da chamada modernidade. Neste capítulo, procurei realizar um levantamento
sobre as reflexões que se realizaram sobre a pobreza desde o século XVII, tomando como
referenciais as obras de Michel Mollat (1989) e Michel Foucault (1993). O recuo temporal se
deu pela necessidade de compreender de que forma a pobreza foi pensada e moldada ao longo
dos anos, até o século XX, temporalidade eixo desta dissertação.
Apesar de tais autores terem produzido suas reflexões acerca da pobreza como
fenômeno histórico que envolve a economia, a política e a cultura na Europa, procurei tomálos como ponto de partida para a compreensão do que seria esse conceito e de que forma os
discursos sobre a pobreza passaram a circular, proporcionando a criação de dispositivos de
atendimento e assistência aos carentes e necessitados do auxílio de outrem.
Em um segundo momento, procurei estabelecer relações entre a pobreza e a
escolarização superior no Brasil, situando de que forma os estudantes pobres passaram a ser
inseridos no mundo acadêmico. Entendendo que a legislação, como discurso produzido por
uma determinada instância da sociedade, poderia oferecer elementos à compreensão desse
dispositivo, realizei uma análise das reformas educacionais e decretos publicados na
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passagem do século XIX para o século XX e que faziam referência ao ensino superior e ao
estudante pobre.
Dessa forma, a assistência estudantil se tornou uma preocupação no meio acadêmico e,
com isso, passaram a ser articuladas as primeiras iniciativas de auxílio aos estudantes pobres
na primeira e segunda décadas do século XX em Minas Gerais. Para este trabalho, busquei as
associações de assistência que se constituíram em Minas Gerais, para que pudesse analisar seu
papel na formação das trajetórias de estudantes pobres da Universidade de Minas Gerais. É
importante destacar ainda que o referencial teórico-metodológico deste trabalho está
fundamentado nas contribuições de Michel Foucault para estudos historiográficos.

1.1 COMPREENSÕES SOBRE A POBREZA E A ASSISTÊNCIA

A pobreza não é um conceito claramente definido. Deve ser situada historicamente e
compreendida conforme as relações na sociedade e sua movimentação pelos contextos que se
formam e se transformam a partir dessas relações. O que define suas molduras, seus
contornos, seus entendimentos e suas interpretações são os enunciados que constituem os
saberes sobre o pobre e a pobreza por meio das formações discursivas e das práticas
correlativas.
O historiador Michel Mollat, na obra Os pobres na Idade Média (1989), preocupou-se
em compreender a formação da ideia de pobreza na Idade Média que não fosse definida
somente pela visão econômica. Para o autor, a construção da ideia de pobreza está apoiada
também em fatores sociais, religiosos e políticos. A pobreza, naquela época, não era apenas
uma qualidade, mas um estado. A expressão “pobreza” tem origem latina e, nos séculos XIII e
XIV, passou a circular nos discursos ocidentais para nomear aqueles que eram atingidos por
algum tipo de miséria ou carência, mas com ambiguidades de sentido devido aos contextos
em que o termo pode ser empregado:
A função qualitativa das palavras precedeu seu emprego substantivo. Uma
pessoa é pobre; fica sendo „pobre‟. A pobreza designa inicialmente a
qualidade, depois a condição de uma pessoa de qualquer estado social
atingida por uma carência. [...] Mas a pobreza é relativa entre os homens e
percebe-se uma grande dose de ambiguidade no emprego das palavras
(MOLLAT, 1989, p. 2).
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Porém, em uma definição mais ampla sobre o termo “pobre”, fundamentada em uma
arqueologia da pobreza na Idade Média, Michel Mollat (1989) mostra que:
A definição do pobre e de seu estado deve, portanto, ser ampla. O pobre é
aquele que, de modo permanente ou temporário, encontra-se em situação de
debilidade, dependência e humilhação, caracterizada pela privação dos
meios, variáveis segundo as épocas e as sociedades, que garantem força e
consideração social: dinheiro, relações, influência, poder, ciência,
qualificação técnica, honorabilidade de nascimento, vigor físico, capacidade
intelectual, liberdade e dignidade pessoais. Vivendo no dia a dia, não tem
qualquer possibilidade de revelar-se sem a ajuda de outrem. Uma tal
definição pode incluir todos os frustrados, todos os enjeitados, todos os
associais, todos os marginais; ela não é específica em época alguma, de
região alguma, de meio algum. Tampouco exclui aqueles que, por ideal
ascético ou místico, decidiram afastar-se do mundo ou que, por
devotamento, optaram por viver pobres entre os pobres (p. 5).

Mollat (1989), ao discutir o que é ser pobre e o estado de pobreza, apesar de afirmar
que essas definições são amplas, buscou definir a pobreza como estado permanente ou
temporário não só de carência de meios econômicos, mas também de outras condições:
relações sociais, capacidades, honra e condição física. Tais carências se definem conforme o
contexto histórico em que se situam e acarretam dependência, humilhação e debilidade de
acordo com as formas de relações existentes. A condição de pobreza não exclui aqueles que,
por vontade, se incluem na condição de ser pobre: os que, por escolha própria, optaram por
formas de vida de pobreza social e material mediante o devotamento, a opção ascética ou
mística.
Há um elemento que chama a atenção nessa definição: segundo Mollat (1989), o pobre
necessita da ajuda de outrem para sustentar-se no dia a dia. Ao longo de seu texto, o autor
buscou mostrar o tratamento dispensado aos pobres na Idade Média, principalmente o
realizado pela Igreja Católica por intermédio dos hospitais e das ações de caridade. Porém,
segundo Mollat (1989), a noção de pobreza e o tratamento dispensado a esse estado do
indivíduo se alteraram com o passar do tempo, principalmente a partir do século XVII.
O estudo de Michel Foucault (1993) narra essas modificações na compreensão e
tratamento dispensado aos pobres a partir do século XVII, dando destaque para o
entendimento do que seria a pobreza e a relação dos pobres com a sociedade. Em História da
Loucura, o autor mostrou que, naquela época, os pobres e os loucos eram tratados pela
sociedade de forma parecida: havia casas de internamento que acolhiam os pobres, os
desempregados, os correcionários e os insanos. Segundo Foucault (1993), o Hospital Geral de
Paris, a partir de 1656, ficou conhecido por “recolher, alojar, alimentar aqueles que se
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apresentam de espontânea vontade, ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade
real ou judiciária” (p. 49).
Além dos hospitais, havia também casas de caridade, organizadas principalmente pelas
parcelas mais ricas da sociedade nas cidades, que se destinavam ao auxílio dos pobres, loucos,
desvalidos, doentes ou aqueles que precisavam de abrigo. Essas casas de caridade também
recebiam donativos reais com a participação da igreja em sua gerência.2
A intenção de criar essas casas de acolhimento, além de afastar os pobres e os
indesejados do convívio com a sociedade no século XVII, tinha outras funções:
Nessas instituições também veem-se misturar, muitas vezes não sem
conflitos, os velhos privilégios da igreja na assistência aos pobres e nos ritos
da hospitalidade, e a preocupação burguesa de pôr em ordem o mundo da
miséria; e o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o dever de caridade
e a vontade de punir; toda uma prática equívoca cujo sentido é necessário
isolar, sentido simbolizado sem dúvida por esses leprosários, vazios desde a
Renascença, mas repentinamente reativados no século XVII e que foram
rearmados com obscuros poderes (p. 53).

A reativação dos prédios antes destinados aos leprosários, que, segundo Foucault
(1993), desde a Renascença estavam inabitados, demonstra a necessidade de criar uma ordem
pública que reunisse as ações de auxílio e punição. O auxílio se dava pelos ideais de caridade,
que, desde a Idade Média, eram praticados pela Igreja. Já as ações de punição destinavam-se a
reprimir as manifestações individuais que pudessem gerar desordem.
Para Foucault (2005), nesse período, o governo era representado pelo soberano, que,
ainda nas monarquias absolutistas, concentravam seu poder sobre o corpo individual,
mediante técnicas centradas no corpo, as quais, segundo o autor:
Eram todos aqueles procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição
dos corpos individuais (sua separação, seu alinhamento, sua colocação em
série e em vigilância) e organização, em torno desses corpos individuais, de
todo um campo de visibilidade. Eram também as técnicas pelas quais se
incumbiam esses corpos, tentavam aumentar-lhes a força útil através do
exercício, do treinamento etc. Eram igualmente técnicas de racionalização e
de economia estrita de um poder que devia se exercer, da maneira menos
onerosa possível, mediante todo um sistema de vigilância, de hierarquias, de
inspeções, de escriturações, de relatórios: toda essa tecnologia, que podemos
chamar de tecnologia de disciplinar do trabalho. Ela se instala já no final do
século XVII e no decorrer do século XVIII (p. 288).

2

Michel Foucault (1993) cita vários exemplos de casas de caridade que existiram na França no século XVII;
dentre elas, a Sociedade São Vicente de Paulo, que surgiu em 1632. Vicente de Paulo reorganizou o leprosário
Saint-Lazare, em Paris, recebendo a ajuda da Igreja Católica. Esse estabelecimento passou a receber pessoas
detidas; dentre elas, os loucos e os pobres que poderiam ameaçar a ordem.

25

Percebe-se que os tipos de indivíduos atendidos (loucos, pobres, criminosos, doentes,
desvalidos) tinham uma relação estreita entre si no entendimento da sociedade da época:
significavam uma ameaça à ordem social e, por isso, deveriam ficar recolhidos, longe dos
olhos da população, controlados dentro dos hospitais e das casas de recolhimento, onde
poderiam até trabalhar.
Ao mesmo tempo em que precisavam ser assistidos, alimentados, sustentados,
necessitavam também ser corrigidos. A mistura entre esses tipos de pessoas circulando dentro
das cidades poderia gerar incômodo; por isso, era necessário que ficassem em um lugar
específico onde pudessem sobreviver, e não atrapalhar a ordem das cidades. O ato de tirar as
pessoas de circulação estaria vinculado à manutenção da segurança da população das cidades,
o que se constituiu um problema no século XVII:
[...] era um problema bem diferente: não mais estabelecer e marcar território,
mas deixar as circulações se fazerem, controlar as circulações, separar as
boas e as ruins, fazer com que as coisas se mexam, se desloquem sem cessar,
que as coisas vão perpetuamente de um ponto a outro, mas de uma maneira
tal que os perigos inerentes a essa circulação sejam anulados. Não mais
segurança do príncipe e do seu território, mas segurança da população e por
conseguinte, dos que governam (FOUCAULT, 2008b, p. 85).

Segundo Foucault (2008b, p. 38-42), nesse período, o governo soberano tinha funções
de regular a circulação, tanto de pessoas, como de mercadorias, de recursos. A
territorialização das cidades, com a separação dos espaços, garantia uma economia geral de
poder que procurava controlar as ações dos indivíduos de acordo com as técnicas de governo
que estavam em uso na época. Por isso, o trabalho garantiria uma função de controle sobre os
indivíduos, que, além de conduzir seus corpos retirando-os dos vícios do ócio, conduzia
também os seus comportamentos.
No início do século XVII, houve uma ruptura no entendimento da pobreza: antes
mística, abnegada e missionária, a pobreza passou a ser compreendida como uma condição
humana na qual os vícios poderiam surgir. O avanço do protestantismo nos países ocidentais
levou a uma gradativa laicização da caridade. Com isso, a pobreza perdeu seus contornos de
martírio e glorificação da dor e passou a significar ausência de moralidade, em que os sujeitos
pobres estavam inseridos em um espaço vazio de valores e com conduta viciosa.
Nas casas de caridade e hospitais, os pobres passaram a executar atividades
relacionadas ao trabalho, para que fossem reprimidas as agitações sociais que poderiam
ocasionar caso permanecessem ociosos. Os pobres, criminosos, doentes e loucos foram, então,
separados: os pobres poderiam realizar algum tipo de trabalho, enquanto os outros, por opção
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ou por impossibilidade, não poderiam trabalhar. Aqueles que trabalhavam dentro das casas de
recolhimento e hospitais eram considerados os “bons pobres”. Os pobres que não se
propunham a trabalhar eram considerados ociosos e, por isso, a sociedade requeria sua
punição mediante seu recolhimento.
Os sujeitos de moralidade, segundo Foucault (1998), são aqueles que se conduzem de
acordo com um sistema prescritivo de normas, regras e valores, que podem ser transmitidos
de maneira direta ou difusa. O autor apresenta dois entendimentos sobre o que é a moral. O
primeiro diz respeito a regras e valores transmitidos em um jogo sistemático de elementos que
se relacionam a uma doutrina. O segundo entendimento diz respeito a um “comportamento
real dos indivíduos às regras e valores que lhe são propostos” (p. 26).
Segundo esse segundo entendimento, os indivíduos se submetem mais ou menos a
esses princípios de condutas, prescrições e interdições. Com isso, na medida em que os
indivíduos se submetem a esse conjunto de princípios morais, tornam-se sujeitos de uma
moral determinada.
O pobre passou a estar relacionado a uma sujeição moral, de forma que a ociosidade e
a vacância equivaliam a vícios que poderiam ser perigosos para a sociedade, já que “a pobreza
não era nem a escassez dos gêneros nem o desemprego, mas o esmorecimento da disciplina e
a frouxidão dos costumes” (FOUCAULT, 1993, p. 74).
Até meados do século XVIII, de acordo com Foucault (1993), foram encontradas
manifestações na Europa de preocupação com a manutenção dos pobres ociosos.3
Gradativamente, a pobreza passou a ser compreendida também como uma questão econômica,
principalmente com o crescimento das cidades e das indústrias ao final do século XVIII. A
pobreza e a miséria passaram a ter outra compreensão, vistas naquele momento como
problema não somente de ordem moral.
A noção de pobreza que passou a circular no início do século XIX estava ligada a
condições inalienáveis do indivíduo: nascimento ou algum acidente que o inseria nas
condições de mendicância e ociosidade. Para Foucault (1993), naquele momento, o Estado
não podia deixar de considerar a existência dos pobres, pois eles deveriam se integrar à nação
como sustentáculo para a manufatura, como forma de mão de obra. Isso faz com que:
A miséria, aos poucos, se separa das velhas confusões morais. Viu-se o
desemprego assumir, nas crises, um rosto que não podia mais ser confundido
com o da preguiça; viu-se a indigência e a ociosidade forçada espalhando-se
3

O autor cita a criação de 80 casas denominadas “depósitos de mendigos”, onde os pobres deveriam permanecer
ora sendo tratados quando doentes, ora trabalhando quando considerados “indigentes válidos” ou ainda sendo
corrigidos caso se recusassem a trabalhar (FOUCAULT, 1993, p. 402).
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pelo interior, onde se acreditava reconhecer as formas mais imediatas e mais
seguras da vida moral; tudo isso revelou que a miséria não era talvez uma
coisa que dependesse apenas da esfera da falta [...] A miséria torna-se coisa
econômica (p. 404).

A miséria e a pobreza passaram a estar relacionadas não só à questão da moralidade
em oposição ao ócio: estavam ligadas também a fatores de funcionalidade. A noção de
pobreza, até aquele momento individualizada e cuidada dentro dos limites das casas de
recolhimento e hospitais, misturada a outras figuras, passou a ser coletiva, atingindo a
população e espalhando-se pela sociedade por causa do desemprego e das dificuldades
provocadas pelo crescimento das cidades e da população em termos numéricos. A moralidade
ainda continuava estreitamente ligada ao conceito da pobreza, mas ganhou contornos de uma
população imoral, e não apenas de um sujeito imoral.
Observa-se que a noção de “pobres” naquele período passou a estar ligada à
população, e não a um indivíduo isolado. Como já foi comentado, no século XVII, os pobres
eram separados da sociedade, assim como os loucos, os criminosos e os doentes. Deveriam
ser recolhidos em espaços próprios para sua correção e cuidado. Era uma atenção individual,
em que o pobre era pensado como uma figura que poderia criar algum mal-estar se circulasse
por entre os espaços das cidades.
A partir do fim do século XVIII e início do século XIX, os pobres passaram a ser
pensados como uma população, uma massa de indivíduos, entendida como um corpo que
tinha relações dentro da sociedade e que não poderia ser apenas recolhido, enclausurado em
alguma instituição. Para Foucault (1993), naquele momento, estabeleceu-se uma relação
inversa entre pobreza e população:
De um lado há a Pobreza: rarefação dos gêneros alimentícios, situação
econômica ligada ao estado do comércio, da agricultura, da indústria. Do
outro, há a População: não um elemento passivo submetido às flutuações da
riqueza, mas a força que faz parte, e diretamente, da situação econômica, do
movimento produtor de riquezas, uma vez que é o trabalho do homem que a
cria, ou pelo menos a transmite, desloca e multiplica. O „Pobre‟ era uma
noção confusa, onde se misturava essa riqueza que é o Homem e o Estado de
Necessidade que se reconhece como essencial para a humanidade (p. 406).

Foucault (1993) observou que os pobres constituíam uma população que, por ser
numerosa e com a potência de trabalho, poderia ser vista como princípio de riqueza da nação,
mas que não deixava de ser pobre em virtude de sua situação de carência dos meios de
sobrevivência na qual se encontrava pelo desenvolvimento das cidades.
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Essa concepção de pobreza levou ao entendimento dos pobres como uma força
funcional que circulava em meio à sociedade, mas com a dependência de recursos que eram
as gratificações pelos trabalhos realizados.
Na passagem do século XVIII para o século XIX, os pobres passaram a realizar
diversas funções nas cidades, tais como: carteiros, no despejo de lixo, na circulação de dejetos
e materiais usados com o reaproveitamento, fazendo parte de uma instrumentalização da vida
urbana (FOUCAULT, 1979, p. 94). A pobreza passou a fazer parte da urbanidade como
ferramenta à manutenção das cidades.
Porém, de acordo com Foucault (1979), a partir de 1830, o pobre (como população)
deixou de ser funcional e passou novamente a significar um problema para a sociedade. O
autor aponta três fatores: primeiro, a população pobre poderia se organizar como força de
revolta contra o regime político durante as agitações sociais do período; segundo, o
crescimento das cidades e a criação dos serviços urbanos dispensaram muitos pobres de suas
funções, gerando descontentamento e, assim, revoltas populares; e, por último, o crescimento
da medicina social procurou criar espaços de divisão entre os ricos e os pobres, considerando
estes um perigo para a saúde das cidades; por isso, deveriam ser acompanhados, assistidos e
vigiados como população.
Entretanto, é necessário compreender o sentido do termo população que Foucault
emprega. Na obra Segurança, Território e População (2008b), o autor procurou compreender
o problema da população na passagem dos séculos XVII a XIX. Até o século XVII, a noção
de população era relacionada com a noção de povoamento de um território. O soberano
governava o número de seus súditos, e não uma população de súditos.
No fim do século XVII, com as práticas mercantilistas e o crescimento das cidades, o
conjunto de indivíduos passou a ser entendido como um grupo que participava da dinâmica do
Estado e do poder do soberano. Esse grupo ou população teria a função de se constituir em
mão de obra e, com isso, era “adestrada, repartida, distribuída, fixada de acordo com
mecanismos disciplinares. População, princípio de riqueza, força produtiva, mecanismo
disciplinar” (FOUCAULT, 2008b, p. 91).
Os fisiocratas4 no século XVIII trouxeram outra noção de população: além de um
grupo articulado, era um conjunto de indivíduos que dependiam de um desejo geral e de uma
dependência de variáveis (clima, entorno material, hábitos das pessoas, valores morais e
4

Conforme o dicionário Houaiss a fisiocracia é uma “doutrina econômica e filosófica do século XVIII que se
baseia no conhecimento e no respeito às leis naturais, considerando a terra como única fonte de riqueza e
defendendo o liberalismo econômico” (p. 1350).
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religiosos, meios de subsistência e trabalho). Então, a partir do fim do século XVIII e no
século XIX, a população, segundo Michel Foucault, passou a ser entendida como
[...] um conjunto de elementos, no interior do qual podem-se notar
constantes e regularidades até nos acidentes, no interior do qual pode-se
identificar o universal do desejo produzindo regularmente o benefício de
todos e a propósito do qual pode-se identificar certo número de variáveis de
que ele depende e que são capazes de modificá-la. [...] A população é,
portanto, de um lado, a espécie humana, e de outro, o que se chama de
público. O público, noção capital do século XVIII, é a população
considerada do ponto de vista de suas opiniões, das suas maneiras de fazer,
dos seus comportamentos, dos seus hábitos, dos seus temores, dos seus
preconceitos, das suas exigências, é aquilo sobre o que se age por meio da
educação, das campanhas, dos convencimentos. A população é, portanto,
tudo o que vai se estender do arraigamento biológico pela espécie à
superfície de contato oferecida pelo público (FOUCAULT, 2008b, p. 97-98)

Pode-se perceber que nessa definição de população há uma dimensão biológica e
funcional do grupo formado pelas pessoas em torno de variáveis comuns, opiniões,
comportamentos, atividades, sentimentos, que passa por um processo de educação, mesmo
que informal: a educação familiar e dentro do grupo, as campanhas públicas e os
convencimentos pessoais e do meio social.
Os pobres passaram a ser entendidos como população quando o comportamento geral
desse grupo passou a ser classificado como moral ou não. Suas atividades e sentimentos
gerais passaram a ser percebidos e, mais que isso, passaram a ser vistos como uma população
que poderia oferecer riscos tanto à ordem quanto à saúde da sociedade em geral.
Novos dispositivos fizeram com que os espaços urbanos se reorganizassem de acordo
com as condições de pobreza e riqueza. Foucault (1993) cita como exemplo a Inglaterra, que
naquela época criou a chamada Lei dos Pobres. De acordo com o autor, o crescimento do
proletariado e, consequentemente, da população pobre, significou um risco para o crescimento
da cidade e, por isso, precisava ser um movimento assistido.
A medicina, que passou a se preocupar com os problemas das cidades e das
populações, definida dessa forma por Foucault (1979) como medicina social, criou vários
dispositivos de controle dessa população pobre, não só sanitários, mas também assistenciais,
de forma a exercer um controle médico sobre os pobres. De acordo com o autor:
A partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de assistência,
deve, por isso mesmo, se submeter a vários controles médicos. Com a Lei
dos Pobres aparece, de maneira ambígua, algo importante na história da
medicina social: a ideia de uma assistência controlada, de uma intervenção
médica que é tanto uma maneira de ajudar os pobres a satisfazer suas
necessidades de saúde, sua pobreza, não permitindo que o façam por si
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mesmos, quanto um controle pelo qual as classes ricas ou seus
representantes do governo asseguram a saúde das classes pobres e, por
conseguinte, a proteção das classes ricas (p. 95).

Observa-se que a Lei dos Pobres significou um duplo controle da população pobre: ao
mesmo tempo em que era assistida de forma controlada, para que suas necessidades fossem
atendidas de uma forma direcionada. Criando obrigações por causa da gratuidade, também
significou um controle sanitário, que salvaguardaria a população rica das epidemias que
circulavam no período.
A população pobre, sem controle, representou, a partir daquele momento, uma ameaça
à vida social da Europa. Ao analisar a pobreza na cidade de Paris no século XIX, Brescione
(1989) assinala que as revoltas populares estavam se proliferando de tal forma na Europa a
partir de 1830, que poderiam ser comparadas à “faísca elétrica”, expressão tomada pela autora
da obra de Victor Hugo.5
A perda do controle sobre a multidão dos pobres significava um perigo à ordem social
e política. Por isso, era necessário controlar a força revolucionária da população pobre.
Foucault chamou a atenção para o fato de que esse controle sanitário sobre os pobres
mostrava uma parcela do problema político que a sociedade europeia enfrentou no século
XIX: o controle dos espaços urbanos e das agitações sociais. O controle sobre os corpos e a
saúde dos pobres assegurava não só controle das doenças, mas também um controle sobre a
massa da população pobre e os espaços que ocupava nas cidades.
No fim do século XIX, segundo apontou Catherine Hall (2009) ao analisar as relações
familiares na Europa, a moralização dos pobres foi retomada com ênfase na educação e nas
famílias. A Igreja, não só católica, mas também evangélica, passou a intervir na formação das
crianças oriundas das camadas menos favorecidas economicamente, para que fossem
moralizadas desde cedo, de forma a não se inserirem nos vícios e pecados que a pobreza lhes
poderia proporcionar. A autora ainda afirma que a população pobre passou a se espelhar no
modelo burguês familiar para moldar seus comportamentos, escolhas e gostos.
Como foi dito no início deste capítulo em relação à ausência de trabalhos
historiográficos sobre os estudantes pobres e trazendo a questão sobre a pobreza no Brasil,
destaco a contribuição de Alba Zaluar (1985), que mostrou que, de forma diferente da
5

A autora traz a seguinte citação da obra “Les misérables”, de Victor Hugo: “somente vinte meses haviam
decorrido desde a revolução de julho (1830) e o ano de 1832 tinha começado com um aspecto de iminência e de
ameaça [...] a doença política e a doença social declarando-se ao mesmo tempo nas dias capitais do reino; uma, a
cidade do pensamento, a outra, a cidade do trabalho; em Paris, a guerra civil, em Lião, a guerra servil [...]”
(BRESCIONI, 1989). Note-se que o autor Victor Hugo se refere às expressões “doença política” e “doença
social” para se referir às agitações que proliferavam na Europa, mais especificamente na França, no século XIX.
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Inglaterra, com a Lei dos Pobres, nunca houve em nosso país uma organização de assistência
articulada e dedicada a essa população.
A partir de uma perspectiva sociológica, Zaluar (1985) define a pobreza como
[...] um conceito comparativo, e sua qualidade relativa aos outros gira em
torno da desigualdade social. Esta não é uma consequência de sua cultura,
mas o resultado de políticas públicas que provocam uma real privação
material e uma real exclusão dos pobres nos campos ocupacional,
educacional e político. O que os exclui não é, portanto, o seu propalado
fatalismo, desmotivação para o trabalho, apatia e resignação, nem a sua
exclusão no campo educacional é consequência de uma suposta restrição no
seu estoque simbólico, sublinhar a cultura da pobreza neste caso determina
por desviar a atenção das próprias relações de poder e alimentar as políticas
públicas que perpetuam a desigualdade. Por outro lado, na cultura dos pobres
concebida como o negativo ou o desconhecimento do estoque simbólico
erudito não há lugar para as manifestações culturais desenvolvidas fora dos
aparatos educacionais (p. 41-42).

O que Zaluar (1985) chama de cultura da pobreza pode ser entendido como um
conjunto de práticas culturais que foram relacionadas ao estado de pobreza por meio de bens
simbólicos que seriam próprios de uma parcela reconhecida como pobre e que seriam
diferentes da cultura das parcelas da sociedade mais favorecidas.
Zaluar (1985) discute a questão posta na Inglaterra, a partir da Lei dos Pobres de 1834,
qual seja: a relação entre “pobre” e “trabalhador”. Para a autora, no Brasil, grande parcela da
população, senão a maioria, pode ser entendida como pobre. Por isso, pensar os
“trabalhadores pobres” como categoria de identidade poderia oferecer riscos à análise do
sentido da pobreza. Entretanto, salienta que a pobreza é um conceito comparativo, mas
sempre relacionado às desigualdades sociais.
Sobre essas relações entre pobreza e população de que trata Zaluar (1985), a
pesquisadora Monique Borba Cerqueira (2010) procurou trabalhar a relação entre criação e
resistência na cultura da pobreza no Brasil, principalmente na passagem do século XIX para o
século XX. Para tanto, elegeu três personagens do universo artístico: Carlitos, do cinema de
Charles Chaplin; Gabriela, de Jorge Amado; e Macabéa, de Clarice Lispector, que foram
criados pela literatura e traziam os discursos da época sobre o sentido da pobreza. Dos três,
somente Macabéa se inscreve na segunda metade do século XX.
O objetivo de Cerqueira (2010) por meio desse estudo foi buscar as características que
os discursos sobre a pobreza desses personagens traziam, como se fossem retratos da
realidade em que viveram. A autora não oferece uma definição clara sobre a pobreza, mas
situou o problema:
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[...] o trevoroso mundo dos pobres é um problema que aponta para além da
esfera econômica, política ou social, remetendo ao esgotamento dos modelos
de civilização. Somente fora de uma perspectiva doutrinal, onde a falsa
grandeza contemporânea nos aprisiona, isentos de tantas convicções,
estaremos aptos a experimentar a vida como invenção contínua, como
acontecimento inesperado (p. 14).

Para Cerqueira (2010), é necessário que sejam analisados os movimentos de criação e
resistência da vida cotidiana, para que se possa entender como se define a pobreza. Não só a
lógica da privação e da escassez caracteriza a pobreza: ela também é um modo de vida. Por
isso, é necessário que se faça um estranhamento sobre essas formas construídas do sentido da
pobreza, para que se aproxime o olhar do pesquisador na compreensão de que pobreza não é
fenômeno natural e próprio da humanidade, mas, sim, uma forma de vida inserida na
historicidade com características socioeconômicas e culturais de cada sociedade.
Ao analisar as relações entre opressão e ausência de posses materiais e simbólicas dos
pobres, Cerqueira (2010) afirma que o sentido da pobreza acaba se tornando valorativo e
ocasiona uma despotencialização da vida social, na qual se funda um “território de ética
criadora e moral universalizante” (p. 20).
Nesse sentido, o poder universalizante da moral acaba por criar dispositivos de
separação e categorização, que, além de esquadrinharem a população em geral, também
classificam o pobre como “bom” e “mau” pobre. Para Cerqueira (2010):
O predomínio de uma ideia informe e fantasmática de pobreza não
dissimula, molda e atormenta apenas os desvalidos. Implantada no coração
social, a ameaça representada pela falta soberana gera medo e engendra
dispositivos políticos que percorrem toda sociedade capitalista. Muitas são
as gradações que essa poderosa máquina de codificação estabelecerá nos
grupos e nos indivíduos (p. 23: grifo do autor)

A circulação da ideia de pobreza delimita a condição do homem mediante
classificações, em que uma linha tênue separa os indivíduos entre pobres e não-pobres. Linha
essa que não é somente criada pelas condições econômicas: as relações que se estabelecem
entre indivíduo e pobreza dependem de outras condições, e não apenas da falta de recursos.
Com isso, as relações de poder designam a heterogeneidade dessas classificações,
entendendo que o poder é um conjunto de forças difusas que percorrem toda a sociedade em
sua capilaridade. Os modos de sujeição que derivam dessas relações atingem os pobres,
definindo regras e condutas morais que devem ser seguidas. Para Foucault (1998), os modos
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de sujeição são “a maneira pela qual o indivíduo estabelece sua relação com a regra e se
reconhece como ligado à obrigação de pô-la em prática” (p. 27).
O pobre, como indivíduo na sociedade que está exposto aos modos de sujeição, cria
modos de subjetivação e acaba criando novas formas de existência de acordo com sua
condição no mundo. Da mesma forma, as condições criadas pelos jogos que o poder propõe
também recriam condições de existência para os pobres. De acordo com Cerqueira (2010):
As relações de poder revelam-se em sua flexibilidade, tanto indicando a
possibilidade de captura total do sujeito pela ordem estabelecida quanto
tornando imprevisíveis modos de resistência e processos de subjetivação que
apontem para a invenção de novos modos de vida. Nesse sentido, é
importante lembrar que os processos de resistência podem associar-se tanto a
práticas de liberdade e liberação ou levar às formas de assujeitamento (p.
27).

Assim, a pobreza, como forma de vida criada e recriada pelos modos de sujeição e,
mais que isso, pelas relações de poder, deve ser pensada como processo não só de exclusão,
mas também de criação. É nesse movimento que o pobre se situa: os processos de
classificação da pobreza podem criar dispositivos de exclusão, porém oferecem possibilidades
de resistência e recriação, em que o sujeito tem múltiplas potências para resistir às condições
de escassez e desvalia.
Michel Foucault (2004) ainda mostrou que as resistências estão intimamente ligadas às
relações de poder, uma vez que

[...] se não há resistências, não há relações de poder. Porque tudo seria
simplesmente uma questão de obediência. A partir do momento em que o
indivíduo está em uma situação de não fazer o que quer, ele deve utilizar as
relações de poder. A resistência vem em primeiro lugar, e ela permanece
superior a todas as forças do processo, seu efeito obriga a mudarem as
relações de poder. Eu penso que o termo „resistência‟ é a palavra mais
importante, a palavra chave dessa dinâmica (p. 268).

É importante ressaltar que a resistência apontada por Foucault (2004) não se trata
somente de dizer não à norma. É um processo de criação e recriação, em que são elaboradas
novas formas de poder para o enfrentamento e a vivência com os problemas da sociedade. A
resistência é, assim como o poder, uma relação estratégica.
Com isso, pode-se inferir que a criação de dispositivos de auxílio aos pobres pode ser
entendida como forma de resistência às condições de pobreza que atinge essa parcela da
população em qualquer época histórica. Os modos de resistência são opções aos modos de
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vida, em que as possibilidades de subjetivação se tornam tão maiores quanto as formas de
sujeição.
A seguir, procurarei analisar as formas de assistência ao estudante pobre previstas
pelas leis educacionais na passagem do século XIX para o século XX, a fim de que, de um
panorama macro para um panorama micro, possa discutir as formas de assistência ao
estudante pobre na UMG.

1.2 A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE POBRE NAS TRÊS PRIMEIRAS DÉCADAS DO
SÉCULO XX

O Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, foi cenário de um movimento
de transformação de seus modelos escolares, pretensamente para atender a uma grande
parcela da população por intermédio das escolas públicas. A escola tinha o papel de
dispositivo de formação e higienização da sociedade, tornando a educação dos cidadãos
instrumento de constituição do corpo da nação. Segundo Vago (2002), a escola tinha a função
de “intervir o quanto mais profundo possível em sua formação (das crianças): civilizá-las,
arrancá-las do estado de indigência, impor-lhes uma transfiguração que faria delas potenciais
construtores da prosperidade do Estado” (p. 13: grifo meu).
A circulação do pensamento republicano marcou o movimento de reformulação do
modelo escolar vigente naquele período, quando novas experiências pedagógicas passaram a
ser empregadas pelas reformas de ensino.6 Além das alterações nos prédios escolares, nos
modelos de ensino e até mesmo nos corpos dos estudantes, também foram reformuladas as
relações entre os sujeitos da prática educativa, aspirando à formação de uma sociedade
moderna e civilizada. A circulação dessas ideias de modernização e civilização não atingiu
somente a escola pública primária: também se difundiam entre os diversos graus de ensino,
inclusive no ensino superior.
Dentre os primeiros cursos superiores que se instalaram no Brasil com a vinda da
Corte Real portuguesa em 1808, havia cursos que se voltavam ao ensino militar, formando os
filhos das parcelas mais favorecidas da sociedade para atuarem em funções específicas no
aparelho de Estado. Entretanto, ainda havia aqueles estudantes que buscavam a formação em
estabelecimentos de ensino superior europeus. Luiz Antônio Cunha (2007) destacou o
6

Tarcísio Mauro Vago (2002) cita a Reforma do Ensino Primário em Minas Gerais de 1906 como marco nessa
ruptura, uma vez que criou e organizou os grupos escolares no estado de Minas Gerais.
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surgimento das escolas superiores de Direito, no século XIX, como também uma iniciativa de
recrutamento de filhos dessas mesmas camadas mais favorecidas economicamente para
ocuparem os cargos mais altos da burocracia provincial.
O ensino superior era frequentado por uma parcela de estudantes que tinha condições
de arcar com as custas dos exames e mensalidades, e que, por linhagem ou posição
econômica, dispunham de condições suficientes para se manter nos cursos superiores, o que
não era possível à grande maioria dos estudantes que ingressavam nas escolas primárias
públicas e que certamente tiveram frequência escolar curta.
A Primeira República foi caracterizada pelo surgimento das escolas superiores livres
por iniciativas de particulares. Tal movimento se deu em virtude de inúmeros fatores, dentre
eles “a necessidade de aumentar o suprimento da força de trabalho dotada de alta
escolaridade” (CUNHA, 2007, p. 134). Mas, mesmo assim, segundo o autor, até a década de
1880, o número de cursos e estudantes ainda era limitado, com escolas superiores voltadas a
poucas áreas (Medicina, Engenharia, Direito e Agronomia) em apenas sete cidades: Rio de
Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Ouro Preto (MG), Recife e Olinda (PE), Cruz das Almas (BA) e
Pelotas (RS).
A primeira metade do século XX foi marcada por mudanças no aparato administrativo
do Estado. Como mostra Miceli (2001), grande parte dos funcionários que passaram a fazer
parte do aparelho burocrático, a partir de 1930, tinha formação acadêmica e muitas vezes era
proveniente daquela parcela da sociedade detentora do capital social e econômico que estava
em posição de declínio face às transformações político-econômicas do período, pois:
O ingresso no serviço público permitiu aos herdeiros dos ramos
empobrecidos da classe dirigente resgatar o declínio social a que se viam
condenados assumindo diferentes tarefas na divisão do trabalho e de
dominação. [...] Tornando-se o depositário de benefícios significativos, o
funcionalismo público acabou convertendo-se numa das bases sociais
decisivas para a sustentação política do regime (p. 200).

O aumento da procura pelo ensino superior, resultante da consolidação de uma
burocracia bacharelada, fazia com que não só os latifundiários, mas também os trabalhadores
urbanos e colonos buscassem inserir seus filhos nas fileiras das faculdades e escolas
superiores.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Estatísticas do
Século XX,7 no ano de 1912, o número de alunos que realizaram a matrícula no ensino
7

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/seculoxx/default.shtm>
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superior no Brasil totalizava 3.683 estudantes.8 No ano de 1933, esse número aumentou em
dez vezes para 33.681 matrículas9.
Os cursos superiores no Brasil passaram por um processo de reorganização na segunda
metade do século XIX e no início do século XX, principalmente por esse aumento da
demanda de alunos. O ingresso a esses cursos alterou-se com novas regras estabelecidas pela
legislação, como se vê no Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854 (BRASIL, 2008b), ou
Estatuto dos Cursos Jurídicos:
Art 53. Ninguém será admitido a matricular-se em qualquer das Faculdades
de Direito sem que se mostre habilitado no conhecimento das línguas latina,
franceza e ingleza, e nas seguintes matérias philosofia racional e moral,
arithmetica e geometria; rhetorica e poética; historia e geographia;
[...]
Art 60. Para a matrícula no primeiro anno deverá provar-se em requerimento
ao Director:
1º A habilitação na fórma do capitulo antecedente.
2º Idade maior de 16 anos
3º pagamento da taxa respectiva
Art 61. Para a matrícula nos annos seguintes deverá apresentar-se:
1º Certidao de approvacao no anno anterior.
2º Conhecimento de se haver pago a taxa.

Como se pode perceber, o acesso estava condicionado a três fatores: idade, habilitação
nos conteúdos que seriam pré-requisito e pagamento das taxas de matrícula – a matrícula do
primeiro ano e as matrículas dos anos subsequentes, respectivamente a cada ano cursado. A
habilitação nos conhecimentos referidos pela Lei consistiria ou da apresentação do diploma de
bacharel em Letras do Colégio Pedro II, ou da aprovação em concursos anuais promovidos na
Capital do Império, ou, ainda, da aprovação em exames aplicados pelos professores das
Faculdades de Direito nos respectivos cursos anexos.
Os cursos de Medicina também tiveram regulamentação parecida por intermédio do
Decreto nº 1.387, de 28 de abril de 1854 (BRASIL, 2008c). A diferença é que as mulheres
poderiam ser admitidas nos cursos médicos (Medicina, Farmácia, Odontologia e Obstetrícia)
desde que apresentassem uma autorização dada pelo pai, marido ou responsável legal. No
artigo 93 desse Decreto, admite-se o parcelamento da matrícula anual dos cursos de Medicina
em duas prestações: a primeira a ser paga no início do ano e a segunda antes da matrícula no
ano subsequente.

8
9

Annuario Estatistico do Brazil 1908-1912. Rio de Janeiro: Directoria Geral de Estatistica, v. 1-3, 1916-1927.
Anuário Estatístico do Brasil 1936. Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, 1936
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Tais Decretos oferecem indícios de que, para frequentar o ensino superior na metade
do século XIX, era necessário que o estudante, além de investir em cursos preparatórios para a
realização dos exames (quando não eram alunos egressos do Colégio Pedro II, até então com
ensino exclusivamente particular), também fizesse o pagamento das taxas de matrículas
anuais, pois, caso contrário, poderia ser impedido de se matricular no ano seguinte. E, ainda,
havia o fato de que as matrículas do curso de Medicina podiam ser parceladas em duas
prestações, o que indica que tal taxa não era de baixo valor.
De acordo com Almeida (2010), havia nesse período a concessão de privilégios aos
estudantes, que era permitir o acesso dos estudantes que não tinham todos os diplomas dos
exames preparatórios ao ensino superior. A cessão da gratuidade de matrículas e taxas era
relacionada apenas ao desempenho intelectual do aluno, e não à carência de recursos.
O Decreto nº 1.232, de 2 de janeiro de 1891 (BRASIL, 2008a), ou Reforma dos
Cursos Jurídicos, realizada por Benjamin Constant, permitiu que qualquer pessoa ou
associação particular abrisse cursos superiores livres de Direito desde que adotasse o mesmo
programa de um curso superior autorizado e mantido pelo Estado. Essa equiparação se
estendeu aos demais cursos superiores em 3 de dezembro de 1892, com o Código Fernando
Lobo, com os mesmos programas dos cursos superiores reconhecidos pelo governo. Dessa
forma, a educação superior:
Erigida como princípio necessária para cuidar de uma questão que representa
„interesse social elevado‟, pois estão em jogo tanto a tradição, que precisa
ser conservada, como o progresso dos altos estudos, que é uma das funções
da escola superior – a intervenção do Estado passa a ser percebida como um
imperioso dever, além de ser um direito (NAGLE, 2001, p. 205-206).

A Reforma Epitácio Pessoa ou Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro de 1901 (BRASIL,
2008d), conhecido também por Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e
Secundário, trouxe uma modificação nos requisitos para que o estudante se matriculasse no
ensino superior: além de estar habilitado nas matérias, deveria ter pago a taxa de matrícula e
também estar vacinado. Essa preocupação com a saúde dos estudantes que iriam ingressar nos
estabelecimentos oficiais de ensino superior reflete a circulação das ideias higienistas naquele
período.
Tal Decreto ainda trouxe uma modificação que faz referência ao acesso dos estudantes
pobres ao ensino superior, talvez a primeira referência nesse sentido na legislação do ensino
superior no Brasil:
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Art 125. O Governo poderá mandar todos os annos matricular gratuitamente
em qualquer estabelecimento de ensino superior até dous alumnos, dentre os
estudantes pobres que tenham revelado nos estudos excepcional aptidão.
§ 1º Este favor cessará si o alumno soffrer penas disciplinares que
desabonem sua reputação ou si for reprovado em duas epocas no mesmo
anno do curso, seja na mesma cadeira ou em cadeiras diversas.
§ 2º Ao alumno gratuito que concluir o curso será dado, independentemente
de emolumentos, o diploma que lhe competir (BRASIL, 2008d).

O Decreto não estabelece as regras para a indicação dos dois alunos que seriam
matriculados gratuitamente, mas deixa claro que o “favor” da gratuidade se cessaria caso o
estudante fosse punido por algum motivo ou ainda se fosse reprovado em duas cadeiras ou
duas épocas no mesmo ano.
Diz ainda o Decreto no artigo citado, no segundo parágrafo, que o aluno “gratuito”
deveria ter o comportamento moral adequado para frequentar o ensino superior e ainda ter
rendimento intelectual suficiente em pagamento ao benefício que recebia.
Outro dado curioso é que o aluno gratuito seria dispensado de pagar as taxas de
diplomas ao fim do curso. O Decreto não estabelece a taxa a ser paga pelos estudantes
concluintes, mas deixa claro que o estudante gratuito teria o mesmo diploma que o estudante
que pagou as taxas durante todo o curso.
A Reforma Carlos Maximiliano, com o Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915
(BRASIL, 2008e), apesar de estabelecer cotas de um aluno gratuito para cada quatro alunos
que pagavam mensalidades no Colégio Pedro II, não admitiu a existência de alunos gratuitos
no ensino superior:

Art 97. Para requerer matrículas no Colegio Pedro II [...]
§ 1º O numero de alumnos do internato será de 200, sendo 50 gratuitos, e do
externato 400, sendo 100 gratuitos.
Art 98. Perderá o direito á gratuidade o alumno do Colegio Pedro II que em
dous annos não conseguir ser approvado em exame final de todas as matérias
de um anno.
Art 99. Não haverá alumnos gratuitos nos institutos de ensino superior
(grifo meu).

A revogação do número de matrículas dos alunos gratuitos no ensino superior pode
estar relacionada a dificuldades financeiras para o pagamento dos professores. No parágrafo
dez desse Decreto, consta que as taxas de matrícula, frequência e exames não poderiam ser
alteradas sem a aprovação do ministro da Justiça e Negócios Interiores, depois de consulta ao
Conselho Superior de Ensino.
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Na parte de Disposições Transitórias desse mesmo Decreto, foram encontradas
referências quanto à construção de um prédio para a Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, admitindo-se o empenho das rendas ainda a serem recebidas pela referida Faculdade
para que a construção fosse realizada. O Decreto menciona que as Faculdades de Direito não
tinham verbas suficientes para a contratação de professor cátedra de Direito Internacional
Privado; por isso, deveriam ser feitos ajustes nos quadros dos professores de forma a outro
catedrático assumir essa cadeira.
A Reforma João Luiz Alves, por intermédio do Decreto nº 16.782A, de 13 de janeiro
de 1925 (BRASIL, 1953a), também reformou o ensino superior. Tal Decreto trouxe logo em
seu início a criação do Departamento Nacional de Ensino, que seria responsável pelo “estudo
e applicaçao dos meios tendentes á diffusao e ao progresso das sciencias, letras e artes no
paiz”.
De acordo com esse Decreto, os estudantes poderiam ingressar nos cursos superiores
depois de provarem que tinham mais de 16 anos, bom comportamento moral, apresentação da
carteira de identidade, aprovação no exame vestibular com a colocação dentro das vagas
disponíveis no curso pretendido e ainda comprovante de pagamento da taxa de matrícula. Os
bacharéis em Sciencias e Letras tinham preferência para o preenchimento das vagas,
independente da ordem de classificação. Nota-se que o bacharelado em Sciencias e Letras era
título concedido ainda pelo Colégio Pedro II ou estabelecimentos de ensino secundário
aprovados pelo governo nos mesmos modelos daquele Colégio.
As taxas que os alunos deveriam pagar eram as seguintes:
Art 236. A taxa de matrícula será paga de 16 a 31 de março,
improrogavelmente, assim como a taxa de frequência do segundo período
será paga de 1 a 15 de agosto. As taxas de exames serão pagas antes da
inscrição.
Art 237. Ficam estabelecidas, de accôrdo com a tabella annexa, as seguintes
taxas: taxa de exame vestibular; taxa de matricula em qualquer dos annos da
escola; taxa de frequência por anno; taxa de frequência de cadeira
dependente; taxa de exame; taxa de transferência (BRASIL, 1953a).

A Tabela 1 mostra o valor das taxas que os alunos pagavam durante o ano nos cursos
superiores em qualquer estabelecimento de ensino ou tipo de curso. Pode-se observar que o
aluno pagaria uma grande quantidade de taxas: a taxa de matrícula, a taxa de frequência por
ano (que poderia ser paga em duas prestações, conforme o Decreto nº 1.387, de 28 de abril de
1854), a taxa de certidão de exames, a taxa de certidão de frequência e, se tivesse ficado
dependente em alguma cadeira, pagaria também a taxa de frequência de matéria dependente e

40

taxa de exame do curso (por matéria ou por ano que tenha ficado dependente ou reprovado),
além das outras taxas descritas na Tabela 1.
Havia ainda as taxas de diploma de doutor e de função (no caso dos alunos que
cursavam apenas as cadeiras obrigatórias do curso, e não o doutorado10). Os profissionais
estrangeiros eram aceitos desde que cursassem cadeiras e pagassem as taxas respectivas de
frequência e habilitação.

TABELA 1
TAXA DEVIDA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
I–
Taxa de inscripçao para exame vestibular................................................. 120$000
II –
Taxa de frequenciam por anno, paga em duas prestações
semestraes.................................................................................................. 480$000
III –
Taxa de matricula...................................................................................... 100$000
IV –
Taxa de exame do curso, por anno ou matéria de um anno que tenha
ficado dependente o alumno..................................................................... 100$000
V–
Taxa de certidão de exame vestibular.......................................................
20$000
VI –
Taxa de certidão de exame por anno.........................................................
10$000
VII –
Taxa de guia de transferência ...................................................................
50$000
VIII – Taxa de inscripçao e exame, em defesa de these....................................... 300$000
IX –
Taxa de certidão em approvação em defesa de these................................
50$000
X–
Taxa de certidão de frequência por anno...................................................
5$000
XI –
Taxa de certidão de approvaçao por anno ou matéria
dependente.................................................................................................
5$000
XII –
Taxa de certidão não especificada:
a) – “Verbo ad verbum”............................................................................
10$000
b) – Em relatório.......................................................................................
5$000
XIII – Taxa de diploma de doutor........................................................................ 200$000
XIV – Taxa de diploma de medico, pharmaceutico, dentista, engenheiro, e
bacharel em sciencias jurídicas e sociaes.................................................. 150$000
XV – Taxa de inscripção em exame para habilitação de profissionaes
estrageiros, por matéria.............................................................................
60$000
XVI – Taxa de certidão de habilitação de profissional estrangeiro...................... 200$000
XVII– Taxa de título de docente-livre.................................................................. 100$000
XVII– Taxa de concurso para professor ou docente-livre.................................... 100$000
XIX – Taxa de Título de assistente ou auxiliar de ensino....................................
30$000
XX – Taxa de título de enfermeira-parteira........................................................
50$000
XXI – Taxa de frequência de matéria dependente, por anno...............................
60$000
Notas:
a) As taxas são pagas, além do sello devido ao Thesouro Nacional;
b) As taxas de exames pertencem aos membros das mesas examinadoras.
Rio de janeiro, 13 de janeiro de 1925
João Luiz Alves
Fonte: Decreto nº 16.782A (BRASIL, 1953a).

10

O curso de doutorado consistia em uma complementação de geralmente dois anos, com a defesa da
tese ao final.
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O Decreto ainda traz como anexo as tabelas de vencimentos anuais dos professores e
funcionários do Departamento Nacional de Ensino, dos Institutos de Ensino Secundário e
Superior, da Escola Polytechnica e do Colégio Pedro II. O total de vencimentos anuais que o
Diretor Geral do Departamento de Educação recebia era de 24:000$000, ou seja, 2:000$00
mensais. O servente do mesmo Departamento percebia 3.600$000 anuais, ou seja, 300$000
mensais.
Os diretores das Faculdades acumulariam uma gratificação anual que variava entre
6:000$000 (Faculdade de Direito) e 9:000$000 (Faculdade de Medicina), que era somada ao
vencimento no valor de 14:400$000 anuais. Um secretário teria renda anual de 7:200$00
(600$000 mensais) e um bibliotecário teria renda anual de 6:000$000 (500$000 mensais). Já o
conservador, cargo mais inferior da tabela, receberia anualmente 2:400$000, ou 200$000
mensais.
No Colégio Pedro II, os funcionários recebiam rendimentos mais baixos: o cozinheiro
tinha renda anual de 1:440$000 (120$000 mensais), mesmo vencimento recebido pelos
serventes do internato e do externato.
No artigo 25 do mesmo Decreto, ficou determinado que o salário do professor
primário deveria ser 2:400$000 anuais, sendo que os Estados ficavam obrigados a lhe
fornecer o material necessário, casa para residir e escola para trabalhar.
Ao analisar os valores dos vencimentos mensais e anuais dos funcionários que
trabalhavam no sistema de ensinos primário, secundário e superior, percebe-se que um
cozinheiro ou funcionário (conservador, bedel, porteiro, vigilante, arquivista ou ajudante de
secretário) teria que destinar pelo menos a metade de sua renda anual para manter um filho
matriculado no ensino superior, já que o valor mínimo a ser pago (matrícula e taxa de
frequência anual) era de 580$000. Para um professor primário, esse rendimento equivalia à
quarta parte de seu ordenado anual.
O acesso ao ensino superior era, dessa forma, dificultado pelas taxas de vestibular,
matrícula e frequência. O próprio Decreto nº 16.782A, de 13 de janeiro de 1925 (BRASIL,
1953a), previu a existência de alunos gratuitos nos cursos superiores, inclusive aumentando o
número previsto no Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro de 1901 (BRASIL, 2008b):
Art 239. Em todos os annos do curso serão admittidos cinco alumnos
gratuitos: o primeiro será o que tenha obtido média mais elevada de
approvaçao no exame vestibular ou no anno anterior, decidindo o director
em caso de empate; o segundo será indicado pelo Governo; e os três
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restantes serão escolhidos pelos próprios collegas de anno, em reunião
presidida pelo vice-director e na fórma prescripta pelo regimento interno.
§ 1º Fica entendido que a gratuidade neste caso só poderá ser concedida ao
alumno approvado com media geral de ano superior a sete, salvo quando ao
1º anno (BRASIL, 1953a).

Apesar de haver cinco vagas para estudantes gratuitos em cada série, o Decreto não
deixa claro se essas vagas deveriam ser ocupadas por estudantes pobres. A primeira vaga era
ocupada pelo estudante que mais se destacasse em notas no ano anterior, o que abrange todos
os estudantes matriculados no curso, quer tenham condições econômicas ou não para o
sustento do estudo. A segunda vaga era ocupada por indicação do Governo, o que também
não significa que poderia ser ocupada por um estudante pobre.
As três vagas restantes eram ocupadas por indicação de todos os estudantes da série
respectiva. Possivelmente, esses estudantes elegiam aqueles que mais necessitavam de
auxílio, dada a previsão de assistência entre os estudantes, conforme o próprio Decreto prevê
na seção Segunda, artigo 42, com a criação das associações de estudantes:
Art 42. As associações de estudantes, para fins scientificos, literários ou de
assistência escolar, serão reconhecidas officialmente, por proposta dos
directores dos estabelecimentos de ensino, ouvidas as respectivas
congregações, por acto do ministro da Justiça e Negócios Interiores, depois
de adquirida a personalidade jurídica.
Parágrafo único. As referidas associações poderão receber auxílios, que
serão consignados nos orçamentos annuaes das despesas de cada
estabelecimento. Esses auxílios ficarão dependentes da fiscalização da
respectiva applicacao e não poderão exceder de 5% da renda da taxa de
matriculas (BRASIL, 1953a).

Observa-se que, pela primeira vez na legislação do ensino superior brasileiro, as
associações de estudantes são mencionadas e têm prescritas suas finalidades: assistência
escolar, fins literários e científicos. A assistência escolar correspondia não só à distribuição
das vagas gratuitas, mas também ao recolhimento da taxa de 5% referente ao valor arrecadado
das matrículas para auxílio aos estudantes que assim o necessitassem.
Ao discutir a organização das sociedades, academias e grêmios literários ainda no
século XIX, Gondra e Schueler (2008) apontam a formação das redes de sociabilidade como
tentativas de educação e instrução da população. Segundo os autores, a partir da década de
1830, passaram a existir no Brasil inúmeras agremiações educativas, com fins também
voltados a cursos gratuitos, assistência aos alunos pobres e voluntariado.
A ênfase dessas ações estaria em conduzir aquela parcela da população que não tinha
acesso ao “conhecimento e instrução”, com princípios de “positividade do trabalho, do
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modelo familiar nuclear, da economia, da moralidade e da religião” (GONDRA;
SCHUELER, 2008, p. 75).
Gondra e Schueler (2008) entendem essas formas de organização, por intermédio de
associações, grêmios e sociedades, como iniciativas do Estado ou dos poderes de governo,
quando não das camadas mais favorecidas economicamente, para o saneamento e condução
da população, buscando a diminuição da pobreza e da falta de instrução, que eram vistas
como “perigo social” e “vicissitudes” que poderiam atingir a sociedade como um todo,
prejudicando o país.
Dentro dessa perspectiva, é importante situar o que seriam essas redes de sociabilidade
citadas por Gondra e Schueler (2008). De acordo com Elias (1994), a sociedade é formada por
indivíduos que se relacionam, formando redes que são dinâmicas e que se modificam
constantemente, não havendo uma condição fixa de interação social. Ao exemplificar a
formação dessas redes, o autor faz uma aproximação do que seria a formação de um tecido:
Para ter uma visão mais detalhada desse tipo de inter-relação, podemos
pensar no objeto de que deriva o conceito de rede: a rede de tecido. Nessa
rede, muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, nem a
totalidade da rede, nem a forma assumida por cada um de seus fios podem
ser compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo de todos eles,
isoladamente considerados; a rede só é compreensível em termos da maneira
como eles se ligam, de sua relação recíproca. Essa ligação origina um
sistema de tensões para o qual cada fio isolado concorre, cada um de
maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e sua função na totalidade
da rede. A forma do fio individual se modifica quando se alteram a tensão e
a estrutura da rede inteira (p. 35).

Essa concepção mostra que cada indivíduo, como um fio, está submetido às tensões
que a rede proporciona, formando um “tecido social”. Elias (1994) deixa claro que é
impossível apreender o movimento do social mediante um modelo estático, justamente pela
forma como os indivíduos se inter-relacionam constantemente, assumindo posições e criando
relações entre si com finalidades específicas, conscientes ou não.
A organização dos estudantes em grupos com finalidades específicas, de acordo com
critérios de amizade, similaridade, reciprocidade, troca de bens e serviços, pode ser entendida
como redes sociais ou associações. A proximidade dos estudantes dentro dos cursos e das
faculdades propiciava a criação de laços pela convivência, com a aproximação pelo contato e
pela criação de vínculos interpessoais. Com isso, havia a circulação de bens simbólicos ou
materiais, como o auxílio para a continuação dos estudos e vagas gratuitas cedidas pelas
instituições.
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Essa organização das associações estudantis teve sua articulação reconhecida com o
Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 (BRASIL, 1953b), ou Estatuto das Universidades
Brasileiras, com a organização política, administrativa e didática das universidades.
Tal Decreto tem um título específico para a questão da articulação entre os estudantes
e os professores: “Vida Social Universitária”. Na parte introdutória do título, há as atribuições
que as universidades brasileiras deveriam ter quanto à parte do desenvolvimento cultural
brasileiro: “manter ativo intercâmbio de entendimento e cooperação, a fim de que eficazmente
contribuam para a grande obra nacional que lhes incumbe realizar”. As universidades,
segundo essa instrução, deveriam manter vínculo com a sociedade, a fim de que pudessem
contribuir com suas ações para o “aperfeiçoamento do meio”.
O artigo 99 desse Decreto prevê a existência de quatro tipos de organizações para a
vida social universitária: as associações de classe entre os docentes e discentes dentro dos
institutos universitários, a realização dos congressos universitários a cada dois anos, a
extensão universitária e a organização do museu social universitário.
As associações de docentes e discentes poderiam ser organizadas separadamente ou de
forma mista. Os professores poderiam organizar a chamada Sociedade dos Professôres
Universitários, que, de acordo com o artigo 100, parágrafo 3º, desse mesmo Decreto, teria as
seções de beneficência e previdência, científica e social.
A Sociedade dos Professôres Universitários deveria organizar uma Caixa do
Professorado Universitário, na qual seriam recolhidos recursos de donativos e contribuições
anuais cedidos pelos professores. Os benefícios promovidos pelos recursos dessa Caixa se
estenderiam

[...] aos corpos discentes dos institutos universitários, e nelas serão incluídas
bolsas de estudo, destinadas a amparar estudantes reconhecidamente pobres
que se recomendem, pela sua aplicacao e inteligencia, ao auxílio instituído
(BRASIL, 1953b).

O artigo 103 foi destinado à previsão da criação das organizações ou associações
estudantis:

Art 103. O corpo discente de cada um dos institutos universitários e dos
institutos isolados de ensino superior deverão organizar associações,
destinadas a criar e desenvolver o espírito de classe, a defender os interesses
gerais dos estudantes e a tornar agradável e educativo o convívio entre os
membros dos corpos discentes.
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§ 1º - Os estatutos das associações referidas neste artigo serão submetidos ao
Conselho Técnico-Administrativo do respectivo instituto, para que sôbre eles
se manifestem e decida sobre as alterações necessárias.
§ 2º destes estatutos deverá fazer parte o código de ética dos estudantes, no
qual se prescrevam os compromissos que assumem de estrita probidade na
execução de todos os trabalhos e provas escolares, de zêlo pelo patrimônio
moral e material do instituto a que pertencem e de submissão dos interesses
individuais aos da coletividade (BRASIL, 1953b).

As associações de estudantes, segundo o texto do Decreto, deveriam se destinar à
criação de ligações entre eles, como uma rede, para que pudessem passar a defender os
interesses gerais discentes e ainda facilitar o convívio entre os pares. Pode-se entender que a
fiscalização do Conselho Técnico-Administrativo, ao verificar os estatutos dessas associações,
seria possivelmente, também, um tipo de controle sobre os estudantes, que passaram a formar
grupos e que poderiam se tornar um perigo caso assumissem posicionamentos contrários aos
da administração dos institutos superiores e do governo.
Sobre os gastos com a assistência “material ou espiritual”, as atividades esportivas e
de caráter social, o Estatuto das Universidades prescreve, no artigo 105, que o Conselho
Técnico-Administrativo de cada instituto deveria separar do orçamento anual uma parcela ou
subvenção, que não deveria ultrapassar o total das taxas arrecadadas na matrícula dos alunos
que ingressavam no primeiro ano de cada curso.
O artigo 106 faz referência direta aos estudantes que não tinham condições de pagar as
taxas escolares:

Art 106.- Aos estudantes que não puderem satisfazer as taxas escolares para
o prosseguimento dos cursos universitários, poderá ser autorizada a
matrícula, independente do pagamento das mesmas, mas com a obrigação de
indenização posterior.
§ 1º - Os estudantes beneficiados por esta providência não poderão ser em
número superior a 10% dos alunos matriculados.
§ 2º - As indenizações, de que trata este artigo, serão escrituradas e
constituem um compromisso de honra, a ser resgatado, posteriormente, de
acordo com os recursos do beneficiado (BRASIL, 1953b: grifo meu).

Pode-se notar, no trecho do Decreto grifado por mim, que há uma preocupação em
atender aos estudantes que não tinham recursos para manter as taxas escolares; por isso,
assumiam um compromisso de honra de posteriormente pagar as taxas devidas. Foucault
(1998) reconheceu esse tipo de obrigação moral como parte da determinação da substância
ética dos indivíduos, em que estes são sujeitos de sua própria moralidade e mantêm uma

46

prática de fidelidade com “o estrito respeito das interdições e das obrigações nos próprios atos
que se realizam” (p. 27).
Ao se constituir o auxílio como um compromisso de honra a ser devolvido pelo
estudante, percebe-se que esse sujeito acaba se constituindo como um sujeito moral e, por
isso, portador de uma honra. O estudante, como um sujeito a ser formado pela educação,
deveria honrar o compromisso que tinha de devolver a ajuda que recebia assim que tivesse
condições para isso.
De acordo com Michel Foucault, esses modos de sujeição fazem com que os
indivíduos passem a pertencer ou não a um grupo e, com isso, suas condutas sejam
determinadas de acordo com as regras desse grupo, podendo se declarar abertamente ou não
quanto à sua condição. O autor cita, como exemplo, a condição da obrigação moral da
fidelidade conjugal: o indivíduo que a incorpora passa a ser determinado por essa condição e,
assim, cria laços de responsabilidade com aquele compromisso em uma relação ética com o
grupo.
Sobre essa relação ética, Foucault (1998) mostrou que o sujeito, quando age sobre si
mesmo, em um processo de elaboração do trabalho ético, não o faz “somente para tornar seu
comportamento conforme a uma regra dada, mas também para tentar se transformar a si
mesmo em um sujeito moral de sua própria conduta” (p. 27-28). Nesse trabalho de construção
de si, o sujeito elabora seus comportamentos não somente conforme uma moral, mas também
como uma arte de si mesmo, em que mistura sua própria criação moral com a obrigação moral
de seu meio, formando obrigações e vínculos.
Michel Foucault procurou compreender as questões da moralidade e da ética na
constituição dos sujeitos na Grécia Antiga por meio das relações estabelecidas com relação à
sexualidade e aos comportamentos dos indivíduos. Sua principal preocupação era entender de
que forma os sujeitos se formavam a partir das relações consigo mesmo e com os outros por
intermédio do grupo e dos laços que estabeleciam entre si.
Ao observar os discursos estabelecidos entre os escritos de Platão e Xenofonte,
Foucault (1998) procurou analisar a questão da inserção dos rapazes na sociedade por meio da
construção de uma honra e de uma posição estabelecida pelos contatos interpessoais e até
mesmo afetivos. Na discussão sobre a questão da honra, o autor destacou a importância que
essa qualidade tinha na educação de um rapaz que iria atuar em sociedade, pois “a conduta
moral do jovem deve sua importância e atenção que todos devem lhe reservar ao fato de que
ela é, aos olhos de todo mundo, prova qualificadora” (p. 183).

47

Foucault (1998) chama essa preocupação com a educação e constituição do jovem na
Grécia como “o problema grego dos rapazes”. A mulher, naquele período, tinha funções
determinadas de acordo com os costumes, mas não participava dos mesmos espaços que os
homens ocupavam. O homem era um ser político e estabelecia relações com os demais pelo
saber e pelos vínculos sociais. Por isso, era necessário haver uma preocupação em se cuidar
da constituição dos rapazes, já que:
O jovem – entre o término da infância e o momento em que atinge o status
viril – constitui para a moral e o pensamento grego um elemento delicado e
difícil. Sua juventude com a beleza que lhe pertence (e à qual está
subentendido que todo homem é, por natureza, sensível) e o status que será
seu (e para o qual ele deve, com a ajuda e sob a caução de seu meio,
preparar-se) formam um ponto „estratégico‟ em torno do qual requer-se um
jogo complexo (p. 188).

Nessa estreita relação em que Foucault (1998) faz entre moral e honra, estabelecida
mediante a equivalência entre a conduta moral e a honra intacta, era importante que
[...] o jovem se recorde que, em relação a sua origem e de seu status, a
menor negligência sobre uma questão de honra corre o risco de cobri-lo de
vergonha; é preciso que ele guarde na memória, e a título de exemplo,
aqueles que, à custa da vigilância, puderam preservar sua honra no decorrer
de sua ligação; ele deve tomar cuidado em não desonrar suas qualidades
naturais e não frustrar as esperanças daqueles que se orgulham dele (p. 182).

Ao estabelecer um paralelo entre essa conduta na cultura da Grécia Antiga citada por
Foucault (1998) e a questão estabelecida pelo Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931
(BRASIL, 1953b), percebo que há aproximações, nesse sentido, de honra e moralidade,
mesmo que distantes no tempo e no espaço. O estudante, como sujeito que estava sendo
formado pela Universidade e que iria atuar na sociedade, precisava se construir como sujeito
de uma moralidade; por isso, era uma questão de honra devolver o auxílio que ele recebia. A
negligência citada por Foucault (1998), que poderia gerar vergonha e desonra, também
poderia comprometer a posição e as qualidades do estudante, futuro sujeito de relevância
social, que estava sendo formado.
Observa-se também a correspondência entre as relações de prestígio estabelecidas pela
origem e o status dos rapazes, conforme Foucault (1998) destacou. Os estudantes que podiam
manter os estudos nos cursos superiores, cujas mensalidades e gastos somavam um alto custo,
eram considerados sujeitos pertencentes a uma parcela mais elevada da sociedade e, por isso,
prestigiados – pela origem, pelo status, pela honra e pela moral. Os estudantes que não tinham
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condições de frequentar os cursos superiores, mas recebiam o auxílio, também poderiam ser
considerados parte desse grupo; por isso, precisavam manter sua conduta honrada e moral.
Ao serem observadas essas relações, e levando em conta a necessidade de se criarem
condições que possibilitassem a frequência no ensino superior pelo estudante pobre em Minas
Gerais na década de 1930, é necessário que sejam analisadas as formas de assistência que se
estabeleceram nesse período, como adiante será abordado.

1.3 AS ASSOCIAÇÕES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES EM MINAS
GERAIS
Os primeiros registros de assistência ao estudante e bolsas de estudos em Minas Gerais
foram encontrados de forma indireta pela menção que Luiz Antônio Cunha (2007) fez ao se
referir à criação em 1875 da Escola de Minas em Ouro Preto. Segundo o autor, Dom Pedro II,
desejando fazer uso dos recursos minerais de que dispunha a região, criou a escola no modelo
da Academia de Ciências de Paris. Entretanto, como as exigências de acesso eram maiores
que nos demais estabelecimentos de ensino superior do país, foram oferecidos o ensino
gratuito e as bolsas de estudo, principalmente aos alunos egressos da Escola Politécnica do
Rio de Janeiro.
Porém, essa gratuidade de ensino se dirigia a atrair alunos à Escola de Minas de Ouro
Preto, mas não a auxiliar os estudantes pobres. Ao serem consultados os tomos da Revista da
Universidade de Minas Gerais,11 localizei algumas referências sobre a existência de
organizações de assistência aos estudantes pobres nos cursos superiores de Minas Gerais no
início do século XX, principalmente nas Faculdades de Medicina e de Direito.
A Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais foi criada em 1892, em Ouro
Preto, onde suas instalações funcionaram inicialmente no prédio da Inspectoria de Hygiene.
Em 1898, foi transferida para Belo Horizonte, funcionando em prédio alugado e
depois em sede própria, construída com verbas do governo e com doações, quando em 1927,
com a fundação da UMG, foi instalada provisoriamente a Reitoria da Universidade. Em 1893,
primeiro ano de seu funcionamento, foram matriculados 46 alunos. Em 1930, contava com
409 estudantes.

11

Publicação realizada pela própria UMG, posteriormente UFMG, que reunia relatórios do Governo do Estado,
textos informativos sobre a UMG, eventos e artigos produzidos pelos estudantes e professores.
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Em 1912, foram criadas a Fundação Affonso Penna e a Fundação Barão do Rio
Branco, que passaram a realizar atividades que envolviam estudantes, professores e cidadãos
da sociedade em geral, voltadas à assistência, publicação de revistas e premiação dos alunos
que mais se destacassem.
A Fundação Affonso Penna tinha por objetivo “prestar assistência material a
estudantes della que, pelas suas condições de pobreza e pelos seus dotes Moraes e intelectuaes
[sic], mereçam auxilio para sua vida acadêmica” (REVISTA DA UMG, 1935, p. 230).
Francisco Mendes Pimentel, então diretor da Faculdade de Direito, foi seu idealizador e
criador.
Francisco Mendes Pimentel foi o primeiro reitor da Universidade de Minas Gerais, em
1927. Antes, diretor da Faculdade de Direito, estava envolvido com a questão da assistência
aos estudantes pobres, cuja influência na criação da Fundação Affonso Penna e da Associação
Universitária Mineira (AUM) foi marcada pelos seus ideais de civilização e progresso.
De acordo com Portes (2001, p. 55), Mendes Pimentel teve muita importância para o
surgimento das iniciativas de assistência ao estudante pobre em Minas Gerais dada sua
posição quanto aos menos favorecidos na sociedade e que necessitavam de auxílio para o
estudo e trabalho. O autor situou o pensamento de Mendes Pimentel como defensor do ensino
profissional e técnico primário, artístico e industrial, a fim de que as camadas populares
tivessem acesso a uma educação que as preparasse para o mercado de trabalho e para as
necessidades sociais.
A organização administrativa da Fundação Affonso Penna se constituía por um
conselho formado por um professor de cada série eleito pela congregação e um aluno de cada
ano representando o corpo discente. Todas as decisões deveriam ser secretas: “as deliberações
do conselho seriam secretas, e não só os seus membros, como os beneficiados, se
comprometteriam sob palavra de honra e não revelar a applicaçao do fundo beneficente”
(REVISTA DA UMG, 1935, p. 231).
Nesse ponto, percebe-se a ação de assistência sob segredo, quando não só o conselho,
como também os beneficiados deveriam se manter em sigilo, não revelando a quem se dirigiu
o benefício prestado e qual a forma de benefício. De acordo com a revista, “as expensas della
(Fundação Affonso Penna) têm sido feitas mattriculas de estudantes pobres e também se
realizam empréstimos de honra (para a restituição quando os beneficiados estiverem em
condições de devolver as quantias recebidas)” (REVISTA DA UMG, 1935, p. 231).
O que se pode notar é que, além das duas vagas gratuitas por ano previstas pela
Reforma Epitácio Pessoa, Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro de 1901 (BRASIL, 2008b), a
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Fundação Affonso Penna se responsabilizava por outras matrículas gratuitas, não sendo
definido o número. E, ainda, adotava a prática dos empréstimos de honra, que apareceriam na
legislação do ensino superior somente em 1931 com o Estatuto das Universidades Brasileiras.
O patrimônio da Fundação Affonso Penna foi constituído por uma doação inicial e por
doações mensais referentes à gratificação enquanto Mendes Pimentel foi diretor da Escola de
Direito, assim como a renda obtida por intermédio da Fundação Barão do Rio Branco, criada
também em 1912, pelo professor José Antonio Saraiva, titular da cadeira de Direito
Commercial.
A Fundação Barão do Rio Branco teve sua origem na Revista A Cambial, produzida
pelos estudantes e professores da Faculdade de Direito, que passou a circular em 1908. De
acordo com a ata da Congregação da Faculdade de Direito em 1908, o desembargador e
professor José Antônio Saraiva solicitou que a renda da venda do primeiro número da revista,
com tiragem de mil exemplares financiados pelo Governo do Estado, fosse transferida para a
criação da Fundação Barão do Rio Branco, que se destinou: “1º.) a recompensar o mérito do
estudante que, durante o curso academico, mais se distinguir pelos dotes Moraes e
intellectuaes. 2º.) a assistência acadêmica” (REVISTA DA UMG, 1935, p. 232).
A renda da Fundação Barão do Rio Branco era distribuída da seguinte forma: a
porcentagem de 20% era reservada ao aumento do patrimônio da Fundação. Em seguida, eram
retirados os gastos para a realização das festividades do Prêmio “Barão do Rio Branco”, que
se constituía em uma medalha a ser entregue ao estudante escolhido anualmente em toda
turma de formandos, conforme as finalidades da Fundação já citadas. O restante do
rendimento era destinado à Fundação Affonso Penna, que deveria direcioná-lo à assistência
acadêmica.
É importante destacar que o Prêmio “Barão do Rio Branco” é entregue até hoje aos
alunos que mais se destacam pelo desempenho acadêmico e comportamento de acordo com os
Estatutos da Fundação Barão do Rio Branco.
A Fundação Affonso Penna também era mantida mediante doações. Nas pesquisas
realizadas junto à Hemeroteca do Estado de Minas Gerais, foi encontrado um único número
da revista chamada A Assistência, que foi publicada em maio de 1912, quando a Fundação
Affonso Penna já contava com três meses de atividade.
Trata-se de um encarte com 12 páginas, impresso em frente e verso em tipografia, com
apenas a capa colorida. Na matéria de abertura da revista, é reforçada a necessidade de fazer
circular pelo país as produções acadêmicas dos professores e estudantes da Faculdade de
Direito de Minas Gerais, assim como “habituar os moços acadêmicos à publicidade, de
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estimular-lhes a faculdade creadora, de despertar-lhes o interesse pelo direito e o amor pela
profissão” (A ASSISTÊNCIA, 1912, p. 6).
A reportagem faz referência ainda à chamada “Assistência Judiciária Mendes
Pimentel”, que posteriormente foi identificada na própria revista como associação dos
estudantes e professores da Faculdade para assistir a população que não tinha condições de
arcar com as custas dos processos judiciais e que promoveu a publicação da revista A
Assistência.
Sobre Mendes Pimentel, a revista teceu inúmeros elogios: “tem o exemplo de melhor e
mais edificante de nobreza, de brilho e de gloria da carreira jurídica entre nós, servir assim à
causa da nossa cultura, na lucta serena e creadora da intelligencia, na crizada luminosa e
grandiosa do Direito e da Justiça!” (A ASSISTÊNCIA, 1912, p. 6).
A revista trouxe na página seguinte apontamentos de aula e comentários do Professor
Mendes Pimentel sobre as leis penais, descrevendo ainda resultados de processos criminais
nos quais representantes da Associação Judiciária Mendes Pimentel atuaram.
A Fundação Affonso Penna foi mencionada em uma nota em que se fez referência a
uma doação recebida:

Um philantropo conterrâneo doou há pouco á Faculdade livre de Direiro a
quantia de 1:000$000 propondo-se a contribuir mensalmente com
determinada cota, com a condição de se estabelecer uma instituição, que
tenha por fim prestar auxilio pecuniário aos alumnos pobres, que não
puderem manter a expensas porpria [sic].
O sr dr F Mendes Pimentel [sic], nosso eminente patrono, que foi o
intermediario da doação, já organizou o Conselho Diretor da Fundação
Affonso Penna, composto por um lente e um alumno de cada anno.
A Fundação Affonso Penna vem preencher sensível vácuo no meio
acadêmico, pois que, muitos moços intelligentes abandonam os seus estudos
por falta de recursos (A ASSISTÊNCIA, 1912, p. 18).

Apesar do intervalo entre a criação da Fundação Affonso Penna, em fevereiro de 1912
e a publicação da revista A Assistência, em maio de 1912, pode-se supor que essa doação
tenha sido parte inicial do patrimônio daquela fundação.
A revista ainda publicou uma nota sobre a criação da “Confederação Academica de
Bello Horizonte”, em uma reunião ocorrida em um domingo do mês de maio de 1912, quando
se reuniram “quase 200 academicos na Faculdade Livre de Direito” (A ASSISTÊNCIA, 1912,
p. 25). Foi eleito como presidente da Confederação o acadêmico do curso de Direito José
Francisco Bias Fortes, que posteriormente se tornou ministro da Justiça em 1937 e governador

52

de Minas Gerais em 1961, além de forte participação no corpo editorial do jornal Estado de
Minas em 1928.
Sobre a Confederação Acadêmica de Bello Horizonte, a revista publicou a seguinte
descrição:

É esta a denominação da associacão ultimamente fundada pela mocidade
acadêmica de bello Horizonte, com o nobre fim de, congregando-se todos os
alumnos das Escolas Superiores da Capital, propugnarem pela defeza de seus
direitos e ao mesmo tempo proteger, contra os revezes da sorte, os
companheiros que se vejam na contingência de interromperem os seus
estudos por falta de meios pecuniários.
Procura descrever o alevanta [sic] do ideal dessa Associaçao, deduzindo
considerações sobre o espírito nobre, que presidiu a sua fundação, é o
mesmo que definir o axioma, é empregar pleonasmos.
Ella em si contem toda a descripção feita (A ASSISTÊNCIA, 1912, p. 25).

Pode-se perceber a articulação dos estudantes para criar associações, visando à
reivindicação de seus interesses e auxílio àqueles que não tinham recursos para a continuidade
dos estudos. Na página seguinte da revista, encontra-se uma relação das “Associações
Acadêmicas”: Assistência Judiciária Mendes Pimentel, Centro Acadêmico da Faculdade de
Direito, Centro “Oswaldo Cruz” da Escola Livre de Odontologia e Centro dos Acadêmicos da
Faculdade de Medicina. A Confederação Acadêmica de Bello Horizonte reuniu todas essas
associações.
Na seleção para o material deste trabalho, foi localizado o livro de atas do Centro dos
Acadêmicos de Medicina de 1913, cuja primeira ata, de 20 de abril de 1913, tratou da eleição
da nova diretoria daquele centro. Ao serem analisadas as 37 atas do livro, sendo a última
registrada em 27 de junho de 1917, percebe-se que não havia uma regularidade de datas para
as reuniões do Centro: elas aconteciam a cada 15 ou 20 dias, não havendo referências em
nenhuma ata a respeito do dia da próxima reunião.
Na ata da sessão ordinária realizada em 11 de maio de 1913, há a referência a um
requerimento apresentado pelo sócio e estudante da Faculdade de Medicina, Manoel Taurino
do Carmo, sobre a criação de um Centro Beneficente dos Acadêmicos de Medicina e a
approvação de suas bases. Assinavam também o requerimento os estudantes Heraldo de
Campos Lima e Rivadávia Versiani Gusmão. De acordo com a ata, deu-se uma discussão
sobre a data de eleição da diretoria do centro beneficente e, depois de definidos dia e horário,
foi solicitado que se comunicasse ao jornal para que este noticiasse a criação do centro e a
reunião a ser realizada. Foi proposto que “se affixassem avisos em todos os pontos da cidade e
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que fosse nomeada uma commissao [sic] de membros do centro para apregoar com cartazes e
si possível fosse, vestidos de bonecos a futura sessão, sendo esta proposta aprovadda [sic]”.
Pode-se notar, com isso, a preocupação dos estudantes da Faculdade de Medicina em
criar uma organização para beneficência, indicando que os beneficiados seriam os estudantes
daquela Faculdade que fossem carentes de recursos. Na ata de 27 de maio de 1913, lê-se que
foi eleita a diretoria do Centro, que deveria passar a atuar imediatamente na organização dos
trabalhos na própria sede do Centro dos Acadêmicos de Medicina.
É provável que essas associações permaneceram em atividade durante alguns anos,
posto que foram localizadas atas da Associação dos Acadêmicos de Medicina até o ano de
1915, porém há indícios de que essa Associação deu origem ao Centro Acadêmico da
Faculdade de Medicina.
Em 1928, em uma entrevista concedida à revista Semana Illustrada, publicada em 21
de abril de 1928, o aluno do curso de Medicina e candidato à presidência daquele Centro se
referiu à necessidade de uma melhor organização do espaço para atender às aspirações de
classe, pois a existência do Centro era “um platonismo contrário aos fins a que se destina”
(SEMANA ILUSTRADA, 1928, n. 4).
Sobre a Confederação Universitária ou Confederação Acadêmica de Bello Horizonte,
o candidato reforça o objetivo de união entre os centros acadêmicos de todos os cursos
superiores:

- Mas, e a tão falada Confederaçao universitária [sic]?
- Este é um ponto que de modo algum me preoccupa, tão certo estou de seu
êxito. É uma parte a que fazem allusao todos os candidatos, de todas as
escolas. Ora, com tal enthusiasmo e com tal apoio, já generalizado, a sua
effectivaçao não encontratá difficuldades. Não se pode entretanto descurar
de suas finalidades.
Por isso, estou certo, teremos a nossa sede própria e promoveremos festas
recreativas e sportivas. O Sport é como uma pedra de toque do nosso
enthusiasmo. Por isso, entrarei em accordo com a Directoria do America
para que nos ceda o seu campo.
Não se descuidara, entretanto, de outros jogos, como o xadrez, o gamão, a
dama, o bilhar, etc. Tudo isso tem um caracter de necessidade presente
(SEMANA ILLUSTRADA, 1928, s/r).

No discurso do estudante, percebe-se a manifestação de “enthusiasmo” na efetivação
da Confederação Universitária, que desde 1912 teve suas bases lançadas com a criação da
Confederação dos Estudantes de Bello Horizonte. Talvez fosse o reavivamento daquelas
primeiras iniciativas ou, então, a fixação em uma sede própria, onde se abriria espaço à
participação dos estudantes, com a possibilidade de atividades recreativas e esportivas.
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O candidato ainda mencionou, em suas promessas de governo para o Centro
Acadêmico, a assistência aos estudantes pobres:

Quanto à Assistência Acadêmica, entrarei em accordo com o Director da
Escola, com cuja boa vontade poderemos contar e com os presidentes dos
demais centros. Graças a esse intercambio indispensável estou certo do êxito
de nossas iniciativas (SEMANA ILLUSTRADA, 1928, s/r).

O que se pode notar é que, antes com iniciativas de assistência acadêmica isoladas, o
discurso do estudante indicou que os representantes dos cursos por intermédio dos centros
acadêmicos passaram a se articular, buscando uma assistência generalizada, uma vez que,
com a criação da UMG em 1927, os cursos passaram a se relacionar como uma única
instituição de ensino superior.
Encontrei ainda um manifesto redigido pelo Centro Acadêmico da Faculdade de
Direito sobre a Confederação Universitária publicado no jornal O Correio, em 9 de setembro
de 1927:

A recente creaçao da universidade de Minas Geraes impõe, como
complemento do objectivo que se teve em vista ao funda-la, a formação da
„Confederaçao Universitária do Estado de Minas Geraes‟.
Unificados os colégios de docentes das nossas escolas superiores, dilactada a
projeçao do ensino em nosso estado é necessário, ainda, a unificacao dos
vários órgãos e corporacoes acadêmicas, para que se forme o espirito
universitário em nosso meio, com o melhor fructo de obra de tão alto
alcance.
A concentração em um so corpo, fundamentalmente coheso e
harmonicamente articulado, dos múltiplos institutos estudantinos que entre
nos existem, vira apurar o reajustamento do espírito da juventude no papel
que lhe cabe no drama nacional desta hora, dando unidade à acçao,
atualmente dispersa e desorientada, e estreitando os laços de solidariedade na
classe que se devem fortificar, para que se effectuem o seo prestigio e sua
forca.
So a formação da consciência de classe, com a unificação de objectivos e
aspirações, poderá dilactar nosso espírito alem dos limites augustos de um
profissionalismo medíocre, que o vem mantendo precária a instrução
supperior do paiz. Só ela nos libertará da visão limitada que os cursos, mal
orientados e mal distribuídos, nos transmittem nossos problemas geraes, nos
vários campos da actividade nacional, só ella valera pelos interesses do
ensino, tão maltratados e descuidados por aquelles a quem incumbia
resguardal-os e atendel-os. So ella, finalmente, integrando o papel dos
mestres na formação do nosso espírito, restituira a mocidade a situação de
realce que lhe tocou em varias phases de nossa historia.
O Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de bello Horizonte convocca,
por isso, as forças creadoras e o enthusiasmo da mocidade acadêmica de
minas a essa obra, que honradas as suas tradições, vale mais como um
enlouquente atestado de sua capacidade e de sua cohesao. BH, 07/09/1927.
Pela directoria, Dario A de Magalhaes, presidente [sic] (p. 3).
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O manifesto, publicado na mesma semana da criação da UMG, mostra a iniciativa dos
estudantes de se unirem em torno de uma confederação para a defesa de seus interesses e pela
melhoria das condições do ensino superior naquele momento em Minas Gerais.
Pode-se supor que a criação da Associação Universitária Mineira em 1929 tenha sido
um reflexo do movimento de criação da UMG, que se deu pela aglutinação dos cursos
superiores em Minas Gerais, que até então funcionavam de forma isolada: a Faculdade de
Direito, formalmente criada em 1893, a Escola de Odontologia, criada em 1907; a Faculdade
de Medicina, criada em 1911; e a Escola de Engenharia, também de 1911. No mesmo ano de
1911, o curso de Farmácia foi incorporado à Escola de Odontologia, criando-se, assim, o
Curso Superior de Odontologia e Farmácia.
A Fundação Affonso Penna teve suas atividades encerradas em 1929 quando o seu
patrimônio foi transferido para a AUM, criada naquele mesmo ano, com a justificativa de que
deveriam ser ajudados estudantes pobres de todos os cursos da recém-criada UMG.
De acordo com a Acta da sessão do Conselho Universitário a 16 de novembro de
1929, a AUM foi criada tendo como finalidades, segundo seu estatuto, “prestar assistência
material aos rapazes que della necessitam” e “assistir os moços necessitados, cujas condições
de fortuna serão discretamente averiguadas, fazendo-lhes empréstimos de honra (que serão
pagos quando, no exercício da profissão, estiverem os ex-assistidos em condições de fazelo)”.
A AUM deveria ter um departamento de assistência separado de qualquer outra seção,
para que os recursos destinados aos estudantes pobres não se desviassem. Foi criada a taxa de
assistência: toda matrícula realizada teria um acréscimo de 10$000, que seriam destinados aos
fundos da AUM.
Como se pode notar, a AUM se organizou segundo as iniciativas de assistência que já
estavam se efetivando desde o início do século XX dentre os cursos superiores mineiros. Suas
ações se destinavam a estudantes de todos os cursos que necessitassem de auxílio em um
esforço conjunto.
Contudo, ao analisar os Estatutos da AUM, percebe-se que tal associação não se
destinava somente à assistência. No Capítulo Um, Sessão “Da associação, seus fins e sede”,
encontram-se definidos os seus objetivos:
I – constituir-se em órgão official, com personalidade jurídica, dos discentes
universitários, representando a collectividade acadêmica, propugnando pela
realização de suas aspirações e defendendo seus direitos e interesses.
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II – estabelecer estreitas relações de solidariedade com outras agremiações
acadêmicas do Estado e do Brasil, e trabalhar pela constituição da Federaçao
Academica Brasileira [sic]
III – Manter e revigorar o idealismo da mocidade, interessando-a
especialmente no estudo dos grandes problemas nacionaes.
IV – Integrar a obra de educação universitária, aperfeiçoando-a do ponto de
vista moral, intelectual e physico.
V – Promover a commemoraçao das grandes datas nacionaes, assim como a
das jubilares da universidade e das Escolas que a constituem [sic]
VI – Realizar conferencias sobre assumptos de interesse scientifico, social e
artístico, convidando para proferil-as professores, alumnos e pessoas
extranhas ao grêmio universitário, e provocar o debate das theses
scientificas, literárias, sociaes e artísticas.
VII – Dar recepções sociaes, estabelecendo o convívio entre os estudantes e
as famílias de Bello Horizonte (ESTATUTO DA AUM, 1931).

Há um breve comentário no jornal Estado de Minas, de 8 de junho de 1929, na coluna
“Vida Social”, ao abordar a importância da criação dos “Clubs Academicos” na cidade de
Belo Horizonte, que aponta a necessidade de se formarem essas sociedades estudantis, tendo
em vista que:

Chegando do interior, com o ar bisonho e celebro cheio de lamentáveis
regras de collocaçao de pronomes, a tirar-lhes todo o encanto da vida, os
rapazes que se destinam aos nossos cursos supperiores não encontram, em
sua maioria, uma oportunidade para entrar em contacto com a nossa
sociedade. [...] Os clubes, onde poderiam adquirir hábitos da sociedade, lhe
são vedados por um conjuncto de difficuldades, inteiramente justificáveis,
mas sem por isso faceis de remocao. Por isso, a classe acadêmica em cujo
seio se encontram rapazes das melhores famílias do Estado, vive affastada
do convívio social de Bello Horizonte em consequência das dificuldades
dictadas por um critério divertidíssimo, em rigor nos chamados clubs
elegantes da Capital, e que esta a sequer um comentario longo e cheio de
maldade, nem romance de costumes [sic] (p. 3).

Inserir esses estudantes no convívio da sociedade, como nos bailes e eventos, criando
até mesmo um espaço específico para que eles realizassem ações individuais e coletivas,
significou também orientá-los conforme uma relação de biopoder,12 em que, além de
12

O biopoder, segundo Michel Foucault (2008), se constitui “[...] do conjunto de mecanismos pelos quais aquilo
que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais para poder entrar em uma política,
em uma estratégia política, em uma estratégia geral de poder. Em outras palavras, como a sociedade, as
sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, voltaram a levar em conta o fator biológico
fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, o que chamei,
para lhe dar um nome, de biopoder. Então, antes de mais nada, um certo número de proposições, por assim dizer,
proposições no sentido de indicações de opção: não são nem princípios, nem regras, nem teoremas” (p. 3).
Michel Foucault (1979) não formulou uma teoria geral sobre o poder, mas realizou reflexões sobre sua existência
e capilaridade entre as sociedades e populações. Para o autor, as questões relacionadas ao poder têm um
deslocamento contínuo e periférico na sociedade; não há um ponto de apoio específico onde o poder se encontra,
e não há também uma parcela da sociedade que reúne toda e qualquer forma de poder. Para Roberto Machado,
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institucionalizar a assistência, também criava mecanismos de atividades de controle das ações
da massa, intervindo, assim, na vida da coletividade e também na vida individual. O estudante
deveria incorporar as regras de convivência, de relacionamento, de comportamento e até
mesmo a forma como deveria se vestir, se portar e quais os lugares deveria frequentar.
Portes (2001), ao analisar o sistema de ensino superior no Brasil no início do século
XX, mostrou que, apesar das dificuldades de acesso, alguns estudantes conseguiam ingressar
em cursos superiores, pois:
Aqueles „diferentes‟ tiveram que desenvolver uma capacidade de se
socializar e se identificar com aqueles que dominavam a cena estudantil das
Academias. Tiveram que desenvolver ainda estratégias de socialização
determinadas a partir do perfil daqueles anteriormente mencionados que se
referiam à aquisição e utilização de conhecimentos, não só conhecimentos
escolares, pois tratava-se de desenvolver um conjunto de práticas – como a
forma de falar, vestir-se, escrever, andar, divertir-se, entre outras – que
propiciasse um certo ocultamento da origem. Mas não se trata de uma
submissão. Parece tratar-se, sim, de um mimetismo estratégico necessário à
adaptação a condições adversas (p. 28).

Foi encontrada uma passagem no Estatuto da AUM (1931) na seção Dos sócios, seus
direitos e deveres, fazendo referência aos deveres que os estudantes sócios daquela
Associação deveriam ter para com o grupo: “[...] g) comportar-se com urbanidade na sede
social, e acatar as autoridades (directores, membros de commissão) no exercício de suas
funcções”. O sentido de urbanidade demarcava não só as questões de comportamento, mas
também de trajes, falas, opiniões e posturas perante os demais associados da AUM.
Ainda, nesse mesmo Estatuto, encontrei, no artigo 42, curiosa passagem sobre as
orientações políticas, religiosas e de divertimento vedadas no interior da sede da AUM:

Art 42. São absolutamente vedadas, na sede social, manifestações de caracter
político e religioso. Também são prohibidos os jogos de azar. A infracçao
dessas prohibições será punida com a suspensão dos direitos de sócios até
três mezes, ou com a eliminação do quadro social.

no prefácio do livro Microfísica do poder, de Michel Foucault (1979) , o poder para esse autor funciona como
“uma rede de dispositivos a que nada ou ninguém escapa [...] o poder não existe; existem sim práticas ou
relações de poder [...] Não é um objeto, uma coisa, mas sim uma relação” (p. XIV: grifo do autor). Ao se referir
aos dispositivos, Foucault (1979) mostrou que estes são “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que
engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não
dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (p. 244).
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Percebe-se a existência de um conjunto de regras sobre o comportamento que se
deveria ter no âmago da vida social universitária, principalmente no interior das associações
dos estudantes, que constituem relações de biopoder.
Essa preocupação com o ser humano como componente de uma sociedade ou de uma
massa global, em que a disciplina passa do individual para o coletivo e se “tenta reger a
multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em
corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos”
(FOUCAULT, 1999, p. 289), mostra de que forma os estudantes, por intermédio dessas
associações estudantis e do “espírito acadêmico”, passaram a ser dirigidos conforme relações
de biopoder.
A criação de uma associação universitária que reunisse os estudantes dos cursos da
UMG correspondia ao ideal de se criar uma classe estudantil, antes fragmentada em virtude
da separação entre os cursos superiores. Em uma matéria publicada no mesmo número da
revista Semana Illustrada já referido, percebe-se que o ensino superior atravessava problemas
na passagem das décadas de 1920 para 1930. Com isso, os estudantes passaram a mostrar a
necessidade de se organizarem em grupo para reivindicarem suas questões:
A classe acadêmica brasileira tem vivido horas empolgantes diante de tudo
quanto se tem desenrolado de nocivo e prejudicial á moralidade e á
efficiencia do ensino [sic]. De norte a sul, a mocidade brasileira num só grito
de horror, verberou e continuará a verberar esta enorme e inqualificável
anarchia. No Rio, como em B. Horizonte, como na Bahia, vozes indignadas
partiram em protesto (embora estranguladas pelas mãos de ferro da violência
official) contra esse regimen aristocrático de instrucção que torna as
academias inattingiveis para os estudantes pobres.
Felizmente os ideaes da mocidade encontram eco na elite pensante do nosso
Estado e, porque este eco seja legitimo, por traduzir legitimas aspiraçães
[sic], quem sabe não se esboçará tarde ou cedo o grande movimento que
dará ao nosso ensino direcrtizes amplas e seguras na nossa evolução politica
e social? (SEMANA ILLUSTRADA, 1928, s/r).

Ao que parece, os estudantes estavam insatisfeitos com as condições do ensino
superior no país, que, de tal forma, era elitizado por permitir a entrada apenas daqueles que
tinham condições de pagar, com poucas exceções, mediante um ínfimo número de matrículas
gratuitas garantidas em lei. O fator prejudicial à moralidade e efficiencia do ensino se
constituía em tornar exclusivo aquele nível de escolarização aos estudantes que, vindos de
uma elite econômica, social e política, não possibilitava chances de acesso iguais àqueles que
não tinham a mesma origem. É interessante perceber que na citação há a referência às mãos
de ferro da violência official. Será que houve alguma manifestação dos estudantes que
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poderia ter sido reprimida de forma direta, e não só velada, nas duas primeiras décadas do
século XX? Trata-se de questão que pode ser melhor pesquisada em outros estudos.
A criação de associações de estudantes que pudessem englobar esses sujeitos em suas
lutas teria duas finalidades: a primeira, em associá-los conforme sua proximidade de
condição, suas similitudes e suas lutas; a segunda serviria como um dispositivo à manutenção
do poder circular de que a sociedade necessitava. Nessa perspectiva, as associações agiriam,
ao mesmo tempo, como vínculo de formação de sujeitos que atuariam positivamente na
sociedade conforme uma moral estabelecida e, também, como forma de um biopoder sobre a
vida desses estudantes enquanto estes frequentassem os cursos superiores.
O controle deste grupo de indivíduos – os estudantes – significava formar aqueles que
atuariam positivamente na sociedade por meio de dispositivos que buscavam fornecer aos
estudantes o convívio e o aprendizado das regras de comportamento formados no contexto da
sociedade da época.
De acordo com o Estatuto da AUM, foram criadas as seguintes comissões de
estudantes de caráter permanente: comissão de contas, de syndicancia, de conferências e
debates, da Revista dos universitários mineiros, de esportes e de assistência. Nos Artigos 33 e
34 do Estatuto, são especificadas as funções e dinâmica da comissão de assistência:
Art 33. A assistência universitária terá, entre outras, as seguintes seções:
assistência medica, assistencia jurídica, assistência odontológica e pensões.
[...]
Art 34. A secção de pensões se comporá de quatro alumnos e de quatro
professores, um de cada Escola, e eleitos na forma da alínea do artigo 17. A
esta secção incumbe:
a) indicar ao reitor os alumnos que, pela sua aptidão moral e intellectual, e
por falta de meios próprios, mereçam obter a matricula gratuita;
b) proporcionar pensões , ou auxílios pecuniários aos que delles necessitem
para sua manutenção;
c) entrar em accordo com a „Fundaçao Affonso Penna‟ da Faculdade de
Direito, para a applicaçao dos renddimentos dessa sociedade beneficente;
d) promover a creaçao da „taxa de beneficência‟, de 10$000 por anno,
addicional à matricula em cada escola;
e) organizar festas e benefícios em proveito da caixa de assistência
universitária;
f) fazer, logo que possível, empréstimos de honra aos mocos universitários,
que delles precisem para custear sua vida acadêmica e que se compromettam
por escripto a restituil-os logo que lhes seja possível (ESTATUTO DA
AUM, 1931).

Pelo que se pode perceber, a comissão de assistência deveria se articular com a
Fundação Affonso Penna, como já foi referido, para que se pudesse fazer uso dos fundos
daquela associação de assistência em beneficio dos estudantes de todas as escolas que
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necessitassem, e não só da Faculdade de Direito. Ainda, percebe-se a preocupação da
associação em atender aos alunos que tivessem aptidões morais e intelectuais. Nota-se a
relação entre moralidade e aptidões intelecutais para merecimento do benefício da seção de
assistência.
O Estatuto ainda resguarda o sigilo das informações sobre os beneficiados e as formas
de benefício: os nomes dos beneficiados não deveriam ser revelados, exceto quando recebiam
a matrícula gratuita ou não realizassem o pagamento dos empréstimos de honra de forma
amigável.
Em entrevista ao jornal Estado de Minas em 18/3/1932, o presidente da AUM, Carlos
Vasconcellos, aluno do curso de Direito, ressaltou a ação daquela associação no contexto de
consolidação da UMG:

Muito tem sido sua influência nos meios universitários de Minas Geraes,
concorrendo, de modo notável, para o desenvolvimento moral, social e
intellectual de sues associados. Si existe entre meus collegas alguma
manifestação de espírito universitário, deve-se, unicamente, á Associaçao
que facilita o encontro dos alumnos das várias escolas em sua sede, pondo-os
em contacto permanente. Tem sido, desde a sua funcaçao ate hoje, o órgão
de „lederança‟ da classe acadêmica, por Ella reconhecido como legitimo,
fazendo com que haja solidariedade entre os moços universitários e
revigorando o seu idealismo [sic] (p. 3, 18 mar. 1932).

Curiosamente, nessa mesma reportagem, o presidente da AUM fez referência à criação
da AUM por Mendes Pimentel em 7 de setembro de 1927, data também da fundação da
UMG. Parece que a AUM, mesmo antes de sua formal constituição em 1929 como
anteriormente foi dito, já realizava atividades e buscava congregar os estudantes em torno do
que diziam ser o espírito universitário.
A renúncia de Mendes Pimentel em 1930 iniciou um período de mudanças na UMG e
a ação da AUM diminuiu, funcionando formalmente até 1932, quando foi criado o Diretório
Central dos Estudantes (DCE) (RESENDE, 2005). A Reitoria assumiu as atividades de
assistência e, nesse contexto, criou o Conselho de Assistência aos Universitários, que deveria
ser presidido pelo Reitor. Esse Conselho elevou a taxa de matrícula, o que passou a dificultar
o acesso dos estudantes sem condições financeiras.
No capítulo que segue, buscarei analisar de forma mais detalhada esse contexto de
enfraquecimento da AUM e surgimento da CEPEB mediante fontes utilizadas para este
estudo.
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CAPÍTULO II – A CAIXA DO ESTUDANTE POBRE EDELWEISS BARCELLOS:
SURGIMENTO, ORGANIZAÇÃO E RELAÇÕES

Nas palmas de tuas mãos
leio as linhas da minha vida.
Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no teu destino.
Não te procurei, não me procurastes –
íamos sozinhos por estradas diferentes.
Indiferentes, cruzamos
Passavas com o fardo da vida...
Corri ao teu encontro.
Sorri. Falamos.
Esse dia foi marcado
com a pedra branca da cabeça de um peixe.
E, desde então, caminhamos
juntos pela vida...
Cora Coralina

No primeiro capítulo, procurei mostrar as concepções sobre a pobreza e a presença dos
estudantes pobres na UMG por meio da estruturação de associações de assistência e
atendimento a esse grupo. Foi possível perceber que as ações de assistência aos estudantes
pobres se estenderam desde o início do século XX, institucionalizadas ou não, e procuraram
preencher as lacunas que as leis que estruturavam o ensino superior deixavam àqueles que não
tinham condições de pagar pelos estudos.
A CEPEB era mantida por meio de doações, rendas de eventos realizados e devolução
dos empréstimos de honra por parte dos estudantes que se beneficiavam de seu auxílio. Os
eventos que a CEPEB promovia para seu sustento eram os bailes acadêmicos e os chás “Bola
de Neve”, em que a sociedade belo-horizontina se reunia com o fim de arrecadar doações.
A comissão da CEPEB era constituída por um grupo de alunos dos ensinos secundário
e superior da capital mineira, e a presidência era exercida pela Rainha dos Estudantes de
Minas Gerais, eleita por meio de votação promovida pelo Semanário Humorístico A Caveira,
publicação dos estudantes da Faculdade de Medicina da UMG. Entre os anos de 1932 e 1935,
a Rainha dos Estudantes foi Dayse Prates, filha do diretor da Faculdade de Direito da UMG.
Antes dela, a Rainha dos Estudantes foi Edelweiss Barcellos, que deu nome à CEPEB.
Os documentos da CEPEB se constituem de questionários de pedidos de auxílio
preenchidos pelos alunos requerentes, sindicâncias de verificação por parte da diretoria da
CEPEB, cartas, ofícios, livro caixa, livro de pedidos deferidos/indeferidos e livro de registro
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de presenças e doações nos chás Bola de Neve. Trata-se de um material com muitas
informações sobre a escolarização dos estudantes pobres em Minas Gerais no recorte citado.
Neste capítulo, em um primeiro momento, procurei apontar quais foram as dimensões
do contexto de surgimento da CEPEB e sua constituição documental, seus sujeitos e sua
dinâmica. Em um segundo momento, analisei as fontes auxiliares desta pesquisa: os jornais
Estado de Minas e Diário da Tarde e o Semanário Humorístico A Caveira, que se tornaram
elementos importantes para a identificação dos discursos sobre a pobreza dos estudantes da
UMG e que são utilizados, ao longo de todo este trabalho, como fontes de pesquisa.

2.1 A CEPEB: SURGIMENTO E DOCUMENTAÇÃO

A CEPEB teve suas ações efetivadas entre os anos de 1932 e 1935, quando a
universidade no Brasil passou por um momento de reestruturação. Na década de 1920, várias
discussões já haviam sido empreendidas sobre o papel da educação superior em nosso país,
perpassadas pelas ideias positivistas que circulavam na esfera política e econômica naquela
época.
A Associação Brasileira de Educação (ABE), fundada em 1924, antes mesmo do
Estatuto das Universidades de 1931, promoveu dois inquéritos sobre a educação superior no
Brasil, em que foram discutidos a função, a autonomia e o governo das universidades
brasileiras. A Igreja Católica via na universidade um espaço para disseminar a doutrina cristã
e restabelecer oficialmente o ensino religioso na educação, como aliada do Estado para a
promoção da ordem e da estabilidade da nação. Com isso, instalou-se um campo de
discussões sobre que papel a universidade teria, a quem deveria atender e que tipo de pessoas
deveria formar.
Em 1926, Fernando de Azevedo (1894-1974), por intermédio do jornal O Estado de S.
Paulo, realizou um inquérito sobre o papel da educação elementar à superior. Chama a
atenção a concepção que ele dá a esse último grau de ensino. Segundo Azevedo (1960), “a
falha capital que se apontou foi a ausência de Universidades ou a tremenda deficiência de
instituições de altos estudos e de pesquisas” (p. 22). O que o autor quis apontar foi a
necessidade de uma estruturação do ensino superior para atender à demanda de um país em
crescimento, além das ideias propostas pelo escolanovismo.
O papel da universidade, segundo o inquérito, seria funcionar como um elemento
formador de uma elite intelectual para atuar na construção da nação, pois ela
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[...] consubstancia a cultura da nação. Sistematiza os zelos professorais,
uniformiza o método, consolida a ordem de estudos assecuratória do seu
progresso, representa o elo de força que aumenta a reputação do corpo
docente e apura o respeito dos alunos à instituição onde cultivam o intelecto
e os sentimentos (BRIQUET, 1960, p. 240).

É nesse contexto de discussão de intelectuais que o Estatuto das Universidades de
1931 estabeleceu as finalidades do ensino superior no Brasil. No seu primeiro artigo do Título
I, lê-se:

Art 1º. O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura
geral; estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício das atividades que requerem
preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do
indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a
grandeza da nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade (BRASIL,
1953b).

Em Minas Gerais, não foi diferente. Inserida na visão geral das finalidades da
universidade e vislumbrando a necessidade das associações estudantis, o Estatuto da AUM, de
1931, estabeleceu que aquela associação deveria “integrar a obra de educação universitária,
aperfeiçoando-a do ponto de vista moral, intellectual e physico”. Como se pode perceber, a
universidade tinha o papel de aperfeiçoar a sociedade através da educação superior. Por isso,
deveria zelar pela forma de sua organização, assim como por quem a frequentava. Pensava-se
que, dentro da universidade, a cultura da nação estaria sendo cultivada para o progresso do
país, com a formação moral e intelectual de homens que comporiam as elites. Sobre a
formação dessas elites, o professor Amadeu Amaral (1960), em seu depoimento prestado no
inquérito, entendia que:

A elite, isto é, o conjunto de indivíduos mais educados, mais inteligentes,
mais espertos, mais dominadores, é um produto natural e espontâneo de toda
sociedade. Em todos os agrupamentos [...] há sempre faltadamente [sic],
pela simples natureza das coisas, uma minoria que toma a si, por direito, por
astúcia ou por força, os encargos da direção espiritual e temporal. Portanto, a
formação de uma elite não é problema, é uma realidade velha e permanente.
É até inevitável. O que pode ser um problema é o aperfeiçoamento
intelectual e moral das elites. [...] Uma vez compreendido que a elite não é
„formada‟, „forma-se‟ – forma-se por si mesma, sai espontaneamente da
massa, impelida por um conjunto indecomponível de qualidades, em que as
disposições nativas e intransmissíveis têm larga parte, parte precípua, –
como distinguir e recrutar, na massa os elementos individuais que há de
renovar e melhorar elite? (p. 223: grifo meu).
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Nesse sentido, a universidade estaria aberta a receber aqueles que seriam formados
para compor a elite da nação, e até mesmo receberia aqueles que não eram oriundos somente
de uma única origem: a elite sai espontaneamente da massa, impelida por um conjunto
indecomponível de qualidades. Que qualidades seriam essas?
Ao longo dos questionários da CEPEB, sempre são reforçadas as qualidades morais e
intelectuais dos estudantes, e como se pode ver no conjunto das leis anteriormente analisadas
no primeiro capítulo que dizem respeito ao ensino superior, deveriam ser destacadas essas
mesmas qualidades nos estudantes em sua formação. Aqueles que as tinham, mas que não
podiam custear com seus estudos, deveriam receber algum tipo de auxílio assegurado pelo
Estado desde que não ultrapassasse um determinado número de beneficiados.
Portes (2001), ao analisar a presença dos estudantes pobres na UMG, mostrou que ela

[...] parece estar estreitamente relacionada a todo um movimento de apoio,
de amparo, de ajuda e a uma filantropia „institucionalizada‟, empreendida e
gerenciada pelas famílias pertencentes a uma emergente burguesia urbana na
nova capital do Estado de Minas Gerais, constituída basicamente de „altos‟
funcionários públicos. Como hipótese, pode-se até pensar que se tratava de
uma „ajuda‟ a um outro contigente de funcionários públicos, porém pobre, e
que necessitava da contribuição social e econômica daqueles mais
aquinhoados, e mesmo do estado, para ter acesso aos níveis mais elevados de
ensino (p. 24-25).

Como se pode ver no capítulo anterior, não eram poucas as iniciativas de auxílio aos
estudantes pobres que desejavam frequentar o ensino superior em Minas Gerais. Tais
iniciativas acabaram formando a Associação Universitária Mineira, que atendia aos
estudantes de todas as escolas da capital do Estado, e, ainda, beneficiava alunos do ensino
secundário e da Escola Normal.
Entretanto, no início da década de 1930, a UMG passou por uma crise que até em
1935 ainda afetava a universidade. O “nefando dia”, como definiu Pedro Nava (PORTES;
SOUZA, 2009, p. 158), inaugurou um período de mudanças na UMG, apesar de esta estar
sendo tocada pelo conjunto de mudanças político-administrativas ocorridas naquele período e
em grande parte influenciadas pela Revolução de 1930.
Após uma assembleia do Conselho Universitário realizada no auditório da Faculdade
de Direito, com o intuito de se discutir os efeitos do Decreto nº 19.404, de 14 de novembro de
1930, que assegurava a todos os estudantes das instituições superiores do país a promoção
automática à série seguinte, instaurou-se uma confusão generalizada.
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Segundo narrou o jornal Estado de Minas, edição de 19/11/1930, nessa confusão
houve a participação somente de estudantes, mas, conforme peças do inquérito policial
transcrito no referido jornal e a narrativa de Francisco Mendes Pimentel em obra de própria
autoria,13 havia no recinto do salão nobre da Faculdade de Direito, além dos estudantes,
pessoas não pertencentes ao meio acadêmico, que seriam supostamente membros da Força
Pública.
Ao observar a Figura 1, publicada na primeira página do jornal Estado de Minas do
dia 19/11/1930, percebe-se o grande número de pessoas que se aglomeraram no momento da
reunião do Conselho Universitário:

Figura 1: Estudantes presentes no pátio exterior da Reitoria da UMG (1930).
Fonte: Estado de Minas, p. 4, 19 nov. 1930.

Tal tumulto resultou em três estudantes feridos, sendo que um aluno do curso de
Medicina, José Vianna, faleceu dois dias depois em virtude dos ferimentos. Segundo
publicado no referido jornal:
Não cremos, ninguém pode crer, a briosa e digna mocidade estudantina
tivesse o intuito frio e calculado de desacatar ao reitor que tanto estimava e
ao qual devia tudo, nem aos seus professores. Tal attitude é inconcebível da
parte dos moços intelligentes e educados que haveriam de respeitar um
cidadão de Minas e o paiz inteiro respeitam, e a Universidade tem o dever de
13

Para maiores informações, vide PIMENTEL, Francisco Mendes (1931). O conflito de 18 de novembro. Belo
Horizonte: Imprensa oficial de Minas Gerais, 1931
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mais do que estimar – de venerar [...] Dessa forma, portanto, si no momento
alguns elementos mais exaltados, na irreflexão passageira, se excederam nos
protestos, não procederam com a consciência do acto praticado, porque seria
uma desonra para os moços mineiros suppor que fossem capazes de tomar
atitudes agressivas e violentas contra o egrégio reitor da Universidade
(ESTADO DE MINAS, p. 1, 19 nov. 1930).

Pode-se notar na passagem que a mocidade estudantina se viu consternada com a
situação ocorrida e que lamentava pelo ocorrido e pelo desrespeito à situação que a
Universidade atravessava e ainda à figura do reitor Mendes Pimentel.
Após esses fatos e diante do Decreto nº 9.762 do Presidente do Estado de Minas
Gerais, a UMG foi fechada para controle da situação, pois, segundo o texto do Decreto, o
rompimento do “espírito de cordialidade entre professores e estudantes” poderia gerar
problemas.
A AUM publicou no jornal Estado de Minas daquela mesma data uma nota em que
destaca a nomeação de uma comissão para acompanhar o andamento das investigações e
prestar assistência médica e jurídica aos envolvidos.
Com isso, Mendes Pimentel se mudou para o estado do Rio de Janeiro, desligando-se
definitivamente da carreira no magistério. Em 27 de abril de 1931, o Conselho Universitário
da UMG procedeu a eleição por lista tríplice, indicando o Prof. Lúcio José dos Santos como
novo reitor.
Essas mudanças afetaram a ação de assistência aos estudantes realizada pela AUM.
Sua direção foi enfraquecida por um rodízio trimestral, que já era previsto por seus estatutos,
agravada pela instabilidade gerada com a crise do dia 18 de novembro de 1930. Com as
dificuldades advindas da Revolução de 1930 e os efeitos do Decreto nº 19.851, de 11 de abril
de 1931 (BRASIL, 1953b), quando se estabeleceu a criação dos Diretórios Acadêmicos em
cada escola, reunidos em torno do Diretório Central dos Estudantes, ocorreu a interrupção de
atividades da AUM.
O Estatuto das Universidades propôs a criação dos Diretórios Acadêmicos nas
universidades, o que não deixou de afetar a AUM. A tentativa de substituir a AUM por
diretórios formados, respectivamente, em cada escola fragmentou os trabalhos realizados por
aquela Associação, que seria substituída pelo Diretório Central dos Estudantes. Em abril de
1932, ocorreu a eleição dos presidentes de cada Diretório, mas sem o total apoio dos
estudantes da Faculdade de Medicina.
Houve tentativas de manter os trabalhos da AUM sem que esta fosse substituída pelo
Diretório Central dos Estudantes: segundo o acadêmico Carlos Vasconcellos, diretor da
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AUM, o descontentamento com as novas agremiações estudantis propostas pelo Estatuto das
Universidades fez com que fosse encaminhado um representante da AUM ao Ministério da
Educação, para tentar interceder por aquela instituição:

[...] reunimos o Conselho da AUM e deliberamos mandar ao Rio o nosso
collega Armando Godoy, afim de pleitear junto ao Ministério da Educação
fosse reconhecida a Associação como um órgão official dos discentes da
UMG, sem nenhuma alteração em seus estatutos. Por essa occasiao
enviamos também uma representação ao dr Belisário Penna, acompanhada
de um exemplar de nossos estatutos, mostrando as vantagens da Associação
sobre os directorios. O nosso pedido ao ministro era, effectivamente, muito
razoável. A AUM, fundada pelo primeiro reitor da Universidade, é sem
dúvida, bem superior aos directórios, assom como estão no decreto. O nosso
collega foi recebido com sympatia pelo Dr Belisario Penna, que lhe
prometteu resolver, satisfactoriamente, o caso. Entretanto, sahiu do
Ministério e nenhuma resposta nos deu [sic] (ESTADO DE MINAS, p. 3, 18
mar. 1932).

Com a ausência de um posicionamento do Ministério da Educação somado ao desejo
dos estudantes em manterem a AUM em funcionamento, não foi criado nenhum Diretório
Acadêmico. Isso fez com que somente um ano após a vigência do Estatuto das Universidades
fossem realizadas as primeiras eleições para os representantes dos Diretórios Acadêmicos,
porém de forma desorganizada e tentando satisfazer as exigências da lei.
A Reitoria assumiu a assistência, por intermédio do professor José Baeta Vianna, mas
o projeto por ele elaborado não redundou em ações efetivas. O Conselho de Assistência aos
Universitários foi criado em 16 de fevereiro de 1932, dobrando, inclusive, o valor da taxa de
assistência,14 de 10$000 para 20$000 por matrícula anual.
A UMG enfrentou uma série de problemas relacionados às taxas escolares e à situação
financeira das faculdades nos anos de 1933 e 1934, resultantes da instabilidade didáticoadministrativa que vinha desde 1930 e que foi agravada pelo Decreto do Governo Provisório
nº 22.579, de 27 de abril de 1933, que reforçou a subordinação didático-administrativa da
UMG ao Ministério da Educação, organizando-a conforme a Universidade do Rio de Janeiro.
As Faculdades de Medicina e Direito foram as que mais se manifestaram nos jornais da
época, onde eram publicadas cartas de alunos fazendo referência aos problemas financeiros e
administrativos pelos quais a UMG atravessava.

14

A “taxa de assistência” consistia em um aumento do valor da matrícula anual de cada estudante de todos os
cursos da UMG, a princípio de 10$00, repassado à AUM.
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Em uma carta encaminhada ao jornal Diário da Tarde, um estudante da Faculdade de
Medicina, que se identificou apenas como “Um estudante que não tem de onde tirar dinheiro
para pagar a escola”, fez as seguintes ponderações:
Uma universidade „democrática‟, como é a nossa, terá que se submenter á
opinião e aos interesses da maioria. Se o Estado, que é actualmente o
administrador da universidade, não pode conceder uma subvenção, e se a
UMG vive „democraticamente‟ dependente de seus alumnos, que lhes são a
fonte de renda e sua própria razão de ser, nada mais justo e mais lógico que
essa instituição attenda a opinião e os reclamos de seus únicos manutensores.
É sabido que as nossas faculdades são as que cobram taxas mais elevadas em
todo o paiz [sic] (p. 8, 18 de out. 1933).

Além de reivindicar a redução das taxas escolares, o estudante ainda se queixou da
falta de união dos demais estudantes para enfrentarem essa questão. Desde o Decreto nº
22.579, de 27 de abril de 1933, assinado pelo Governo Provisório, as taxas escolares foram
elevadas e a autonomia didático-administrativa da UMG foi definitivamente cassada, não
podendo a Reitoria deliberar nenhuma iniciativa sem a autorização do ministro da Educação.
Em uma carta de um estudante, também da Faculdade de Medicina, foi feito o seguinte
relato:

É preciso que o governo, assistindo ao premente estado financeiro de cada
um de nós, que fazemos os maiores sacrifícifos (há mais de um mez que não
vou ao cinema, e, nem estou quites com o Directorio Central), dê um
geitinho na contabilidade, de modo que sobre qualquer coisa para soccorernos!
Quantas e quantas mentalidades tem perdido a America lusitana [sic]
justamente porque a taxa asphixiante vem costrangir-lhes a garganta.
Uns que se suicidam, outros que abandonam o curso, outros que morrem de
fome – tal é a sorte de muitos estudantes! Quando o individuo chega a
formar-se, esta mais magro do que „porco de fora‟ de fazendeiro miserável!
(DIÁRIO DA TARDE, p. 3, 25 out. 1933).

Nesse desabafo, percebe-se a situação que muitos alunos viviam: ou deixavam de
frequentar diversões – cinema e Diretório Central para economizar, ou abandonavam os
estudos. Apesar do relato jocoso do aluno, fica clara a situação delicada quanto ao pagamento
das taxas escolares que afetava muitos estudantes na UMG.
Encontrei vários comentários nos jornais Estado de Minas e Diário da Tarde no ano
de 1935 sobre a campanha “50 por cento”. Tratava-se de uma campanha empreendida pelos
estudantes, liderada pelo Centro Acadêmico Affonso Penna da Faculdade de Direito, pela
redução das taxas de cinema, bondes, teatros e bailes, campanha essa que também estava
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sendo realizada pelos estudantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo José Nogueira
de Rezende, presidente daquele Centro, a Cia Força e Luz e a direção da Empresa CineTheatral já teriam dado seu apoio e reduzido pela metade as taxas cobradas aos estudantes.
Em um trecho do jornal semanário Record, publicado em 22 de setembro de 1935,
encontrei a seguinte descrição da campanha:
O que é a campanha dos 50 por cento?
É um movimento estudantil em todo o Brasil.
Os estudantes mineiros, quer do curso superior ou secundário, pleiteiam a
reducção de 50 por cento em <<certas despezas mais necessárias; taes como:
a) estradas de ferros; b) bonds; c; diversões e finalmente d) taxas escolares.
Eis ahi: estipuladas as reducções que a campanha 50 por cento pede. Justas e
merecidas. É uma campanha apolítica e sem cores doutrinarias e religiosas.
Vem unicamente, visar o bem lidimo interesse da classe estudantil.
Favorecer os estudantes em viagens: é dar facilidade para elles conhecerem
regiões de nosso Estado, e dos demais Estados da União.O estudante em
uma biblioteca fechada pelas quatro paredes de uma sala quase nada produz
de aproveitável. E, quase nada conhece de experimental e verdadeiro. Fica,
unicamente, embuido em abstrações e theorias, e ás vezes, infelizmente,
falsas. Realidades, experiências e concretização são coisas de mil e uma
difficuldades para elle. [...] ter conhecimento de uma parte não é ter
conhecimento do todo. O fragmento quase nada vale. O moço precisa viajar.
E, adquirir melhores licçoes nas escolas peripateticas. Recebera estas licçoes
á proporção de sua caminhada. [...]
Sobre os bonds é um collorario que já affirmei acima. Os bonds precisam
também serem reduzidos. Para facilitar os que moram nos bairros e logares
mais retirados da cidade.
Nas diversões dispensa por completo todo e qualquer que sejam os
justificativos. Não se pode conceber um estudante que não frequenta
cinemas, clubs e outras diversões (p. 1).

O jornal ainda noticiou a realização de um comício promovido pelo Centro Acadêmico
Affonso Penna no auditório do Gymnasio Mineiro, com a participação de estudantes de todas
as escolas superiores e do nível secundário.
A CEPEB passou a atuar nesse contexto, proporcionando aos chamados “moços
pobres” a assistência relacionada a taxas de matrícula, mensalidade, empréstimos e, até
mesmo, assistência em casos de doença. Segundo Portes (2003), a CEPEB foi criada em 9 de
julho de 1930. Foram encontrados documentos referentes à CEPEB a partir de 1932, quando
assumiu sua presidência a Rainha dos Estudantes de Minas Gerais, Daisy Prates, filha do
Diretor da Faculdade de Direito, Lincoln Prates. Suas ações se direcionavam ao auxílio aos
estudantes, buscando, de diversas formas, as subvenções para atendimento ao crescente
número de pedidos de auxílio.
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Ao analisar o papel da CEPEB, Portes (2003) afirmou que a organização da assistência
talvez tenha sido um elemento central para a positiva atuação daquela Associação. Para o
autor:

O papel central da Caixa no atendimento ao estudante pobre talvez se
explique pela positividade, clareza de objetivos, empenho individual na
aquisição de recursos de sua longeva direção, centrada na figura carismática,
mas também detentora de capital social da senhora Daisy Prates. Os
documentos por nós identificados demonstram uma gestão eficiente, segura,
proba, criteriosa e rigorosa na distribuição dos recursos arrecadados para a
manutenção do estudante pobre. Uma administração que mereceu a
confiança das Escolas que compunham a U.M.G nas suas relações sociais e
financeiras (p. 67).

Conforme registro no livro de atas do Conselho Universitário da UMG, o professor
Baeta Viana (apud PORTES, 2003), “propõe que na presente acta ficasse consignado um voto
de applausos à sua Diretoria, pela efficiencia e dedicação com que vem gerindo os interesses
da Caixa” (p. 32).
Os documentos que foram utilizados para esta dissertação, conforme já foi
mencionado, demonstram essa organização da CEPEB e a preocupação pelo registro das
ações que eram realizadas. Inicialmente, irei analisar os questionários de pedido de auxílio e
as sindicâncias, para depois fazer referência aos livros, ofícios e cartas dos estudantes. Em
geral, os documentos da CEPEB trazem uma grande quantidade de informações sobre os
estudantes pobres que frequentaram a UMG na década de 1930.
Dos 110 questionários de pedidos de auxílio dos estudantes do nível de ensino ginasial
e superior, foram selecionados 63 questionários referentes a estudantes do ensino superior,
dado o recorte eleito para este trabalho.
Outra parte da documentação utilizada foi um livro caixa com registros de despesas e
recebimentos entre os meses de maio de 1932 a fevereiro de 1934, um livro com a relação de
pedidos realizados à CEPEB de 1932 a 1935 com nomes de alunos beneficiados e devedores,
assim como anotações de contabilidade da CEPEB. Há ainda ofícios e cartas redigidos pela
CEPEB e também recebidos, contendo agradecimentos, esclarecimentos, cartas de pedidos de
auxílio, ofícios às escolas e faculdades e correspondências trocadas entre a CEPEB e outras
instituições de assistência.
Trata-se de uma documentação com muitas informações não só sobre a dinâmica da
Caixa, mas também sobre quem foi beneficiado e como isso foi feito. Apesar de ser uma
grande quantidade de documentos, a análise deles forneceu importantes informações sobre
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quem seriam os estudantes pobres que frequentaram a UMG, recebendo ou não o auxílio da
Caixa, e ainda qual a caracterização dessa pobreza.
Os questionários de pedido de auxílio à CEPEB são documentos com três folhas em
formulário com cabeçalho preenchido “Caixa do Estudante pobre [sic] Edelweiss Barcellos –
Belo Horizonte – Minas Gerais – Pedido de Auxílio”. Tais questionários provavelmente eram
impressos e distribuídos, ou pela CEPEB, ou por outros órgãos vinculados à UMG, aos
estudantes que recorriam ao seu auxílio.
Na primeira folha do questionário, há os campos para preenchimento com nome,
idade, local de nascimento, endereço do estudante tanto no interior (no caso de estudantes
vindos de outras cidades) quanto na capital mineira e um campo destinado a que o estudante
preenchesse resumidamente seu pedido com a pergunta: “Que deseja?”. Ainda nessa página,
há campos para que o estudante requerente preenchesse informações sobre sua trajetória
escolar, ocupações, emprego, empréstimos e se já recebia algum tipo de auxílio.
Na segunda página, há campos específicos para informações sobre a previsão de
despesas para o ano corrente – cama, mesa, vestimenta, livros e objetos de uso escolar,
condução, extraordinários, pagamento de matrícula e extras de ordem escolar. Em seguida,
vinha a seguinte pergunta: “Porque sua família, parentes ou amigos não o auxiliam no seu
curso? Declare o motivo”.
Ao fim dessa folha e no início da seguinte, há campos para que o estudante
preenchesse sobre sua família: número de pessoas, renda familiar, profissão do pai ou tutor,
quantas pessoas são dependentes dele, quantos filhos se encontram estudando e colocados
[sic].
Em seguida, nessa última folha, há o campo para que o estudante requerente colocasse
os nomes das pessoas que indicasse como referências à consulta sobre sua condição. O
questionário traz o seguinte enunciado para esse campo: “Declaro que todas as respostas
acima são verdadeiras. Apresento como conhecedoras da minha situação financeira três
pessoas idôneas”. Tal observação mostra que o estudante deveria responder ao questionário
com sinceridade, e que as pessoas que ele indicasse deveriam atestar a veracidade das
informações que ele prestava.
Logo adiante, aparece a seguinte observação da CEPEB:
OBSERVAÇAO: Lembre-se que a caixa do estudante Pobre „Edelweiss
Barcellos‟ não é uma instituição de caridade. Seus recursos provém em
grande parte da contribuição de cada um dos seus colegas. Você dever ser
suficientemente orgulhoso e altivo para não solicitar um favor sem o firme
propósito de devolvê-lo no futuro, de modo que outros igualmente honestos,
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mas transitoriamente faltosos de recursos, possam beneficiar-se das mesmas
facilidades que agora lhe são proporcionadas.
Não se melindre com as exigências deste questionário. Ele servirá como
prova da sua situação atual, bem como para o confronto com outros
similares, quando o número de solicitações fôr superior ao das possibilidades
da Caixa. Êle será mantido confidencialmente e debaixo de um sigilo
absoluto, sob pena de trair aps fins a que se propõe a Caixa do Estudante
Pobre „Edelweiss Barcellos‟.
Antes de nos enviar este questionário, você deve ler os estatutos da
Caixa.

O questionário faz referência a várias características do serviço prestado pela CEPEB
aos estudantes pobres: sigilo das informações, contribuição por meio do pagamento dos
empréstimos de honra que serviriam ao auxílio de outros estudantes, além do papel da
CEPEB como dispositivo de determinação do comportamento daquela parcela de estudantes
que a ela recorriam.
A informação de que a CEPEB não era uma instituição de caridade torna necessário
entender qual o sentido da palavra caridade naquele contexto.
Com a abolição da escravatura e o avanço do aparato industrial e burocrático, o pobre
passou a significar um problema a ser tratado, entendido como um perigo à ordem social e à
formação de uma nação civilizada e organizada. O projeto de nação envolvia a
disciplinarização e higienização daquela parcela da população não só excluída do trabalho,
mas também da cultura letrada e da escolarização. A CEPEB teve suas primeiras ações
documentadas em 1932; porém, conforme foi mencionado no capítulo anterior, já havia
diversas iniciativas de auxílio aos estudantes pobres que frequentavam os cursos superiores
em Minas Gerais, realizadas inicialmente de forma isolada em cada escola, mas que em 1929
foram reunidas na Associação Universitária Mineira.
Ao situar historicamente a existência da CEPEB, Portes (2003), mostra que:

A caixa foi criada em 1930, em um momento de expansão industrial e
econômica na região Sudeste, principal polo de desenvolvimento do Brasil.
Momento também marcado pela construção de uma força de trabalho mais
especializada e influenciada político e quantitativamente pela imigração de
alemães, espanhóis e italianos, dentre outros. Como podemos notar, ela
antecede em alguns meses a Revolução de 1930. Portanto, todo o conteúdo
“trabalhista” produzido nas ações e leis revolucionárias favorecedoras de
uma massa de trabalhadores que se constituía e que pingavam pouco a pouco
na sociedade brasileira são posteriores à criação da Caixa, deixando antever
poucos vínculos institucionais entre estes dois movimentos (p. 30).

As ações do Estado para assistência da parcela pobre da população eram ineficientes
ou quase nulas, uma vez que o surgimento de um mercado de trabalho e do aparato industrial

73

resultava no aumento do número de pobres superior ao que o Estado poderia atender, sendo
necessária a ação da sociedade na articulação de iniciativas de assistência. As Leis Sociais
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2009), que favoreceriam a parcela dos trabalhadores e pobres
na década de 1930, foram posteriores ao surgimento da CEPEB e também das outras ações de
assistência aos estudantes pobres oriundos dessa população desfavorecida.
José Roberto do Amaral Lapa (2008) procurou diferenciar as questões da filantropia e
caridade no livro Os excluídos: contribuição à história da pobreza no Brasil (1850-1930).
Para o autor, o exercício da caridade se constituía de ações individuais ou grupais que, de
maneira não-sistêmica, atendia aos desvalidos, doentes, pobres, crianças, marginalizados e
imigrantes. A caridade estaria ligada às ideias religiosas, principalmente cristãs, com as boas
ações, pelo ato da esmola e da doação.
Já a noção de filantropia estava ligada à sistematização desse assistencialismo, de
forma a atender a um grupo específico ou a todos os grupos de desfavorecidos, mas de
maneira organizada e institucionalizada. Nesse ponto, as associações de operários e
trabalhadores se organizavam para assistir os seus pares, assim como as sociedades
beneficentes e as casas de caridade, que, apesar do nome, se constituíam em instituições de
filantropia. Para o autor, a filantropia:

Haveria que assistir aos desassistidos, tratar os doentes, formar e encaminhar
os órfãos e as crianças carentes, abrigar os velhos e os inválidos, atender aos
cegos, aleijados, num conjunto de iniciativas que, sem constituir um projeto
social único, tinha, entretanto, aproximações e possíveis articulações,
passando quase todas por uma política institucional de confinamento e
procurando oferecer cobertura para praticamente todas as categorias de
necessitados (p. 49).

Porém, Portes (2003), ao procurar definir qual a natureza do trabalho da CEPEB – se
era filantropismo ou não –, mostrou que a CEPEB não procurava amortizar as condições
sociais dos estudantes mediante uma filantropia, mas procurava dar melhores condições e
oportunidades para que os estudantes pobres pudessem dar continuidade aos seus estudos e,
aí, sim, buscar, pela firmação adquirida na UMG, melhores condições sociais.
A partir da colocação dos dois autores, ao se analisar a questão posta na Observação
do questionário de pedido de auxílio, percebe-se a tentativa em se reforçar que os favores da
Caixa não seriam como uma esmola por meio da caridade, mas também não seria uma
instituição de pura filantropia, pois, em seguida, foi enfatizada uma postura moral do
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estudante para a devolução do benefício que ajudaria os outros estudantes que estariam
transitoriamente faltosos de recursos.
Sobre o comportamento dos estudantes que recorriam à CEPEB, essa observação no
questionário expressa o papel da Caixa como dispositivo de moralização do comportamento
dos estudantes por meio do auxílio.15
De acordo com Sarti (2010), a pobreza, na passagem do século XX, era identificada
como um aspecto ruim do indivíduo, em uma relação entre moral, trabalho e pobreza. A
condição de pobreza dos alunos que solicitavam auxílio era objeto de sigilo, para que não
fossem expostas suas dificuldades.
Ainda nessa terceira página do questionário, lê-se: “Não se melindre com as
exigências desse questionário. Ele servirá como prova de sua situação, bem como para o
confronto com outros similares, quando o número de solicitações fôr superior ao das
possibilidades da Caixa”. Percebe-se que a própria CEPEB reconhecia a dificuldade dos
estudantes em mostrar suas adversidades financeiras e relatar sua pobreza, mas os encorajava
a expor a sua situação, para que a Caixa os auxiliasse de acordo com as possibilidades de
ajuda que houvesse.
A quarta página ou a justificativa tem como cabeçalho “Para melhor julgamento de
minha situação, forneço as seguintes informações”. Percebe-se que é um espaço para o
estudante escrever o que desejasse sobre sua condição financeira, social e familiar. Alguns
estudantes escreveram poucas linhas, mas há questionários que trazem relatos detalhados,
como o questionário de Edson Parreira, de 17 anos, que no ano de 1934 solicitou empréstimo
para a matrícula no 1º ano da Faculdade de Odontologia:
Sustenta atualmente nossa família uma modesta pensão dirigida por minha
mãe. Desde a Revolução de 1930 não foi possível ao meu pae conseguir
qualquer espécie de trabalho em primeiro logar pela sua instrucção que é
nulla e em segundo pela crise que o paiz attravessa, tudo difficulta. Os
amigos e parentes não podem auxiliar-me porque todos teem família à tratar
e alguns já auxiliam outros parentes. Tentei participar de um concurso com o
fim de, si conseguisse collocação, estudar por minha conta própria porém
não fui inscripto porque não tenho a idade sufficiente (18 annos). Estudei
sempre até hoje em estabelecimentos cujas matrículas eram mais módicas
porque já tenho difficuldades financeiras desde o 3º ano do curso primário.
Terminando agora o curso gynnasial augmentaram consideravelmente as
minhas despesas porque o curso superior é muito mais caro. Pelas razoes

15

Para Foucault (2010), um dispositivo é “um tipo de formação que, em um determinado momento histórico,
teve como função principal responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica
dominante” (p. 244).
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acima parece-me que não poderei concluir o curso sem um auxílio qualquer
ou da „Caixa do Estudante Pobre‟ ou de um particular.

As justificativas de pedido de auxílio apontam de forma concreta e crua a realidade
socioeconômica daquela parcela de estudantes da classe pobre que ousavam querer estudar
naquele nível de ensino privilegiado à época. Segundo Portes (2003), “não podemos nos
esquecer que nesse período a educação era um bem de luxo. Ainda mais a educação de nível
superior” (p. 35). Se para que um ente da família estudar era caro, era comum parentes
auxiliarem nos custos.
As sindicâncias eram estabelecidas a partir desse questionário. Dessa forma, os
sindicantes visitavam as pessoas indicadas e registravam informações sobre a vida do
estudante e, muitas vezes, ao final, emitiam um parecer de deferimento ou indeferimento. Na
maioria delas, os próprios indicados preenchiam de forma manuscrita suas considerações
sobre o estudante, ao fim confirmadas ou não pelo sindicante.
Encontrei no livro de controle de pedidos deferidos/indeferidos uma relação do que
provavelmente seria a composição de duas comissões sindicantes da CEPEB: Hélio Vaz de
Mello, acompanhado por José Esteves, Milton T. de Carvalho e Helio Dias Prates; e Daisy,16
acompanhada por João Rabello, Ernane Souza e Justino de Brito Vianna. Ao comparar essa
relação com as sindicâncias, percebi que há uma certa regularidade nos nomes dos sindicantes
que correspondem a esse arranjo dos dois grupos.
Foi realizado um levantamento nominal dos outros sindicantes, em que se verificou
que todos eles faziam parte da listagem de nomes da diretoria e representantes das escolas na
CEPEB, conforme notícia do jornal Estado de Minas:
Compareceram à seção os novos representantes das escolas junto à mesa
Diretora da Caixa, srs Attila Travassos, Evandro Barros, Milton Dias,
Moacyr Costa, Horácio Mattos, Maria Apparecida Fraga Damasceno, Mario
Gonçalves, Geraldo Tertuliano e Roberti Libanio e os Srs Waldivio
Figueiredo, José de Paula Santos, Rosa Arantes, Manuel Buarque de
Almeida, Adalberto de Oliveira Freitas, Lygio de Souza Mello, Celso
Weerneck, Luiz Pinto Coelho, Moacyr de Senna e Helio Vaz de Mello.
Aberta a sessão, os novos diretores fizeram o juramento de praxe e são
declarados, pela rainha, emposados (p. 2).

16

Atenta-se para a grafia do nome da Rainha dos Estudantes: nos documentos da Caixa, aparece como Daisy
Prates, nos jornais aparece como Dayse Prates. Decidi por utilizar a grafia Daisy, que aparece nas assinaturas,
inclusive, no juramento constante no livro de controle de deferidos/indeferidos.
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Nem todos os questionários são acompanhados pelas sindicâncias. Algumas delas
trazem uma página específica com um pequeno parecer de uma ou duas linhas, assinado por
Daisy Prates ou por Helio Vaz de Mello.17
Sobre a presença na sindicância de pessoas idôneas citadas pelo estudante, estas eram
consultadas sobre a condição do estudante. Elas se manifestavam por escrito num espaço da
página de sindicância reservado para esse fim. Com isso, pode-se supor a existência de um
jogo de relações interpessoais entre os estudantes, membros da sociedade e até mesmo os
componentes da direção da CEPEB responsáveis pela realização da sindicância.
Em alguns pedidos, nota-se a presença de nomes de professores da UMG e dos
colégios da capital mineira, além de componentes da diretoria da CEPEB como referência de
pessoas idôneas: “Poderão esclarecer minha situação, além das pessoas que assinaram como
testemunhas, o Sr Helio Guinatela Vaz de Mello, muito conhecido da diretoria da caixa e
Elias Silva, que já mereceu favor da mesma” (Questionário do aluno de Odontologia Vicente
Floriano Alves Ferreira, 9 ago. 1934).
Ao analisar o livro de balanço da CEPEB referente aos meses de maio de 1932 a
fevereiro de 1934, percebe-se o volumoso movimento financeiro que era realizado por aquela
Caixa. Os beneficiados eram identificados por números, provavelmente pela necessidade de
sigilo expresso pelo Estatuto da CEPEB e já anteriormente presente em outras instituições de
auxílio a estudantes pobres dos cursos superiores em Minas Gerais.
Observei que havia um critério de equivalência entre os valores a receber e a dever da
CEPEB. Todos os meses, a relação de gastos e pagamentos da CEPEB nunca ultrapassava os
rendimentos somados ao saldo do mês anterior. Os registros de caixa se iniciaram em maio de
1932, logo depois da coroação da Daisy Prates como Rainha dos Estudantes de Minas Gerais.
A subvenção mensal repassada pela UMG era de 300$000, mas a CEPEB também
tinha outras fontes de recebimento: identifiquei a devolução de empréstimos de alunos,
cheques do Banco do Brasil, rendas de eventos do Cine Theatro Brasil, festivais e eventos
promovidos pela CEPEB, doações de terceiros e do PRM da Faculdade de Direito,18 além dos
lucros com a venda do livro Revelações, da segunda Rainha dos Estudantes Mineiros,
Edelweiss Barcellos.

17

Helio Vaz de Mello foi escolhido pela diretoria da CEPEB como primeiro secretário em 1932, quando da
posse da rainha Daisy Prates. Foi também chefe da publicidade do Departamento Social da CEPEB, já que
trabalhava como colaborador no jornal Estado de Minas.
18

Foi encontrada nos documentos a sigla PRM da Faculdade de Direito. Possivelmente, trata-se de
algum grupo que se relacionava ao Partido Republicado Mineiro, conforme orientações políticas que
circulavam na época.
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Nota-se a preocupação no livro caixa em realizar mensalmente o pagamento das
mensalidades e taxas dos alunos beneficiados diretamente às escolas, como se pode ver nos
ofícios expedidos pela diretoria da CEPEB e assinados por Daisy Prates, presidente da Caixa.
No livro de controle de deferidos/indeferidos, há uma listagem dos pedidos dos alunos
de 1932 a 1934, com os respectivos motivos para deferimento ou não. Com relação ao ano de
1935, há uma listagem com os nomes dos cursos e respectivos alunos beneficiados, não
havendo, entretanto, registro de novos pedidos.
Os ofícios, cartas e correspondências retratam a relação da CEPEB com as escolas e
faculdades, os estudantes e a sociedade em geral. Trata-se de documentos com discursos que
retratam não só a pobreza, mas do feixe de contatos que a CEPEB estabelecia com seu
entorno para a manutenção e realização de seu trabalho. No terceiro capítulo, que tratará da
questão dos discursos sobre a pobreza dos estudantes, esses documentos serão melhor
analisados.
Notei que Daisy Prates tinha um significado relevante para as atividades da CEPEB,
participando das decisões, do controle financeiro, dos eventos e da arrecadação de fundos. Ao
procurar compreender quando surgiu a figura da Rainha dos Estudantes e qual o seu papel na
assistência estudantil, encontrei elementos que podem colaborar para a compreensão das
organizações estudantis e o surgimento da CEPEB, como adiante será abordado.

2.1.1 As Rainhas dos Estudantes

A existência e trajetória das Rainhas dos Estudantes Mineiros envolve compreender
de que forma essas figuras se relacionaram com a assistência aos estudantes em Minas Gerais.
Foram encontradas três rainhas dos estudantes eleitas entre os anos de 1927 e 1935: Cecy
Gontijo, Edelweiss Barcellos e Daisy Prates. Destas, apenas Edelweiss e Daisy atuaram
efetivamente no trabalho de assistência aos alunos pobres na UMG.
Tanto Edelweiss Barcellos quanto Daisy Prates eram oriundas de famílias letradas,
cujos pais ocupavam posição de destaque no mundo acadêmico,19 mas que não ingressaram
em qualquer curso da UMG, apesar de atuarem ativamente junto aos estudantes, professores e
sociedade em geral, de forma a garantirem o funcionamento da assistência estudantil em um
período de crise na UMG iniciado em 1930. Com isso, além de “figuras decorativas” como
19

Edelweiss Barcellos era filha de Francisco de Assis Barcellos Correia, desembargador e professor da Escola de
Engenharia, e Daisy Prates era filha de Lincoln Prates, professor e vice-diretor da Faculdade de Direito em 1930.
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era a rainha Cecy Gontijo, Edelweiss e Daisy tiveram um papel de destaque, ação e trabalho,
mesmo com as limitações que a educação feminina do contexto impunha.
A Rainha dos Estudantes era uma espécie de guia ou “iluminação” motivadora e
companheira daqueles estudantes. Aparentemente, pela identificação da mulher no contexto
da época como predestinada a ser mãe, teria também um tipo de função maternal, tomando
para si as necessidades dos estudantes, principalmente daqueles que estavam longe de suas
casas e de suas famílias.
Talvez, a proposta fosse que, para os estudantes, a Rainha se transformasse em um
ícone, uma figura norteadora de seus comportamentos, seus sentimentos, sua união e, além
disso, sua moral. Assim, a determinação moral constitui-se pela “maneira pela qual o
indivíduo deve constituir parte dele mesmo como matéria principal de sua conduta moral”
(FOUCAULT, 1998, p. 27).
Se o indivíduo se constitui como matéria principal de sua conduta moral, mediante um
conjunto de valores e regras propostos pelos aparelhos prescritivos diversos (FOUCAULT,
1998, p. 26), a existência e a ação de uma Rainha, figura de sujeição e norteadora de
comportamento, também podem ser pensadas como uma parte formadora de determinações
morais para aqueles estudantes.
A primeira Rainha dos Estudantes de Minas Gerais, a Srta. Cecy Gontijo, foi eleita por
meio de votação em 1927, em concurso realizado pelo semanário A Caveira, periódico dos
alunos da Faculdade de Medicina. O semanário A Caveira era produzido pelos acadêmicos da
Faculdade de Medicina da UMG, apesar de não estar ligado ao Centro Acadêmico de
Medicina.
A partir do segundo número do A Caveira, publicado em 11 de junho de 1927, até o
14º, de 4 de setembro de 1927, sempre aparece na primeira página notícias sobre a realização
do concurso da “Rainha dos Estudantes Mineiros”, promovido pelo próprio semanário, em
virtude da “necessidade do fortalecimento da classe estudantina da capital”. Nesse e nos 12
números subsequentes, são impressas cédulas de votação nas quais o eleitor deveria preencher
o nome, o colégio ou a faculdade e a opção de candidata:
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Figura 2: Cédula de votação publicada pelo Semanário Humorístico A Caveira para o concurso
da Rainha dos Estudantes Mineiros (1927).
Fonte: A Caveira, p. 1, 4 set. 1927.

Não eram definidas moças para se candidatarem: qualquer moça matriculada nas
escolas e faculdades da capital mineira poderia ser votada, contanto que fosse solteira. Cada
estudante poderia votar até dez vezes, devendo o “cupon” ser depositado na sede do jornal
Diário da Manhã. A escolha desse estabelecimento para depósito dos votos indica ligação dos
estudantes com a imprensa local, por ser, inclusive, onde era impresso o semanário.
A Rainha eleita só poderia abdicar do seu “reinado” caso viesse a se casar. A frase de
chamada para o concurso era “Qual a senhorita que, por sua beleza phisica e moral, deve ser
acclamada a Rainha dos Estudantes Mineiros?”. No terceiro número de A Caveira, de 28 de
junho de 1927, o concurso foi oficialmente lançado:

Aspiramos uma rainha!
Já prevíamos o grande successo do nosso concurso. Elle corresponde a uma
aspiração geral, da classe estudantina de Bello Horizonte. Apezar de
havermos augmentado consideravelmente a tiragem d‟„A Caveira’, o nosso
2º. Numero esgotou-se como o 1º. Agora toca de augmentar a do 3º. E dos
subsequentes! Por causa dos votos não ficaremos sem rainha...[...] A
apuração geral será feita depois de 12 números consecutivos d‟„A Caveira’.
Para o acto, que deverá ser num dos Clubs familiares da nossa capital, será
convidada uma commissao de pessoas do maior destaque em nossa
sociedade.

Em todos os números, era publicado um quadro com o resultado parcial da votação e,
em cada um deles, uma fotografia das candidatas, cujos nomes estavam nas primeiras
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posições, até que no 14º número foi publicado o resultado final, em que a vencedora do
concurso foi Cecy Gontijo, com 11.388 votos:

Figura 3: Resultado final da eleição da Rainha dos Estudantes Mineiros.
Fonte: A Caveira, p. 1, 4 set. 1927.

A cerimônia de coroação da primeira Rainha dos Estudantes de Minas Gerais foi
noticiada na revista Semanna Illustrada, de 11 de setembro de 1927, onde o 15º número de A
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Caveira estava inserido como caderno especial. No dia 12 de novembro de 1927, quase dois
meses depois, o semanário ainda publicava notícias sobre a repercussão das eleições.
Segundo A Caveira, Cecy Gontijo foi eleita em primeiro lugar com 11.338 votos e
Edelweiss Barcellos em segundo com 10.463 votos. Marina Brandão ficou em terceiro lugar
com 948 votos. Porém, na revista Semana Illustrada, publicada uma semana depois, lê-se
“Foi eleita com 11.338 votos, a senhorita Cecy Gontijo, [...] ficando em 2º logar a senhorinha
Edelweiss Barcellos, com 9.765 votos”.
Não se sabe a que se deve essa diferença entre o número de votos contabilizados, mas,
de acordo com a fotografia constante nas páginas da Semana Illustrada, a apuração dos votos
foi realizada manualmente e com a participação de várias pessoas, inclusive representantes da
imprensa local, sendo que Deloriziano Moraes, aluno da Faculdade de Medicina e
representante de A Caveira, deu início aos trabalhos, ao lado de Plínio Lemos, representante
do jornal Dário da Manhã (que mais tarde se tornou o jornal Estado de Minas):
Presentes os representantes da imprensa local e grande número de
estudantes, realizou-se, hontem, ás 12 horas, no edifício n 333, da av
Amazonas, a apuração dos votos do concurso instituído pela <<A
Caveira>>, jornal humorístico dos estudantes de medicina, para a eleição da
Rainha dos Estudantes. A mesa estava presidida pelo acadêmico Deloriziano
Moraes, redactor da <<A Caveira>>, que se achava ladeado pelos srs.
Acadêmicos Plínio Lemos, pelo <<Diário da Manhã>>, José Aguiar, pelo
<<Correio Mineiro>>, Augusto Manso Filho, pelo <<Estado>>, o nosso
companheiro de trabalho Geraldo Azevedo, pelo <<Minas Geraes>>. Foi
eleita com 11338 votos, a senhorinha Cecy Gontijo, quintannista do Gynasio
Mineiro, ficando em 2º Logar a senhorinha Edelweiss Barcellos, com 9.765
votos. O resultado da apuração foi acolhido com palmas e vivas da grande
assistência. Aos presentes foi servido um copo de cerveja (SEMANA
ILLUSTRADA, s/r, 11 set. 1927).

Essa passagem mostra a participação direta dos estudantes das diversas escolas
superiores que também faziam parte da imprensa mineira na apuração dos votos. Segundo a
revista, do lado externo do local de apuração havia uma grande quantidade de estudantes e
populares (como se vê na Fotografia 4, inclusive com a presença de militares da Força
Pública), o que mostra que a eleição da Rainha, mesmo que realizada somente com a votação
de estudantes, trazia um significado social abrangente:
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Figura 4: Mesa que presidiu a apuração do concurso que elegeu a Rainha dos Estudantes Mineiros.
Fonte: Semana Illustrada, s/r. 11 set. 1927.

Figura 5: Grupo de estudantes e populares, que assistiram à apuração do concurso da Rainha
dos Estudantes Mineiros.
Fonte: Semana Illustrada, s/r. 11 set. 1927.

Encontrei informações sobre a resistência de alguns estudantes à eleição da primeira
Rainha dos Estudantes. Em uma carta publicada no jornal O Correio, em 30 de junho de
1927, o estudante de Engenharia Geraldo Albergaria, vice-presidente do Diretório Acadêmico
daquela escola, se posicionou contrário à realização do concurso:
Valendo-me dos poderes que me foram delegados, venho comunicar aos
interessados que o <Directorio> não tomou conhecimento do concurso
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aberto em um semanário local afim de eleger a rainha dos estudantes
mineiros.
Não tomou nem tomaria conhecimento, portanto não reconhecerá tal
magestade.
Não cuido com isso desautorar os nosso collegas das outras academias,
porque, estou certo, a referida folha não é de origem official de uma
associação acadêmica e sim resultado de uma iniciativa particular.
Agora, para evitar desgostos futuros, ainda é bom que eu diga que nos não
aspiramos a „rainha‟ alguma. Estamos vivendo muito bem sem o sceptro de
uma magestade! (p. 3).

Como foi visto anteriormente, a realização do concurso para eleição da Rainha era
uma iniciativa de A Caveira, semanário publicado por alguns estudantes da Faculdade de
Medicina, mas que não tinha ligação com o Centro dos Acadêmicos daquela Faculdade. Podese notar, com a passagem, que alguns alunos da Faculdade de Engenharia não apoiaram o
concurso; porém, no dia seguinte, foi publicada uma nova nota, em que Bolivar Moreira de
Abreu, também da Faculdade de Engenharia e presidente daquele Diretório, reconheceu como
válido o concurso e pediu desculpas pelas colocações de seu vice-presidente.
A cerimônia de coroação da primeira Rainha dos Estudantes de Minas Gerais foi
realizada no Teatro Municipal da cidade de Belo Horizonte, que é referido nas páginas da
revista Semanana Illustrada como local de realização de grandes festas, concertos e palestras.
A cerimônia teve três partes: o discurso do orador, o discurso e coroação da rainha e, por fim,
um baile.
O discurso do orador foi realizado pelo doutorando de Medicina Odilon Behrens, que
atualmente dá nome a um dos hospitais da cidade de Belo Horizonte. Nele, o estudante
mencionou a questão do conhecimento, das paixões e das musas, ressaltando o significado da
beleza e da formosura feminina como inspiração para os homens em suas batalhas cotidianas.
Ainda, falou sobre a importância da figura de uma “Rainha” para os estudantes mineiros:
Ainda mais, a nossa phylosophia juvenil, sanzionada [sic] à luz do
estacionismo, mostra também que a vossa eleição é esta nova forma do amor
que não asphixia e não desseca. Repetindo o velho hymno de amor. Nós
temos em vós a escolhida como nossa majestade e embaixatriz do vosso
sexo; dobrando-nos às vossas vontades, obedecendo-as, obedientes que
somos às nossas próprias creações (SEMANA ILLUSTRADA, s/r, 11 set.
1927).

Em seu discurso de posse, Cecy Gontijo fez um apelo aos estudantes para que se
unissem em torno de um espírito universitário entre as escolas e faculdades, criando uma
unidade forte e que promovesse o conhecimento, confirmando os discursos que circulavam
sobre a necessidade da criação de uma Confederação dos Estudantes Mineiros. Segundo a
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Rainha eleita, os estudantes deveriam se unir para buscar a razão, sob o aspecto da bondade e
da moral, para que se produzissem conhecimentos úteis ao homem e à sociedade: “O coração,
quando é bom, tem maior poder inventivo que o cérebro”.
É interessante notar que, conforme a fotografia que traz a revista Semana Illustrada do
dia 11 de setembro de 1927, na cerimônia da coroação da Rainha dos Estudantes houve a
participação das diversas camadas da sociedade:

Figura 6: Plateia da cerimônia de coroação da Rainha dos Estudantes Cecy Gontijo (1927).
Fonte: Semana Illustrada, s/r, 11 set. 1927.

No canto inferior da imagem, na primeira fila da plateia, percebe-se a presença de três
crianças, sendo que uma delas é negra e está vestida com simplicidade. Ao lado direito destas,
há um homem com óculos e bengala, também negro, que aparenta ser cego. O restante da
plateia é formado por moças e rapazes, diversamente trajados. Nota-se que há poucos lugares
vagos. Ao fundo, percebe-se a presença de um grupo numeroso de rapazes, provavelmente
acadêmicos, o que chama a atenção nessa imagem, pois se percebe a diversidade do público
que compareceu à cerimônia, demonstrando o alcance que o evento teve na sociedade da
época.
Na fotografia da coroação, na Figura 7, percebe-se que a Rainha coroada está
completamente vestida de branco, segurando um ramalhete de flores, acompanhada por um
grupo de moças igualmente vestidas de branco, o que demonstra a preocupação com a
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imagem casta, limpa e pura de uma Rainha, que serviria de referencial, sob uma provável
influência higienista da época. O trono ao fundo mostra o lugar de destaque ocupado pela
Rainha, tendo ao seu lado direito a princesa dos estudantes, Edelweiss Barcellos:

Figura 7: Cerimônia de coroação da Rainha dos Estudantes Cecy Gontijo (1927).
Fonte: Semana Illustrada, s/r, 11 set. 1927.

Sobre essa Rainha, eleita em 1927 e cujo “reinado” durou até 1929, pode-se considerar
que era mais figurativo que de ação efetiva no meio acadêmico. Não foi encontrada nenhuma
referência à sua participação em atividade de assistência ou organização estudantil. É
importante ressaltar que, naquele período, a realização de concursos de beleza era muito
comum, principalmente pelas influências higienistas, havendo diversas rainhas de diversas
áreas.20
A partir do 16º número, o semanário lançou um novo concurso: “Qual a senhorita que
tem os pés mais elegantes de Bello Horizonte?” Esse concurso tinha perfil mais humorístico
que o concurso da Rainha dos Estudantes: dessa vez, os pés das moças eram desenhados no
semanário, e a questão estética parecia bem mais acentuada. Os presentes dados à vencedora
foram meias e sapatos oferecidos pelas casas de produtos femininos da capital mineira.
A segunda Rainha, Srta. Edelweiss Barcellos, foi eleita por meio de votação entre os
estudantes no mês de agosto de 1929 e coroada em cerimônia também no Teatro Municipal
em 24 de setembro de 1929, por ocasião da Festa da Primavera, evento que, nas diversas
20

Foram encontradas referências também sobre “Rainha da Beleza” e “Rainha dos Esportes”, respectivamente
representadas por Lúcia Morandi e Neném Aluotto.

86

edições do jornal Estado de Minas consultadas e referentes a 1929, demonstra grande
importância entre os estudantes e a sociedade em geral.
Edelweiss Barcellos era poetisa e declamadora. Conforme descrição do jornal Estado
de Minas, de 20 de setembro de 1929, “Edelweiss, cuja graça constitue um dos orgulhos da
cidade, é também um espírito ágil e vivo. Poetisa de sensibilidade aterta, Edelweiss sabe
possuir a sadia mocidade da intelligencia” (p. 1). Percebe-se o discurso higienista estabelecido
pela “sadia mocidade da intelligência”, em que, mediante um concurso, se escolheu
novamente uma representante da classe estudantil da capital.
Filha do professor da Escola de Engenharia e desembargador Francisco de Assis
Barcelos Correia e da costureira e pianista Amélia Alves, Edelweiss tinha seis irmãos e duas
irmãs, sendo a filha mais nova, seguida por outros dois irmãos. Todos os irmãos de Edelweiss
estudaram na UMG, nos cursos de Direito e Engenharia, exceto as irmãs.
Mesmo sendo professor da UMG, Francisco Barcellos não tinha uma renda abastada:
analisando o relatório apresentado ao governo do estado de Minas Gerais pelo reitor Lúcio
José dos Santos em 31/03/1932, ficam claras as dificuldades pelas quais a Universidade
passava, sendo que, no ano de 1931, a Faculdade de Engenharia teve apenas 257:860$000
para pagamento anual do corpo docente, cerca de 21:488$00 mensais, ou seja, menos de um
terço do valor da despesa com docentes que a Faculdade de Medicina teve e metade das
despesas com docentes da Faculdade de Direito.
O próprio reitor da época, Francisco Mendes Pimentel, tinha como salário 3:000$00.
Em comparação com os custos relatados nos questionários dos estudantes nos documentos da
CEPEB, na parte de descrição das despesas familiares e pessoais, o custo médio de
manutenção de uma família e despesas escolares correspondia de 1:000$000 a 2:000$000
mensais. Conforme o relato de familiares de Edelweiss, que localizei durante a pesquisa, os
irmãos de Edelweiss tinham que frequentar as aulas vestidos de terno, atendendo a um
costume da Universidade, porém dispunham de apenas um terno: iam se revezando, cada dia
um deles se vestia conforme a exigência do uso de traje completo para frequentar as aulas.
A poetisa, quando ainda solteira, publicou o livro Revelações, que, em versos, conta a
história de um moço apaixonado de nome Rodrigo, em homenagem a seu próprio irmão. Toda
a renda da venda do livro foi destinada à assistência aos estudantes pobres; inclusive, há
registros dessa venda no livro de caixa da CEPEB, como se lê no livro caixa anteriormente
referido e que compõe os documentos da CEPEB.
Coroada como Rainha dos Estudantes na Festa da Primavera de setembro do ano de
1929, no seu discurso de posse, Edelweiss prometeu criar a “caixa do estudante sem
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recursos”, pregando a união dos estudantes ao falar da criação de um grande “Lar
Academico”:

Quero-vos tão unidos, tão sinceros, tão generosos, que não exista entre vós o
alunno desta ou daquella escola, mas simplesmente o estudante de Bello
Horizonte. Que vossos lares deixados por alguns annos seja encontrado aqui,
maior, mais amplo, mas também cheio de irmãos (ESTADO DE MINAS, p.
6, 25 de set 1929).

A iniciativa de criar uma caixa de auxílio aos estudantes pobres e ainda uma casa de
acolhimento àqueles oriundos de outras cidades que se instalavam na capital mineira com a
finalidade de estudos já aponta para as primeiras ações, mesmo que informais, da CEPEB. A
Rainha recém-coroada ainda se comprometeu a acompanhar os estudantes “nos vossos
movimentos de enthusiasmo, estudantes meus, estarei orgulhosa de vós; nos apertos dos
exames, estarei rezando como vossas Mães e irmãs [sic]” (ESTADO DE MINAS, p. 6, 25 set
1929).
No discurso como orador da cerimônia, Cyro dos Anjos, estudante de Direito e
jornalista, enalteceu a figura de uma Rainha eleita para e pelos estudantes:
O principado do século é o da inteligência e o reinado de Vossa Majestade
encerra um symbolo amável. É um ceptro espiritual sobre os espíritos, é uma
iluminação para nós, para nossas horas de desatento, quando a mente
cansada nos compêndios se recusa ao trabalho. Illuminaçao [sic] que guia o
espírito cavalheiresco da classe para as lutas do ideal (ESTADO DE
MINAS, p. 3, 26 set. 1929).

Ainda no discurso de posse, Edelweiss falou sobre a posição da mulher como figura
secundária na sociedade, enquanto os homens dominavam as técnicas e saberes, pedindo aos
estudantes que não menosprezassem as mulheres por causa do “orgulho de homens
superiores”, pois naqueles momentos em que se coroava a feminilidade, para ela, “ficarão
eternamente presentes na minha vida, e, quando for velhinha, a cabeça corôada de cabellos
brancos, saberei contar à juventude do futuro – o talento, a nobreza, a indulgencia e o
cavalheirismo da mocidade do meu tempo” (ESTADO DE MINAS, p. 3, 26 set. 1929).
A terceira Rainha a quem farei referência é a Srta. Daisy Prates, que foi eleita como
Rainha dos Estudantes de Minas Gerais em 1932. Nascida em 28/09/1918, Daisy Prates
Goulart de Faria era filha de Lincoln Prates, que foi professor e vice-diretor da Faculdade de
Direito da UMG em 1930, reeleito diversas vezes. Em maio de 1950, foi eleito diretor da
mesma Faculdade e, em 1955, assumiu a função de reitor da UFMG, aposentando-se em
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1958. A mãe de Daisy foi Berenice Martins Prates, professora, diretora e fundadora da
Sociedade Mineira de Proteção aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, depois transformada em
Sociedade Eunice Weaver.
Estudou no Jardim de Infância Bueno Brandão e no Ginásio Mineiro, e aos 15 anos foi
coroada Rainha dos Estudantes. Durante suas atividades frente à CEPEB, concomitantemente
desenvolveu trabalho de assistência aos leprosos nas entidades nas quais sua mãe Berenice já
era voluntária e coordenadora.21
Segundo os arquivos da Ordem dos Pioneiros da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, que a condecorou com homenagem e medalha no ano de 1985, Daisy estudou na
Escola de Música que funcionava na UMG, mas não obteve o diploma de curso superior.
Passou a dar aulas de música e piano, tendo fundado, em 1937, na Igreja da Boa Viagem, em
Belo Horizonte, o Coro Pró-Hóstia, que regeu até 1945, quando se casou aos 27 anos.
Desde 1935, Daisy fez parte da diretoria da Cruz Vermelha Brasileira, sendo
responsável pela correspondência de guerra durante a Segunda Guerra Mundial no estado de
Minas Gerais. Entre 1955 e 1966, foi presidente em exercício da Cruz Vermelha Brasileira,
tendo construído o Hospital-Escola daquela entidade e o Teatro Marília na cidade de Belo
Horizonte.
Também foi poetisa e escritora, sendo de sua autoria os livros infantis Calangos,
Tapitis e outros Bichos, o qual narra histórias de humor e amor entre animais silvestres,
sempre com fundo moral, e João e sua História. Foi premiada pela Academia Municipalista
de Letras de Belo Horizonte com o conto “Não se morre de amor”, na década de 1970.
Daisy faleceu em 25/1/2010, depois de cinco anos de internamento e estado quase
vegetativo no Hospital Socor, em Belo Horizonte. A filha de Daisy relatou que, quando esta
ainda tinha condições de fala e consciência, ela pediu que, ao falecer, fosse sepultada com o
vestido e a coroa de flores usados na cerimônia de sua coroação como Rainha dos Estudantes
em 1932, que guardou por toda a vida. Cláudia afirmou que conseguiu satisfazer parcialmente
o desejo da mãe, uma vez que encontrou apenas o vestido.
Segundo o jornal Estado de Minas, Ano V, 22/04/1932, a coroa foi um trabalho
oferecido à Rainha dos Estudantes pela Casa Alcina, de propriedade de Alcina Barbosa de
21

Cláudia Prates, filha de Daisy, narrou, na primeira entrevista realizada na data de 17/1/2011, que havia, além
da casa dos lázaros, uma casa de aprendizado de ofícios aos filhos dos lázaros, os chamados “preventórios”.
Sempre na época de Natal, Daisy e sua mãe perguntavam a todas as crianças quais os presentes desejavam
ganhar, quando, então, pessoalmente, confeccionavam ou compravam os presentes exatamente conforme os
pedidos.
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Souza, uma artesã da época. Assim, foi possível verificar que o fato de ter sido Rainha dos
Estudantes teve grande significado na vida de Daisy, uma vez que ela guardou, pela vida toda,
prova material de sua participação naquele momento.
Foram encontradas diversas referências no jornal Estado de Minas, de 24 de abril de
1932, sobre os preparativos para sua coração, inclusive a “Quinzena do Estudante”:
O mais importante de tudo isto é que toda a sociedade e todas as moças
comprehendem a finalidade da Quinzena: - amparar a Caixa do Estudante
Pobre Edelweiss Barcellos. Essa benemérita instituição, sem subvenção do
governo sem renda certa, está mantendo nos vários estabelecimentos de
ensino de Bello Horizonte, cerca de cem estudantes necessitados. O fim de
todo este movimento em que está movimentando a cidade toda é de facto o
mais nobre possível (p. 3).

A Quinzena do Estudante foi um movimento generalizado na cidade de Belo
Horizonte no mês de abril de 1932, no sentido de reunir esforços e fundos para a manutenção
da CEPEB, e teve como evento principal a coroação de Daisy Prates. Foram realizados chás
dançantes, peças de teatro e musicais pelos próprios estudantes.
A arrecadação de donativos foi feita pelas moças participantes do movimento, tendo
sido doados, pelo comércio local e pelas famílias, peças de vestuário, sapatos, brinquedos,
perfumes, bebidas, maquiagens e até móveis. A Companhia Força e Luz cedeu a iluminação
elétrica para os eventos que foram realizados no Teatro Municipal. Pedro Nava, então
acadêmico da Faculdade de Medicina, ficou responsável pela “Engraxataria do Bazar”, onde,
com a ajuda de outros colegas de curso, engraxavam sapatos com a completa doação da renda
à CEPEB (JORNAL ESTADO DE MINAS, p. 3, 24 abr. 1932). Estiveram presentes nos
eventos da Quinzena do Estudante representantes das Secretarias de Estado e até mesmo o expresidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro Andrada, que fez sua contribuição monetária.
A coroação de Daisy Prates ocorreu no dia 26 de abril de 1932, mais uma vez no
Teatro Municipal. As ações da Rainha Daisy Prates, registradas com minúcias nos livros
caixa, de pedidos deferidos/indeferidos e nas diversas correspondências recebidas e enviadas,
demonstram extrema lisura e transparência em sua gestão como presidente da CEPEB. Foram
encontrados nos documentos de 1932 diversos questionários de pedido de auxílio, dentre
matrículas, mensalidades, despesas e outros, somando 110 documentos, além das diversas
cartas de pedido de auxílio e nomes constantes nos livros de pedidos deferidos/indeferidos.
O discurso da coroação foi realizado pelo estudante da graduação Annibal Vaz de
Mello, tendo sido precedido pelo reitor Lúcio José dos Santos, que abriu a cerimônia. A
rainha Edelweiss Barcellos discursou, passando a coroa a Daisy Prates, que proferiu algumas
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palavras, seguida pela princesa Heloísa Salles. Mário Cassassanta esteve presente com sua
família na cerimônia, tendo dividido um dos camarotes com Luiz Penna, prefeito de Belo
Horizonte.
Em recorte cedido por Cláudia Prates, datado de 27/4/1932, sem, no entanto, haver
referência a qual jornal ou publicação, há a fotografia do palco do Teatro Municipal, com
Heloísa Salles em primeiro plano, Daisy Prates ao centro e Edelweiss Barcellos ao fundo.
Novamente, percebe-se que as vestimentas que usavam na coroação eram brancas, com trajes
completos e longos, e, sobre as cabeças das rainhas, coroas de flores:

Figura 8: Coroação da Rainha Daisy Prates (1932).
Fonte: s/r, arquivo pessoal da família Prates.

Daisy Prates, conforme documentação da Ordem dos Pioneiros da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, renunciou à presidência da CEPEB em 1935. Nas
correspondências dos arquivos da CEPEB, há uma carta em nome da Federação dos
Estudantes e do Centro Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de Direito da UMG datada de
1º de março de 1934, com pedido a Daisy Prates para que a mesma continuasse na
presidência, pois a “caixa sofrerá uma perda irreparável” e que Daisy era “insubstituível na
direção da Caixa, que vem prestando aos estudantes valiosos e inestimáveis serviços”. Não foi
possível saber os fatos e circunstâncias que se deram entre o lapso da renúncia de Daisy
Prates até o início das atividades de assistência dirigidas pelo Professor Alfredo Balena, que
culminaram com a criação da Fundação Mendes Pimentel em 1936.

91

2.2 OS ESTUDANTES DA UMG E A IMPRENSA

Por meio da imprensa, é possível encontrar grande quantidade de informações
históricas com detalhes não só dos movimentos político-econômicos do país, mas também
sobre as diversas relações existentes na sociedade em determinados períodos.
Em muitos questionários e sindicâncias da CEPEB, percebe-se a referência dos
estudantes a postos, empregos, amigos e parentes que trabalhavam na imprensa belohorizontina, principalmente nos jornais Estado de Minas e Minas Geraes. Com isso, a opção
de utilizar os jornais como fonte se deu pela possibilidade de encontrar discursos que fizessem
algum tipo de referência à situação dos estudantes na UMG, especialmente àqueles que eram
considerados pobres e que tinham algum tipo de relação com a CEPEB.22
Por isso, optou-se por utilizar os jornais Estado de Minas e Diário da Tarde, além do
Semanário Humorístico A Caveira como fontes auxiliares, que poderiam fornecer mais dados
para a compreensão dos discursos sobre a pobreza presentes da CEPEB.
A década de 1930 em Minas Gerais foi marcada pelo aumento do número de
impressos, jornais e revistas, tanto em virtude do avanço das técnicas de imprensa quanto
pelos movimentos sociais, políticos e econômicos daquele período. De acordo com Humberto
Werneck, no livro O desatino da rapaziada: jornalistas e escritores em Minas Gerais (1992),
entre os anos de 1920 e 1930 circularam na capital mineira mais de 200 jornais e revistas,
muitos deles com tiragem efêmera e limitada; outros, porém, com grande circulação e que
continuam a ser publicados até hoje, como o jornal Estado de Minas.
Percebeu-se que os discursos sobre a pobreza na CEPEB eram direcionados à
obtenção do auxílio. Os jornais e o semanário, entretanto, traziam discursos voltados a leitores
de uma forma mais abrangente. Por isso, fornecem outros dados para a compreensão da
pobreza desses estudantes que necessitavam de auxílio na UMG.
Foi localizada grande quantidade de jornais que circularam em Minas Gerais na
década de 1930; dentre eles, os que mais chamaram a atenção foram o jornal Estado de Minas
e o jornal Diário da Tarde, porque traziam muitas notícias relacionadas aos estudantes da
UMG, tais como cartas, artigos, comentários sobre festas e eventos, e reportagens sobre a
direção da UMG, cursos e professores.
22

Foi realizado um levantamento junto à Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na cidade de Belo Horizonte/MG,
sobre os jornais que tinham a maior circulação no recorte de 1932 a 1935. Tal Biblioteca dispõe de uma
hemeroteca com sistema de consulta digitalizada para alguns títulos, enquanto outros ainda estão em processo de
digitalização.
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2.2.1 Os Jornais Estado de Minas e Diário da Tarde

A publicação do jornal Estado de Minas começou em 7/3/1927, a partir do jornal
Diário da Manhã, criado por Augusto de Lima Júnior. No ano de criação do jornal, Augusto
era recém-formado na Faculdade de Direito de Minas Gerais. O Diário da Manhã, em seus
primeiros números, tinha quatro folhas e era impresso em uma pequena gráfica no centro de
Belo Horizonte, na esquina da Avenida João Pinheiro com a Rua Timbiras.
Participava do corpo editorial o estudante Newton Prates, da Faculdade de Medicina,
na função de secretário. Compunha também o corpo editorial inicial o acadêmico
Guilhermino César, da Faculdade de Direito, que, em companhia de Rosário Fusco, Ascâncio
Lopes e Francisco Inácio Peixoto, esses dois últimos também acadêmicos na época, criaram a
Revista Verde, em Cataguases, reconhecida como uma das principais revistas modernistas do
interior mineiro.
Um ano depois da criação do Diário da Manhã, este foi vendido para Assis
Chateaubriant, quando deu início aos Diários Associados, que reuniu, além do jornal Estado
de Minas, a revista O Cruzeiro e a TV Tupi anos mais tarde.
No fim da década de 1920, também circulava na capital mineira o jornal Diário de
Minas, criado em 1899, com tendência oposicionista. Suas publicações sempre faziam críticas
ao governo de Silviano Brandão, que então era Presidente de Minas Gerais. Entretanto, foi
comprado pelo Partido Republicano Mineiro, que, junto com o jornal Minas Gerais, passaram
a atuar como imprensa da parte da situação – o primeiro como parte da imprensa oficial, o
segundo como jornal de disseminação das ideias governistas.
Carlos Drummond de Andrade, que em 1921 havia sido contratado pela Folha como
colunista, passou a redator em 1926 por convite de Antônio Carlos e, algum tempo depois, a
ocupar o cargo de diretor. Deve-se notar, entretanto, que Drummond se formou no curso de
Farmácia em 1925. Por isso, desde sua contratação como colunista em 1921, estudava e
também trabalhava no jornal.
Outros estudantes também ocupavam cargos nos jornais, como os acadêmicos de
Direito Cyro dos Anjos, Achilles Vivácqua e Afonso Arinos de Melo Franco, antes
funcionários do Diário de Minas, que passaram ao jornal Estado de Minas e já em 1927
publicavam algumas notas. No ano de 1930, o acadêmico secundarista Helio Vaz de Mello,
primeiro secretário da CEPEB, também foi funcionário do jornal Estado de Minas.
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O jornal Diário da Tarde, que também circulou em Minas Gerais no início da década
de 1930, tinha os mesmos moldes e posicionamento político que o jornal Estado de Minas.
Werneck (1992) observa que: “numa cidade em que jornais nasciam e morriam em poucos
meses, a imprensa mineira vivia um momento particularmente rico naqueles anos 1930. O
Estado de Minas se firmava como o grande jornal mineiro e puxava o Diário da Tarde (p.
96).
Ao serem analisados exemplares desses jornais, percebeu-se que o cotidiano dos
estudantes tinha lugar de destaque: além das colunas sociais, havia espaços em que os
universitários podiam publicar seus textos, matérias, notícias, cartas, além de, com alguma
frequência, aparecerem notícias sobre viagens de comitivas de estudantes a outros Estados e
países, reuniões e opiniões. O jornal Estado de Minas tinha, inclusive, uma página quinzenal
intitulada “Página da Universidade”, que tratava dos assuntos dos estudantes da UMG:
notícias, artigos, cartas e notas sociais.
As festas promovidas pelas escolas e faculdades – chás, bailes, encontros – eram
eventos bastante noticiados nas colunas sociais, principalmente do jornal Estado de Minas.
Esses eventos eram divulgados durante dias seguidos com riqueza de detalhes, com matérias
publicadas sobre os acontecimentos, as opiniões de quem participou e como foi a repercussão
do evento. Por exemplo, a coroação da Rainha dos Estudantes Daisy Prates, que aconteceu em
24/12/1932, foi tema de notícia no jornal Estado de Minas do dia 24/04/1932 até o dia
25/05/1932 – mais de um mês depois do evento – quando foi encontrada a última notícia que
faz referência à festa realizada.
Em uma passagem publicada em 28/4/1932 no jornal Estado de Minas, pode-se
perceber o papel dos jornais como espaço de circulação das notícias e informações que
envolviam a vida social dos estudantes:

A directoria da Associação Universitária Mineira fará realizar em sua sede
social, no dia 01/05, um baile que será offerecido aos directores acadêmicos
da UMG. Para este baile haverá convites especiais e a entrada de
universitários será com o recibo n. 4, não prevalecendo os permanentes para
a „hora dansante‟ (p. 3).

Além de noticiar o baile, o jornal também fazia menção ao pagamento das taxas de
sócios da Associação Universitária Mineira: quem não estivesse em dia com o pagamento da
mensalidade do mês de abril não poderia participar da “hora dansante”. Pode-se perceber que
o jornal tinha também a função de circulação de recados referentes às questões ligadas às
associações acadêmicas.
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Os anúncios sobre as movimentações dos universitários podem ser encontrados em
quase todos os números diários do Estado de Minas. No mesmo ano de 1932, por exemplo,
tem-se a seguinte notícia sobre a posse da diretoria do Centro Acadêmico da Faculdade de
Direito, inclusive com a “apresentação dos calouros à sociedade”:

Figura 9: Posse da diretoria do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito.
Fonte: Estado de Minas, p. 4, 22 set. 1932.

Na notícia, percebe-se a preocupação do jornal em descrever a cerimônia de posse, os
nomes dos estudantes e professores que compareceram, o local e horário da cerimônia e o
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baile que foi realizado posteriormente, em que os calouros foram apresentados à sociedade de
Belo Horizonte.
A partir de julho de 1929, passou a compor as páginas do Estado de Minas,
quinzenalmente, uma página completa intitulada “Assuntos Universitários”. Nela, os
estudantes de todas as faculdades e escolas superiores não só de Minas Gerais, mas também
de outros Estados, publicavam matérias e notícias sobre o meio estudantil, crônicas e textos
acadêmicos.
Nota-se a grande participação dos estudantes das Faculdades de Medicina e de Direito
da UMG no jornal Estado de Minas. Além disso, na coluna “Vida Social”, assinada por “M”,
quase que diariamente havia comentários sobre a vida social universitária: festas, encontros,
eventos, visitas, tudo relacionado aos estudantes. Humberto Werneck (1992), ao comentar
sobre um episódio que aconteceu em 1927, quando uma série de críticas ao poema de Carlos
Drummond de Andrade, “No meio do caminho”, publicado em A revista, cujo corpo editorial
era formado pelo chamado “Grupo Estrela”,23 apontou que os pseudônimos de muitos
colunistas dos jornais e revistas mineiros foram revelados em virtude de atritos gerados por
essas críticas. Dentre eles, Pedro Nava da Faculdade de Medicina, que assinava suas crônicas
com a letra “P”, e Emílio Moura da Faculdade de Direito, que tinha como assinatura a letra
“M”, ambos colaboradores do jornal Diário de Minas, que assim tiveram suas identidades
publicadas.
No jornal Diário da Tarde, entre os anos de 1933 e 1934, foi encontrada uma grande
quantidade de notícias referentes ao chamado “O caso da Universidade”. Segundo notícias do
jornal, as escolas da UMG passaram por uma série de crises, inclusive referentes à autonomia
da Universidade e à situação do pagamento das taxas pelos alunos, desde 1931. Com isso,
praticamente em todos os dias de publicação do jornal, apareceram notícias sobre as
negociações com o governo e ainda cartas, artigos e pronunciamentos dos estudantes, que,
insatisfeitos, traziam às páginas do jornal relatos de suas situações:

Sendo o DIÁRIO DA TARDE o arauto das boas aspirações, e grande amigo
da classe estudantina, venho, por meio desta, pedir o amigo o obséquio de
entrevistar o professor Octaviano de Almeida, procurando saber do mesmo
como ficou resolvida a questão do pagamento das prestações da Faculdade
de Medicina. [...] DIÁRIO DA TARDE apurando isto dará um furo notável e
subirá muito mais ainda no conceito dos curiosos discípulos de Hypocrates.
23

Segundo Humberto Werneck (1992), o “Grupo Estrela” foi um grupo de jovens modernistas que em 1925
passou a publicar poemas e crônicas. Faziam parte desse grupo: Carlos Drummond de Andrade, Mário de
Andrade, João Alphonsus, Pedro Nava, Emílio Moura e até mesmo o professor da cadeira de Direito Civil da
Faculdade de Direito da UMG Orosimbo Nonato, também ministro do Supremo Tribunal Federal na época.
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E o DIÁRIO DA TARDE? Nada? Tudo! Tudo! (DIÁRIO DA TARDE, p. 2,
6 out. 1933)

Nesse trecho, escrito por alguém que se identificou como “um estudante que gastou o
dinheiro de pagar a escola”, pode-se observar que o jornal era entendido como um aliado dos
estudantes em sua causa pela redução das mensalidades. O jornal parecia servir, além de um
meio para a circulação de notícias, também como espaço de recados e questionamentos. Em
seguida a essa notícia, o professor Octaviano de Almeida respondeu aos questionamentos do
aluno em entrevista publicada na mesma página.
O jornal era palco de discussão sobre os assuntos que envolviam os estudantes, os
professores, a direção da UMG e a sociedade. Falava-se sobre eventos, festas, situação
econômica, questões políticas e administrativas da universidade, além da circulação de
produções acadêmicas realizadas pelos próprios estudantes e professores, em artigos e estudos
que também eram publicados.
O que se observou em ambos os jornais consultados foi a participação direta ou
indireta dos estudantes na redação e publicação de notícias. Por meio dos vários indícios que
foram encontrados nos jornais pesquisados e nos documentos da CEPEB, pode-se inferir que
a participação dos estudantes da UMG se dava nos diversos níveis de produção do jornal.
Humberto Werneck, em O Desatino da rapaziada, citou diversos estudantes que trabalhavam
ou colaboravam na imprensa belo-horizontina: Cyro dos Anjos, Romeu de Avellar,
Deloriziano Moraes, João Etienne Filho, Newton Prates e outros, além do já mencionado
Carlos Drummond de Andrade, que concluiu o curso de Farmácia pela UMG em 1925 e
esteve envolvido com a imprensa desde o ano de 1921, quando passou a publicar no jornal
Diário de Minas.
Sobre Cyro dos Anjos, o escritor Humberto Werneck (1992) mostrou as dificuldades
financeiras que ele atravessou desde sua chegada a Belo Horizonte, vindo de sua terra natal
Montes Claros, em 1927:
[...] tocava um curso de direito e começava a se livrar de aflições financeiras.
[...] Durante o ano de 1927, o futuro romancista de Abdias embarcou em
sucessivos desastres jornalísticos. Começou pelo Diário da Tarde, o
primeiro deste nome, de cuja brevíssima existência os leitores de Belo
Horizonte mal chegaram a tomar conhecimento. Não por falha de seus
repórteres e redatores, que, abnegados, ficavam pelas esquinas a gritar para
os jornaleiros, na tentativa de chamar atenção para a folha: „Me da aí o
Diário da Tarde!’. [...] Em seguida surgiu, para morrer ainda mais
rapidamente (durou de julho a dezembro de 1927), o Diário da Manhã. Num
esforço de imaginação para conquistar leitores, Cyro dos Anjos por pouco
não foi linchado quando alguns deles descobriram ser pura invencionice sua
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série de reportagens sobre uma casa mal assombrada. Cyro haveria de meterse, no mesmo ano, em outra canoa furada, a do Diário do Comércio, que
pelo menos lhe deu uma carteira de repórter, com a qual pôde entrar, sem
pagar ingresso, num baile do Palestra Itália, primeiro nome do Cruzeiro
Esporte Clube, no carnaval de 1927, quando o jornal já não circulava (p. 8182).

Werneck (1992) ainda relatou que o estudante ia a velórios de desconhecidos para
tomar café e fazer lanches, pois não tinha condições sequer para se alimentar. A saída que
Cyro encontrou foi trabalhar nos jornais que, apesar da existência efêmera, lhe concediam
algumas vantagens (como a carteira de repórter) e alguma remuneração, para que pudesse se
manter.
A ligação de Cyro dos Anjos com a UMG, mais especificamente com os estudantes,
apareceu de forma clara quando, apesar de já ter se formado, foi orador da coroação de
Edelweiss Barcelos, segunda rainha dos estudantes de Minas Gerais. O Estado de Minas, de
26 de setembro de 1929, publicou o discurso proferido por Cyro dos Anjos.
Outro caso que Werneck (1992) destacou foi o de João Etienne Filho, que atuou em
diversos jornais mineiros nas décadas de 1930 a 1960. Inclusive, segundo o autor, teria
iniciado na carreira jornalística escritores como Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende e
Hélio Pellegrino.
João Ettiene nasceu em Caratinga/MG e era filho de um tabelião que trabalhava em
Itabirito. A mãe era professora e havia outros seis filhos, sendo “um matriculado na escola,
um no colégio e um na academia”. Encontrei dentre as fichas de pedidos de auxílio da CEPEB
um questionário no qual João Etienne, cujo nome completo era João Etienne Arreguy Filho,
com então 16 anos, solicitou a matrícula no primeiro ano da Faculdade de Direito da UMG,
em que se referiu à sua condição familiar com os seguintes dizeres: “A minha família é difícil
devido às várias e difíceis ocupações que a preocupam; parentes ou amigos não os tenho em
condições de me auxiliar”.
Ao declarar suas ocupações durante a vida colegial, João Etienne disse que apenas se
ocupava dos estudos. Talvez o acesso dele à imprensa tenha sido motivado pelas dificuldades
financeiras, pois, segundo Werneck (1992), “chegou a morar na redação, dormindo em um
quartinho ao lado da capela que existia no prédio de O Diário” (p. 97).
O trabalho em um jornal ou uma revista garantia aos estudantes alguma renda para
manutenção dos estudos. Como mostra Humberto Werneck (1992), vários estudantes se
ocupavam de funções nas redações, em que crônicas universitárias, discussões políticas,
poesias e contos modernistas compunham os editoriais diários daqueles jornais que,
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informalmente colaboravam para a circulação das ideias que circulavam no meio acadêmico e
intelectual da época.

2.2.2 O Semanário Humorístico A Caveira

Durante uma conversa informal com um familiar de Edelweiss Barcellos, foi
mencionada a existência de um álbum de família com fotografias dos bailes, festas e
concursos de que Edelweiss teria participado. Um recorte chamou atenção: o resultado do
concurso da Rainha dos Estudantes de Minas Gerais em A Caveira. Que semanário seria esse?
Qual sua relação com as Rainhas dos Estudantes e, consequentemente, com a CEPEB?
Tratava-se de apenas um recorte isolado, solto e sem referências dentro do álbum de
família. Talvez uma das grandes dificuldades dos pesquisadores em Historiografia da
Educação seja esta: nem sempre quem guarda um documento, um caderno, uma anotação,
cuida para que essa fonte tenha as referências devidas.
Por isso, a observação pormenorizada da fonte é importante para que se extraiam os
elementos necessários à sua apreensão. Observar cada detalhe, cada minúcia e cada
informação presente aponta para outros indícios que poderão levar o pesquisador a novos
detalhes e informações que poderão ser úteis à sua pesquisa.
No canto esquerdo do recorte apresentado, havia uma anotação manuscrita: “Semana
Ilustrada”. Tal indicação foi determinante para a localização de A Caveira, já que, a partir
dessa anotação, localizei dois exemplares da revista Semana Illustrada no fundo de Eunice
Vivácqua, no Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte.
Nesses dois exemplares da revista Semana Illustrada de 1927, foram localizadas
notícias sobre a eleição da primeira Rainha dos Estudantes de Minas Gerais, Cecy Gontijo, e
ainda o mesmo recorte de A Caveira já mencionado, com o resultado das eleições. Entretanto,
essas notícias não estavam no corpo de matérias da revista, mas, sim, em um encarte anexado
à revista e que, curiosamente, se tratava do “Semanário Humorístico A Caveira”.
Os exemplares de A Caveira que foram encontrados nesse momento eram os de
número 13 e 14, publicados, respectivamente, nas datas de 27 de agosto de 1927 e de 4 de
setembro de 1927, e apenas alguns fragmentos do número 15. Isso apontou para o indício de
que o semanário era publicado a cada sete dias.
Entretanto, os dois exemplares completos e o fragmento do terceiro exemplar não
eram suficientes para fornecer os dados sobre o concurso da primeira Rainha dos Estudantes.
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Por isso, foram iniciadas novas pesquisas e obtive informações junto ao próprio Museu
Histórico Abílio Barreto de que havia outros exemplares do A Caveira em um centro de
memória na Faculdade de Medicina da UFMG.
No Centro de Memória da Faculdade de Medicina foram encontrados os outros 24
exemplares do semanário: os exemplares número 2 ao número 13 e os exemplares do número
16 ao número 29. Os exemplares de números 14 e 15 já haviam sido localizados dentro da
revista Semana Illustrada. Os semanários possuem de quatro a seis páginas. Todos eles estão
bem conservados e catalogados. Infelizmente, o primeiro número não foi encontrado. Não se
sabe o motivo pelo qual não há nenhum exemplar desse semanário junto aos demais.
Em todos os números, aparece o seguinte cabeçalho na primeira página, como forma
de abertura do semanário:

Figura 10: Cabeçalho do Semanário Humorístico Acadêmico A Caveira.

O próprio cabeçalho de abertura do semanário indica que se trata de um “Jornal
Humorístico Acadêmico”, no qual aparecem data, local e número da publicação. As duas
imagens colocadas nas extremidades do título do jornal indicaram a relação com a Faculdade
de Medicina, e o corpo editorial e a diretoria do semanário eram compostos por estudantes da
Faculdade de Medicina: “N. Prates” (Newton Prates), “V. Fonseca” (?) e “D. Moraes”
(Deloriziano Moraes). Deloriziano Moraes também dirigia a revista Semana Illustrada ao
lado de Romeu de Avellar, estudante do curso de Medicina, ambos alagoanos. No editorial do
jornal, chamado de “EX-PE-DIENTE” [sic], lê-se o seguinte:
“A Caveira”
Semanario acadêmico humorístico
Assignaturas:
ANNO.................................10$000
SEIS MEZES..........................6$000
Redacção:
Rua Rio Grande do Norte, 53
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Qualquer trabalho a ser publicado deve vir manuscripto e acompanhado de
nome e pseudonymo de autor.
Não se acceitam graças pesadas – Também se não devolvem os originaes.
DIRECTORES
M. PRATES, V. FONSECA e D. MORAES (A CAVEIRA, p. 01, 18 jun.
1927)

Também colaboravam na publicação Plínio Lemos, Rezende Júnior, Vianna de Souza,
José Maria Lobatto e Leão Faria Júnior, componentes do corpo editorial da Folha Acadêmica,
publicação do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina. Há referências aos estudantes da
Faculdade de Direito e da Escola de Engenharia, mas, na maioria, são comentários de
episódios jocosos que envolvem esses acadêmicos, principalmente em bailes e eventos
universitários.
No segundo número do semanário, datado de 11/6/1927, foi encontrada a seguinte
charge sobre a circulação do primeiro número, provavelmente na semana anterior:

Figura 11: Charge.
Fonte: A Caveira, p. 1, 18 jun. 1927.

O diálogo em tom de brincadeira entre o “bellorizontino” e a “A Caveira” indica que o
jornal circulou em Belo Horizonte não só no meio acadêmico, mas também chegando à
população em geral. Percebe-se que os trajes que o personagem “bellorizontino” veste –
casaca, calça, chapéu e sapatos – indicam que possivelmente ele pertencia a uma parcela da
sociedade mais favorecida economicamente; portanto, pode-se presumir que os jornais
acadêmicos eram lidos por pessoas de maior poder aquisitivo ou de posição social elevada. Os
trajes que o personagem “A Caveira” vestem são mais modestos: calça, blusa e um esboço de
gravata, possivelmente semelhantes aos trajes dos estudantes.
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A conversa entre os dois personagens da charge mostra que o jornal tinha um cunho
humorístico, além de apresentar elementos ligados às ideias higienistas, que circulavam no
período: “você é que tem boa saúde e sabe rir”. Pode-se perceber a existência de alguma
relação entre gozar de boa saúde e ter a faculdade de saber rir. Ainda, o trocadilho feito pelo
vocativo usado pelo personagem “A Caveira” para tratar o colega – “Bello” – mostrou a
constante tentativa, confirmada nos outros números do jornal, de enaltecimento da cidade de
Belo Horizonte, que, naquele período, apresentava um crescimento urbano latente.
Ainda nessa página, apareceu a seguinte reportagem sobre o “sucesso” de “A
Caveira”, que também tinha intenções humorísticas, mas que, nas entrelinhas, revela relações
higienistas:
A saúde do povo e a nossa Victoria
Era de se esperar a nossa estrondosa Victoria. Um facto natural. O povo
desta terra tem saúde e sabe rir...até mesmo do que não tem graça.
Foi este, pois, o nosso maior valor: comprovar que o clima de Bello
Horizonte dá uma saúde completa aos que delle experimentam, porque dá
também alegria.
No entanto, releva notar soubemos de alguns leitores que, infelizmente, não
acharam graça na „A Caveira”. Destes, porém, um soffre de cyrrose hepática,
outro dos intestinos e o terceiro está se restabelecendo de uma icterícia.
Coitados! Não é de admirar...
Desejamo-lhes franco reestabelecimento (A CAVEIRA, p. 1, 18 jun. 1927)

Ao estabelecer uma relação entre saúde, alegria e a leitura do semanário, “A Caveira”
buscou justificar que Belo Horizonte oferecia um ambiente propício e completo para a
manutenção do bom estado de quem lá vivia. E como espaço modelar para Minas Gerais,
estado da nação que estava se formando, Belo Horizonte deveria se apresentar de forma
salutar, organizada e sedutora.
Ao discutir a função que a capital teria na organização das cidades como lugar da
urbanização e espaço de ocupação da população, Michel Foucault (2008a) mostrou que essa
cidade deveria ter uma função tanto estética quanto simbólica, pois deveria ser o “ornamento
do território”. Acrescentou ainda: “A capital deve ter um papel moral e difundir até os confins
do território tudo o que é necessário impor às pessoas quanto à sua conduta e seus modos de
agir. A capital deve dar o exemplo dos bons costumes” (p. 19).
Belo Horizonte havia sido fundada em 1897. Por isso, era um espaço que precisava se
organizar e incorporar os traços da modernidade. Prédios, avenidas, escolas... tudo estava
sendo construído para que a cidade correspondesse aos ideais de crescimento urbano do início
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do século XX. Com isso, a imprensa tinha papel também de difundir essas ideas de
modernidade e exemplo, como vemos nos trechos de A Caveira.
Ainda na segunda página do segundo número de A Caveira, de 18 de junho de 1927,
foi publicado um breve comentário sobre os resultados da publicação do primeiro número do
semanário:
Os jornaes do Rio, bem como os de todo o Brasil, nos encheram de tantos
encantos que não temos palavras suficientes para lhes agradecer. Há,
contudo, na Capital da República, um jornaleco <<quadrado>>, já bem
conhecido do público por suas bobices, uma <<A Manha>>, manhosa,
aninhadora de todas as ideas nobres, que, cheia de inveja, seguindo o seu
programma, nos dirigiu palavras insultuosas. Seria vil sairmos de nossas
poltronas, onde nos achamos bem installados, para responder ás assuadas
daquela gentinha da plebe que anda, por graça do Espírito Santo e
misericórdia do „Cinema Império‟, alojada em torrinhas ou polleiros... de
gallinhas (p. 2).

O tom irônico e até mesmo de reação a uma provável crítica negativa de um jornal
carioca mostra o posicionamento dos editores do jornal acadêmico A Caveira. Em todos os
demais números, encontramos diversas notas de crítica a outros jornais belo-horizontinos, o
que transpareceu o movimento que a imprensa mineira vivia naquele momento e que tinha
forte participação dos estudantes dos cursos superiores de Belo Horizonte.
Pode-se notar que o semanário, nos primeiros números, estabeleceu várias normas não
só para publicação, mas também para circulação de A Caveira, mas sempre com um toque de
humor. Quem quisesse colaborar com alguma matéria, carta ou comentário, recebia uma
gratificação: “Daremos $1$000 a quem nos trouxer uma graça engraçada. Quem não tiver
graça para tratar de graça, só... de graça”. Em uma coluna chamada “caixa D‟A Caveira”, o
colunista “K Mello” respondeu a um leitor da seguinte forma: “Oh! Mas „A Caveira‟ não é
cano de esgoto, caro collega, para abrigar em suas columnas tanta coisa suja! Fazer graças a
custa da reputação alheia, felizmente não é do nosso programma”. Quanto à circulação do
jornal, na primeira página de todos os números, no canto superior direito, aparecia a seguinte
recomendação: “Serà considerado crime de lesa “A Caveira” emprestar este jornal ao visinho.
Formemos todos uma cruzada santa pela concórdia... FINANCEIRA deste hebdromedario
[sic]” (A CAVEIRA, p. 1, 22 set. 1927).
A partir do terceiro número, a quantidade de anúncios aumentou no semanário: no
segundo número, há poucos anúncios a partir da segunda e terceira páginas, porém estão mais
concentrados na última página. No quarto número e seguintes, os anúncios aumentaram não
só em número, mas também em tamanho no espaço do jornal: médicos, dentistas, lojas de
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roupas e fábricas, e até mesmo “A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil: Sociedade de
Seguros sobre a vida”, que aparecia também nos outros jornais de circulação geral da época.
Isso pode indicar que o semanário passou a ter maior circulação e publicação de
exemplares. Com isso, o número de anúncios também aumentou. Uma nota com tom de
humor no quarto número noticiou que os editores estavam esperando papéis da Europa para a
impressão do jornal, pois estavam sendo vendidos “milhares de exemplares d‟A Caveira em
todo país”. Humor ou não, os indícios apontam para um crescimento do semanário: aumento
de quatro para seis páginas, maior quantidade de propagandas e colunas, diversificação nos
nomes ou pseudônimos dos colaboradores e autores das notas.
O último número do semanário foi publicado em 17 de dezembro de 1927, quando
passou a fazer parte da revista Semana Illustrada.
No próximo capítulo, procurarei identificar quais os discursos sobre o estudante pobre
presentes nos documentos da CEPEB, mediante uma postura apoiada no paradigma indiciário,
em que “é preciso penetrar nas brechas, tomar partido da existência das falhas para chegar ao
ponto mínimo do detalhe” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 149), realizando uma triangulação
com os dados fornecidos pelos jornais e semanário já citados.
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CAPÍTULO III – OS DISCURSOS SOBRE A POBREZA DOS ESTUDANTES DA
UMG NOS DOCUMENTOS DA CEPEB

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?
Carlos Drummond de Andrade

Os documentos que compõem a CEPEB e ainda os outros dispositivos por onde
circulavam os discursos dos estudantes dos cursos superiores mineiros na década de 1930
fornecem muitos elementos para a compreensão do significado da pobreza entre os estudantes
que frequentaram a UMG no período de 1932 a 1935 e que foram beneficiados ou não pela
CEPEB.
Nos capítulos anteriores, procurei mostrar como se organizou a assistência estudantil
nos cursos superiores em Minas Gerais, considerando o discurso da legislação sobre as ações
de assistência aos estudantes pobres e o sentido da pobreza que circulava na época. Ainda,
busquei apresentar a Caixa do Estudante Pobre Edelweiss Barcellos por meio de sua
formação e da documentação que foi utilizada nesta pesquisa como fonte primária.
Neste capítulo, analiso os discursos sobre a pobreza existente nesses documentos,
procurando estabelecer qual o significado da pobreza para os estudantes da UMG. Optei por
tomar duas posições de análise: o discurso dos próprios estudantes sobre a pobreza e o
discurso de outros sujeitos sobre os estudantes pobres.
Antes, porém, será necessário fazer um breve percurso sobre proposições de Michel
Foucault que ajudarão a situar o objeto de análise deste capítulo, bem como fazer as
ponderações necessárias para tal.
De acordo com as considerações de Foucault (2009), para apreender a formação de um
objeto do discurso, é necessário inicialmente que se demarquem as superfícies de emergência
das primeiras noções sobre o objeto, determinando seus espaços e sujeitos de circulação, e
analisando as diferenças individuais de acordo com as características de racionalização do
contexto. Além disso, é preciso que se delimitem suas instâncias de circulação e colocação,
para que, em seguida, sejam observadas suas grades de especificação ou sistemas de
classificação, oposição, demarcação e associação.
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Assim, quando me proponho a compreender os discursos sobre a pobreza que estão
presentes nos documentos da CEPEB, é necessário que identifique qual a superfície da
emergência desses discursos: cartas? Questionários? Jornais? Semanário? Livros de registro?
Quem os fez circular e de que forma? E ainda: qual o contexto em que estavam inseridos?
Ao explicitar as relações entre os enunciados para formação dos discursos, Foucault
(2009) mostrou que os enunciados sobre um objeto, ao serem analisados historicamente, nem
sempre fazem referência a um mesmo e único objeto. Por exemplo: ao investigar as relações
de formação do objeto “loucura”, o autor encontrou nos discursos médico, jurídico,
psicológico várias unidades sobre a loucura, e não apenas uma unidade discursiva.
Com isso, Foucault (2009) afirmou que há uma lei de repartição entre os discursos que
formam os objetos e que, apesar de articularem as noções sobre os enunciados, não formam
um objeto único em si. E ainda mais: mostrou que, para se definir um objeto, é necessário
analisar de que forma os enunciados coexistem e se articulam, se dispersam, se revezam e se
substituem. Por enunciado, Foucault (2009) entende que
[...] pode ser o mesmo, manuscrito em uma folha de papel ou publicado em
um livro; pode ser o mesmo pronunciado oralmente, impresso em um cartaz,
reproduzido por um gravador; [...]. O regime de materialidade a que
obedecem necessariamente os enunciados é, pois, mais a ordem da
instituição do que a localização espaço-temporal: define antes possibilidades
de reinscriçao e de transcrição (mas também limiares e limites) do que
individualmente limitadas e perecíveis (p. 116).

Os enunciados tomam sentido a partir da sua formação dentro de uma instituição. Com
isso, formam os discursos sobre um objeto. Não é possível tratar os conceitos ou objetos
como constantes e irredutíveis: eles aparecem, reaparecem, se desdobram e se repartem.
Dessa forma, o que Foucault (2009) pretende é:
Descrever essas dispersões, pesquisar se entre esses elementos, que
seguramente não se organizam como edifício progressivamente dedutivo,
nem como um livro que sem medida se escreveria, pouco a pouco através do
tempo, nem como obra de um sujeito coletivo, não se poderia detectar uma
regularidade: uma ordem em seu aparecimento sucessivo, correlações em
sua simultaneidade, posições assinaláveis em um espaço comum,
funcionamento recíproco, transformações ligadas e hierarquizadas. Tal
análise não tentaria isolar, para descrever sua estrutura interna, pequenas
pilhas de coerência; não se disporia a suspeitar e trazer à luz os conflitos
latentes; mas estudaria formas de repartição. Ou, ainda, em lugar de
reconstruir cadeias de inferência (como se faz frequentemente na história das
ciências ou da filosofia), em lugar de estabelecer quadros de diferenças
(como fazem os linguistas), descreveria sistemas de dispersão (p. 42-43).
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Michel Foucault (2009) propõe que sejam tomadas as descontinuidades, ou seja,
considerar também as dispersões como referência para a observação dos discursos na História,
colocando o rompimento com as noções de tradição, influência, desenvolvimento, evolução e
mentalidade, elementos presentes na História Tradicional:
É preciso pôr em questão, novamente, essas sínteses acabadas, esses
agrupamentos que, na maioria das vezes, são aceitos antes de qualquer
exame, esses laços cuja validade é reconhecida desde o início; é preciso
essas formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de interligar
os discursos dos homens; é preciso expulsá-las da sombra onde reinam. E ao
invés de deixá-las ter valor espontaneamente, aceitar tratar apenas, por
questão de cuidado com o método e em primeira instância, de uma
população de acontecimentos dispersos (p. 24).

Da mesma forma, Foucault (2009) orienta que devem ser rompidas as ideias de que
todo discurso tem uma origem ou um nascimento e que carrega em si uma verdade única,
absoluta. Os discursos não são instâncias criadas a piori e que circulam indefinidamente: eles
imergem, submergem, irrompem e se modificam. Por isso, a análise dos discursos deve ser
realizada como uma análise dos campos discursivos, uma vez que
[...] trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua
situação; de determinadas condições de sua existência, de fixar seus limites
da forma mais justa, de estabelecer as correlações com os outros enunciados
a que está ligado, de mostrar que outras formas de enunciado exclui (p. 31).

Para Foucault (2010), os discursos estão presentes ao longo da História em quaisquer
lugares e sempre possuem papéis de criação e recriação de comportamentos, ideias,
pensamentos, opiniões e práticas, supondo que
[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (p.
8-9).

Nessa perspectiva, ao analisar os enunciados que formam o discurso sobre a pobreza
dos estudantes da UMG presentes nos documentos da CEPEB, pude notar que se trata de um
discurso que estava inserido em uma instituição (a Caixa, a Universidade) e que se organizava
de acordo com as relações de criação e recriação do sentido da pobreza pelos estudantes e
pelas pessoas que foram consultadas nas sindicâncias.
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A circulação e a validade dos discursos têm a possibilidade de criar repartições e
divisões com processos de interdição e de exclusão. A interdição é não ter o “direito de dizer
tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não
pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2010, p. 9).
Já a exclusão se caracteriza pelos processos de separação e de rejeição. A separação
se dá quando o discurso toma efeito de verdade: o verdadeiro e o falso, o bom e o mau. As
separações se exercem por meio de instituições que, mediante um discurso institucionalizado,
dito por quem é reconhecido como autoridade do discurso, é o que tem validade. Já as
rejeições nos discursos acontecem quando algo é dito sem que esteja dentro da ordem do
discurso; por isso, não é reconhecido como verdade a ser considerada.
Dessa forma, os discursos são produzidos dentro de uma ordem que, com os processos
de separação e exclusão, criam o que Foucault (2010) chamou de condições de funcionamento
dos discursos:
[...] impor aos indivíduos que os pronunciam um certo número de regras e
assim não permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Rarefação, desta
vez, dos sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não
satisfizer certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo.
Mais precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas
e penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e
diferenciantes), enquanto outras aparecem quase abertas a todos os ventos e
postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala (p. 36-37).

Quando são analisados os discursos sobre a situação de pobreza dos estudantes da
CEPEB, percebe-se que o que se fala não pode ser dissociado de quem fala. O estudante fala
sobre sua pobreza, sua situação. As pessoas idôneas indicadas nas sindicâncias falam sobre a
situação dos estudantes como conhecedoras daquelas realidades. Por isso, possuem uma
estreita relação não só com os estudantes, mas também com a pobreza que os atinge. Em
nenhum documento da CEPEB, localizei pessoa que não tivesse nenhuma relação com aquele
objeto de discurso: a pobreza dos estudantes. Com isso, pode-se considerar que o
funcionamento das sindicâncias da CEPEB era como um ritual, pois

[...] o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam
(e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar
determinada posição e formular determinados tipos de enunciados); define
os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos
que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, sua eficácia suposta ou
imposta sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de
coerção (FOUCAULT, 2010, p. 38-39).
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A comissão de sindicância da CEPEB, assim como a diretoria e a presidente Daisy
Prates, os estudantes e as pessoas idôneas consultadas nas sindicâncias eram indivíduos que
falavam, que ocupavam lugar na criação discursiva pela articulação dos enunciados sobre a
pobreza: carente de recursos, necessitado, esforçado, pobre, faltosas condições.
A seguir, procurarei destacar os enunciados que formaram o objeto discursivo da
pobreza dos estudantes da UMG, tomando como fonte principal os documentos da CEPEB.

3.1 OS DISCURSOS SOBRE A POBREZA DOS ESTUDANTES PRESENTES NOS
QUESTIONÁRIOS E CARTAS DA CEPEB

O objetivo deste item é analisar os enunciados sobre a pobreza dos estudantes
presentes nos questionários e cartas produzidos por aqueles que recorriam à CEPEB e
buscavam auxílio para acesso ou permanência nos cursos superiores da UMG.
Para esta pesquisa, foram selecionados 54 questionários de pedido de auxílio dentre os
110 questionários existentes nos documentos da CEPEB, segundo o seguinte critério:
deveriam ser questionários de estudantes que solicitavam ou matrícula, ou pagamento de
mensalidades para algum curso da UMG, considerando que o estudante que solicitava acesso
ou matrícula, pelas normas da legislação de ensino da época, já teria frequentado algum curso
ou alguma aula preparatória; dessa forma, tivera contato com o discurso sobre a pobreza que
circulava no meio acadêmico.
Do total de questionários analisados, 35 questionários (64%) apresentam a carta
justificativa e 19 (35%) questionários não apresentam. Algumas cartas justificativas são
extensas, ocupando quase toda a folha e fornecendo muitos detalhes sobre a situação dos
estudantes. A média de idade dos estudantes era de 26 anos.
Dos 54 estudantes que recorreram ao auxílio, 19 (35%) deles trabalhavam, sendo que,
destes, quatro trabalhavam em jornais. Conforme foi visto no capítulo anterior, alguns
estudantes buscavam nos jornais emprego para se sustentarem nos estudos. Os outros
empregos ocupados pelos demais estudantes requerentes eram: auxiliar de escritório; servente
e militar da Força Pública Mineira; professor; oficial do Arquivo Público Mineiro, fiel [sic]
tesoureiro da Secretaria do Interior; guarda de abrigo de menores; escrevente da Loteria
Mineira, interno do Instituto Raul Soares e laboratorista do Instituto Biotherápico.
Quase metade dos estudantes que requereram o auxílio da CEPEB para o ensino
superior tinha algum tipo de empréstimo: contei 25 (46%) questionários que faziam essa
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referência, o que indica que provavelmente quem recorria à CEPEB já teria recorrido a outro
meio para conseguir contornar suas dificuldades.
Quanto à condição familiar, três estudantes (5,5%) já tinham o pai e a mãe falecidos,
sete estudantes (13%) tinham apenas o pai falecido e quatro estudantes (7%) tinham apenas a
mãe falecida. Assim, a maioria dos estudantes (93%) teria pai e mãe vivos.
A média de filhos em cada família era de cinco, sendo que a média de filhos estudando
era de quatro. Apenas oito estudantes (15%) ou não declararam o emprego que os pais ou
tutores ocupavam. As profissões que os pais ocupavam eram: administrador de matadouro,
comércio, condutor postal, dirigente de lar de menores, escrivão do crime, exportador de aves,
farmacêutico, fazendeiro, funcionário público, inspetor de alunos, lavrador, mascateador,
operário e tabelião de termo judiciário. Três estudantes indicaram que seus pais estavam
desempregados.
Oito alunos (15%) solicitaram auxílio para os cursos de Agronomia e Medicina
Veterinária, 15 alunos (28%) solicitaram auxílio para o curso de Direito, três alunos (5%)
solicitaram auxílio para o curso de Engenharia, seis alunos (11%) solicitaram auxílio para os
cursos de Odontologia e Farmácia e 21 alunos (39%) solicitaram auxílio para o curso de
Medicina. Como se pode notar, os cursos de Direito e Medicina eram os que mais
demandavam alunos pobres na UMG, ou seja, 67% dos questionários analisados
correspondiam a estudantes desses dois cursos. Esse fato pode estar relacionado com o maior
número de alunos inscritos nesses cursos, o que proporcionalmente aumentava o número de
alunos que necessitavam de ajuda para prosseguir com os estudos.
Ao analisar quantos pedidos foram atendidos pela CEPEB, Portes (2005) apontou que
94 dos 281 estudantes tiveram suas solicitações aceitas, afirmando ainda que a CEPEB
“priorizava sobremaneira os estudantes de Medicina (38,3%), os de Direito (32%) e os de
Odontologia e Farmácia (14,9%) (p. 120).
Pelos questionários analisados, percebe-se um maior movimento da CEPEB no ano de
1934, pois, no ano de 1932, um aluno (2%), seis estudantes (11%), que buscaram a ajuda da
CEPEB em 1933 e, no ano de 1934, o total de 31 estudantes (57%) preencheram questionário
solicitando auxílio. Em 1935, a demanda caiu para 11 estudantes (20%) e não há
questionários do ano de 1936 e seguintes. Parece que, em virtude da crise das mensalidades e
taxas que atingiu a UMG em 1933 e 1934 e ainda pelos reflexos da Revolução de 1930, já
analisadas no capítulo anterior, os estudantes passaram a ter maiores dificuldades para o
pagamento das taxas; por isso, aumentou a procura de auxílio da CEPEB.
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As partes dos questionários que trouxeram maior quantidade de enunciados sobre a
pobreza dos estudantes foram as cartas justificativas e as perguntas “Por que sua família,
parentes ou amigos não o auxiliam durante o seu curso? Declare o motivo?”, presentes na
segunda página. Pelo que se pode perceber, nessas duas partes, o estudante declarava de
forma mais aberta a sua condição.
Ao serem analisados os questionários, percebeu-se que apareceram os seguintes
enunciados sobre a pobreza com a frequência nas três primeiras páginas e na página de
justificativa:

Tabela 2: Enunciados sobre a pobreza presentes nos documentos da CEPEB.
Enunciado

Quantas vezes
foi escrito

Pobreza de recursos

11

Luta pela vida

7

Não se achar em condições

12

Parentes e amigos são todos pobres

23

Falta de recursos pecuniários

9

Parentes e amigos não podem/ não dispõem de recursos

12

Parentes não dispõem de dinheiro suficiente para sanar exigências do

4

curso
Difícil felicidade [sic]

3

Esforço

24

Dificuldade

29

Absoluta falta de recursos

17

Parentes têm grandes despesas

9

Lar paupérrimo

7

Merecedor de auxílio

14

Triste situação

3

Aflições, iminência

12

Há uma dispersão dos enunciados, uma vez que a singularidade de cada um aponta
para uma característica da pobreza, e não apenas para um sentido único. Com isso, é possível
afirmar que analisar quantitativamente esses enunciados não é suficiente para mostrar aspecto
dominante.
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É importante destacar que não se pode tomar somente esses enunciados como
indicativos da formação do discurso sobre a pobreza dos estudantes que frequentaram a UMG
na década de 1930 e recorreram à CEPEB. É preciso que sejam analisadas suas falas em sua
complexidade de detalhes, buscando os mínimos indícios que apontem para o sentido dessa
pobreza que esses estudantes compreendiam e viviam. Para Abreu Júnior (2005), “é preciso
penetrar nas brechas, tomar partido da existência das falhas para chegar ao ponto mínimo do
detalhe” (p. 149).
Ao longo dos questionários, pude notar que os estudantes se referiam a dois elementos
que se relacionavam, de forma contínua e inseparável: sua condição como estudante e sua
condição no meio familiar. Essas duas posições do estudante que fala, que está na ordem de
seu discurso, fornecem os elementos necessários para que se possa compreender qual o
sentido da pobreza para o próprio estudante.

3.1.1 Os Discursos dos Estudantes sobre sua Própria Condição

Os estudantes, ao relatarem sua própria condição de pobreza e necessidade pelo
auxílio da CEPEB, deixam transparecer situações não só de carências materiais, mas também
de necessidade de trabalho, que seria uma possibilidade para a manutenção dos estudos.
Ao se referir às despesas como estudante de modo geral, Edson Parreira, de 17 anos,
que recorreu à CEPEB para matrícula no 1º Ano da Escola de Odontologia e Farmácia,
descreveu a situação na qual se encontrava:

Estudei sempre até hoje em estabelecimentos onde as matrículas eram mais
módicas porque já tenho dificuldades financeiras desde o 3º. anno do curso
primário. Terminando agora o curso gymnasial augmentaram
consideravelmente as minhas despezas porque o curso superior é muito mais
caro. Pelas razoes acima parece-me que não poderei concluir o curso sem um
auxílio qualquer ou da <<Caixa do Estudante Pobre>> ou de um particular.

A diferença de gastos entre a escola secundária e o curso superior era acentuada, pois,
como se pode notar no livro de deferidos/indeferidos, o auxílio dado a três alunos do Colégio
Arnaldo para matrícula era de 480$000, enquanto a matrícula completa para esse estudante da
Faculdade de Odontologia tinha o valor de 790$000. Ao ser analisada a renda familiar anual
relacionada pelo estudante – 3:000$000, percebe-se que o valor da matrícula era pouco menos
de 25% do valor total da renda. Parece pouco possível que a família custeasse a matrícula do
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estudante com a renda que tinha sem que houvesse algum tipo de auxílio. Ainda deve ser
observado que o valor de 790$000 apenas correspondia à matrícula, não sendo citados gastos
com livros, mensalidades e taxas da UMG, como selos, guarda-livros e outros.
Quando descreviam a condição em que se encontravam como alunos, alguns dos
estudantes que preencheram os questionários mostraram uma realidade em que a carência
material estava sempre muito presente não só nas despesas diretas com sua escolarização –
livros, cadernos, materiais e taxas –, como também nas indiretas – transporte e moradia. Os
relatos, encontrados em meio aos demais enunciados, são indícios do que se constituía
materialmente a pobreza dos estudantes da UMG.
João Batista de Castro Costa, aluno do curso de Odontologia, narrou sua situação de
moradia da seguinte forma: “quanto às dispesas de cama, mesa não gasto nada pois vou
residir em casa de um amigo, que mto conhece a minha situação e de meus pais tudo por isso
convidou-se a residir com ele [sic]”.
Já o estudante Walter de Araújo Cintra Vidal, casado e pai de duas filhas, que lutava
pela continuidade de seu curso de médico veterinário, se referiu ao auxílio que recebia dos
colegas, que lhe emprestavam livros: “a economia de livros é feita por uttilizar-me de diversos
livros de collegas, com especialidade do 4º. annista Jarbas Ibiapina e Roberto Nogueira da
gama, este 1º. annista”. Ainda, esse estudante descreveu suas despesas com a escolarização e
as economias que estava fazendo:
A minha situação é premente e para poder equilibrar as despesas forçadas
que tenho, sou obrigado às seguintes economias:
De livros................................405$000
De vestimentas...................1:600$000
De conducçao........................111$400
De mesa.................................600$000
De extraordinários.................200$000
Total...............2:380$000

Em um outro questionário, o aluno daquele mesmo curso, Raphael Walentino, ao
solicitar auxílio para o pagamento das taxas para os exames finais, relata que “também
encontro sérias dificuldades em adquirir livros e outras cousas escolares. E os principaes
livros que possuo foram comprados um a um, isto é, um em cada pagamento e, ainda hoje
faltam alguns”.
As dívidas eram uma constante na vida dos estudantes, ora por empréstimos, ora por
necessidades, tais como doenças, viagens, gastos familiares e até mesmo com a AUM.
Encontrei nos questionários referências a empréstimos já realizados pela AUM e pela CEPEB
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aos estudantes, além de empréstimos de terceiros: conhecidos, parentes e pessoas de posição
social elevada na época.
O estudante Lauro Pires de Carvalho, do curso de Direito, relatou sua chegada a Belo
Horizonte e a participação da CEPEB para o início de sua trajetória acadêmica: “aqui
chegando, fui morar numa garagem, a titulo de economia, pois o dinheiro era pouco, tanto que
essa „associação‟ me auxiliou com a metade da inscripçao do vestibular e bem assim com a
primeira prestação”.
Ao analisar os discursos presentes nas justificativas dos questionários, observa-se que
os estudantes conheciam essa estratégia de manutenção e permanência da CEPEB e ainda se
comprometiam a devolver o benefício recebido conforme as orientações do próprio
questionário. Essa era a forma de manutenção da Caixa e garantia de que os estudantes, que
futuramente necessitassem, poderiam se beneficiar do mesmo auxílio:

A Caixa dos Estudantes Pobres não esperará muito, pois não deixarei de, em
todos pagamentos que receber, dar uma pequena importância por conta.
Importuno-os apenas porque, acho doloroso perder os exames depois de ter
luctado com um amontoado de dificuldades e de estar convenientemente
preparado. Esperando ser merecedor da attenção dos dirigentes da benéfica
„Caixa do Estudante Pobre‟ apresento-lhes desde já o meu melhor e mais
sincero agradecimento (Questionário do aluno de Medicina Veterinária
Raphael Valentino, 23 fev. 1934).

Os relatos nas justificativas e cartas de pedido de auxílio endereçadas à CEPEB,
especialmente a Helio Vaz de Mello e à Daisy Prates, sobre as histórias de vida dos
estudantes, apontam para trajetórias de dificuldades e escassez de recursos materiais, luta por
trabalho e pelo sustento da família e dos estudos.
Em uma carta endereçada à Daisy Prates, percebe-se a perseverança do estudante em
manter os estudos, apesar de mostrar as dificuldades que atravessou para manter seus estudos:
Achando-me ainda em dificuldade, venho novamente recorrer à Caixa do
Estudante Pobre Edelweiss Barcellos. Tenho me esforçado em obter
qualquer colocação, mas não me foi ainda possível. Tenho algumas
promessas de emprego, ainda em outubro. Não queria sacrificar a „Caixa‟,
mas me vejo nessa contingência (Carta do aluno Lindomo Dias Avelar,
curso de Medicina, 29 abr. 1934).

Quase dois meses depois, o mesmo estudante encaminhou outra carta a Daisy, na qual
se pode perceber que, além da ocupação laboral como elemento de constituição moral,
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compreendia que trabalhar garantia o sustento de suas despesas no curso, já que parentes e
amigos não poderiam ajudar:
Daisy Prates, meus respeitosos cumprimentos. Conforme lhe dissera, por
ocasião em que fiz à Caixa do Estudante Pobre o meu pedido de pagamento
de matrícula, esperava que a minha situação financeira havia de se
desagravar. Ao contrário, porém, e infelizmente continuo em dificuldade,
dado a impossibilidade de meu pae ajudar-me e de não poder eu, procurar
um meio de subsistência, não só porque contamos no 4º ano, com um horário
bastante desfavorável, e também como interno que sou [...], vejo tomada
grande parte de meu tempo, que é empregada neste útil mister (Carta do
aluno Lindomo Dias Avelar, curso de Medicina, 4 maio 1934).

Pode-se entender por essa correspondência que o estudo significava para os estudantes
uma oportunidade de mudança de vida e que era necessário se esforçar para manter esse
objetivo. Na justificativa em seu questionário, o aluno do curso de Medicina Veterinária e
Agronomia, Aberlardo de Andrade Barroso, ao relatar sua trajetória, mostrou a importância da
importância de estudar:
O princípio de minha vida foi muito trabalhoso devido à minha ingrata
profissão de photografo, que no interior pouco rende ou quase nada. Taes
foram minhas decepções que ultimamente deliberei-se procurar no campo
dos estudos o meio mais fácil para combater as vivissitudes [sic] que se nos
apareceu, as sircunstancias [sic] varias que apareceram a todo instante na
vida daquelle que se acha em condições precárias como eu.

Antônio Macário dos Santos, aluno da Faculdade de Agronomia e Medicina
Veterinária em 1933, narrou as dificuldades que teve para prosseguir com o curso, mostrando
que era necessário ter vontade:
Tendo entrado para o curso Anexo da Escola Superior de Agronomia e
medicina Veterinária de Belo Horizonte, em 1930, ocasião esta que me
achava empregado no comercio, vim a perder o ano por falta de pagamento,
isto e, não poder, embora empregado, satisfazer as exigências, sendo um dos
principais fatores a revolução. Continuando no ano seguinte (no curso anexo
ainda), pude chegar até o presente ano a pode de muitos esforços, pois
trabalhando pouco tempo sobrava-me para estudar, e apezar disso tinha que
ajudar em casa com o pequeno ordenado que ganhava – no comercio elle é
sempre miserável. Há mezes que me encontro desempregado, tendo lutado
bastante para me manter na escola. So mesmo quem tem vontade de estudar é
que consegue vencer as dificuldades que ate aqui tenho vencido, sem a
menor demonstração de desanimo (grifo meu).

A vontade à que o estudante se refere diz respeito a lutar contra as dificuldades,
vencendo-as, resistindo. As resistências, como foi exposto no primeiro capítulo, são modos de
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transformação da realidade por meio de opções de vida: o pobre, em sua situação de
precariedade e falta, trabalha e estuda, reinventa a sua condição para ter uma vida melhor. O
estudante, ao se referir a ter vontade, depois dos seus relatos de dificuldades, mostrou que
resistia às adversidades que a vida lhe trazia – falta de trabalho, de dinheiro, de condições de
prosseguir com seus estudos, mas, mesmo assim, buscava meios de continuar, inclusive
buscando auxílio junto à CEPEB.
Como se manifesta no depoimento do estudante Aberlardo de Andrade Barroso
anteriormente mencionado, sua vida teve muitas passagens de dificuldades e carências, mas o
estudo era o caminho mais fácil para uma nova função e, assim, vencer as dificuldades que
viriam. Já o estudante Antônio Macário dos Santos entendia que o trabalho sustentava o
estudo e que lhe daria um novo emprego, só que em condições melhores, e por isso era
importante lutar para manter o estudo, apesar de tê-lo interrompido por não ter dinheiro para
pagar as taxas escolares, já que estava desempregado.
A estreita relação entre pobreza e trabalho remete à condição de sujeito moral, ou seja,
aquele indivíduo que carrega em si e vive de acordo com os princípios de uma norma
constituída que conduz o comportamento para o convívio consigo mesmo e com a sociedade.
Para Sarti (2010):
É através do trabalho, então, que [os pobres] demonstram não serem pobres:
através de sua honestidade, de sua disposição de vencer, tornam-se, por esses
atributos morais, iguais a eles [aos ricos]. Vencer aqui não significa
necessariamente ascender socialmente, mas se firmar pelo valor positivo do
trabalho. Ao lado da negatividade contida na noção de ser pobre, a noção de
ser trabalhador dá ao pobre uma dimensão positiva, inscrita num significado
moral atribuído ao trabalho, a partir de uma concepção de ordem do mundo
social que requalifica as relações de trabalho sob o capital (p. 89: grifos
meus).

O trabalho, relacionado à moralidade, fazia com que os estudantes, além de buscarem
emprego para sustentar seus estudos, provassem que tinham uma condição moral que poderia
ser colocada à prova das regras da CEPEB para concessão do auxílio. O curso superior
significava a possibilidade de ascender no mundo do trabalho e das relações na sociedade, não
apenas em sua posição na sociedade. O estudante Milton Leão Coêlho, aluno do 2º ano de
Medicina em 1935, ao descrever o emprego dos irmãos, se referiu a si mesmo da seguinte
forma: “o 5º (filho) sou eu que alimentando o doce ideal de ser medico enfrento as
dificuldades”.
O esforço pessoal e a dedicação dos estudantes também foram mencionados por vários
deles nos pedidos de auxílio. Esses enunciados aparecem misturados à ideia de rendimento
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escolar, de boas notas e de luta constante. O estudante Justino de Brito Vianna, do 5º ano da
Faculdade de Medicina em 1934, contou que trabalhava no jornal Estado de Minas como
revisor e ainda conciliava os estudos e a residência médica. O relato do estudante sobre sua
luta pelo estudo mostrava uma situação dura, mas que, com muito esforço e vontade,
conseguia contornar:

Quando é o estudante que trabalha durante a noite para custear os seus
estudos é fácil avaliar o sacrifício que se torna essa profissão [de revisor]. O
serviço acama em média entre 3 e 4 horas da manha. Há aulas no período da
manha desde sete horas à hora do almoço. À tarde também há aulas, é
preciso também estudar as lições do dia, frequentar os hospitais. Raramente
se pode dormir um pouco durante o dia. Terminada a labuta do dia, há o
jantar e a hora de entrar para o serviço de todas as noites. Embora o sono
acumulado e o cansaço natural, é preciso prestar atenção para não deixar
passar gato por lebre, para evitar as multas. E a realidade é que apezar do
desperdício de energia e de saúde o revisor não pode muitas vezes tomar um
copo de leite no serviço porque a pensão, os estudos, os livros, as despezas
indispensáveis, os compromissos, não permitem gastos fora do orçamento. É
essa a vida do revisor noturno, custeando honestamente a vida de estudante
que se esforça durante o dia para compensar os sacrifícios. (grifo meu)

O esforço que esse estudante empregava para prosseguir com os estudos: poucas horas
de sono, parca alimentação e condições mínimas para o estudo e trabalho (já que, por
qualquer erro, seria multado, e conforme ele relatou ainda na carta justificativa, em muitos
meses, o valor somado das multas ultrapassava o valor do salário), além das atividades
acadêmicas que lhe tomavam todo o dia, mostram o investimento pessoal que precisava ser
feito para poder concluir o curso superior, que ultrapassava até mesmo as condições
fisiológicas dos alunos – cansaço, fome e sono.
Esses esforços muitas vezes se misturam com enunciados relacionados ao amor e
gosto pelos estudos, como o que escreveu o estudante Olavo de Paula Arantes, estudante da
Faculdade de Direito, que, em 1935, solicitou matrícula:
Durante o período de vida de estudante procurei primar sempre pelo amor
aos estudos e dedicação aos mestres, por esse fato mereci dos professores
destinações especiais e dos colegas homenagens [...]. Por falta de recurso
necessário não me foi possível continuar no ano passado os estudos
superiores.

Tais enunciados compõem o conjunto de relações discursivas que sustentam as já
mencionadas por Foucault (1990, p. 31), estreiteza e singularidade do enunciado: a
necessidade do trabalho para a vida do estudante pobre e a pobreza na qual se encontravam
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tinham no trabalho a garantia de manutenção do estudo e, assim, também garantia de
formação para ocupar uma função mais qualificada e melhor remunerada no futuro.
Outro enunciado, a vida mais illuminada à que se refere o estudante Raymundo
Augusto da Silva Maia, que, em 1934, solicitou auxílio à CEPEB para a matrícula no 2º ano
do curso de Direito, mostra essa relação de singularidade. O estudante narrou que chegou a
achar impossível conquistar o diploma dadas as dificuldades com que sua família lutava e as
condições que a cada ano restringiam mais ainda as possibilidades de estudo, principalmente
em relação às condições financeiras para o pagamento das taxas escolares, que, a cada avanço
do estudante nos graus de estudo, aumentavam, mas, ainda assim, ele não perdia as
esperanças de estudar.
Quando os estudantes recorriam à Daisy Prates, Rainha dos Estudantes e presidente da
CEPEB, faziam referências ao respeito, devoção e carinho. Encontrei elementos que apontam
para o constante diálogo entre Daisy e os estudantes, principalmente nas cartas, em que as
manifestações desse discurso são mais abundantes:
Recebi sua amável carta resposta, sensibilizado agradeço e alegro-me em
sabêr do êxito alcançado da mais bem organizada homenagem, protetora do
relativismo social, á probidade interpretando o mais puro sentimento
humano [sic] (CARTAS CEPEB, s/r, 08/05/1932)

Essa carta foi encaminhada a Daisy em data bem próxima à sua coroação como Rainha
dos Estudantes, o que indica que ela já fazia um trabalho de acompanhamento e auxílio aos
estudantes, mesmo na qualidade de Princesa dos Estudantes, quando Edelweiss era a rainha.
Talvez Daisy seria vista como alguém de muita sensibilidade, pois, como o estudante Vicente
Floriano Alves Ferreira mencionou, “pessoa nenhuma gosta de emprestar dinheiro a
estudantes”.
Em outra carta, um estudante agradeceu um favor feito por Daisy:
Meus respeitosos agradecimentos. Encontrando-me, ontem, com meu
collega Helio Guintela, fez-me sicente de que fora a senhorita quem
interessara, junto ao Dr Gumercindo, para que eu fosse trocado de cinema.
Ate então não sabia a quem eu era devedor de tão grande favor, sabia
entretanto, ter havido interferência de pessoa bondosa no caso, pois, sem
que, não poderia dar-se casualmente, um acontecimento tão acertado
(CARTAS CEPEB, s/r).

O autor da carta, Vicente Floriano Alves Ferreira, estudante da UMG, provavelmente
recebeu auxílio de Daisy em alguma sala de exibição de filmes de Belo Horizonte e agradecia
o favor com a carta, na qual se comprometeu a lhe prestar admiração eterna.
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Em um ofício destinado à CEPEB, datado de 4 de junho de 1934, que tem como
enunciado “intensificar a proteção ao estudante pobre”, a Casa do Estudante do Brasil propôs
a Daisy Prates a fundação da Casa do Estudante Mineiro, inclusive com a utilização dos
móveis cedidos por aquela instituição. Como resposta, Daisy aceitou a proposta de a CEPEB
proceder à Fundação da Casa do Estudante Mineiro, sem que a CEPEB se extinguisse. O que
se percebe é a preocupação em aumentar o atendimento aos estudantes pobres, sem, no
entanto, prejudicar a ação da CEPEB.
Percebi, nas cartas dirigidas a Daisy e aos membros da CEPEB, que sempre
agradeciam favores ou solicitavam auxílios, enunciados que demonstravam a gratidão em
receber o auxílio prestado pela Caixa e as aflições dos estudantes, cumprindo, assim, a parte
dos estudantes naquele ritual a que se refere Foucault:
Diversas circunstancias difficultaram o bom proveito que eu tencionava
obter nos estudos no decorrer do anno passado. Eu fazia jus assim a
beneficência com que a Caixa me tem sempre attendido o que me tornou
profundamente agradecido.
Com receio de ser mal interpretado o meu esforço e tencionado a não
desmerecer o apoio que desejo obter da Caixa no anno corrente passo a
expor a minha situação actual e os impecilios com que lutei.
Em Julho do anno passado fui chamado a S Paulo por meu Pae afim de rever
a família e lá fiquei detido pelo Movimento Constitucionalista até meados de
Outubro, chegando de volta a Bello Horizonte em 17 conforme documento
que posso apresentar. Os dois mezes de aula perdidos assim, impediram que
eu recuperasse no segundo semestre as medias que por cincunstancias menos
ponderáveis, mas bem justas, eu perdera no 1º semestre. [...]. Sou obrigado a
cursar além do segundo anno, estas três materias do 1º anno, no 1º semestre
prestando em Junho os exames que me faltam.
As despezas me ficaram pois bem aumentadas com a agravante de não poder
receber de meu Pae o auxilio desejado porque o Movimento
Constitucionalista lhe difficultou bastante os negócios.

Em meio a aflições e situações iminentes pela carência de recursos, os estudantes
lutavam por manter o curso, enfrentando situações de adversidade e dificuldades econômicas.
A vida de estudante exigia, além de muito esforço, conforme os questionários apontam, o
cumprimento dos compromissos assumidos:
Que deseja? Um empréstimo de 350$000 (trezentos e cinquenta mil réis para
a solução de compromissos na capital e ocorrência de dispezas futuras,
relacionadas com a minha vida de estudante. É para amortizado
mensalmente, a partir do mez de julho próximo, com a quantia de 10$000
reis (Antônio Noronha, curso de Direito, 30 jun. 1933).
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A procura pelo auxílio da CEPEB parece ser uma opção de emergência para alguns
estudantes, como consta no relato de João de Pinho Costa Junior, aluno do curso de Medicina
em 1933, que solicitou ajuda para o pagamento das taxas anuais, a fim de que não perdesse o
ano, já que, apesar de ser casado, seu pai deixara de mandar ajuda pelas dificuldades
econômicas que o país atravessava:
Confesso que sou inimigo de pedidos, não por orgulho, mas porque sempre
procurei vencer com meu esforço próprio. [...] hoje, quando me vejo no fim
do meu curso, próximo a alcançar o meu ideal, eis que me vejo na iminencia,
se não abandonar, ao menos interromper os estudos, pois que a Faculdade
quer antecipadamente facilitava os pagamentos, hoje os quer, com todo
rigor, não concedendo „esperas‟ a quem quer que seja!!! Eu lançando então
mão do ultimo recurso que me depara, é que resolvi encher esta folha.

O relato mostra uma situação em que o estudante pedia o auxílio, pois, caso contrário,
abandonaria os estudos ou os interromperia. Aqui, aparece aquilo que Foucault chama de
regiões proibidas do discurso. Só no momento de desespero é que o estudante resolveu se
abrir e declarar que teve que recorrer ao pedido de auxílio como último recurso. Não era fácil
manter o pagamento das taxas e, como já foi mencionado no capítulo anterior, a UMG passou
por um período de crise em 1933 e 1934, que afetou principalmente as Faculdades de Direito
e de Medicina, ocasionando a elevação das taxas e a não tolerância pelos atrasos.

3.1.2 Os Discursos dos Estudantes sobre a Condição Familiar

Quanto à situação familiar, os questionários trazem muitos elementos que apontam
para a situação econômica e social das famílias dos estudantes na época. Alguns deles
mostraram em seus questionários que ainda residiam com suas famílias; outros, entretanto,
relataram que moravam em pensões e casas de amigos de favor.
Percebe-se que, ao se comparar a renda familiar dos estudantes com os gastos
relacionados ao estudo, esses últimos superavam o que o grupo familiar percebia anualmente.
Ao especificar suas despesas para o ano corrente de 1934, o estudante do 1º ano da
Faculdade de Direito, Edmundo Mendes de Carvalho, ao solicitar a matrícula gratuita,
relacionou suas despesas:
Cama.........(por mês 50$000) .................600$000
Mesa.........(por mês 90$000)................1:080$000
Vestimenta...(pôr ano).............................350$000
Livros e objetos de uso escolar................100$000
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Condução................................................200$000
Extraordinários........................................300$000
Total.....................................................2:630$000
Pagamento de matrícula completa...........440$000

A renda familiar anual informada pelo aluno era de 3:000$000. Somado o valor da
matrícula e dos gastos diretos e indiretos do estudante, resultou no valor de 3:010$000, ou
seja, 10$000 acima do que sua família anualmente tinha como renda.
O estudante João Mata Machado, que solicitou uma das dez matrículas gratuitas da
Faculdade de Direito que eram distribuídas pela CEPEB no ano de 1935, descreveu sua
situação familiar da seguinte forma:
Minha família, composta por 9 pessoas, vive quase que milagrosamente com
os vencimentos de meu Pae, reduzidos à metade pelo desconto mensal das
prestações dos empréstimos contraídos no Instituto da Previdência, na
Sociedade Beneficente Portal e na Caixa Econômica. Com efeito ele deveria
perceber mensalmente – 866$666 – vencimentos correspondentes ao seu
cargo de 2º oficial.
Os números que se seguem, esclarecerão melhor do que as palavras, a
situação da minha família:
Vencimentos mensais de meu Pae -------------------- 866$666
Prestaçao paga a Caixa Econômica---------------------310$000
Desconto da Previdência ----------------------------------40$000
Desconto da Sociedade do Portal ------------------------63$000
Desconto da Sociedade Monte Pio -----------------------20$000
Total: --------------------------------------------------------433$000
Ora, 866$666 menos 433$000 é igual a 433$333! Do restante, 220$000
destina-se ao pagamento do aluguel da casa.

Ao verificar as informações do questionário desse estudante, verifiquei que na família
dele havia realmente nove pessoas: o pai, que era funcionário público federal, a mãe e sete
filhos. Destes, um estudava na escola, três no colégio e um na academia, provavelmente o
próprio João Mata Machado. A renda anual da família era de 10:400$000, ou seja, 866$000
por mês.
João Mata não declarou quais seriam os gastos dele para o ano de 1935, mas, ao
verificar questionários de estudantes da Faculdade de Direito, a matrícula completa para o ano
seria de 430$00, fora as taxas de frequência, registros, exames e certidões. Se o pai de João
tinha renda mensal de 433$000, no mês da matrícula de seu filho, sobraria, para o sustento da
família, 3$000!
Ao fazer uma crítica à situação de pobreza de sua família, João teceu o seguinte
comentário:
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E agora, um ponto de interrogação que não poderia ser respondido pelo
silêncio, porque só os pobres verdadeiramente pobres, estão à altura de o
compreender. De fato, como poderia viver uma família de nove pessoas,
numa grande cidade, educando os filhos e etc, com tão irrisória quantia de
dinheiro? São os grandes dramas obscuros vividos na realidade quotidiana
de um lar paupérrimo. A luta surda e heróica, pelo „pão nosso de cada dia‟.
As esperanças num futuro melhor para os filhos.

Quando o estudante se refere ao fato de que os pobres verdadeiramente pobres estão à
altura de o compreender, toma o sentido que Foucault (2009, p. 17) define como uma vontade
de verdade: trata-se de um procedimento de exclusão que se apoia nos suportes institucionais.
Os saberes são distribuídos, repartidos, valorizados e atribuídos nas sociedades de
acordo com as relações que essas sociedades constituem. Assim, trata-se de uma vontade de
verdade, que é determinada pelas ciências, pelas disciplinas, pelos discursos. Essa vontade de
verdade está “assim apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional tende a exercer
sobre os outros discursos [...] uma espécie de pressão e como que um poder de coerção”
(FOUCAULT, 2009, p. 18).
Assim, a pobreza de que fala o estudante e que pode ser compreendida apenas por
quem supostamente é verdadeiramente pobre é uma formação constituída de acordo com o
meio em que esse discurso circula e por qual instituição ele foi concebido: pela igreja? Pelo
Estado? Pelas instituições de assistência? Pela própria população? Só entenderá o discurso
quem estiver na ordem desse discurso, quem compreender o seu processo de formação ou os
sentidos do seu enunciado.
Para Foucault, os discursos deslocam-se, modificam-se de uma forma instável, e não
absoluta. Quando alguém fala alguma coisa sobre algo, sempre está inserido em uma
atmosfera discursiva. Os ditos verdadeiramente pobres poderão compreender a situação de
que o estudante fala porque são pobres, e não um sujeito alheio ao discurso que ele constrói
sobre a sua pobreza.
No relato do estudante, nota-se a presença de quatro sociedades de auxílio: Caixa
Econômica, Previdência, Sociedade Beneficente do Portal e Sociedade Monte Pio. O Brasil, e
mais especificamente Minas Gerais, enfrentava um processo de reestruturação após a
Revolução de 1930. Com isso, as famílias atravessavam situações que envolviam dificuldades
financeiras, falta de atendimento do Estado e desorganização econômica. O avanço do
liberalismo econômico trazia, em si, uma política social de bem-estar que tentava amortizar
esses efeitos do crescimento desordenado e desigual, que criava grandes contrastes na
sociedade.
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Michel Foucault (2008a), ao discutir esse processo histórico, afirmou que a
implantação de políticas sociais no liberalismo estabeleceu relativa repartição de acesso da
população aos bens de consumo, com a criação de sociedades beneficentes e caixas de
auxílio. Para o autor, as políticas sociais eram concebidas como
Primeiro como contrapeso a processos econômicos selvagens que se admite
que, por si mesmos, vão induzir efeitos de desigualdade e, de modo geral,
efeitos destruidores na sociedade. Logo, natureza de certo modo
contrapontística da política social em relação aos processos econômicos.
Segundo, sempre numa economia de bem-estar, concebe-se que a política
social deva ter pro principal instrumento o quê? Pois bem, uma socialização
de certos elementos de consumo: o aparecimento do que se chama consumo
socializado ou consumo coletivo: consumo médico, consumo cultural, etc.
Ou seja, segundo instrumento, uma transferência de elementos de renda do
tipo subvenções à família (p. 195).

A família de João Mata Machado recorreu a quatro instituições de auxílio diferentes,
como se pode notar. Talvez por sua condição financeira precária, contraía empréstimos, como
se vê nas prestações pagas mensalmente, o que agravava mais ainda a situação.
Essas tecnologias de controle da população: caixas de seguridade, sociedades
beneficentes, seguros, financiamentos de dívidas junto aos sindicatos, indicam para elementos
relacionados também a ações biopolíticas do Estado, em que as lacunas deixadas pela Igreja
no século XX foram preenchidas por dispositivos de orientação e controle das massas. Assim,
[...] trata-se sobretudo de estabelecer mecanismos reguladores que, nessa
população global com seu campo aleatório, vão fixar um equilíbrio, manter
uma média, estabelecer uma espécie de homeóstase, assegurar
compensações; em suma, de instalar mecanismos de previdência em torno
desse aleatório que é inerente a uma população de seres vivos, de otimizar,
se vocês preferirem, um estado de vida: mecanismos como vocês veem,
como mecanismos disciplinares, destinados em suma a maximizar forças e
extraí-las, mas que passam por caminhos inteiramente diferentes
(FOUCAULT, 2005, p. 293-294).

Ao serem estabelecidas as sociedades de beneficência e previdência, poderia haver
relações de controle da população, que teria no trabalho a forma de cumprir com a obrigação
de pagamento. A família do estudante citado tinha obrigações e dívidas a pagar, e não
somente teria recebido o favor do auxílio. Dessa forma, estaria otimizando suas condições de
trabalho e produção, enquanto, ao mesmo tempo, estaria sendo disciplinarizada em torno
dessa obrigação.
Em um outro questionário de pedido de auxílio, dessa vez do estudante Antonio Helio
Mourão Prado, da Faculdade de Medicina, com solicitação para que seu nome fosse incluso
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na lista dos estudantes pobres daquela Faculdade, pude encontrar dados que apontaram para a
situação dos gastos familiares que se tinha na década de 1930:
Meu pae recebe por mez 691$00 e paga:
Aluguel de casa...........300$000
Generos......................250$000
Carne...........................25$000
Lenha...........................25$000
Pão..............................60$000
685$000
Uma irmã ganha 250$000 e tem as seguintes despesas:
Prestação com o Dr Newton Andrade...150$000
Leite......................................................18$000
Lavadeira...............................................40$000
Bonde....................................................12$000
220$000
Sobrando, portanto, 20$000 para as despesas pessoais. Outra irma ganha
150$000 e tem as seguintes despezas:
Luz........................ 31$000
Água.......................10$000
Cosinheira................50$000
Bonde......................12$000
Despesas com outro irmão na escola livre de Odontologia e
Farmácia...................30$000
133$000
Sobrando-lhe apenas 17$000 para suas despezas.
Com alguma costura que minha mãe faz supre outras despezas necessárias
da casa, como roupas, remédios, etc.
Tendo ainda outro irmão para se matricular no curso Anexo da Faculdade de
Direito este ano, porisso quando minha irma acabar de pagar o Dr Newton
Andrade, precizará dos 150$000 para custear as despezas desse referido
irmão na Faculdade de Direito.

O estudante, ao descrever com detalhes os gastos de sua família, ofereceu um quadro
claro de despesas da década de 1930. Como se pode notar, a família morava em casa alugada,
o pai era aposentado da Repartição dos Correios e, além dos quatro irmãos mencionados –
duas irmãs e dois irmãos –, ainda havia outros quatro, possivelmente mais jovens.
Os gastos da família: leite, lavadeira, cozinheira, água e luz eram divididos entre os
que tinham renda: as duas irmãs, uma trabalhando na Secretaria de Finanças e outra no
escritório do dr. Oscar Negrão de Lima, enquanto a mãe trabalhava com costuras, para os
gastos extras. A renda anual informada foi de 8:192$000, enquanto a receita anual era de
12:992$000, o que indica que se gastava mais do que se ganhava apesar do empréstimo a
pagar com Newton Andrade, mas não sendo especificado que tipo de empréstimo seria.
A família já destinava auxílio financeiro a um dos irmãos do estudante que estava
matriculado na Faculdade de Odontologia e Farmácia. Mas, comparado aos gastos informados
por outros estudantes, o valor de 30$000 era uma pequena parte das despesas com matrícula,
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taxas e materiais. Talvez esse estudante também fosse beneficiado com algum tipo de auxílio,
dada a situação financeira familiar do estudante já relatada.
A condição de pobreza dessa família não pode ser discutida levando em consideração
que eram mantidas cozinheira e lavadeira: é preciso que se observem as condições de trabalho
da época e as necessidades da família (que, apesar do número de filhos, a mãe trabalhava com
costuras).
Ao se analisarem gastos e ganhos da família do estudante, dificilmente haveria
condições de ser paga a taxa de matrícula da Faculdade de Medicina, que tinha o valor de
909$500 no fim de 1934 de acordo com os demais questionários daquele ano.
A questão da moralidade também está presente quando os estudantes falavam de sua
condição familiar. O estudante Paulo Tormin Borges, que em 1933 solicitou auxílio à CEPEB
para o pagamento da primeira prestação referente à matrícula do 1º Ano na Faculdade de
Direito, depois de narrar as dificuldades pelas quais ele e o irmão atravessaram após a morte
do pai, situou essa condição moral que definia o comportamento dos estudantes e suas
esperanças:
[...] alimentamos e alimentamos a esperança, única salvadora, de um
emprego, contando com a proteção do Dr Olegário e Antônio Carlos. Esta
esperança que temos, porque Papae, qie possuía alguma cousa no que diz
fortuna, uma vez entrado em política e eleito presidente de Sacramento, não
pode della sair, por 4 annos (ate sua morte), nella gastando quanto tinha, e
deixando ir abaixo seus negócios, com uma despeza enorme na família. E
tendo morrido nada deixou, nem mesmo uma casa, apenas como herança sua
ficou a „HONRADEZ‟.

A família era, para esses estudantes, um núcleo formador de seu comportamento, de
onde eles retiravam uma herança. Essa herança os definia como sujeitos de uma moralidade,
que carregavam em si as obrigações de comportamento. Da mesma forma que as famílias
lutavam para o estudo dos filhos para um futuro mellhor, os filhos deveriam incorporar essas
qualidades morais, que fariam com que eles se diferenciassem dos demais, como uma garantia
de merecimento do auxílio.
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3.2 OS DISCURSOS SOBRE A POBREZA DOS ESTUDANTES PRESENTES NAS
SINDICÂNCIAS, NOS LIVROS DA CEPEB E NA IMPRENSA

As sindicâncias, espaços onde as pessoas indicadas pelo estudante e a comissão da
CEPEB se manifestavam sobre a análise das condições prestadas pelos solicitantes, também
fornecem importantes elementos para a apreensão dos enunciados que formam o discurso
sobre a pobreza dos estudantes da UMG.
O primeiro elemento que se pode destacar nos enunciados das sindicâncias é o fator
de relacionamento dos estudantes com as pessoas que eram indicadas a serem entrevistadas
pela CEPEB sobre a veracidade das informações prestadas pelos requerentes. Em alguns
trechos, observa-se que essas pessoas idôneas, ou seja, os entrevistados, atestavam o seu
relacionamento e conhecimento com o estudante e com sua família: “Declaro que conheço o
Se José Carlos e que na verdade necessita de auxílio da „Caixa do Estudante Pobre‟. Si assim
declaro é porque sou conterrâneo delle e sei a situação de sua família” (questionário do
estudante José Carlos da Cunha Oliveira, out. 1934).
Ainda nessa mesma sindicância, há o relato de Cláudio Chagas Felizberto, indicado
como pessoa idônea no questionário, sobre a condição familiar do estudante:
Para os devidos fins, venho declarar que conheço pessoalmente o Sr José
Carlos, rapaz possuidor de altos dotes morais e grande amigo do estudo.
Outrossim, conheço de perto, a situação precária, quanto ao ponto de vista
econômico, de sua família. Seus pais são honestos e gozam de ótimo
conceito, onde residem. O Sr Jose Carlos faz juz aos benefícios da Caixa,
porquanto é um aluno que se distingue pela intelligencia, cultura e
assiduidade. Não sendo do meu conhecimento, motivos que possam
desvaluar o informado e sua família.

Em outra sindicância, o entrevistado Augusto Velloso afirmou: “Conheço o estudante
Milton Caldeira Brant há muitos annos e posso affirmar que é um moço de exemplar
proccedimento, muito intelligente e applicado” (Sindicância do estudante Milton Caldeira
Brant, Faculdade de Medicina, mar. 1934)
O que se pode perceber nessas passagens é, talvez, uma forma de amizade ou algum
tipo de relacionamento que fazia com que os estudantes e os entrevistados tivessem uma troca
de informações e observações sobre a situação de pobreza. Foucault (2006) estabeleceu, ao
observar a subjetividade e o cuidado de si, como sendo uma amizade do tipo epicurista.
Segundo o autor, a amizade epicurista envolve três fatores:

126
[...] primeiro, nascimento na utilidade; segundo, oposição entre a utilidade e
desejabilidade da amizade; terceiro enfim o fato de que a oposição a amizade
só é desejável se mantiver perpetuamente uma certa relação útil. Essa
combinação entre utilidade e desejabilidade tem seu lugar e seu equilíbrio
assim expressos: „De todos os bens que a sabedoria proporciona para a
felicidade da vida inteira, de longe o maior deles é a posse da amizade‟ (p.
239).

Essas relações dos estudantes com pessoas da sociedade, dentre médicos, professores,
dentistas, políticos e até mesmo componentes da CEPEB, que eram citados como pessoas
idôneas, podem significar essa concepção de finalidade, utilidade e desejabilidade.
Essa rede de amizades poderia dar vantagens a todos que participassem dela: para os
estudantes, alguém com autoridade para atestar sua pobreza e atingir a finalidade do auxílio;
para os entrevistados, poderia significar um favor ou uma contribuição a um pobre, que mais
tarde poderia lhe ser útil. Como observa Foucault (2006), trata-se da “localização de
reciprocidade (utilidade de nós mesmos para os outros e dos outros para conosco) no objetivo
geral da salvação de si e do cuidado de si” (p. 240).
Ainda, pode-se notar que os estudantes parecem estabelecer uma relação de parresía24
com as pessoas que eram entrevistadas, pois eram sabedores da condição precária em que se
encontravam, apesar de que a pobreza na época, conforme já foi abordado, poderia significar
uma qualidade ruim.
Mesmo não relatando sua condição diretamente à CEPEB, os estudantes tinham suas
dificuldades e lutas retratadas pelas sindicâncias, só que em um discurso dito por outras
pessoas.
E essas observações relacionavam tanto aspectos do comportamento dos estudantes
quanto elementos que diziam respeito a suas aptidões intelectuais, postura familiar e em
sociedade:

Conheço de longa data o Sr Alfredo da Costa Leite e não sei, ate hoje, de
acto algum que o desabone. No Banco da Província do Rio Grande do Sul,
galgou os mais altos postos a custa do seu trabalho, do seu esfforço e da sua
intelligencia. Chefe de família exemplar. Aos seus cinco filhos procura dar
uma educação que os ponha à salvo de desastres, no futuro. Como estudante,
o Sr Costa Leite é, entre seus collegas, o exemplo da tenacidade e

24

Michel Foucault (2006) definiu essa relação como “a abertura do coração, é a necessidade, entre os pares, de
nada esconder um ao outro do que pensam e se falar francamente. Noção, repito, a ser elaborada, mas que sem
dúvida foi para os epicuristas, junto com a amizade, uma das condições, um dos princípios éticos fundamentais
da direção” (p. 169).
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perseverança (Sindicância do estudante Alfredo da Costa leite, Curso de
Medicina Veterinária e Agronomia, 15 ago. 1934).

Assim como no discurso dos estudantes sobre si mesmos, a questão do trabalho é
valorizada. Nessa passagem, também se pode notar que uma das qualidades do estudante era
sempre galgar os mais altos postos. Esse esforço é ressaltado com os enunciados tenacidade e
perseverança – a busca pelo objetivo de prosseguir com os estudos e se formar.
Tal sindicância tem uma última página: a Resolução. Nela, Daisy Prates colocou local
e data – 07 de outubro de 1934 – e ainda a resolução como deferido. Pude notar que o
questionário é datado de 14 de agosto de 1934, enquanto a última anotação foi essa resolução,
o que significa que o pedido do estudante tramitou por quase dois meses.
Na sindicância do estudante Gabriel Rezende Silva, estudante do curso de Direito, há
duas passagens que mostram o sentido da pobreza que ele enfrentava. A primeira delas,
escrita pelo Dr. Aguiar Dias, que podia ser encontrado no Hotel Democrata, conforme
endereço fornecido, tem os seguintes dizeres: “O Sr Gabriel Rezende, que trabalha no
“Correio Mineiro” está, atualmente, em más condições financeiras. Em virtude de tal situação
tem prejudicado o seu próprio rendimento no jornal. Merece auxílio”.
O trabalho, como já apontado anteriormente, era um elemento de importância na vida
dos estudantes que não tinham condições de manter seus estudos, pois garantia os pagamentos
das taxas. A função do estudante era como redator. Por isso, como foi explicitado
anteriormente no seu questionário, qualquer erro na redação de um jornal acarretava o
pagamento de multas. Uma vez em situação precária, o estudante teria seu rendimento no
jornal prejudicado e, certamente, seu salário sofreria descontos, além de pagar uma dívida no
Banco da Lavoura. O salário declarado pelo estudante era de 200$00, enquanto só a matrícula
para a Faculdade de Direito que deveria pagar, não declarados os demais gastos, era de
440$000, ou seja, o dobro do que ele ganhava.
No fim da sindicância, há um parecer assinado por Hélio Vaz de Mello, vicepresidente da CEPEB:

Usando de uma expressão do Cel Izidoro Cordeiro, tenho a informar, como
sindicante, que o requerente está na iminência de vender a propria roupa do
corpo para manter-se (grifo do autor).

Deve-se ressaltar o enunciado grifado pelo próprio sindicante, que ilustra a condição
do estudante: vender a própria roupa do corpo. Talvez essa expressão queria ressaltar, de
forma enfática, que realmente o rapaz necessitasse de auxílio urgente.
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Outras sindicâncias mostravam as dificuldades dos estudantes para manterem seus
estudos, de acordo com os relatos dos entrevistados:

Conhecendo bem o estudante de Medicina Arlindo Scarpa, posso informar,
com segurança, que elle, estudante pobre, luctador, não contando com
auxilio algum da Mae viúva, sobrecarregada de 12 filhos, que manttem com
grande difficuldade, merece plenamente o auxilio da Caixa do Estudante
Pobre Edelweiss Barcellos (Sindicância do estudante Arlindo Scarpa, curso
de Medicina, 24 abr. 1934).

E ainda:
Vicente Vilela Ferreira é um rapaz de bons costumes e muito precisa de
ajuda de seus amigos, por ser pobre e seu pae luctar com bastante
difficuldades para sua manutenção nos estudos (Sindicância do estudante
Gilberto Vilela Ferreira, curso de Medicina, 3 nov. 1934).

Na sindicância do estudante Teodulo Pereira, do curso de Direito, realizada por Helio
Vaz de Mello em 1934, veem-se dois relatos sobre a vida desse estudante:

Informo que o Sr Theodulo Pereira é estudante pobre e necessita, portanto,
do auxílio da caixa. É repórter do Correio Mineiro, percebendo mensalmente
a quantia de 100$000 (cem mil reis). É rapaz direito, honesto e otimo
estudante como provam os seus exames ginasiais. Seus pais são pobres e
como tal, nao podem sustentá-lo nos estudos. Bello Horizonte, 09 de
fevereiro de 1934. Osvaldo Neves Massote.

Em seguida, Vaz de Mello solicitou que fosse entrevistada outra pessoa, já que o
entrevistado era tio do estudante requerente e por isso não poderia participar da sindicância.
Assim, foi ouvido o diretor do Correio Mineiro:
O Sr Theodulo Pereira, que trabalha no jornal que dirijo, percebendo um
ordenado bastante pequeno, em razão mesmo do seu pouco tempo de jornal,
merece creio perante outros, os favores da Caixa do Estudante Pobre. Tratase, além do mais, de um moço de especifico comportamento, de qualidades
intellectuaes que seriam disperdiçadas pelas despezas.

Logo abaixo, constava o parecer de Helio Vaz de Mello, que, em poucas palavras, se
colocou a favor da concessão do auxílio: “Endosso as informações prestadas”. Ao que parece,
a CEPEB procurou manter a imparcialidade na realização da sindicância, quando dispensou as
informações do tio do estudante, para então ser ouvida uma pessoa que tinha convivência com
ele, mas sem laço de parentesco.
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Na sindicância do aluno Vicente Floriano, do 1º ano do curso de Odontologia e
Farmácia em 1934, anteriormente referido nas discussões sobre a justificativa de seu
questionário, observam-se os enunciados que fazem referência aos atributos morais dos moços
pobres:

Informo, a bem da verdade, que o Sr Vicente Floriano Alves ferreira,
necessita, realmente, dos bons auxílios da Caixa do Estudante pobre
„Edelweiss Barcellos‟. Trata-se de um moço que, a meu ver, merece toda a
sua matricula paga pela Caixa, dada a sua precariedade financeira com que
luta para vencer os seus dourados sonhos de estudos. O requerente é um
desses raros moços que, pela sua modéstia, brio e trabalho, noticiam muito
alto o nome da briosa gente mineira. Conheço muito bem a força de vontade
do requerente. E prova disso está em que ele trabalha como Guarda Civil
nesta Capital. Ganha, mais ou menos, 200$000 por mez, e foi justamente
depois que conseguiu essa modesta collocação que se matriculou no
Gymnasio Mineiro, onde terminou o curso de humanidades no anno passado,
à custa do seu ordenado que, por ser reduzido, obrigaca a ser deveras
heróico, porque com a manutenção das despezas de primeira necessidade e
pensão, digo livros, matricula, taxas, nada lhe sobrava monetariamente
falando. Já agora, no curso superior, a situação delle é bem differente, dos
mais ou menos 200$000 tira mensalmente 110$000 para a pensão e lavação
de roupa, ficando 90$00 para onerarios, bonde e despezas de estudo.

As características do estudante citadas pelo entrevistado: modéstia, brio e trabalho
compõem um conjunto de qualidades morais que define a postura do estudante de acordo com
o relato transcrito.25 Segundo essa passagem, por ter essas características, o estudante seria
merecedor do auxílio, pois, além de noticiar muito alto o nome da gente mineira, o estudante
necessitava, verdadeiramente, do auxílio da CEPEB.
Carlos Drummond de Andrade, ao ser entrevistado na sindicância do aluno do curso
de Direito, Raymundo Augusto da Silva Maia, fez os seguintes comentários:
Conheço de longa data o requerente e posso informar ser verdadeiro tudo
quanto alega. Trata-se de moço extremamente pobre, de origem humílima,
trabalhador e dotado de grande fôrça de vontade. O auxílio que lhe prestar a
Caixa „Edelweiss Barcellos‟: será útil e meritório. Sem esse auxílio não
poderá ir avante. Considero o caso de Raimundo Maia típico do esforço
individual, que reage contra toda espécie de circunstâncias desfavoráveis –
meio, raça, físico, situação econômica, prejuízos sociais, etc, Ajudá-lo não
25

Segundo Michel Foucault (1998), moral é “o conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e
aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições
educativas, a Igreja, etc.” (p. 26). Esse conjunto de regras e valores pode ser transmitido de maneira explícita ou
difusa, mas de qualquer forma conduz o comportamento dos indivíduos pelos modos de sujeição, que são “a
maneira pela qual o indivíduo estabelece sua relação com essa regra e se reconhece como ligado à obrigação de
pô-la em prática” (p. 27).
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será, pois, ato de caridade, mas de cooperação e interesse social. E será ainda
efeito de estimular aos que, como ele, ocupam a camada mais ínfima, e dela
desejam elevar-se a um destino melhor. Para mim, não interessa saber se
Raimundo tem grande inteligência (e nem se pode exigir isso de todo
estudante pobre). Basta saber que ele tem inteligência suficiente para manter
a sua vontade num fim útil e fazer uma coisa que ninguém que o conheceu
em menino, o julgaria capaz de fazer: um curso superior. Faço meu pedido
de auxílio (Sindicância do estudante Raymundo Augusto da Silva Maia, 19
fev. 1934).

Para Drummond, o esforço e a vontade do estudante eram os elementos necessários
para que o estudante fosse auxiliado, pois lutava contra todas as forças que poderiam afastá-lo
de seu ideal de estudo e formação. A condição do estudante é ressaltada com os enunciados
origem humilíssima e extremamente pobre.
Ao discutirem esse relato da sindicância, Portes e Souza (2009) discutem o
posicionamento de Drummond face ao conceito de pobreza que se tinha na época, pois
[...] surpreende por se contrapor à concepção, comum à época, de que apenas
méritos individuais e incomuns ou capacidades intelectuais extraordinárias
poderiam justificar tão grande ambição escolar por parte da população pobre.
Contrapõe-se ainda à ideia de educação como um bem de luxo e não um
direito social. Por outro lado, percebe-se em seu texto a transposição da
questão da esfera do exclusivo atendimento individual para o plano de
„cooperação e interesse social‟ (p. 7).

O escritor reforçou a realização do curso superior para o estudante Raymundo como
uma possibilidade de melhorar sua condição econômica e social, inclusive apontando que no
próprio meio de origem do estudante as chances de estudo eram limitadas. Ainda, deixou
transparecer que auxiliar um estudante pobre na condição de Raymundo seria um ato de
interesse social – o interesse no auxílio dos pobres, que, por meio dos dispositivos da
escolarização e da beneficência, se tornariam disciplinarizados.
Pelos enunciados das sindicâncias em que se faz referência aos estudantes, e não dos
estudantes sobre si mesmos como acontece nos questionários, percebe-se a tentativa de se
empregar uma moralidade ao comportamento dos estudantes por meio dos enunciados dos
entrevistados: sempre são pontuados por expressões de precária situação, justiça,
necessidade, exemplar conduta, inteligência, esforço e dificuldades.
Nos ofícios da CEPEB às escolas, Reitoria da UMG e demais instituições, localizei
poucos enunciados que fazem referência aos estudantes apesar de se tratar de uma
documentação pertencente à própria CEPEB. Acredito que isso se deve à objetividade com
que a direção da CEPEB se relacionava com as outras instituições, em que informava apenas
as listas de alunos beneficiados, pagamentos e balancetes.
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Entretanto, encontrei algumas passagens que merecem ser apresentadas aqui neste
trabalho. Na lista provisória encaminhada pela CEPEB em março de 1932, aparecem duas
anotações sobre alunos que não deveriam ser beneficiados: “João Pimenta da Veiga – deve-se
evitar auxilial-o, porque se casou há menos de um mez e disse que, por este motivo, „era mais
digno de commiseração, sendo este do 4º ano do curso de Direito‟; e ainda: “Segundo pedido
feito por Dr Paulo Costa, não devem ser auxiliados, por falta absoluta de interesse pelos
estudos, os Srs Carlos Etienne Castro, Adolpho Julio Correa Pinto e Joanna Loureiro”, esses
três da Escola de Engenharia.
O que se pode notar nessas passagens é que, por condutas não aprovadas pela diretoria
da CEPEB, os alunos já referidos não foram beneficiados. O aluno João Pimenta da Veiga por
se referir à ajuda como uma esmola ou uma ação de compaixão, e os outros três alunos do
curso de Engenharia pela falta de interesse pelos estudos.
Esse comportamento e formação do caráter seria elemento para pertencimento e
benefício por intermédio das associações estudantis, que buscavam manter a moralidade dos
estudantes na época, conforme foi discutido no capítulo anterior. A disciplinarização dos
estudantes, em torno e por meio dessa moral, determinava quem poderia ser ajudado ou não.
Para compreender essas relações, Foucault (2008b) procurou definir o que seria a
normatização disciplinar:

A disciplina, é claro, analisa, decompõe os indivíduos, os lugares, os tempos,
os gestos, os atos, as operações. Ela os decompõe em elementos que são
suficientes para percebê-los, de um lado, e modificá-los, de outro [...] a
disciplina classifica os elementos assim identificados em função de objetivos
determinados. Quais são os melhores gestos a fazer para obter o melhor
resultado? Qual o melhor gesto a fazer para carregar o fuzil, qual a melhor
posição a tomar? Quais são os operários mais aptos para determinada tarefa,
as crianças mais aptas para obter determinado resultado? [...] a disciplina
estabelece sequências ou as coordenações ótimas: como encadear os gestos
uns aos outros, como distribuir os soldados por manobras, como distribuir as
crianças escolarizadas em hierarquias e dentro das classificações? [...] a
disciplina estabelece os procedimentos de adestramento progressivo e de
controle permanente e, enfim, a partir daí, estabelece a demarcação entre os
que serão considerados inaptos, incapazes e os outros (p. 75).

Então, a normatização disciplinar que determina os comportamentos, aceitáveis ou
não, também estabelece dispositivos de controle. Pode-se entender que a CEPEB, mediante
suas regras de beneficiamento ou não: o estudante era estudioso? Tinha bom comportamento?
Era reconhecidamente esforçado?, reflete essa normatização disciplinar, já que os três
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estudantes que foram excluídos das listas da CEPEB não tiveram um comportamento
condizente com as normas da Caixa, pois:
A normalização disciplinar consiste em primeiro colocar um modelo, um
modelo ótimo que é construído em função de um certo resultado, e a
operação de normalização disciplinar consiste em procurar tornar as pessoas,
os gestos, os atos, conformes a esse modelo, sendo normal precisamente
quem é capaz de se conformar com essa norma e o anormal quem não é
capaz (FOUCAULT, 2005, p. 75).

Nas sindicâncias, os enunciados apontam para a descrição do comportamento e da
vida do estudante, em que aparecem, mais do que nos questionários, os enunciados sobre a
moralidade e carência. Ainda, é possível observar com mais detalhes de que forma as relações
de biopoder e as práticas de si como governamentalidade recortam e dirigem a vida dos
estudantes que recorriam ao auxílio da CEPEB.
Para Michel Foucault (2005), a governamentalidade é
[...] um campo estratégico de relações de poder, no sentido mais amplo do
termo, e não meramente político, entendida pois como um campo estratégico
de relações de poder no que elas têm de móvel, transformável, reversível –
então, a reflexão sobre a governamentalidade não pode deixar de passar,
teórica e praticamente, pelo âmbito de um sujeito que seria definido pela
relação de si para consigo. Enquanto a teoria do poder político como
instituição refere-se, ordinariamente, a uma concepção jurídica do sujeito de
direito, parece-me que a análise da governamentalidade – isto é, análise do
poder como um conjunto de relações reversíveis – deve referir-se a uma
ética do sujeito definido pela relação de si para consigo. [...] devemos
considerar que as relações poder/governamentalidade/governo de si e dos
outros/ relação de si para consigo compõem uma cadeia, uma trama, e é em
torno dessas noções que se pode, a meu ver, articular a questão da política e
da ética (p. 306-307).

Foucault (2005), nas primeiras reflexões que realizou sobre a governamentalidade,
buscou analisar as questões do poder em relação ao Estado e ao governo, principalmente
relacionado ao Estado liberal. Sua preocupação voltou-se, no entanto, para buscar
compreender as relações de micropoderes que circulavam o homem como sujeito que se
praticava e constituía.
Foucault se concentrou em analisar as práticas de si na Grécia Antiga, por meio dos
modelos e princípios de formação do sujeito: o modelo platônico e o modelo cristão, que
faziam com que os sujeitos se constituíssem mediante uma arte de si mesmo, por intermédio
de seus comportamentos e atitudes, diante da complexidade do conhecimento de si mesmo e
do outro.
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A governamentalidade como política sobre si mesmo e sobre os outros, em uma escala
de micropoder, significou o surgimento de modelos de comportamento pela constituição de
uma moral. Pode-se pensar que a constituição do comportamento dos estudantes também
esteja relacionada com essa relação entre o governo de si mesmo e dos outros por meio de um
sistema constituído de moral e biopoder.
No ofício datado de 6 de janeiro de 1933, destinado ao Dr. Lúcio José dos Santos,
reitor da UMG, Daisy encaminhou o balancete da CEPEB de 1932 e ainda a lista reservada
dos alunos beneficiados pela CEPEB. Essa denominação à lista dos beneficiados confirma o
fato de que, além da obrigação de serem resguardados os nomes dos estudantes atendidos pela
CEPEB, não se poderia divulgar a lista ou que tipo de benefício recebiam.
A receita anual da caixa foi de 19:363,300 no ano de 1932, quando Daisy assumiu a
presidência. Os alunos beneficiados eram identificados apenas por números no balancete, mas
a lista reservada em anexo trazia os números e nomes correspondentes. No livro caixa da
CEPEB, há apenas os números dos alunos beneficiados, certamente pela condição de sigilo
dos seus nomes.
Nessas relações, é possível identificar elementos do que Michel Foucault (1988)
chamou de biopolítica: “um poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar,
hierarquizar, mais do que se manifestar em seu fausto mortífero; não tem que traçar a linha
que separa os súditos obedientes dos inimigos do soberano, opera distribuições em torno da
norma” (p. 135).
Para que essa biopolítica ou política das populações tenha sua ação efetiva, segundo
Foucault (2005, p. 291), são inseridos diversos mecanismos de ação na sociedade, dentre eles
as instituições de assistência, que sutilmente controlam, hierarquizam e garantem a
normatização dos comportamentos.
Nas sindicâncias, os enunciados sobre a pobreza e a condição dos estudantes surgem
de forma diferente que nos questionários e cartas: nessas páginas, a realidade deles é vista por
outras pessoas, com outros tipos de enunciados, mas nem por isso com outro significado.
Na imprensa, entretanto, os enunciados sobre a pobreza circulavam sob dois aspectos
diferentes: de maneira caricata, com charges e piadas, ou de maneira informativa, por meio de
matérias nos jornais, quase sempre se referindo a campanhas de donativos ou eventos
beneficentes.
No número 16 da revista Semana Illustrada, publicada em 4 de setembro de 1927, há a
seguinte charge sobre a caridade:
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Figura 12: Charge.
Fonte: Semana Illustrada, s/r, 4 set. 1927.

O texto da charge é o seguinte:
Eis o processo mais elegante de fazer caridade. Quem nunca deu nickel de
esmola, cede com certeza uma nota de dez, senão por philantropia, ao menos
pelo prazer de attender ao pedido de uma boquinha tão mimosa.
Com os tempos bicudos que correm, é um perigo sahir-se á rua, porque não
ha quem resista a essas fadas do bem, quando ellas dispõem de um recurso
infallivel para convencer: a belleza e a brejeirice.
ELLA: - Não póde recusar: é por favor e amor aos pobres.

Como se pode notar, tanto na figura quanto no enunciado sobre a caridade, essa ação
se reveste de interesses: a moça, com o objetivo de arrecadar donativos, mostra sua belezza e
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brejeirice. As moças, na época, estavam envolvidas em projetos de filantropia e auxílio, a
exemplo das Rainhas dos Estudantes Daisy Prates e Edelweiss Barcellos, que atuaram na
CEPEB com o intuito de auxiliar os estudantes pobres. Por meio de festas, chás, pedidos e
doações, buscavam sustentar as atividades de beneficência.
Na charge, ao serem chamadas de fadas do bem, as moças são entendidas como parte
desse projeto de auxílio aos pobres, recolhendo das lapelas dos moços as flores para o auxílio,
como se vê na Figura 12. O texto da charge coloca em questão as condições das doações: ou
por philantropia, ou pela sedução das moças ao pedirem donativos. Percebe-se a expressão da
mulher, que, ao piscar o olho, demonstra a intenção que tinha diante do moço, que a olha
parecendo inebriado por seu charme.
A seguir, outra charge, que também fez crítica às ações de doação e beneficência:
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Figura 13: Charge.
Fonte: Semana Illustrada, s/r, 4 set. 1927.

A charge reúne elementos que fazem referência às ações de beneficência no período:
crianças, deficientes, amigo do peito, igreja, moças que pediam doações e, por fim,
barraquinhas e chás dançantes. Na Figura 13, na qual se vê a referência a esses últimos
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eventos mencionados, pode-se perceber a presença de uma religiosa que segura uma lista,
possivelmente referente a contribuições, assim como é o Livro dos Chás Bola de Neve, da
CEPEB, na qual foram anotados os nomes dos contribuintes e respectivas doações. Ao final, o
personagem da charge, Sr. “Fagundes”, entra em desespero e se mata, o que pode indicar uma
crítica à situação frente aos gastos que se tinha com a vida em sociedade e, mais que isso, com
a necessidade de doações.
Em A Caveira, número 18, de 2 de outubro de 1927, na coluna dos recadinhos, há um
trecho que faz referência à situação dos moços da época:
H. G. (São Francisco) [...] A Mlle, sendo tão bella, com este cabello cor de
ouro, com estes olhos cor de periquito, deu até pena em vel-a matizada com
o „Zé povinho‟ lá no parque de diversões. Uma Srta do seu quilate não deve
andar em logares que estejam habitados por pessoas incultas, que só
pronunciam palavras contra o bom senso de uma tão linda jovem... [...] „Não
gosto de andar no meio dessa gentinha!‟ Mago (p. 4).

Ao se referir ao rapaz que acompanhava a moça com expressões como gentinha e zé
povinho, o autor do recado se colocou de forma jocosa frente à situação daquele, ainda
afirmando que ele seria inculto e que somente pronunciaria ofensas contra a moralidade da
moça, que é colocada como alguém de bom senso. Tal passagem mostra a relação que se
estabelecia entre pobreza e falta de conhecimentos.
No número 29 de A Caveira, publicado em 17 de dezembro de 1927, encontrei duas
referências à pobreza. A primeira, publicada em forma de crônica sobre a noite de Natal, faz
menção à união fraterna dos pobres, que naquela noite podiam desfrutar do pão junto aos
seus:

O Natal é um bello dia de contentamento geral. Os pobres, os inteiramente
necessitados, encontram-se mais felizes nesta noite, esquecem por momentos
as agouras da existência, os dias tormentados para, num agradecimento ao
bom menino Jesus, comer o pão consoladoramente entre os seus. E tudo são
bençams e piedade. Vêm os dias doirados da juventude, ao desenrolar de
historias commoventes, de ingênuos romances amorosos – sempre a saudade
de outros nataes... é a festa do coração.

A possibilidade do pobre, os inteiramente necessitados desfrutarem do pão, que
segundo o enunciado seria um momento de esquecimento de suas aflições e problemas,
mostra o significado das festividades natalinas como uma redenção para os sofrimentos e
privações que os pobres enfrentavam, quando, por meio das bençams e piedade, se viam
aliviados naquela noite. Não se pode esquecer que o semanário era escrito e publicado por
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estudantes, conforme foi comentado no capítulo anterior; por isso, seu discurso está ligado às
determinações de quem o produziu ou fez circular.
Em outra passagem, no mesmo número, em uma crônica sobre uma menina pobre,
que, ao se deparar com um Papai Noel no interior de uma loja, passou a chorar, foi descrita
pelo autor da seguinte forma: “Ella, loura, olhos verdes, maltrapilha, errava de vitrina em
vitrina devorando com os olhos tristes – o interior das lojas”. Mais à frente, sua vestimenta é
descrita como “camisa de chita”. Sobre a fisionomia da menina ao ver os brinquedos
desejados, há uma descrição crua: “Ella, com os olhos embebidos no paraízo dos brinquedos,
tinha a physionomia e a leve pallidez de um crucificado”. O diálogo sobre sua condição
mostra que a orfandade fazia parte do universo da pobreza:
- Vieste sosinha?
- Vim.
- Quem é a mamãe?
- Morreu.
- E o papae?
- Também!...
- Que procuras, com tamanha insistência?
- Procuro...Vovo-Noel.
- Lá está o vovô.
- Não. Não é aquelle. É outro....Vovô Noel. Elle me contava bonitas historias
ao pe do fogo, mas noites de Natal. Falava das princezas que foram pastoras,
dos romeiros que, guiados pelas estrellas, transpunham os montes [...] Que
Papae-Noel só levava brinquedos às creanças ricas, mas quando morresse,
havia de ser o Vovô-Noel dos pobres....havia de me trazer lindos
brinquedos...

O diálogo da menina com a vendedora da loja mostra que a criança buscava o Vovô
Noel, que substituía o Papai Noel depois de sua morte e que levaria brinquedos às crianças
pobres. Talvez haja a correspondência entre o Papai Noel e o pai da criança que faleceu e, por
isso, ela esperava pelo Vovô Noel, que lhe levaria presentes, pois estava na condição de
criança pobre.
No jornal Estado de Minas, apareciam referências à pobreza dos estudantes apenas de
forma indireta, principalmente quando noticiava eventos de beneficência e relacionados à
CEPEB ou à UMG. Como Portes (2001) mostra, é preciso estar atento ao que chama de
descuido dos autores, que:

Só podem ser encontrados nas notas de rodapés, nos parênteses e nas
pequenas alusões despretensiosas que passam despercebidas diante de um
olhar desprevenido. Sempre que citados ou mencionados, tais indícios
aparecem para justificar ou exemplificar situações e ações mais
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significativas, de maior relevância do que eles próprios. Enfim, aparecem
como acessórios de um cabedal de feitos importantes dos sujeitos com
origem social favorecida (PORTES, 2001, s/r).

Apesar de não tratar diretamente do assunto da pobreza dos estudantes, essas fontes
revelam detalhes que possibilitam a compreensão do discurso sobre a pobreza que circulava
naquele período. No dia 1º de maio de 1932, na coluna “Vida Social” do jornal Estado de
Minas, há a seguinte nota:
Nada faltará à Quinzena do Estudante para que Ella reúna as attençoes da
população da capital. Mesmo assim eu lebraria mais um attractivo que
cansará notave; sucesso: a exhibiçao de um estudante pobre – o enfant gaté
da cidade – das 16 as 22horas, no foyer do Municipal (p. 3).

A expressão enfant gate, em francês, tem dois sentidos: o primeiro, criança mimada e
cheia de caprichos, ou indivíduo cheio de caprichos que é habituado a ver suas vontades
satisfeitas. O local de exibição da atração seria no foyer do Municipal, ou seja, no salão do
Teatro Municipal. Não há mais nenhuma referência ao espetáculo, mas parece que era uma
atração em que o tema principal era o estudante pobre.
A “Página da Universidade”, que era publicada quinzenalmente no jornal Estado de
Minas, trazia cartas, matérias e manifestos dos estudantes das escolas superiores de Belo
Horizonte a partir de 1929, o que confirma a participação dos estudantes da UMG na redação
daquele jornal. Em algumas passagens, localizei referência à pobreza dos estudantes da UMG.
O acadêmico Antonio Felício, que não indicou a que curso pertencia, discutiu os
motivos da pobreza que afligiam os estudantes e também toda a população brasileira:
O desequilíbrio econômico, oriundo da má orientação dos nossos negócios e
do desperdício da nossa actividade, atira ao marasmo o sertanejo desalentado
e chama aos centros urbanos grandes massas da população, que desertam os
campos, para se comprimirem em disputas odiosas no ambiente precário das
grandes cidades. Onde a política que constroe? Onde a força e o descortino
dos nossos estadistas? Onde os movimentos trabalhistas em prol do nosso
operário e do nosso lavrador? Nos parlamentos congita-se de revoluções,
doutrina-se theoricamente, sobre as possibilidades das successoes e depois...
augmenta-se o subsidio... Os jornalistas tecem loas ou mastigam infâmias: os
oradores, nas praças publicas, nos comícios populares, pregam altruismo
esfarrapados ou levantam utopias inexequiveis, e ao fim, a burocracia vegeta
humilde nas reparticoes publicas, o lavrador e o operário, célula mater da
grandeza de uma nacionalidade, morrer no seu desprestigio, sob a guante do
capitalismo infame (ESTADO DE MINAS, p. 6, 25 abr. 1932).

De acordo com o pensamento do estudante, a pobreza da população brasileira era
resultado de uma ruim organização dos recursos e distribuição da população, que buscava, nos
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centros urbanos, melhoria de sua condição de vida e acabava por gerar problemas econômicos
e sociais. Por isso, as instituições de assistência, beneficência e previdência, além de agirem
como dispositivo de controle, ao mesmo tempo precisavam suprir essa situação de carência.
Ao analisar os enunciados presentes tanto nos questionários quanto nas sindicâncias e
nas publicações dos jornais e do semanário A Caveira, em que havia a participação dos
estudantes da UMG, percebe-se que a formação do discurso sobre a pobreza desses estudantes
está fundamentada nos enunciados referentes ao comportamento do próprio estudante, suas
condições financeiras e também seu desempenho no curso que frequentava.
O comportamento dos estudantes era orientado conforme relações de poder que
transparecem nos enunciados dos estudantes. Observa-se que havia uma capilaridade,
formando um “feixe de relações mais ou menos organizadas, mais ou menos piramidalizado,
mais ou menos coordenado”. Essas relações de poder se organizam para direcionar os
comportamentos dos estudantes; com isso, o discurso sobre a pobreza seguia essas relações.
Os enunciados que foram descritos neste capítulo formam o que se chama de relação
discursiva sobre a pobreza dos estudantes da CEPEB: de um lado, indivíduos esforçados,
lutadores, merecedores de auxílio e caridade, aflitos, sem condições e sem possibilidades de
custear seus estudos. De outro, essa pobreza significava uma condição de vergonha e motivo
de sigilo por meio das listas reservadas dos beneficiados. Ainda, a pobreza era uma situação
de modelação de si mesmo: a vida de estudante requeria uma arte de si pela assimilação de
comportamentos, de falas e gestos, que certamente determinariam se o estudante era pobre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condição do estudante pobre no ensino superior brasileiro no início do século XX
tem muitos vieses a serem investigados. A CEPEB forneceu diversos elementos para a
compreensão do sentido da pobreza entre os acadêmicos que frequentaram a UMG.
O sentido da pobreza que se procurou investigar nesta dissertação vai além do sentido
econômico. Para tal, foi necessário realizar uma arqueologia do objeto pobreza ao longo da
História, já que os discursos, como mostra Foucault (2010), podem sofrer rupturas,
descontinuidades, defasagens e também podem continuar indefinidamente.
Como apontaram Mollat (1989) e Foucault (1993), houve deslocamentos e rupturas no
sentido da pobreza desde a Idade Média até o século XVIII, em que o pobre era entendido
como ser individualizado, que precisava ser tratado pelas casas de abrigo, hospitais e asilos. A
mudança de sentido ocorreu com a Lei dos Pobres, na Inglaterra, que passou a relacionar o
pobre ao trabalho como fator de moralização e proteção da sociedade. O pobre passou a ser
visto como população, que precisava ser ocupada para que produzisse riquezas e não causasse
perigo às cidades, tais como proliferação de doenças, desordens sociais e revoltas.
No Brasil, como observou Zaluar (1985), a partir do século XVIII, não houve a
constituição de uma assistência articulada e dedicada aos pobres tal como na Inglaterra e em
outros países europeus, pois a população pobre brasileira era diferente: havia os escravos
libertos, os trabalhadores e os imigrantes. Por isso, a pobreza adquiriu em território brasileiro
um sentido de modo de vida, em que a própria população pobre passou a constituir estratégias
de resistência em busca de opções para sua sobrevivência.
A vida cotidiana da pobreza, como prática de si mesma, indica a constituição de
sujeitos por meio de uma moral coletiva, familiar e individualizada, em que os modos de
sujeição se tornam dispositivos de criação de modos de vida, mas sempre relacionados às
relações de poder que flexibilizam tanto as práticas de liberdade quanto as formas de
assujeitamento do pobre.
Por isso, as instituições de assistência são, ao mesmo tempo, opções de resistência e de
assujeitamento, uma vez que criam uma disciplinarização do pobre mediante normas de
comportamento, convívio, condições para obtenção de auxílio e constituição de relações de
amizade.
A condição do estudante pobre no sistema de escolarização brasileiro no início do
século XX esteve ligada às noções do higienismo e da construção de uma nação organizada,
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moralizada e saudável. Proporcionar a esses estudantes, por intermédio da escola, as formas
necessárias de convívio em sociedade se tornou uma preocupação que atingiu todos os níveis
de ensino, inclusive o superior.
Segundo Almeida (2010), a legislação brasileira passou a conceder privilégios aos
estudantes dos cursos superiores a partir da segunda metade do século XIX, mas esses
privilégios eram dirigidos aos estudantes que se destacavam por seu desempenho nos exames
de acesso aos cursos superiores. Não havia referência à quantidade de alunos que obtiveram
gratuidade nesses cursos superiores e muito menos se era concedida gratuidade a estudantes
pobres.
A Reforma Epitácio Pessoa de 1901 estabeleceu o número de alunos que poderiam
receber matrículas gratuitas nas escolas superiores de todo o país: apenas dois. Esse número
só foi aumentado em 1925, pelo Decreto 16.782A (BRASIL, 1953a), que admitiu cinco
alunos gratuitos em cada escola superior; destes, três seriam indicados pelos próprios colegas.
Isso provavelmente garantiu o aumento do acesso de alunos pobres aos cursos superiores, que
não haviam recebido a indicação do governo, mas mesmo assim eram indicados pelos
colegas.
No Estatuto das Universidades em 1931, admitiu-se a existência de associações de
estudantes, inclusive com a finalidade de prestar assistência àqueles que fossem carentes de
recursos, devendo haver a formalização de estatutos e a constituição de comissões para a
avaliação das concessões de benefícios.
O que se pode notar é uma gradativa preocupação com aqueles estudantes que
buscavam o acesso e permanência nos cursos superiores, mas que não tinham condições de
bancar a quantidade de taxas necessárias a tal. Essa preocupação está relacionada com a
necessidade de se formar na universidade a parcela da população que, dotada dos
conhecimentos necessários, saberia conduzir a nação ao progresso e desenvolvimento,
conforme apontou Azevedo (1960).
Nesse sentido, as associações estudantis se direcionavam para a formação social do
estudante: além de dispositivos de inserção na sociedade, elas criavam também ligações entre
os estudantes e compromissos de honra, constituídos não só pelos empréstimos concedidos
pela assistência, mas também pela preocupação em desenvolver o aluno do ponto de vista
physico, intellectual e moral [sic]. Como apontou Foucault (1998), esses dispositivos fazem
com que os indivíduos busquem sua própria substância moral por meio de uma construção de
si mesmos, relacionada também a prescrições, interdições, normas e condutas que o meio
condiciona.
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Por meio dos registros que encontrei, pude perceber que a preocupação com os
estudantes pobres nos cursos superiores de Minas Gerais antecedeu as ações legais. As
iniciativas em criar organizações de estudantes nas escolas superiores se deram na década de
1910, com a Fundação Affonso Penna e o Centro Acadêmico dos Estudantes da Faculdade de
Medicina, nas quais já se pensava em auxiliar os moços pobres com as despesas de estudo.
Esse auxílio se dirigia àqueles que reunissem as condições de necessidade material e bom
desempenho acadêmico. O estudante não bastava ser pobre: necessitava também ter o
comportamento moral e acadêmico correspondente às normas vigentes para que pudesse
receber o auxílio.
Com isso, a institucionalização da assistência aos estudantes pobres em Minas Gerais
se fez no mesmo processo de constituição das escolas superiores, sempre se relacionando com
o cotidiano dos alunos e da sociedade. A participação dos estudantes na imprensa deixa
transparecer elementos que apontam para a existência dessas ações, principalmente com a
presença constante de notícias sobre eventos beneficentes e filantrópicos nos jornais e nas
revistas.
A consolidação da Universidade de Minas Gerais em 1927 contribuiu para a
afirmação dessas associações: antes, funcionando isoladamente em cada escola, beneficiando
estudantes de seus respectivos cursos, as associações e agremiações de alunos se uniram na
AUM, que, nos três últimos anos da década de 1930, tentou realizar ações não só de
assistência, mas também criar relações entre os alunos, a sociedade e o meio acadêmico. O
Estatuto da AUM mostrou que a Associação se destinava ao desenvolvimento do aluno de
uma forma geral, buscando oferecer as condições necessárias para que, em sua vida social, o
estudante pudesse se formar como cidadão.
Entretanto, em virtude das dificuldades político-administrativas que envolveram a
UMG no início da década de 1930, as atividades da AUM não prosseguiram. A CEPEB
passou a preencher a lacuna da assistência estudantil. Como mostra Portes (2003), a intenção
da CEPEB seria oferecer aos alunos pobres as condições mínimas para prosseguir nos
estudos: pagamento de taxas, matrículas, mensalidades, compra de livros e outras despesas
indiretas, tais como moradia, alimentação, vestuário e transporte.
O agravamento da situação da UMG ocasionado pelo Decreto do Governo Provisório
nº 22.579, de 27 de abril de 1933, que reforçou a subordinação didático-administrativa da
UMG ao Ministério da Educação, organizando-a conforme a Universidade do Rio de Janeiro,
fez com que as taxas universitárias se elevassem e o volume de pedidos à CEPEB se tornasse
significativamente maior nos anos de 1933 e 1934. A documentação da Caixa nesse período
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mostra com riqueza de detalhes a situação dos estudantes que frequentavam os cursos
superiores em Minas Gerais e que necessitavam de auxílio.
Os enunciados que compõem esses documentos da CEPEB e as fontes utilizadas como
meios de contextualização – os jornais e o semanário – apontaram para a existência de uma
formação discursiva sobre a pobreza dos estudantes, que vai além das carências materiais.
Eram estabelecidas relações entre esses estudantes e a sociedade em geral, em que aconteciam
manifestações de amizade, dependência e auxílio. A singularidade desses enunciados, como
mostra Foucault (2009), são resultado da dinâmica histórica dos discursos: podem circular,
serem interrompidos, cerceados, mas, no entanto, irrompem a qualquer momento e em
qualquer espaço, de acordo com as relações que se estabelecem, e com isso se tornam
singulares em sua existência, mas sem deixarem de compor o objeto do discurso.
A pobreza que está presente nos enunciados dos discursos encontrados nos
documentos mostra que os estudantes considerados pobres constituíam práticas de si:
buscavam se comportar mediante uma moral coletiva, formando obrigações e vínculos que
orientavam suas condutas. Ao mesmo tempo, as relações de poder permeavam essa
constituição individual e coletiva, com dispositivos de controle da população dos estudantes,
como era o funcionamento da CEPEB.
Essa pobreza não era somente a ausência de recursos: era também a falta de trabalho
ou o trabalho precário para sustento do curso, a hospedagem na casa dos amigos, o
empréstimo dos livros, as relações com pessoas que poderiam atestar a boa conduta e a
postura moral e humilde do estudante. Era não ter o que vestir, ter que vender a roupa do
corpo ou ter que abandonar os estudos pela falta de pagamento das taxas. Era sustentar a
família e ainda buscar possibilidades de custear as mensalidades. Trata-se de um modo de
vida, em que a CEPEB seria uma forma de resistência em busca de um objetivo: a conclusão
do curso superior, que poderia proporcionar oportunidades da melhoria da condição
individual e familiar desses estudantes.
Portanto, ao analisar os discursos sobre a pobreza dos estudantes da UMG presente
nos documentos da CEPEB, procurei relacionar os enunciados presentes nos questionários,
sindicâncias, jornais e semanário produzidos pelos estudantes. Não se tratava apenas de uma
pobreza em que a carência material definia o que era ser pobre: as carências culturais,
intelectuais e sociais também definiam a situação do estudante pobre da UMG, que buscava
estratégias para prosseguir em seus estudos.
Neste trabalho, procurei analisar de que forma o discurso sobre a pobreza dos
estudantes se constituiu nos documentos da CEPEB e em outros espaços em que os estudantes
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participavam, como os jornais Estado de Minas e o Semanário Humorístico Acadêmico A
Caveira. Mas muitas questões ainda podem ser levantadas sobre a condição dos estudantes
pobres no ensino superior brasileiro.
Acredita-se que associações de assistência como a CEPEB existiram em outras
instituições. Por isso, é importante realizar esforços para investigá-las e, assim, contribuir para
o entendimento das trajetórias daqueles que, desfavorecidos das condições necessárias para
frequentar as universidades, buscavam opções de resistência às dificuldades que se
impunham.
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