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[...]
Aqui tem uma história. Aguentam ouvir?
É uma história cujo conteúdo está inserido na apropriação-pergunta sobre de onde
vim. Que todos nós não paramos de fazer. “O que é que eu faço? Para onde vou? Quem sou?
O que é que eu quero?” É a história da Eliane, aluna minha, da Vila Helena, uma favela de
Carapicuíba, São Paulo, capital.
Eliane era uma criança de cinco anos que não parecia ser gente. Ela chegava à
escola maltrapilha - e não era por falta de roupa ou por ser favelada – toda suja, cabelo
desgrenhado, se arrastava pelo chão, não sentava a mesa para trabalhar. Vivia no chão. E
na sua parte mais suja, perto do lixo que havia na classe.
Seu olhar não tinha fundo. Era um olhar solto. Vagueante. Procurava o contato com
Eliane pelo olhar, e ele era solto, não tinha fundo, embora sua base fosse o chão. O chão era
a sua geografia mais íntima, perto do lixo.
Fiz de tudo. “Eliane, vambora daqui, olha aqui um banco, senta aqui, blá, blá, blá”.
No máximo do apogeu da minha conquista, ela sentou um segundo no banco e voltou
imediatamente para o chão, perto do lixo. E eu observando. Observando. Registrando e
perguntando: “Que diabo será? o que acontece? Por que?”. Tinha umas hipóteses, mas não
era por ali, que negócio tão forte é esse? O que é isso? Nada. Nada mesmo.
Decidi descer para o chão. Era a única maneira de dizer: “Eliane, estou aqui, no
chão, neste espaço com você”. Não pense que não parei a classe todinha para cuidar só da
Eliane. Não. Tinha que fazer isso ao mesmo tempo, com pensamento articulado de tempo, em
que eu podia descer para o chão e tempo que não podia. Sentada no chão, perto do lixo,
igual.
Comecei a organizar o espaço do chão com Eliane. Organizar no sentido de não
haver nenhum elemento estranho – no sentido da limpeza, do não lixo. Ou começava a partir
do que ela conhecia, ou não poderia construir nada de novo com ela. Comecei a limpar o
chão. – A Eliane, põe esta terra mais lá, aqui tá bom... e tal. E comecei a planejar atividades
– desenho, construção, escrita, construção da pipa, a construção de brinquedos, ali no chão.
Marcava um traço, delimitava um espaço, “nossa mesa é aqui”, e pronto.
Ali ela iniciou, levemente, a realizar uma atividade. Pegava um palito, desenhava uma
coisa, conversava, comentava. Imediatamente desfazia. Ela foi se fazendo cada vez mais
presente, trocávamos os palitinhos, fazíamos ponta neles, variávamos, fazíamos outro, até
que chegou o papel.
Papel posto, lápis introduzido, caneta... junto com o papel uma madeira, não mais o
piso. E com o papel começou o segundo grande movimento. O desenho começou a existir de
leve, mais um segundo grande movimento iniciou-se. Pegava um papel, amarrotava e atirava
para o lixo. Este movimento de lançar, várias e várias vezes, o papel no lixo foi sendo
observado. Fui percebendo que esse movimento era de um ódio mortal. Ao mesmo tempo
tinha uma coisa de amor nele. Eu não sabia, mas eu só via que aquilo tinha uma história! E
ia tentar decifrá-la!
O lixo e este gesto passaram a ser os signos da Eliane. Este arremessar com ódio
misturado com amor... Desenvolvi várias situações: - você consegue lançar com mais força,
com menos força? Em câmera lenta? Nada, nada tinha ressonância, só aquele arremessar
violento.
Planejei reapresentar, trazer a situação de conflito para ser pensada, socializada,
para poder deflagrar a construção do conhecimento. Neste sentido, o educador é um artista,
porque lida com a leitura do inusitado e com essa reapresentação cotidiana.
Decidi sem saber, confesso que iria reapresentar para Eliane aquele seu gesto de ódio
e amor no lançar objetos ao lixo. Como? Aonde? Em que? Que hora? De que maneira? O
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que é que eu invento? Com todas essas questões, fiquei de olho aberto, procurando uma
atividade que pudesse atuar.
Ela tinha um jogo de casinha, onde era a mãe. Ninava, ninava, ninava e, depois, como
se estivesse de lua, repetia aquele mesmo gesto. Onde estivesse. Eu pensei é ali. É ali que vou
ter que buscar para pegar. Propus uma atividade de construção com massa, barro, e ela
trabalhando, no chão, ainda, com aquela madeira e fez, nesse dia, um boneco.
Quando ela fez o boneco – e eu por perto – senti que estava na hora de entrar em
cena. Cheguei perto, porque tinha absoluta certeza de que rapidinho, aquele boneco iria ser
esmagado. Aproximei-me, e quando ela foi pegando para fazer isso, mais do que depressa
avancei em cima dela, carreguei-a e fiz o mesmo movimento: o de jogá-la no lixo.
E o medo? E a dúvida?E a minha agressividade? Meu Deus o que é que eu estou
fazendo? Que ato será esse de amor e ódio, o que é isso? Eu não sabia.
Quando repeti o mesmo movimento, o mesmo gesto, perguntei: - Você quer, Eliane
que eu lhe jogue no lixo? – ela aterrissou o olhar. Pela primeira vez vi o fundo de seu olho, e
ela disse: - Não, eu não quero que você me jogue no lixo.
Sentamos no chão. Eu, em pandareco, desfeita, sem ter rumo, mas tinha claro uma
conquista: vi o fundo do seu olho! Ela pegou em alguma coisa de sua história. E a primeira
coisa que ela me disse foi: - você sabia que, quando nasci, minha mãe jogou eu na lata de
lixo? Você sabia que quem me pegou foi minha vó?
Se eu estava em pandareco, naquele momento já não conseguia me levantar. Em
silêncio, as duas, como se as tivesse vendo num vídeoteipe de nascimento. Dei um tempo.
Falei para ela: - Que bom, Eliane, você ter dito isso hoje. Eliane, mãe perde a cabeça. Mãe
ama e odeia, Eliane, mas é mãe... E ela começou a contar da avó, começou a contar da mãe.
Antes, essa mãe nunca tinha sido nomeada. Na ficha da matrícula, a mãe era a avó. Não
existia mãe.
E continuei: - Mas você já saiu do lixo, você não está mais no lixo, você pode tomar
banho, se limpar, se vestir, se pentear. Você está viva, Eliane! Veja quanto você já trabalhou
aqui mesmo no chão... Tem muito trabalho, Eliane, pra você continuar fazendo e vivendo...
Por obra e graça do Espírito Santo tinha um sabonete na minha bolsa. Peguei e disse: - Isso
aqui é para você tomar um banho! O banho do recém-nascido. – E venha para a escola!
Quem me ouve aqui pensa que eu estava muito segura...
Saí de lá, acabou o dia e me tranquei no diabo de um carro velho que eu tinha e
chorei. Fui chorando caminho afora e não parava de chorar, e chorei a noite toda. Meu
Deus! Foi só naquele momento que percebi que fui parteira da Eliane. Quem tem a confiança
de que ela voltará amanhã? E se ela não voltar? No outro dia chegou, abriu a porta. Parecia
uma princesa. Cabelo penteado. Cara limpa. Ninguém via a cor da Eliane antes. Cara limpa,
mostrando a pele. Cheiro. E pra mim, a imagem era única. Tudo que estava ao redor
desaparecera, ofuscara-se. Eliane vindo, nascida, nova para uma outra vida.
Eliane chegou e me disse: - Onde é o meu lugar na mesa?
A partir deste dia começou seu trabalho na mesa e começou a trazer sua mãe. Para o
lanche, para o café, para ver o álbum, para ver sua pasta. Assumiu o amor e o ódio na
relação. Chega pelo amor de Deus, que meu coração está em frangalhos... (FREIRE, 1993, p.
165-167).
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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo investigar a presença do discurso biopolítico na legislação
mineira de 1927, evidenciando como as propostas educativas voltadas para a saúde do
indivíduo e da população aparecem no texto legal. Para tal, foi feita a análise do discurso, sob
a perspectiva de Michel Foucault, nos regulamentos da Saúde Pública, da Assistência a
Alienados de Minas Gerais, da Assistência e Proteção a Menores Abandonados e
Delinquentes, bem como nos textos direcionados exclusivamente à educação, como o
Regulamento e os Programas do Ensino Primário. Percebe-se na legislação a tentativa de
educar o indivíduo e a população por meio de normas de comportamento; propagandas contra
o uso de bebidas alcoólicas; informações sobre doenças e a profilaxia; classificação dos
indivíduos em normais e anormais; campanhas de educação sanitária e ensino dos hábitos
morais para a saúde. Desta forma, a legislação mineira de 1927 ajuda a compreender a
formação dos discursos biopolíticos na década de 1920, em Minas, permeados por relações de
poder que tentavam utilizar a educação, escolarizada ou não, como dispositivo para ajudar a
erradicar as doenças e transformar os habitantes em uma população forte, instruída e,
principalmente, apta para o trabalho. Porém, percebe-se que esses discursos biopolíticos,
pronunciados por autoridades oriundas de instituições médicas e educativas, também
possuíam efeitos de verdade ao classificar os indivíduos e apontar quais eram os espaços
adequados a eles na sociedade, o que também propiciou a produção de indivíduos
considerados doentes e anormais.

Palavras-chave: História da Educação, Legislação Mineira de 1927, Discursos Biopolíticos,
Saúde e Educação.
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ABSTRACT

This dissertation aims to investigate the presence of biopolitical discourse in Minas Gerais
Legislation of 1927, showing how educational proposals concerning the individual and the
population‟s health appear in the legal text. To this end, we analyzed, based on Michel
Foucault‟s discursive perspective, the regulations by Public Health Service, Assistance to the
Alienated of Minas Gerais, Assistance and Protection of Abandoned Children and
Delinquents, as well as texts addressing exclusively education, such as the Regulation and
Programs for Primary School. We verify in the legislation an attempt to educate the individual
and the population through behavior norms, propaganda against the use of alcoholic
beverages, and information about disease prevention, classification of individuals as normal
or abnormal, sanitary education campaigns and teaching of moral health habits. Thus, Minas
Gerais Legislation of 1927 helps us to understand the formation of biopolitical discourse in
Minas Gerais in the 1920s as permeated by power relations that tried to use education,
institutionalized or not, as a device to help eradicate disease and transform the inhabitants in a
population strong, educated and, above all, able to work. However, it is clear that these biopolitical speeches, delivered by authorities from medical and educational institutions, also had
truth-effects in classifying individuals and indicate which areas were suitable for them in
society, what led to the production of individuals considered sick and abnormal.

Keywords: History of Education, Minas Gerais Legislation of 1927, Biopolitical Discourses,
Health and Education.
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INTRODUÇÃO

Para alguns escrever um livro sempre implica
correr algum risco. Por exemplo, não
conseguir escrevê-lo. Quando se sabe de
antemão onde se quer chegar, falta a
dimensão da experiência, a que consiste
precisamente em escrever um livro correndo o
risco de não chegar ao fim.
Michel Foucault, Ditos e Escritos V: Ética,
Sexualidade, Política (2006)

Quando você assume um risco você pode
perder, quando você não assume, você sempre
perde.
Do filme Xeque-mate, de Caroline Bottaro
(2011)

Esta dissertação resulta do percurso iniciado com duas pesquisas de Iniciação
Científica (2008, 2009)1 que impulsionaram a tentativa de compreender o contexto histórico,
social e político de onde emanavam hipóteses, explicações, orientações e prescrições a
respeito da educação no final dos anos 1920. A partir desses trabalhos, percebeu-se a
abrangência do discurso higienista – aliado à moral, à eugenia ou ao patriotismo – na I
Conferência Nacional de Educação de 1927. A conclusão mais significativa foi chamar a
atenção para o cuidado com que os pesquisadores da educação brasileira devem ter em
relação às influências que tentaram configurar – não só pela educação escolarizada e suas
práticas, mas também pela educação ampliada para outros espaços – um modelo de sociedade
pautado em princípios cívicos, morais e higiênicos, considerados ausentes das características
do povo brasileiro, no sentido de se alcançar a ordem e o progresso da nação.
O propósito, agora, desta investigação de mestrado é analisar o discurso presente nas
Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais do ano de 1927, a partir da perspectiva de Michel
1

As duas pesquisas de Iniciação Científica, respectivamente intituladas A relação entre higienismo e educação
presente nas teses da I Conferência Nacional de Educação (1927) e Derivações do higienismo na educação:
pela cultura moral e unidade nacional (leitura crítica de teses da I Conferência Nacional de Educação (1927),
foram financiadas pelo CNPq e orientadas pelo Prof. Dr. Laerthe de Moraes Abreu Junior, da Universidade
Federal de São João del-Rei, MG, na área de História da Educação. Dessas duas pesquisas resultaram, entre
outros, trabalhos apresentados no IX Congresso Iberoamericano de História da Educação Latino-americana
(ABREU JUNIOR; CARVALHO, 2009) e no VII Congresso Nacional de Pesquisas em Educação (ABREU
JUNIOR; CARVALHO, 2010).
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Foucault, e verificar como os conceitos de biopoder, disciplina, racismo e guerra
desenvolvidos por ele sobre a biopolítica, fazem-se pertinentes para interpretar e compreender
as determinações e prescrições relacionadas à educação e voltadas, principalmente, para a
saúde. Para isso, o higienismo é abordado aqui como sinônimo das ações políticas ligadas à
saúde e à higiene, ou seja, faz parte do contexto da biopolítica tal como elaborada por
Foucault.
A biopolítica engloba as relações de saber e poder presentes no modo como o Estado
Liberal se encarregou tanto da saúde quanto da aquisição dos hábitos de higiene da população.
O Estado Brasileiro – e não só o Brasileiro – ao longo dos anos iniciais do século XX adotou
posturas pretensamente portadoras de saberes científicos que indicavam o modo de “viver” e
“como viver” da população. Dessa forma, o Estado possibilitou que a medicina se
institucionalizasse como um dispositivo educacional, tornando-se propagadora do saber
médico-científico nos mais diversos espaços sociais, principalmente na escola.
Há mais de vinte anos – desde a tese de Marta Chagas de Carvalho sobre higiene,
moral e trabalho na educação na década de 1920 (CARVALHO, 1998) – a produção
acadêmica sobre a presença de concepções higienistas na educação tem sido bastante
significativa. Importantes pesquisadores da História da Educação Brasileira atual, entre os
quais Gondra (2004), Magaldi (2007), Monarcha (2009), Rocha (2003) e Vago (2002), têm-se
dedicado a analisar, em suas investigações, as manifestações higienistas nas propostas
educacionais no Brasil.
No entanto, a profusão de pesquisas sobre o higienismo não ocasionou esgotamento ou
superexposição do tema; pelo contrário, desencadeou o interesse para a compreensão de como
se formaram e se consolidaram projetos e propostas para a educação brasileira, com
fundamentos higienistas e morais, conforme pode ser notado nos anais dos congressos mais
significativos sobre História da Educação2 e no Grupo de Trabalho de História da Educação
(GT2) da ANPED.
A manifestação do higienismo, como um ramo da medicina, apareceu com muita
visibilidade na sociedade européia desde o início do século XIX e logo chegou também ao
Brasil. Nos cursos de medicina em nosso país, já em 1840 eram defendidas teses pelos
médicos em seus trabalhos de conclusão do curso que propunham desde a seleção de locais e
modos para construir escolas, passando pelas medidas para a disposição das salas de aula, até
os exercícios físicos para robustecer o corpo e restabelecer a saúde do aluno (GONDRA,
2

Congresso da Sociedade Brasileira de História da Educação; Congresso Luso-Brasileiro; Congresso IberoAmericano; Congresso da ANPUH.
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2004). Já a partir do início do século XX foram propostas medidas mais efetivas para a
educação, tais como projetos e avaliações das condições sanitárias dos estabelecimentos de
ensino e exames tanto biológicos quanto psíquicos dos alunos. Nesse percurso pela educação,
os médicos, principalmente, mas não com exclusividade – pois também havia advogados,
engenheiros, intelectuais e professores no contexto –, produziram discursos que defendiam
uma pedagogia salvacionista para os males que afligiam o povo brasileiro.
Malgaldi (2007) afirma que os discursos destinados à família nos anos iniciais do
século XX defendiam a articulação entre saúde e educação:

A constituição de uma nação organizada deveria incluir (...) elementos
fundamentais que mobilizaram a atenção das elites intelectuais daquele
tempo, como a transmissão de hábitos e comportamentos junto à população,
de maneira a conformar um “corpo social saudável”. Nesse caso, era
bastante recomendável que intervenções situadas no âmbito da saúde e
educação caminhassem em estreita articulação entre si (MAGALDI, 2007, p.
20).

Também Rocha (2010) abordou as iniciativas de assistência e proteção constituídas e
postas em ação pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, como o Asilo dos Expostos, a
Roda, a contratação de amas de leite, o Berçário e o Lactário (1896-1936). O autor identificou
essas iniciativas como intervenções biopolíticas ocorridas naquela cidade, que pretendiam
evitar, principalmente, a mortalidade infantil:

[...] coube à Santa Casa, e parte de seus médicos e administradores, um
importante lugar na tarefa de organizar e disciplinar a vida da população
paulistana, incidindo sobre as diversas dimensões que estavam em pauta.
Dimensões, muitas delas, constituídas como problemas passíveis de ser
diagnosticados e sanados. Entre eles, o das crianças abandonadas (ROCHA,
2010, p. 10).

Além disso, essa instituição “atuava em diferentes frentes”: suas “iniciativas
abarcavam a área educacional, de assistência, serviços funerários, jurídicos voltados para a
população mais pobre da cidade e do interior do Estado” (ROCHA, 2010, p. 11-12). Na área
médica, a Santa Casa atuava, ainda, na formação de outros médicos da cidade e do país e na
divulgação de conhecimentos produzidos por meio de pesquisas em laboratórios.
Nessa mesma perspectiva, mas num contexto diferente, este trabalho aborda a
legislação mineira de 1927, tomando o conceito de educação num sentido amplo, não apenas
vinculado diretamente às instituições de ensino, mas também a outros ambientes sociais em
que ela esteve presente.
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Desse modo, ao utilizar um documento legal como a legislação mineira para um
estudo historiográfico é preciso considerar que a lei é uma forma de manifestação da cultura,
e que esta, por sua vez, tem ligação direta com a educação. Pode-se afirmar, a partir do
conceito de Peter Burke (2005), que a cultura é “todo complexo que inclui conhecimento,
crença, arte, moral, lei, costumes, e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como
membro da sociedade” (p. 43-48). Dessa forma, há uma interpenetração dos campos da
educação e da cultura, nos quais a escola e sua cultura escolar interferem e também são
atingidos direta e indiretamente.
A relevância de investigar fontes como a legislação mineira é defendida por Faria
Filho (1998) ao ressaltar que a prática de pesquisa com a legislação precisa “empreender um
duplo movimento que é compreender a legislação como fonte e, ao mesmo tempo, como
objeto de investigações” (p. 99). Afirma, ainda, ser “fundamental relacionar toda a prática
legislativa e os produtos da mesma, as leis, com as relações sociais mais amplas nas quais elas
estão inseridas e as quais elas contribuem para produzir” (p. 99).
Outro aspecto importante que Faria Filho destaca

Refere-se à forma como o poder judiciário historicamente vem se
relacionando com a legislação do ensino e qual a importância da prática
judiciária, seja na interpretação da lei, seja enquanto guardiã das formas de
garantia e controle da legalidade, e como tem contribuído para a produção de
uma importante interface entre o campo jurídico e o campo pedagógico no
Brasil (FARIA FILHO, 1998, p. 100).

O autor traz, ainda, algumas sugestões para possíveis pesquisas em historiografia, tais
como “a análise da retórica legislativa e sua força de conformação de um discurso sobre a
educação” (FARIA FILHO, 1998, p. 99-103).
Assim, a criação de leis não é somente o resultado de elaborações jurídicas, pois não
pode ser considerada como um processo neutro ou isolado do jogo das forças políticas
presentes nas primeiras décadas do século XX da República. Nesse contexto, as correntes
católicas, higienistas, entre outras, procuravam encontrar na legislação seu espaço de
afirmação. Portanto, a lei é uma prática ordenadora e instituidora, voltada para dirigir as
relações sociais, e tanto possui o caráter de intervenção social subjacente à produção e
realização da legislação quanto configura também, em seus diversos momentos e
movimentos, um lugar de expressão e construção de conflitos e lutas sociais (FARIA FILHO,
1998, p. 106). Dessa forma, os textos legais se constituem como fontes e indícios preciosos
para a análise de processos políticos que envolvem a educação.
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Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é selecionar as manifestações biopolíticas
nos discursos de cunho educativo na legislação mineira de 1927 e evidenciar como as
determinações e prescrições para a saúde e higiene do indivíduo e da população foram
elaboradas e veiculadas nos textos legais durante o governo de Antonio Carlos (1926-1930)
em Minas Gerais.
Esta investigação utilizou com fonte principal as Leis e Decretos do Estado de Minas
Gerais de 1927, pertencentes à Coleção de Leis e Decretos Mineiros (1847-1952)3. A fonte se
encontra impressa, encadernada e organizada em três volumes4, contém sessenta e oito (68)
leis e setecentos e quarenta e seis (746) decretos distribuídos em duas mil quinhentas e vinte
quatro (2524) páginas5.
O que também chamou atenção para a realização desta pesquisa foi a quantidade de
páginas da legislação destinadas diretamente à educação: cento e cinquenta e nove (159)
páginas do Regulamento do Ensino Primário e duzentas e sessenta e nove (269) páginas dos
Programas do Ensino. Juntas, somam quatrocentas e vinte oito (428) do total de 2524 páginas
do documento. A grande quantidade de páginas destinadas à educação também se colocou
como um indício da prioridade desse tema como uma responsabilidade do Estado mineiro
naquele período.
Para a análise, foram selecionados duas (02) leis e seis (06) regulamentos6. Os
critérios adotados para a seleção foram: verificar primeiramente os títulos de todas as leis e
decretos e conferir se eles eram destinados à educação ou se relacionavam, mesmo que
indiretamente, a ela. Em seguida, fez-se uma leitura abrangente para identificar indícios
biopolíticos no discurso legal. A partir disso, construiu-se o trabalho, destacando trechos
considerados relevantes, comentando e tecendo relações com o referencial teóricometodológico que investiga esse tema.
A composição textual da dissertação está dividida em quatro capítulos, que possuem
tamanhos diferentes devido a suas especificidades tanto em relação à temática desenvolvida
quanto às fontes utilizadas. Em algumas partes do texto, foram transcritas longas citações que,

3

A Coleção de Leis e Decretos Mineiros é composta por edições impressas e encadernadas da legislação da
Província de Minas no período de 1847 a 1888; da legislação do Governo Provisório de Minas no período de
1889 a 1891 e da legislação do Estado de Minas Gerais no período de 1892 a 1952. Ela integra o acervo
disponível para consulta do Arquivo Público Mineiro, situado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
4
O ano de 1927 foi o que teve maior produção de texto, ocupando três volumes. Nos outros anos, de 1847 a
1952, apenas 1938, 1948 e 1949 ocuparam dois volumes, e os demais, apenas um volume.
5
Das 2524 páginas do documento, as leis ocupam as primeiras 295 páginas. Os decretos e os regulamentos
ocupam 2181 páginas, reiniciando sua numeração novamente em 01. Já o índice aparece no final, ocupando 48
páginas.
6
Vide Anexo I.
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à primeira vista, podem até parecer exageradas ou mesmo repetitivas. Porém, o intuito foi
evidenciar claramente como os discursos biopolíticos foram colocados na legislação, de modo
que a repetição também é um indício da tentativa insistente do governo de persuadir a
população mineira quanto à necessidade do cumprimento das medidas legais.
Por meio da revisão de literatura de autores que pesquisam os discursos sobre a
educação, o primeiro capítulo introduz as discussões teóricas e metodológicas utilizadas na
investigação e discorre sobre o movimento educacional no Brasil e a influência de alguns
países estrangeiros na década de 1920.
Por sua vez, o segundo capítulo aborda as irrupções biopolíticas na legislação mineira
de 1927, por meio da análise do discurso presente nos regulamentos da saúde pública,
assistência a alienados e a assistência a menores abandonados e delinquentes de Minas,
ressaltando as propostas de ações, diretas e indiretas, contendo medidas educativas voltadas
para a saúde e a assistência da população.
Já o terceiro capítulo discorre sobre o contexto político-educacional no governo
Antonio Carlos (1926-1930) e analisa como os discursos para a educação com diferentes
determinações biopolíticas se apresentavam no Regulamento do Ensino Primário de 1927, por
meio dos dispositivos médico-escolares, da educação física, do aparelhamento escolar, da
assistência escolar aos alunos pobres e da educação higiênica no espaço escolar.
Finalmente, o quarto capítulo analisa como os discursos com prescrições biopolíticas
presentes nos Programas do Ensino Primário tentavam inculcar nos alunos medidas de
higiene e cuidados com a saúde, principalmente por meio do trabalho do professor.
Nas considerações finais, faz-se um esforço de síntese, com destaque aos pontos mais
significativos da relação entre a educação e a saúde para este trabalho.
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CAPÍTULO I - SUBSÍDIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA A PESQUISA

A pesquisa em educação tem sido uma importante ferramenta para o pesquisador
pensar os processos de escolarização da sociedade em diferentes momentos históricos e
compreender como esses processos fizeram da escola a principal instituição responsável pela
educação dos sujeitos na sociedade atual. Nesse contexto, destacam-se as propostas de
investigação a partir da cultura material escolar.
Para conhecer a formação da cultura material escolar é necessário realizar um trabalho
investigativo, historiográfico. A História da Educação tem usufruído bastante de pesquisas
que evidenciam as práticas escolares e seu material, mas ainda há muito a ser feito. Abreu
Junior (2005), em “Apontamentos para uma metodologia em cultura material escolar”, traz
importantes contribuições para pesquisas na área da educação, propondo quatro marcos
metodológicos para guiar as investigações nessa área, quais sejam: O paradigma indiciário, A
carta roubada, O estranhamento e O efeito madeleine, pautados em três dimensões analíticas:
a materialidade, a tecnologia e a intencionalidade aliados a duas atitudes epistemológicas:
compreensão e interpretação.
O primeiro marco, O paradigma indiciário, baseia-se no trabalho de Ginzburg (1991),
que consiste em fazer uma investigação atenta para os detalhes, para a decifração de pistas. O
investigador deve proceder como um caçador e adivinho meticuloso, reunir indícios que
ajudem a compor ou recompor a narrativa histórica, presente nos objetos utilizados nas
práticas escolares.
O segundo marco, A carta roubada, remete a um conto de Edgar Alan Poe (1978) e
propõe voltarmos também a atenção para objetos e materiais corriqueiros existentes na escola.
Na maioria das vezes, devido ao uso cotidiano, eles nos passam despercebidos, mas são fontes
fundamentais, pois as práticas escolares não se camuflam, estão sempre à vista, presentes em
uma variedade de materiais que precisam ser analisados com atenção.
O terceiro marco, O estranhamento, é retirado de outro texto de Ginzburg (2001)7 e
consiste em uma proposta que caminha lado a lado com o marco anterior, na medida em que
propõe uma atitude de distanciamento para olharmos os materiais cotidianos como se não
7

Neste caso, trata-se de um texto publicado no livro Olhos de madeira (2001). Em Estranhamento: Pré-História
de um procedimento literário, Ginzburg aborda sua experiência como estrangeiro (um italiano nos Estados
Unidos). Ao lecionar numa universidade estadunidense (UCLA), verificou que muitos aspectos de sua cultura
eram incompreensíveis aos estudantes locais. Isso o levou a pensar no estranhamento como uma atitude para ele
próprio encarar as manifestações de sua cultura italiana ao apresentá-la aos estadunidenses.
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fossem habituais, examinando-os como se estivéssemos realizando o primeiro contato com
eles. Mas, para isso, devemos nos afastar do senso comum, que nos deixa impregnados de
juízos de valores pré-estabelecidos, ou seja, devemos adotar uma atitude de despojamento ao
analisarmos os materiais.
O quarto marco, O efeito Madeleine, remonta à obra de Proust (1956). Trata-se de uma
proposta metodológica ligada, principalmente, às possibilidades que os objetos possuem de
despertar a memória. Nessa perspectiva, a memória – a partir dos objetos escolares
corriqueiros – também é um importante elemento para desencadear uma série de recordações
que ajudam a compor os cenários educativos, inclusive de épocas remotas.
Além dos quatro marcos conceituais, fazem parte da proposta metodológica de Abreu
Junior três dimensões analíticas e duas atitudes epistemológicas: a compreensão e a
interpretação.
A primeira dimensão analítica é a materialidade, que diz respeito à “sua constituição
enquanto suporte que ocupa um determinado espaço em determinado tempo”. (ABREU
JUNIOR, 2005, p. 158). A materialidade não deve se restringir apenas aos objetos, uma vez
que professor e aluno também compõem o cenário educacional por meio da fala, dos gestos e
até mesmo do silêncio que fazem parte do cotidiano escolar (ABREU JUNIOR, 2005).
A segunda dimensão analítica, a tecnologia, refere-se ao papel que os materiais
ocupam como identidades tecnológicas que buscam transmitir um conhecimento produzido
especificamente para as restritas dimensões a que foram destinados, como, por exemplo, os
livros, os cadernos, a caneta. Esses, entre outros, são objetos desenvolvidos por meio de uma
tecnologia para atender a necessidade escolar de um dado contexto histórico (ABREU
JUNIOR, 2005, p. 160).
A terceira e última dimensão, a intencionalidade, ocupa-se com a significação do
contexto analisado, pois “os materiais e seus usos na escolarização [...] têm que estar
compreendidos em seu contexto, tanto espacial quanto histórico. Não há materiais soltos, sem
gêneses e, consequentemente, sem valor social e político” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 161).
É importante destacar, ainda, as duas atitudes epistemológicas: uma é a compreensão
da presença de determinada constituição da cultura material escolar e a outra é a interpretação
dessa constituição. A compreensão e a interpretação convidam à aproximação entre o
pesquisador e seu objeto até seu envolvimento, no limite em que aquele só não se deixa
envolver totalmente pelo objeto ao retirar fios de análises e hipóteses que estão dentro das
tramas do que é pesquisado e se distancia (estranhamento) novamente para interpretar o
objeto, bem como seu contexto e a si próprio como investigador. Essas duas atitudes guiam as
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três dimensões analíticas e são fundamentais para a pesquisa no que se refere a uma
“investigação multidimensional, isto é, analisar conjuntamente seus diversos aspectos:
pedagógico, histórico, antropológico e social” – já que “é papel da história conhecer a
realidade tal como ela é e não supor como ela deveria ser para então compreendê-la e
interpretá-la” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 162).
Os Apontamentos metodológicos foram desenvolvidos pelo autor visando auxiliar a
maneira de proceder, principalmente, em investigações na área de cultura material escolar.
Para essa investigação foi utilizada a postura metodológica apontada por Abreu Junior,
tendo em vista a proposta de análise da legislação na sua dimensão educativa ampliada. Pois,
embora grande parte dos textos selecionados tenha sido elaborada para as instituições
escolares, como o Regulamento da assistência a menores abandonados e delinquentes e o
Regulamento e os Programas do Ensino Primário, a investigação também se propõe a
analisar os textos legais que cumpriam um papel educativo, sem necessariamente se dirigir às
instituições escolares, como o Regulamento de Assistência a Alienados de Minas Gerais e o
Regulamento da Saúde Pública.
Adotou-se, principalmente, a postura metodológica do Estranhamento e da Carta
roubada no tratamento da fonte, tendo em vista o cuidado de não cometer anacronismos ao
analisar indícios de outro contexto histórico, uma vez que alguns deles poderiam, hoje, ser
considerados rotineiros em nossa sociedade. E, ainda, pela necessidade de estar atento aos
indícios dispersos e, às vezes, mais singelos, presentes nos documentos, pela possibilidade de
constituírem peças-chave na compreensão da fonte.
Além das contribuições metodológicas de Abreu Junior, Michel Foucault assume
importância central no arcabouço teórico e metodológico dessa investigação, ao contribuir
para a análise do discurso da legislação, por meio dos conceitos ligados, principalmente, à
biopolítica na relação com o estatuto do saber, às relações de poder e à disciplina.
É preciso ressaltar que a legislação mineira de 1927 já foi explorada anteriormente por
outros pesquisadores com diferentes olhares8, sobretudo no que se refere ao Regulamento e
aos Programas do Ensino Primário, que são documentos que se tornaram notórios devido à
importância que lhes foi dada no contexto em que foram geridos durante o governo Antônio
Carlos em Minas Gerais (1926-1930). No entanto, as pesquisas realizadas não resultaram no
esgotamento da fonte. São muitas as possibilidades de análise que os enunciados dos
discursos presentes nos documentos legais oferecem para as pesquisas em educação.

8

Como descrito no capítulo III na página 86.
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Dessa forma, a análise do discurso presente na legislação mineira de 1927 pretende
evidenciar as normatizações e prescrições biopolíticas ligadas ao sanitarismo e ao higienismo,
destinadas à população por meio de mecanismos educativos e amparadas pela política liberal
do estado de Minas Gerais.
Discutir a utilização do referencial teórico desenvolvido por Foucault e sua possível
utilização em pesquisas em História da Educação é o objetivo central de Gondra (2005) em
Paul-Michel Foucault – Uma caixa de ferramentas para História da Educação? No texto, o
autor apresenta Foucault, bem como de suas principais produções, para demonstrar a
relevância dos conceitos do pensador francês. Gondra descreve as três fases dos trabalhos de
Foucault: a fase arqueológica, em que a preocupação é evidenciar as descontinuidades
históricas dos saberes; a fase genealógica, “voltada para o governo dos outros, isto é a
problemática do poder”; e a última fase sobre o cuidado de si, ou governo de si, que tem por
interesse “o modo como os homens se autogovernam” (GONDRA, 2005, p. 287-288).
Gondra explicita o que Foucault entendia por História no livro As palavras e as coisas:
“História” não deveria ser entendida como a coleta da sucessão dos fatos,
tais como se constituíram. Para ele, a “História” é um modo de ser
fundamental das empiricidades, aquilo a partir do que elas são afirmadas,
portanto, dispostas e repartidas para eventuais conhecimentos e para ciências
possíveis (GONDRA, 2005, p. 290).

Sobre o papel da História, Gondra cita Foucault, que afirma:
É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante
muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma
memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para
reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o trabalho e a utilização de
uma materialidade documental (livros, textos, narrações, atas, edifícios,
instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc.) que apresenta
sempre e em toda parte, em qualquer sociedade formas e permanências, quer
espontâneas, quer organizadas. O documento não é o feliz instrumento de
uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a história é
para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à massa
documental de que ela não se separa (FOUCAULT, apud GONDRA, 2005,
p. 292-293).

O autor apresenta, assim, a visão de Foucault sobre a história, sua crítica sobre a
história global, e a possibilidade de se fazer história a partir dos documentos9 disponíveis em
cada sociedade. Segundo ele, “o projeto foucaultiano de análise crítica e histórica dos
9

Numa perspectiva de “documento como monumento”, o que significa tratá-lo não como letra morta, mas algo
constituído por uma série de relações de saber e de poder, passíveis de serem investigados (FOUCAULT, 2008).
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discursos” encontrava-se numa recusa explícita das noções utilizadas pela história das ideias,
tais como: “origem, totalidade, causalidade, continuidade” (GONDRA, 2005, p. 295).
Gondra, ao apresentar os conceitos e metodologias foucaultianos, confirma a viabilidade
dessa postura teórico-metodológica para investigações em História da Educação.
Foucault, em seu texto Sobre a Arqueologia das Ciências. Resposta ao Círculo de
Epistemologia, de 1968, discute a relação entre o estatuto das ciências e os saberes. A
finalidade do texto é refletir sobre como se constituíram historicamente as ciências e os
saberes. Os principais conceitos presentes são: descontinuidade, ruptura, formação discursiva
e análise do discurso.
Em relação à História, para demonstrar como ela foi constituída, Foucault afirma que
por décadas os historiadores voltaram à atenção para os longos períodos, como se “eles
buscassem esclarecer os equilíbrios estáveis e difíceis de romper”. Porém houve uma
mudança na forma de fazer história, deixando de olhar apenas as grandes unidades e os
acontecimentos contínuos para os acontecimentos descontínuos. Dessa forma:
As disciplinas que se chamam história das ideias, das ciências, da filosofia,
do pensamento, também da literatura [...] disciplinas que, apesar de seus
títulos escapam em grande parte do trabalho do historiador e a seus métodos,
a atenção deslocou-se, ao contrário das vastas unidades formando “época”
ou “século” para os fenômenos de ruptura. Sob as grandes continuidades do
pensamento, sob as manifestações maciças e homogêneas da razão, sob a
evolução tenaz de uma ciência obstinando-se para existir e aperfeiçoar desde
o começo, procura-se atualmente detectar a incidência das interrupções
(FOUCAULT, 2008, p. 84).

Para Foucault a grande “mutação” que “caracteriza nossa época” foi a transformação
no modo de lidar com a descontinuidade, que deixou de ser aquilo que o discurso do
historiador tentava encobrir para figurar como o objeto que valida sua análise (FOUCAULT,
2008, p. 84). Percebe-se, nas produções de Foucault, como sua metodologia possibilita uma
reflexão crítica acerca dos documentos, instruindo a não tomá-los como verdades absolutas,
mas, sim, como produtos de seu tempo, influenciados por questões políticas, econômicas e
sociais em que estão inseridos. Assim, Foucault propõe a análise do discurso, que consiste em
acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, na
pontualidade que ele aparece e na dispersão temporal que lhe permite ser
repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até em seus menores
traços, enterrado, bem longe de qualquer olhar, na poeira dos livros. Não é
preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo
no jogo da instância próprio a cada um (FOUCAULT, 2008, p. 91).
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O ponto fundamental dessa consideração diz respeito a não buscar uma “origem”, mas,
sim, tratar o discurso “no jogo de instância próprio de cada um”; ou seja, compreender o
discurso a partir das condições em que foi gerado; saber quem o preferiu; quais instituições
ele representa; em que momento; de que forma; quais os enunciados presentes. Dessa forma,
poderá ser possível realizar a análise do discurso. Outra questão importante para Foucault, e
que está relacionada à formação discursiva, são os enunciados que devem ser tratados em suas
“irrupções históricas”. Na perspectiva foucaultiana, os enunciados são códigos linguísticos,
presentes em qualquer língua, que existem a priori ao indivíduo. Ou seja, ao nascer o homem
já se encontra imerso em uma organização social repleta de enunciados, os quais ele precisará
aprender para se relacionar com o meio em que vive. Para Foucault, durante determinado
período, enunciados podem desaparecer, permanecer inalterados, sofrer modificações e até
mesmo propiciar o surgimento de novos enunciados. Por isso:
Na análise do discurso [...] trata-se de apreender o enunciado em sua
estreiteza e na singularidade de seu acontecimento; de determinar as
condições de sua existência, de fixar de maneira mais justas seu limite, de
estabelecer suas correlações com outros enunciados aos quais ele pode estar
ligado, de mostrar que outras formas de enunciação ele excluiu
(FOUCAULT, 2008, p. 93).

O autor questiona, a partir das relações dos enunciados, o modo como os
conhecimentos adquiriram estatuto de ciência e produziram efeitos de verdade, por meio das
relações de poder presentes nas sociedades. É dessa forma que Foucault contribui com seu
referencial teórico-metodológico também para as pesquisas em História da Educação ao
oferecer possibilidades para que se façam análises dos discursos próprios da educação, como
também daqueles que se relacionam a ela. Assim, é possível investigar a presença de
enunciados que produzem efeitos de verdade nos textos que compõem o universo
educacional, tanto nos textos legais como nos textos de prescrições didático-pedagógicas,
destinados às práticas escolares. Esse foi o motivo pelo qual seus conceitos foram escolhidos
para serem trabalhados na investigação da legislação educacional mineira de 1927, por se
tratar de um documento que porta discursos com medidas regulamentares legais voltadas
tanto para o indivíduo quanto para a população.
Nesse sentido, os conceitos de biopolítica e disciplina, elaborados por Foucault no
livro Em defesa da sociedade (1999), também se fazem pertinentes para esta pesquisa que
parte da premissa de que a legislação é um documento com fins biopolíticos. A fonte pode,
então, ser encarada com uma moeda de duas faces que constituem o mesmo objeto e, por isso
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mesmo, são inseparáveis. De um lado, ela mostra a disciplina, com todos os seus dispositivos
minuciosos de norma, vigilância e controle hierárquico do indivíduo. Do outro lado, expõe os
dispositivos globais, compreendendo as normas e regulamentações para o múltiplo, a
população.
Seria possível separar as duas faces de uma mesma moeda? É claro que não. Por isso,
teve-se a pretensão de voltar o olhar para o lado que apresenta a multiplicidade, mas sem
ignorar a existência do outro lado, o da disciplina com sua presença constante nas
manifestações biopolíticas. Isso não significa que ela seja menos importante, ou inferior;
muito pelo contrário, sem a disciplina não faria sentido elaborar normas e regulamentos,
justamente porque é a disciplina que faz com que estes funcionem nas instituições sociais.
Mesmo assim, o objetivo foi demonstrar que as elaborações que deveriam ser aplicadas por
meio de medidas disciplinares tinham a intenção de atingir o múltiplo, a população. Por isso,
a ênfase da pesquisa foi analisar os dispositivos expressos nas determinações para a
população, mesmo que ao demonstrá-los sejam evidenciados também os dispositivos
disciplinares incumbidos de fazê-los funcionar.
Em relação à biopolítica Foucault afirma que
[...] suas áreas intervenção de saber e de poder ao mesmo tempo: é da
natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas diversas, dos efeitos
do meio, é disso tudo que a biopolítica vai extrair seu saber e definir o
campo de intervenção de seu poder. [...] A biopolítica lida com a população,
e a população como problema político, como problema a um só tempo
científico e político, como problema biológico e como problema de poder
(FOUCAULT, 1999, p. 292-293).

Foucault considera que, no século XIX, houve uma ação do poder sobre o homem
enquanto ser vivo. Nesse caso, a biopolítica se insere no âmbito das “ações positivas de
poder”, por abranger aquelas voltadas para “fazer viver” e “como viver” do corpo “múltiplo”,
que é a população; por isso, ações dos mecanismos do biopoder (FOUCAULT, 1999).
Embora tenha antecedido os mecanismos regulamentadores do Estado (biopolítica), o
poder disciplinar, que tem como objeto o corpo individual, também está presente. Esses “dois
conjuntos de mecanismos, um disciplinar e outro regulamentador de poder, os mecanismos
disciplinares do corpo e os mecanismos regulamentares da população, são articulados um com
o outro” (FOUCAULT, 1999, p. 299).
Ao tomar como exemplo a cidade operária no século XIX, Foucault afirma que é
possível encontrar mecanismos disciplinares que incidem sobre o corpo, e mecanismos
regulamentares que incidem sobre população, como, por exemplo:
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Sistemas de seguro-saúde ou de seguro velhice; regras de higiene que
garantem a longevidade ótima da população; pressões que a própria
organização da cidade exerce sobre a sexualidade, portanto sobre a
procriação; as pressões que se exercem sobre a higiene das famílias; os
cuidados dispensados às crianças; a escolaridade, etc. Logo, vocês têm
mecanismos disciplinares e mecanismos reguladores (FOUCAULT, 1999, p.
300).

Uma das mais fortes incidências do mecanismo disciplinar e regulador nas relações do
biopoder se dá na esfera da sexualidade. Foucault aponta a sexualidade como um campo de
importância capital no século XIX, por ter recebido uma extrema valorização médica e ocupar
o lugar entre o indivíduo e a população:
[...] de um lado, a sexualidade, enquanto comportamento exatamente
corporal, depende de um controle disciplinar, individualizante, em forma de
vigilância permanente [...], por outro lado, a sexualidade se insere e adquire
efeito, por seus efeitos procriadores, em processos biológicos amplos que
concernem não mais ao corpo do indivíduo mas a esse elemento, a essa
unidade múltipla constituída pela população. A sexualidade está na
encruzilhada do corpo e da população. Portanto ela depende da disciplina,
mas depende também da regulamentação (FOUCAULT, 1999, p. 300).

Ao apontar a valorização médica da sexualidade, Foucault descreve a teoria da
degenerescência10, na qual o “saber técnico como o da medicina, ou melhor, o conjunto
constituído entre medicina e higiene” vai estabelecer influências científicas sobre os processos
biológicos e orgânicos. “A medicina é um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o
corpo e a população”; portanto, tem “efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores”
(FOUCAULT, 1999, p. 301-302).
Foucault descreve ainda que o elemento que circula entre o disciplinar e o
regulamentador é a norma. “A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer
disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar”. Seu funcionamento resulta na
sociedade de normalização (FOUCAULT, 1999, p. 302).
Segundo Foucault, o poder se incumbiu tanto do corpo quanto da vida. Nessa
perspectiva, o biopoder tem o objetivo principal de fazer viver. Ele questiona: como é
possível um poder que está em função da vida exercer o poder da morte? Sua resposta é: por
meio do racismo, ou seja,
10

“Teoria elaborada na França, em meados do século XIX, (por) alienistas [...]. Essa teoria da degenerescência,
fundamentada no princípio da transmissibilidade da tara chamada “hereditária”, foi o núcleo do saber médico
sobre a loucura e a anormalidade na segunda metade do século XIX. Muito cedo adotada pela medicina legal, ela
teve efeitos consideráveis sobre as doutrinas e as práticas eugênicas e não deixou de influenciar toda uma
literatura, toda uma criminologia e toda uma antropologia” (FOUCAULT, 1999, p. 301).
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O meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder se
incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No
contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção
das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e
de outras ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de
fragmentar esse campo do biológico que o poder se incumbiu; uma maneira
de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. [...] a
primeira função do racismo será fragmentar, fazer censuras no interior desse
contínuo biológico a que se dirige o biopoder (FOUCAULT, 1999, p. 304).

As elaborações de Foucault sobre o racismo se inserem no contexto da eugenia, teoria
biológica divulgada por cientistas e intelectuais em meados do século XIX na Europa e
Estados Unidos, a partir das elaborações de Francis Galton. Segundo Aguiar:

Em meados do século XIX o conceito de degeneração encontrou uma
antítese otimista: a eugenia. A palavra eugenia tem origem no termo grego
eugen-s, que significa “bem nascido”, e foi criada pelo cientista, geógrafo e
estatístico britânico, Francis Galton (1822-1911), para designar uma teoria
científica que associa as aptidões humanas a fatores hereditários e propõe a
administração racional e sistematizada da reprodução humana acreditando
que, assim, esta poderia ser melhorada, aprimorada (AGUIAR, 2009, p. 30).

A eugenia possuía duas vertentes: a eugenia negativa, que consistia em impedir que os
indivíduos considerados inaptos se reproduzissem; e a eugenia positiva, que consistia em
apoiar e incentivar os indivíduos considerados aptos e saudáveis a se reproduzirem. As
práticas ligadas à eugenia negativa resultaram em certos estados de países como da América
do Norte, no impedimento de nascimentos e na esterilização de indivíduos considerados
inaptos do ponto de vista mental, físico ou moral. Já a eugenia positiva norteou suas práticas
principalmente por meio da educação higiênica, orientando, principalmente, os casamentos
que seriam permitidos pelas constituições físicas e biológicas dos cônjuges; os cuidados com
as crianças recém nascidas, bem como a alimentação adequada; os cuidados com as doenças,
principalmente as venéreas, que os médicos acreditavam que fossem as responsáveis pelo
nascimento de crianças mal constituídas. Aguiar afirma, ainda, que:

A instabilidade da ordem social vigente e as incertezas quanto aos benefícios
da modernidade geraram um cenário propício para o desenvolvimento de um
novo movimento científico. A metáfora evolucionista que acompanhou a
primeira metade do século XIX, aos poucos, dá lugar a uma nova metáfora, a
da “degeneração”. As doenças comuns aos pobres, como a tuberculose,
sífilis, alcoolismo e doenças mentais, passavam a ser associadas a
características hereditárias, o que despertou na sociedade um medo
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generalizado de que estes indivíduos enfermos se reproduzissem expandindo
seus males (AGUIAR, 2009, p. 31).

Foi a partir desse contexto das relações de poder na medicina social que Foucault
descreve o funcionamento do racismo de estado:

[...] o racismo vai permitir estabelecer, entre minha vida e a morte do outro
[...] uma relação do tipo biológico: quanto mais pessoas inferiores tenderem
a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos
degenerados haverá em relação à espécie, mais eu – não enquanto indivíduo,
mas enquanto espécie. [...] E, se esse mecanismo pode atuar é porque os
inimigos que se trata de suprimir não são adversários no sentido político do
termo; são os perigos, externos ou internos, em relação à população e para a
população. [...] o racismo é ligado ao funcionamento de um estado que é
obrigado a utilizar a raça, a eliminação das raças e a purificação da raça para
exercer seu poder soberano. A raça, o racismo é a condição de aceitabilidade
de tirar a vida numa sociedade de normalização (FOUCAULT, 1999, p. 304309).

Em relação ao ato de tirar a vida numa sociedade de normalização pautada no racismo,
Foucault expõe que:
Por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também
tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de
multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte
política, a exclusão, a rejeição, etc. (FOUCAULT, 1999, p. 306).

Para Foucault, foi no século XIX que se estabeleceu um vínculo entre a teoria
biológica, isto é, o evolucionismo, e o discurso do poder. Dessa forma, o evolucionismo
Tornou-se, com toda naturalidade, em alguns anos do século XIX, não
simplesmente uma maneira de transcrever em termos biológicos o discurso
político, não simplesmente uma maneira de ocultar um discurso político sob
uma vestimenta científica, mas realmente uma maneira de pensar as relações
de colonização, a necessidade das guerras, a criminalidade, os fenômenos da
loucura e da doença mental, a história das sociedades com suas diferentes
classes, etc. Em outras palavras, cada vez que houve enfrentamento,
condenação à morte, luta, risco de morte, foi na forma do evolucionismo que
se foi forçado, literalmente, a pensá-los (FOUCAULT, 1999, p. 307).

Assim, em defesa da sociedade, o Estado deveria “garantir a integridade social,
circunscrevendo, num outro espaço, propriamente associal”, como as instituições médicas e
judiciárias, “o delinquente, o louco, o degenerado, enfim, o anormal”, porque esses indivíduos
corrompiam “o patrimônio físico, biológico” e representavam uma “ameaça para o progresso
moral e intelectual da sociedade” (FARHI NETO, 2010, p. 65-67).
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Para compreender o alcance social e individual das medidas biopolíticas se faz
necessário, também, inseri-las no contexto que, segundo as elaborações de Foucault,
propiciou suas manifestações: “a razão de Estado”, como uma “arte de governar” que permite
descobrir “como fazer com que a ordem e a paz reinem no seio da república”. Ela é entendida
como a ruptura da forma de governo imperial, daí a necessidade de que os Estados lutassem
“uns contra os outros pela sua sobrevivência”. Essas ideias sobre as formas de governar estão
presentes nos séculos XVI e XVII, quando “o Estado é pensado como um conjunto de forças e
vantagens que podem aumentar ou debilitar de acordo com as políticas seguidas pelo
governo”. Assim, “a razão de estado tomou forma em dois grandes saberes ou tecnologias
políticas: uma tecnologia diplomático-militar (busca de alianças, fortalecimento do exército) e
a „polícia‟11 (os meios necessários para fortalecer o Estado desde o interior)” (CASTRO,
2009, p. 378-379).
Os Estados deveriam ser organizados de modo que quatro magistrados, secundários ao
rei, fossem encarregados, respectivamente, “um da justiça, outro pelo do exército, outro dos
impostos e das finanças, e outro da polícia”. A polícia deveria ser a responsável por “inculcar
a modéstia, a caridade, a fidelidade, a assiduidade, a cooperação amical e a honestidade”.
Além disso, seria proposto que se criassem em cada província “conselhos encarregados de
manter a ordem pública (dois encarregados das pessoas e dois dos bens). “O primeiro
conselho encarregado das pessoas se ocuparia da educação, dos costumes, das profissões; o
segundo, dos pobres, das viúvas, dos desempregados e também da saúde pública, dos
acidentes e das inundações e etc”. Já os conselhos dos bens, um deveria se dedicar as
“mercadorias e aos produtos manufaturados; o outro, ao território e ao espaço (propriedades
heranças, estradas, rios, edifícios públicos” (CASTRO, 2009, p. 380).
Como se vê, a polícia englobaria tudo, “as relações entre os homens, e suas relações
com as coisas”, pois o “objetivo da polícia é a vida”. Desse modo, “a razão de Estado e a
polícia se inscrevem no processo de formação da biopolítica”. A polícia teria, assim, a
finalidade de “desenvolver aqueles elementos constitutivos da vida dos indivíduos” de modo
tal que contribuíssem “para aumentar a potência do Estado”. Nesse mesmo momento, os
demógrafos estavam descobrindo a noção de população, que, juntamente com as elaborações
dos tratadistas dos séculos XVI e XVII, influenciaram “o pessoal político e administrativo dos
países europeus do final do século XVII e início do século XIX” (CASTRO, 2009, p. 380381).

11

É importante esclarecer que o conceito de polícia nesse século é bem diferente do contemporâneo.
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O processo político delineado pela “razão de estado” resultou no “Estado
governamentalizado”, que se caracteriza “por ter como objeto a população, e não o território;
governa através dos saberes (economia, medicina, psiquiatria, por exemplo); articula-se em
torno

dos

dispositivos

de

segurança”.

Desse

modo,

“a

formação

do

Estado

governamentalizado coincide com a formação da biopolítica, com a racionalização dos
fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos como „população‟”. Portanto, “a
racionalização desses problemas da vida é um processo que se inscreve no marco da
racionalidade política do liberalismo” (CASTRO, 2009, p. 243).
O liberalismo deve ser entendido como “um princípio e um método de racionalização
do exercício de governo” e que se sustenta em duas bases: a primeira “consiste na aplicação
do princípio de máxima economia: os maiores resultados ao menor custo”. A segunda ter por
especificidade “sustentar que o governo, a ação de governar a conduta dos indivíduos a partir
do Estado, não pode ser um fim em si mesmo” (CASTRO, 2009, p. 243).
Pode-se notar, pelas tantas transcrições, que a análise do discurso presente na
legislação – mesmo que especificamente educacional e ainda recortada no contexto do estado
de Minas Gerais em 1927 – a partir das relações estabelecidas por Foucault entre mecanismos
disciplinares do corpo, regulamentares da população, normalização, corpo, sexualidade,
degenerescência, racismo, entre outras, é pertinente a esse trabalho.
Há, no contexto brasileiro da época – assim como no mineiro, objeto deste trabalho –,
a produção de uma série de dispositivos e de práticas para qualificar a população e o
indivíduo brasileiros. Entre esses dispositivos, destacam-se os discursos propostos para a
educação, que na década de 1920 estão em grande ascendência, tocando nos temas cruciais
que vão direcionar o caminho da biopolítica brasileira: a questão da higiene, da moral, da
melhoria da raça, entre outros se combinam – como também muitas vezes se embatem – em
vários dispositivos, dentre os quais a legislação mineira de 1927.
Dessa forma, as contribuições de Abreu Junior para a postura metodológica são
fundamentais, pois a familiaridade com os enunciados presentes nesse documento podem
impedir a atitude de “estranhamento” da fonte. Da mesma forma, as elaborações teóricas
metodológicas de Foucault são imprescindíveis, auxiliando para que a análise do trabalho não
se traduza em mera descrição dos documentos, mas que também tente ser crítica quanto aos
indícios de discursos biopolíticos dispersos nos três volumes da legislação de 1927, que se
colocam como uma “carta roubada” que está sempre à vista, à espera de um olhar atento.
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1.1 - CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO E EDUCACIONAL DO BRASIL NOS ANOS
DE 1920

A década de 1920 no Brasil foi um período de instabilidade institucional. Três
presidentes estiveram no poder e se caracterizaram pela tentativa de acomodar a
governabilidade diante das turbulências políticas: Epitácio Pessoa (1919-1922), Artur
Bernardes (1922-1926) e Washington Luís (1926-1930) (LUSTOSA, 1989). Aconteceram
muitos eventos políticos e culturais significativos. Entre outros: em 1922, a comemoração do
centenário da independência com a realização da Exposição Internacional no Rio de Janeiro; a
Semana de Arte Moderna em São Paulo; o levante do Forte Copacabana; a criação do Centro
Dom Vital de tendência católica conservadora (HORTA, 1994). Em 1923, Roquette Pinto
fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (hoje, Rádio MEC). Em 1924, foi criada a
Associação Brasileira de Educação, entidade que procurou desenvolver um papel social bem
mais amplo do que atuar só na educação (CARVALHO, 1998). A Coluna Prestes, com mil e
seiscentos homens, percorreu dezenas de milhares de quilômetros pelo Brasil por três anos
(RIBEIRO, 1986). Em 1925, foi decretada a Reforma Rocha Vaz por parte do governo
federal, mas cujo alcance, limitado ao ensino secundário, teve efeito inócuo na educação do
país (HORTA, 1994). No entanto, educadores de diferentes estirpes promoveram reformas
nas legislações educacionais de seus estados nessa década, que ficaram conhecidas pelos
nomes de seus executores: Reforma Sampaio Dória, em São Paulo (1920); Reforma Lourenço
Filho, no Ceará (1922); Reforma Carneiro Leão, no Distrito Federal (1922); Reforma José
Augusto, no Rio Grande do Norte (1925); Reforma Lysímaco da Costa, no Paraná (1927);
Reforma Francisco Campos, em Minas Gerais (1927); Reforma Carneiro Leão, em
Pernambuco (1928); Reforma Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1928); e Reforma
Anísio Teixeira, na Bahia (1928) (FREITAS e BICCAS, 2009, p. 16). E já no final da década,
a crise internacional do capitalismo interferiu de modo contundente na economia brasileira,
agravando a crise política em torno das eleições presidenciais, culminando com o golpe que
instalou Vargas no poder.
É nesse contexto social/cultural/político/econômico amplo e diversificado que vão se
configurar as influências científicas, morais e cívicas para a intervenção no campo
educacional. Embora as relações nessa trama sejam tão complexas a ponto de dificilmente
poderem ser isoladas, nos pontos de identificação dessas influências, sem dúvida a medicina
tem seu papel relevante.
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O discurso pedagógico de natureza médica, surgido em meados do século XIX,
orientou direta ou indiretamente planos para a educação nacional na primeira metade do
século XX. Os conceitos envolvidos nos discursos médico-pedagógico se sustentaram pelo
crivo da ciência e pelos efeitos sociais que a sedução da cientificidade garantia. O objetivo
maior da intervenção da medicina na educação era formar uma mentalidade de cultivo de
maneiras civilizadas inculcadas por um cuidadoso processo que abrangesse não só a
escolarização como também a orientação de outras práticas e costumes da vida social. Isso
significava incluir no espectro do alcance das medidas fundamentadas pelo discurso médicopedagógico desde os cuidados com a higiene corporal, às vestimentas mais adequadas ao
clima e até indicações para construções arquitetônicas, com o tamanho apropriado das salas e
a posição das janelas (GONDRA, 2004). A responsabilidade pela implantação dessas
medidas, a partir do cultivo de certa mentalidade social voltada para a saúde e a higiene estava
em grande parte depositada na classe médica. A medicina era considerada a verdadeira
portadora do saber científico, que poderia redirecionar hábitos e influenciar as práticas sociais
– dentre elas a escolarização – pela força persuasiva da argumentação científica inerente ao
discurso médico.
O trabalho de Marta Chagas de Carvalho foi pioneiro em apontar a presença do
higienismo na formação de um projeto educacional para a nascente república. Ao trabalhar
com os arquivos da Associação Brasileira de Educação (ABE) do período de 1924 a 1931,
Carvalho mostra que o discurso cívico e profilático da ABE erigiu a questão sanitária como
metáfora da situação nacional, entendendo a ação educacional como obra de saneamento dos
males que afligiam o povo brasileiro. Dessa forma, o brasileiro era visto como um ser
indolente e doente, necessitado de uma atuação higiênica por parte da elite para debelar seus
males (CARVALHO, 1998, p. 145). Desde esse trabalho, o tema do higienismo está presente
na produção de vários autores com pesquisas diversificadas e relevantes no campo da
historiografia da educação.
Em outro texto, a mesma autora destaca a campanha educacional pela saúde, moral e
trabalho, que compunham o trinômio sobre o qual deveria se assentar a “educação do povo”
(CARVALHO, 2006). Essa campanha defendia o ponto de vista de que hábitos saudáveis
moralizavam, que uma vida virtuosa era saudável, que moralidade e saúde eram condições e
decorrência de hábitos de trabalho, e que uma vida laboriosa era essencialmente moral e
saudável. Dessa forma, caberia ao professor “guiar a liberdade” do aluno de modo a garantir o
“máximo de frutos” obtidos com um mínimo de tempo e, ainda, evitando desperdícios. Regrar
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a liberdade e coibir a paixão eram práticas sutis de ajustar “os homens a novas condições e
valores de vida-eficácia e disciplina” (CARVALHO, 2006, p. 306-307).
Gondra também analisa a intervenção médico-higienista na educação. A escola deveria
se ocupar da formação física, moral e intelectual das crianças e jovens por meio de numerosas
práticas, indicadoras da extensão da intervenção imaginada pelos homens da ciência médica
(GONDRA, 2004, p. 122). Ainda em outro trabalho, Gondra (2000) tematiza relações entre
medicina, educação e sociedade e reflete sobre o processo de constituição da ordem médica
no Brasil, apontando as características da razão médica, sua institucionalização, seus agentes e
a produção discursiva voltada para o objeto educacional.
Já Vago (2002) expõe principalmente a forma com que a república brasileira tratou a
educação dos corpos na escola. O livro, derivado de sua tese de doutorado, Cultura escolar,
cultivo de corpos: Educação Physica e Gymnastica como práticas constitutivas dos corpos de
crianças no ensino público primário de Belo Horizonte (1906-1920), problematiza o
movimento de afirmação de uma nova cultura escolar em Belo Horizonte nas duas primeiras
décadas do século XX. Depositou-se na escola a esperança de realizar uma “revolução dos
costumes” nas crianças, especialmente da população pobre, procurando ao mesmo tempo
destruir seus hábitos de procedência e implantar-lhes maneiras consideradas civilizadas. O
texto trata ainda do investimento feito na época sobre o corpo das crianças, no âmbito da
escola.

1.2 - A RELAÇÃO ENTRE O BRASIL E O ESTRANGEIRO NOS PROJETOS
EDUCACIONAIS

Para a compreensão arqueológica12 de como se formou o pensamento que contribuiu
para a biopolítica na década de 1920, há diversos documentos da época que podem ilustrar as
parcerias e os embates sociais ligados à educação. Dentre eles, destacam-se aqueles
produzidos a partir da Associação Brasileira de Educação (ABE) em suas conferências
nacionais.
As conferências nacionais de educação começaram a ser realizadas no ano de 1927
pela ABE, entidade criada em 1924 por um grupo de intelectuais, políticos, médicos,
12

Arqueológica no sentido usado por Foucault, qual seja, a da formação e descontinuidades na produção de
saberes em uma determinada época.

34

professores, advogados, entre outros, interessados em intervir nos rumos da política
educacional no Brasil.
A ABE foi a responsável por realizar, dentre outros eventos, os XI encontros nacionais
de educação, ocorridos entre 1927 e 1954, nomeados, ora por conferência, ora por congresso
de educação (OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 12).
Na década de 1920, foram realizadas três conferências: a primeira em Curitiba, PR,
(1927); a segunda em Belo Horizonte, MG (1928); e a terceira, em São Paulo, SP (1929)
(OLIVEIRA E SILVA, 2004). Essas conferências reuniam pessoas ligadas diretamente à
educação, como professores, diretores, supervisores e alunos das escolas normais do país;
bem como pessoas advindas das mais diferentes áreas, sejam da medicina, da psicologia, da
psiquiatria, do direito, da engenharia, da política; além de intelectuais e senhoras diletantes
pertencentes à elite brasileira. Os encontros tinham por função expor variados assuntos
ligados à educação, dentre eles: discutir os problemas no ensino, compartilhar experiências
bem sucedidas e principalmente, defender as propostas e projetos considerados, pelos
conferencistas, de fundamental importância para que a educação – tomada como um
dispositivo de transformação na sociedade – fosse capaz de contribuir para o progresso do
país.
Os projetos educacionais dos políticos e intelectuais brasileiros se pautavam,
principalmente, pela inspiração em modelos implantados na Europa e nos Estados Unidos13.
Esses modelos influenciavam as propostas de outros governos, marcadas pelo saber científico
em voga no final do século XIX e primeira metade do século XX. Preocupando-se com as
“formas de viver” e “como viver das populações”, sobretudo com questões ligadas à saúde
pública e à higiene, o saber científico voltava-se ainda para o desenvolvimento da tecnologia
industrial, criando máquinas para serem utilizadas nas fábricas, aumentando a produção e,
com isso, o poder econômico.
No Brasil, seguir um plano de desenvolvimento não era tarefa fácil, pois o país
enfrentava grandes problemas sociais: crescimento desorganizado das cidades; falta de infraestrutura; altas taxas de mortalidade infantil; vários tipos de epidemias, como cólera, febre
amarela, entre outras, que – agravadas pelo clima tropical do país – atingiam duramente a
população. Havia ainda problemas de saúde de ordem endêmica, por se tratar de doenças
13

O que não significa afirmar que tais projetos eram influenciados somente pela Europa e Estados Unidos, como
se fossem ideias transportadas homogeneamente. Há trabalhos recentes sobre a História da Educação na América
Latina que apontam o diálogo entre intelectuais brasileiros com os de outros países latino-americanos (cf. Vidal e
Ascolani (2009); Streck (2010); Gondra e Silva (2011)). Porém, na análise sobre a relação entre educação e o
higienismo, aparecem constantemente nos discursos referências à Europa e aos Estados Unidos.
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recorrentes e, às vezes crônicas, que geravam debilidade física nos indivíduos, além de altos
custos para os cofres públicos.
Desde o final do século XIX, tornou-se uma prática no Brasil enviar políticos e
professores ao exterior para que registrassem as iniciativas educacionais e se aperfeiçoassem
para que, ao retornar ao país, pudessem colaborar tanto na formulação de projetos
educacionais quanto na aplicação de novos métodos de ensino que deveriam ser adaptados às
condições do país. Alguns autores da História da Educação abordam essas viagens com fins
pedagógicos como forma de comparar as iniciativas educacionais empreendidas nos países
estrangeiros com aquelas existentes nos países de origem dos viajantes, como é possível
observar no livro Viagens Pedagógicas (MIGNOT; GONDRA, 2007).
Gondra (2007), ao discorrer sobre a viagem realizada por um professor da Escola
Normal da Corte nos anos de 1880 à Europa, sob a incumbência do Ministro dos Negócios do
Império, afirma que seu objetivo era “colher as melhores informações sobre os jardins de
infância” e que “comunicasse os resultados das observações e estudos a respeito das escolas
normais” (p. 70). Em relação às escolas normais da França, o professor, que também era
bacharel, afirmou que elas “estavam passando por uma recente reforma” (de 09 de 1879), “o
que lhe impedia de ver claramente seus efeitos”, mas, mesmo assim, demonstrava o desejo de
ver o “modelo de formação docente” “implantado no Brasil” (p. 72). As observações e
registros se deram na França, Áustria e Alemanha. O professor buscava fazer uma descrição
minuciosa e comparar as ações educacionais desses países com aquelas já implantadas no
Brasil, ressaltando o que poderia ser modificado. Segundo Gondra, a viagem se coloca como
um “dispositivo que funciona para legitimar um determinado modelo de formação” (p. 88).
Em outro texto do mesmo livro, Mignot (2007) aborda a viagem de estudos que a
professora primária Antonia Ribeiro de Castro Lopes realizou à Europa em 1930, no Instituto
Jean-Jacques Rousseau. Segundo Mignot, “com a viagem à Europa” a professora havia se
tornado “uma referência para os professores, pois era vista como profunda conhecedora das
mais inovadoras e avançadas experiências pedagógicas que se desenvolviam em todo o
mundo” (p. 270). Os conhecimentos adquiridos pela professora eram disseminados em seus
livros, palestras, conferências e periódicos.
Dessa forma, ao analisar os discursos produzidos por políticos, professores e
intelectuais brasileiros, percebe-se que eles se apresentavam na forma de propostas de
intervenções nos espaços sociais, utilizando como um dos argumentos a comparação feita,
principalmente, acerca das condições de desenvolvimento e progresso dos países europeus em
relação a seus países de procedência.
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No Brasil, por exemplo, essa comparação resultava, na maior parte das vezes, em
discursos que engrandeciam as ações realizadas nos países europeus e nos Estados Unidos,
considerados avançados, e, em contra partida, apontavam nosso país como atrasado,
incivilizado e, portanto, necessitado de se adaptar aos modelos estrangeiros.
Esse discurso está presente em enunciados de Lourenço Filho, psicólogo e intelectual
que participou ativamente nas discussões sobre educação no Brasil e produziu livros e
cartilhas direcionados ao ensino primário na década de 1920. Alguns deles continuaram a ser
editados até 1995 (BERTOLETTI, 2006). Lourenço Filho, em uma de suas manifestações
públicas ligada à educação, assumia a responsabilidade de relatar a tese sobre a Unificação do
Ensino Normal, defendida na II Conferência Nacional de Educação, ocorrida em Belo
Horizonte em 1928. Em seu discurso, Lourenço Filho afirmou que fazia suas as palavras de
Afrânio Peixoto ao tratar da Reforma da Constituição em 1925, na Câmara dos Deputados:
O nosso ideal é ter uma escola única, disseminada, profusa, unida em série,
de formação dos mesmos brasileiros, educados e cultos, e não como agora,
dispersos pela alma e pela capacidade, isolados nos seus confinamentos
regionais, nortistas e gaúchos, litorâneos e sertanejos, nordestinos e sulistas.
Brasil que se desagrega, porque a educação fundamental não pode fazer
brasileiros, mas cidadãos de pequenas pátrias provincianas. Se o Brasil não
se pode desinteressar da formação dos brasileiros, cumpre que a União
oriente e dirija espiritualmente a educação fundamental. Assim fazem os
maiores países do mundo, a Inglaterra, a França, a Alemanha (OLIVEIRA
E SILVA, 2004, p. 140).

Lourenço Filho se vale do discurso do médico e professor Afrânio Peixoto, outro
intelectual respeitável nesse contexto brasileiro, para reforçar sua retórica sobre a urgência de
reformas nos setores educacionais visando à melhoria social. Para isso, apoia-se no
diagnóstico de inferioridade do país em relação ao desenvolvimento dos países europeus.
Segundo Monarcha (2009),

[...] a geração de 1920 também conferiu visibilidade à tensão dialética entre
localismo e cosmopolitismo internacional. Característico do processo
cultural brasileiro esse fenômeno foi nomeado de “imitação de ideias
estrangeiras” ou “importação de ideias”, motes condenatórios do vezo
imitativo nacional (p. 70).

A afirmação de Monarcha também pode ser confirmada em outro discurso, proferido
por Bernadino de Souza, advogado e político mineiro que ocupou vários cargos públicos
ligados à educação em Minas. Ao falar em nome de todos os participantes da II Conferência
Nacional de Educação, em 1928, ele se manifesta:
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Não foi menos relevante o Decreto 7.970 A, de 15 de outubro de
1927, que regulamentou o ensino primário de Minas Gerais.
Executem-no os responsáveis pela sua aplicação e certo terão dado
um largo passo para a formação intelectual de uma democracia verdadeira. A
reforma mineira ecoou promissoramente em todo o Brasil.
Filha das experiências dos povos mais cultos da terra está – como
disse o vosso egrégio presidente, na sua última mensagem ao Congresso
Mineiro – “a par das reformas operadas nos últimos anos na instrução
primária na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos e na Bélgica, e o
governo nelas procurou a orientação geral e o espírito que deveriam presidir
à remodelação das instituições de ensino, sem, contudo, perder de vista que
tais inovações só se tornariam úteis uma vez convenientemente assimiladas
ao nosso temperamento e postas em harmonia e continuidade com as
conquistas já anteriormente aqui realizadas” (OLIVEIRA E SILVA, 2004,
p. 34-35).

O discurso proferido por Bernadino de Souza, ao referenciar a Reforma do ensino
primário realizada em Minas Gerais em 1927 por Antonio Carlos Ribeiro de Andrada,
presidente do estado, expõe claramente que esta havia sido orientada pelas reformas que
haviam ocorrido nos países europeus e nos Estados Unidos, considerados os “povos mais
cultos da terra”.
O médico Renato Kehl já havia apresentado na I Conferência Nacional de Educação
em 1927 a tese O problema da educação sexual: importância eugênica, falsa compreensão e
preconceitos – como, quando e por quem ela deve ser ministrada. Essa tese também
evidenciava a influência exercida pela Europa na postura do médico eugenista no que se
refere às questões educacionais:
No Congresso Internacional de Higiene havido em maio de 1923 em Paris,
bem como em muitos outros certames, não só de médicos, higienistas, como
de pedagogos e eugenistas, o ensino sexual foi muito debatido, vencendo a
corrente que entende ser ele imprescindível para a defesa do indivíduo, da
sociedade e do progresso biológico da espécie (COSTA; SHENA;
SCHMIDT, 1997, p. 435).

Nessa tese, Renato Kehl deixa implícita sua participação no congresso realizado em
Paris que propunha quais direções a educação sexual deveria seguir, por ser um tema ligado à
saúde e ao progresso biológico. Ao utilizar conceitos de Freud, Kehl faz valer mais uma
forma de efeito de verdade, pois o que está em jogo não é a defesa do respeito à manifestação
da sexualidade na infância14, mas, sim a “defesa da sociedade”, com o objetivo eugênico de
14

Afirma Kehl: “Na opinião de Freud, Elas (as crianças) revelam, desde tenra idade, o instinto procriador” (sic)
(COSTA; SHENA; SCHMIDT, 1997, p. 433). Na realidade não é sobre o instinto procriador que trata Freud,
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evitar endemias, como vários tipos de doenças venéreas15. Também a preocupação com o
“progresso biológico da espécie” revela a visão eugênica do médico, pois esse progresso só
seria possível com medidas apresentadas ao longo da tese, ou seja, “cuidados higiênicos a
praticar”: exames pré-nupciais, resguardo (tanto do homem quanto da mulher) para o
matrimônio, evitando a degeneração de seus descendentes.
Os exemplos do caso brasileiro demonstram como os discursos que circulavam no país
tratavam as questões educacionais advindas de países considerados mais desenvolvidos. A
educação era tomada como um dos principais dispositivos mediante os quais se alcançaria,
segundo os governos liberais das primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento social.
Dessa forma, eram ressaltados os projetos educativos ligados aos aspectos econômicos,
relacionados à produção e à mão de obra, bem como à condição de vida da população, por
meio das intervenções nos espaços públicos, da salubridade do meio ambiente, e da saúde dos
indivíduos, expressas, principalmente, no ensino direto ou indireto dos preceitos de higiene
individual e coletiva.
Desse modo, serão analisados a seguir, na legislação mineira, os regulamentos com
medidas biopolíticas voltadas para as questões ligadas à saúde pública e à assistência social.

mas sobre a manifestação do desejo na criança, nele está implícito o desejo “sexual” o qual não deve ser
confundido como manifestação da sexualidade genital, que pode levar à procriação.
15
A sífilis era uma doença muito presente e temida naquele período, pois a ciência ainda desconhecia os
antibióticos. Embora pesquisada por Albert Fleming desde 1928, somente a partir de 1943 a penicilina (primeira
forma de antibiótico conhecida) começa ser divulgada mundialmente.
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CAPÍTULO II - AS IRRUPÇÕES BIOPOLÍTICAS NA LEGISLAÇÃO
MINEIRA DE 1927

Na década de 1920, o estado de Minas Gerais buscava seu desenvolvimento social e
econômico por meio de várias ações governamentais, assim como o faziam os demais estados
brasileiros inspirados, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos. Os governantes
acreditavam que o desenvolvimento aconteceria se houvesse uma forte intervenção no campo
social. Dessa forma, para haver um Estado desenvolvido seriam necessários indivíduos
saudáveis, indispensáveis à força de trabalho, além de civilizados e patriotas, para se
comportarem moralmente de acordo com as demandas exigidas pelo Estado para alcançar
esse desenvolvimento. Nessa concepção, os indivíduos estariam a serviço do Estado e não o
contrário.
Para obter desenvolvimento social e econômico era preciso haver mão de obra
qualificada para trabalhar tanto na agropecuária quanto nas indústrias que começavam a
despontar. Assim, o papel do Estado consistia em oferecer condições, inclusive educativas,
para que esses indivíduos se tornassem produtivos, pois constituíam a população que deveria
se enquadrar nesse projeto do Estado.
É nesse contexto que se tentaram inserir diferentes medidas biopolíticas destinadas à
população, o que justifica investigar políticas voltadas para a saúde em Minas ligadas à
educação. Para tal, foi selecionado para a pesquisa o ano de 1927, período bastante
significativo na História da Educação do Brasil e de Minas. Dentre outros acontecimentos
ligados à educação, comemorou-se o centenário da lei de 15 de outubro de 1827, que criou o
ensino primário no país. Em Minas Gerais, foram redigidos os textos do Regulamento do
Ensino Primário e de seus Programas do Ensino, resultados da chamada Reforma do Ensino,
realizada pelo Secretário dos Negócios do Interior, Francisco Campos, durante o governo
Antônio Carlos (1926-1930), que alcançou destaque nacional.
Interessa tratar aqui não são apenas dos documentos ligados à Reforma do Ensino
Primário de Minas Gerais 1927 como também de outras irrupções no campo social,
caracterizadas nitidamente como dispositivos biopolíticos no contexto daquele ano, presentes
na elaboração de leis e decretos, como será visto a seguir, na análise do discurso da legislação
daquele ano.
As Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II, III) constituem
a principal fonte primária para a análise das manifestações biopolíticas no discurso legal para
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a educação neste trabalho. Fazem parte deste documento leis, decretos e regulamentos que
determinavam as normas e procedimentos, assim como os espaços sociais apropriados aos
indivíduos mineiros, principalmente em relação ao cuidado e à educação das crianças e
jovens. Nessa perspectiva, a análise do discurso proposta por Foucault se faz imprescindível
para apontar a formação discursiva por meio das irrupções de enunciados caracterizadas por
suas dispersões nos textos que compõem a legislação16.

2.1- O GOVERNO ANTÔNIO CARLOS EM MINAS GERAIS (1926-1930)

Para compreender a relação entre as manifestações biopolíticas da legislação mineira
de 1927 e a educação é necessário visualizá-na no contexto político durante a gestão de
Antônio Carlos (1926-1930), no qual foi gerada. Inicialmente será apresentada uma breve
biografia de dois participantes efetivos nesse processo: Antonio Carlos e Bias Fortes. Há
ainda um terceiro e importante participante, Francisco Campos, que será apresentado em
outro espaço deste trabalho.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada foi político, promotor, magistrado, advogado e
professor. Nasceu na cidade de Barbacena, Minas Gerais, em 05 de setembro de 1870. O pai,
que tinha o mesmo nome, também foi um importante político mineiro. Além disso, Antonio
Carlos teve laços familiares com políticos desde o império. Realizou os estudos preparatórios
em sua cidade natal e se formou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de
Direito de São Paulo em 1891. Ainda na condição de estudante, participou ativamente da
propaganda republicana, filiando-se ao Clube Republicano Mineiro e ao Clube Republicano
Acadêmico (MONTEIRO, 1994, p. 33).
Antonio Carlos iniciou sua carreira em Minas como promotor público, seguindo como
juiz, advogado e professor de História Geral, História do Brasil e Economia Política e
Finança, na Escola Normal, e de Direito Comercial, na Academia de Comércio. Foi diretor
proprietário e redator do Jornal do Comércio e posteriormente, um dos fundadores do Diário
Mercantil. Entrou para a carreira política em 1894, como vereador em Juiz de Fora, MG.
Desde então, assumiu vários cargos públicos, tais como: Secretário de Finanças no Governo

16

A análise dos textos legais será realizada por temas, independentemente da ordem cronológica em que foram
gerados em 1927. Porém, serão mantidas no trabalho as datas para contextualizar a criação dos documentos
legais.
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de Francisco Sales (1902-1906); Senador Estadual (1907-1910); Presidente da Câmara em
Juiz de Fora (1907-1911); Deputado Federal, seguidamente de 1911 a 1917; Ministro da
Fazenda no Governo Venceslau Brás Pereira Gomes; retornou como presidente da Câmara
dos Deputados Federais em 1919; elegeu-se Senador Federal em 1925; em 1926 foi
convocado pela Liga das Nações para representar o Brasil no Congresso Internacional de
Finanças, em Londres, e também no Congresso Parlamentar, em Genebra (MONTEIRO,
1994, p. 33-34). Nos cargos mencionados, Antonio Carlos esteve à frente de medidas ligadas
à agricultura (principalmente políticas de valorização do café), à agropecuária, às obras
públicas e às finanças.
Ao retornar da Europa, em 1926, Antonio Carlos foi indicado como candidato ao
cargo de presidente do Estado de Minas Gerais pelo Partido Republicano Mineiro (PRM),
sendo eleito e empossado em 07 de setembro de 1926. Durante seu governo (1926-1930),
destacaram-se entre suas iniciativas políticas: fundação da Universidade de Minas Gerais
(1927); expansão do ensino primário e secundário; remodelação do Ensino Normal; criação
da Escola de Aperfeiçoamento para professores primários; fundação da Escola de Sargentos,
vinculada inicialmente ao Departamento de Instrução e destinada a preparar oficiais da Força
Pública; remodelação dos serviços de saúde pública e da Polícia Civil; reorganização da rede
ferroviária do Sul de Minas; e expansão das estradas de rodagens, articulando o Estado ao
tronco rodoviário do País. O presidente também desenvolveu estratégias para facilitar os
empresários nacionais e estrangeiros na instalação de siderurgias no Estado; estendeu as
comunicações telefônicas interestaduais; incentivou a agricultura e a indústria, mediante a
expansão do crédito público; criou o Instituto Mineiro de Defesa do Café; modernizou as
estâncias hidrominerais nos moldes de balneários europeus; criou a Secretária de Segurança e
Assistência Pública, responsável pelos serviços de saúde pública e de investigações, bem
como o Departamento Administrativo do Estado, a Guarda Civil e a Inspetoria de veículos;
designou o jurista Francisco Mendes Pimentel para implantar o projeto pioneiro de
penitenciárias agrícolas; e instituiu o voto secreto e cumulativo para as eleições estaduais e
municipais em Minas por meio da Lei nº 995, de 20 de setembro de 1927 (MONTEIRO,
1994, p. 34).
Antonio Carlos, no final de seu mandato como presidente em Minas, teve participação
ativa na organização da Aliança Liberal, movimento político que uniu as lideranças de Minas,
Rio Grande do Sul e Paraíba para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da
República, contra a do paulista Júlio Prestes. Após seu mandato em Minas, representou a
Legião Liberal Mineira, em 1931, filiou-se ao Partido Progressista, foi eleito Deputado
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Federal Constituinte, em 1933, e terminou sua carreira política no golpe de 1937 como
presidente da Câmara dos Deputados Federais. Faleceu no Rio de Janeiro em 1946
(MONTEIRO, 1994, p. 34).
No que se refere às ações de seu governo, que interessam a este trabalho, Antonio
Carlos, reformulou os serviços de saúde pública, com o auxílio do Secretário de Segurança e
Assistência Pública, o também jurista José Francisco Bias Fortes, regulamentou os serviços de
assistência a alienados de Minas Gerais, bem como os serviços sanitários do Estado e a
assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes, como serão vistos adiante.
Por seu lado, José Francisco Bias Fortes, Secretário de Segurança e Assistência
Pública do Governo Antonio Carlos (1926-1930), também nasceu em Barbacena, MG, em
1891. Filho do chefe político mineiro Crispim Jacques Bias Fortes, que também teve uma
longa trajetória política, assumiu os cargos de deputado, senador e presidente do Estado e
participou da fundação do Partido Republicano Mineiro (PRM) (BELOCH; ABREU, 1984, p.
1333).
Bias Fortes formou-se no curso primário e secundário em sua cidade natal. Em 1908,
seguiu para Belo Horizonte e matriculou-se na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Durante
o curso, foi eleito o primeiro presidente da Confederação Acadêmica, encarregada de
congregar todas as associações estudantis do Brasil. Em 1912, bacharelou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais (BELOCH; ABREU, 1984, 1333).
De volta a Barbacena, passou a exercer a advocacia e logo depois iniciou sua carreira
política como vereador, chegando ao posto de vice-presidente da Câmara. Em 1914, foi eleito
deputado estadual pelo PRM, tendo sido o mais votado (35.000 votos). Foi reeleito em 1918 e
desta vez exerceu a vice-presidência da Câmara Estadual. Reeleito novamente em 1922,
ocupou o posto de Presidente da Câmara. Em 1924, Bias Fortes candidatou-se pelo Partido
Libertador de Minas à vaga de Deputado Federal, deixada por Antonio Carlos para assumir o
posto de Senador. Eleito, Bias Fortes abandonou o posto de Deputado Estadual e assumiu em
1925 o cargo de Deputado Federal. Seu mandato terminaria em dezembro de 1926, mas ele o
abandonou para assumir a Secretária de Segurança e Assistência Pública de Minas, a convite
de Antonio Carlos. Porém, permaneceu no cargo somente até outubro de 1929, quando
renunciou devido a divergências políticas no PRM, uma vez que Antonio Carlos indicou a
candidatura de Olegário Maciel à presidência do Estado, e Bias Fortes apoiou Fernando de
Melo Viana. Segundo o Dicionário histórico-biográfico brasileiro, este teria sido “o início do
conflito entre os Bias Fortes e os Andradas em Barbacena, onde desde então, as duas famílias
passaram a disputar a hegemonia da política municipal” (BELOCH; ABREU, p. 1334).
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Bias Fortes continuou a fazer parte de várias conjunturas políticas ao longo da sua
vida. Foi Deputado Estadual, Deputado Federal, Prefeito de Barbacena, Presidente do
Conselho Superior da Caixa Econômica Federal, Governador de Minas e, por fim, Diretor do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais no Rio de Janeiro, cargo que assumia quando faleceu
em 1971(BELOCH; ABREU, 1984, p. 1134-1336).
Privilegiou-se aqui o contexto envolvendo as trajetórias políticas de Antonio Carlos e
Bias Fortes devido ao envolvimento direto que tiveram nas elaborações das medidas legais de
1927 relacionadas à saúde pública e a ordem social, tais como os regulamentos da Saúde
Pública, da Assistência a Alienados de Minas Gerais e da Assistência e proteção a menores
abandonados e delinquentes, que serão analisados a seguir.

2.2 - A “DEFESA DA SAÚDE COLETIVA”: ATUAR NO INDIVÍDUO, ALCANÇAR
A POPULAÇÃO

Como visto, o governo Antonio Carlos tentou implantar vários projetos com fins de
melhorar o quadro social do Estado. Desse modo, é possível destacar as medidas legislativas
empreendidas no âmbito da saúde pública, como a aprovação da Lei n. 961 de 10 de setembro
de 1927, que autorizou o Governo a reformar os serviços sanitários do Estado. É importante,
também, evidenciar a aprovação do Regulamento da Saúde Pública, por meio do Decreto n.
8.116 de 31 de dezembro de 1927, que expôs as regras e normas sobre o funcionamento do
serviço de saúde pública no Estado, inclusive no que se refere ao funcionamento das escolas
tanto públicas quanto privadas.

2.2.1 - O contexto (social) médico-pedagógico

As medidas legislativas de Minas se inserem na preocupação com as condições de
saúde pública presentes no Brasil, naquele contexto. As primeiras décadas do século XX, em
nosso país, foram marcadas pela atuação de diversos intelectuais e políticos no âmbito social.
Eles buscavam empreender ações efetivas, principalmente nas áreas da saúde e da educação
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com o objetivo de promover o progresso do país, como apontam importantes pesquisadores da
história da educação brasileira.
Sobre essas ações que marcaram os anos iniciais do século XX, o trabalho de Gondra
(2004) é fundamental para compreender as elaborações que as antecederam nos discursos
médicos das teses de conclusão de curso da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro de
(1831-1900), nas quais são explícitas as relações entre medicina, higiene e educação escolar.
O autor evidencia que houve uma tentativa de “domínio da medicina” sobre disciplinas e
práticas:
[...] na área do direito, do urbanismo, da política, da moral, da educação, e da
medicina propriamente dita. Além das práticas vinculadas a essas áreas, os
médicos elegeram temas e áreas igualmente distintas da medicina. Nesse
sentido o ar, as águas, os mortos, os alimentos, as circulações de pessoas, a
criança, a mulher, os escravos, o homem, as fábricas, e a geografia foram
estabelecidos como problemas da medicina [...]. Assim, o hospital, os
cemitérios, a escola, o quartel, a prisão, o bordel, a fábrica e o hospício
foram, no discurso médico, descritos como carentes, insuficientes, atrasados,
e produtores de doença, o que no limite demandava uma intervenção baseada
no saber médico (GONDRA, 2004, p. 118-119).

Na tentativa de abranger tanto espaços sociais quanto individuais, a medicina produziu
um discurso persuasivo que, disseminado e repetido por outros sujeitos, tornaram o saber
médico-higienista o portador da verdade sobre o modo de resolver as mazelas da população.
Dessa forma, a maioria das propostas defendidas no século XIX transformou-se em ações nas
primeiras décadas do século XX.
Monarcha (2009) também contribui de forma significativa para compreender o período
de efervescência de 1920 a 1930, quando afirma que “o discurso médico-social contamina os
círculos intelectuais e as lutas pelas causas sociais” no Brasil (p. 105). Segundo o autor, em
viagens como as promovidas pelo Instituto de Manguinhos, médicos sanitaristas adentravam o
interior do Brasil percorrendo vários estados para diagnosticar as condições de vida dos
brasileiros, contribuindo para aflorar

[...] a necessidade de uma intervenção médica no corpo social para reativar a
circulação do fluido da vida do país, por consequência linguagem científica e
linguagem moral se interpenetravam. Arvorados em conhecedores do país
aflito, intelectuais, cientistas e políticos exaltavam a posse do saber dotado
de poder de cura dos males que afligiam a nação. Daí por diante, a imagem
do sertão insulado e doentio, acoplada aos índices de analfabetismos, iria
compor o quatro histórico e o repertório de argumentos que anunciavam a
urgência da reconstrução social pela confiança na educação e na saúde,
considerados em si elementos de higidez (MONARCHA, 2009, p. 105).
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O discurso médico-social que delineava o Brasil como doente e necessitado de
educação, como aponta Monarcha, foi proferido por diferentes sujeitos e instituições que
tomaram para si a missão de salvar o país da ignorância, da incivilidade e da doença e
transformá-lo em uma unidade nacional com indivíduos instruídos, saudáveis, disciplinados
física e moralmente e aptos para o trabalho, contribuindo, assim, para o progresso do país.
Da mesma forma, Rocha (2003), ao tratar do Instituto de Hygiene de São Paulo no
período de 1918 a 1925, evidencia os objetivos da instituição em desenvolver pesquisas e
formar especialistas em saúde pública, que abrangia desde médicos e enfermeiros a outros
tipos de funcionários para atuar nos serviços de higiene e saúde pública. O Instituto foi criado
por meio de uma parceria entre a Junta Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller, de
origem estadunidense, com recursos advindos de empresas petrolíferas privadas, e do governo
de São Paulo. A autora afirma que:

No período de 1922-1927, o Instituto de Hygiene assume lugar de destaque
na formulação da política sanitária estadual, participando, de forma decisiva,
da produção de um discurso científico sobre as “questões urbanas” e da
elaboração de estratégias de intervenção. Discurso e estratégias que, tendo
como objetivo central a formação da consciência sanitária, colocam a
educação sanitária em primeiro plano, deslocando os conhecidos métodos de
policiamento sanitário para modernos métodos de persuasão (ROCHA,
2003, p. 44-45, grifo da autora).

O trabalho de Rocha colabora para a compreensão das manifestações de ordem médica
voltadas para os setores públicos. O objetivo do Instituto de Hygiene de São Paulo era atuar
no meio social e atingir a população, que nas primeiras décadas do século XX sofria de vários
tipos de doenças causadas, principalmente, pela falta de infra-estrutura das cidades, onde a
maioria era pobre e se amontoava em cortiços sem rede de esgoto, sem água potável e sem
condições e hábitos de higiene. Frente a esse panorama, fazia-se necessário preparar
especialistas em higiene pública para intervir na saúde da população, não apenas atuando nos
corpos dos indivíduos – tarefa para a qual os médicos já eram preparados – mas também
realizando estudos das condições de higiene dos espaços públicos e tomar medidas sanitárias
nas áreas urbanas e rurais.
Seria responsabilidade dos médicos e agentes do serviço de saúde pública estabelecer
os lugares apropriados para a construção das casas, a forma como deveriam ser construídas,
levando em conta a entrada de ar e luz, além de serviços como saneamento básico e
abastecimento de água. Havia, ainda, outras preocupações no que se refere aos (maus) hábitos
da população considerada nesse contexto como incivilizada, e dessa forma se fazia necessário
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educá-la não apenas por meio de escolas – que atingiam pequena parcela dos moradores, por
serem também escassas naquele período – mas por meio da educação sanitária, que teria
maior abrangência. Esta seria realizada por meio de visitas de médicos, enfermeiras e agentes
nos domicílios, propagadas pelo rádio, anúncios em jornais e revistas, nas paróquias, nas
farmácias e em todo contato com a população em que fosse possível utilizar métodos
persuasivos para convencer os indivíduos a adquirirem novos hábitos, tais como higiene
corporal, vacinação e uso de remédios farmacêuticos, como os vermífugos. Cumpria, ainda,
instruí-los sobre os tipos de doenças hereditárias e as formas de propagação pela reprodução,
bem como os prejuízos para a saúde advindos do consumo de álcool, entre outros.
Minas Gerais tentava seguir o que acontecia no restante do país. Apesar de ser um
estado com características específicas, com uma economia principalmente voltada para a
produção rural – embora tivesse focos de industrialização em alguns centros urbanos –, seus
intelectuais e políticos também pautavam suas ações pela aplicação da racionalidade médica e
jurídica em destaque naquele momento histórico.

2.2.2 - A Legislação da Saúde Pública

As medidas previstas para a saúde pública do Estado de Minas, como já mencionado,
aparecem na legislação de 1927, prioritariamente em dois momentos: o primeiro com a
aprovação da Lei n. 961 de 10 de setembro, que autorizou o Governo a reformar os serviços
sanitários do Estado; e, posteriormente, com a aprovação do Regulamento da Saúde Pública,
por meio do Decreto n. 8.116 de 31 de dezembro, que expôs as normas sobre o
funcionamento do serviço de saúde pública no Estado com base no disposto na Lei n. 961.
A Lei n. 961 foi composta por vinte sete (27) artigos distribuídos em sete (07) páginas.
Por meio dela, o Governo autorizava a reforma da saúde pública, apresentava as diretrizes que
deveriam conter no regulamento a ser expedido e exigia o cumprimento de suas disposições
no estado17:

Art. 1.º fica o governo auctorizado a reformar os serviços sanitarios do
Estado, expedindo para isso o respectivo regulamento, de accordo com as
bases definidas na presente lei.
17

Para facilitar a elaboração e leitura da dissertação, optou-se por fazer as citações da legislação no corpo do
texto, entre aspas e com grafia atualizada. Porém, as citações com recuo foram feitas com a grafia da época para
preservá-las fiéis ao texto original.
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Art. 2.º A actual Directoria de Hygiene passa a denominar-se “Directoria de
Saude Publica”, ficando subordinada á Secretaria de Segurança e Assistencia
Publica (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 43).

As determinações presentes na Lei n. 961 serão retomadas mais detalhadamente no
texto do Regulamento, como será visto adiante.
Na exposição dos motivos para a aprovação do Regulamento da Saúde Pública, o
Secretário de Segurança e Assistência Pública José Francisco Bias Fortes justificava a
necessidade de atenção à saúde pública:

Effectivamente, a Saude Publica, no complexo mechanismo governamental,
sobreleva, talvez a todas as preoccupações, porque no dizer sempre
actualizado de antigo conceito “segurança, propriedade e liberdade são os
tres direitos naturaes e individuaes do cidadão: mas elles suppõem primeiro
sua existencia e conservação e para existirem-se e conservarem-se é
necessario manter-se a saude publica. É, por conseguinte, prévia a todas as
garantias, a primeira garantia, a conservação individual: prévio a todos os
deveres dos governos o seu primeiro dever: a saude publica” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1879, grifo do autor).

Bias Fortes, mesmo reconhecendo que os cidadãos possuíam direitos individuais,
defendia que a primeira necessidade dos indivíduos era a sua “existência e a conservação”.
Dessa forma, colocava a saúde pública como o primeiro dever dos governos, um meio de
conservação dos indivíduos, principalmente por ser o Brasil um país

[...] novo e cuja a raça ainda em constituição, mas do que qualquer outra
nacionalidade, nos impõe o dever imperioso de, confiantes nos processos
scientificos hodiernos, dar combate sem treguas aos multiplos factores que
concorrem para a degeneração da raça, procurando afastal-o completamente
do nosso meio, ou então, quando de todo impossivel, attennuar-lhes a
influencia perturbadora (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1879-1880).

O secretário afirmava que o Governo pautaria suas ações “confiantes nos processos
científicos hodiernos” para combater a “degeneração da raça”, o que evidencia a defesa de
medidas biopolíticas em que a conservação da espécie deveria anteceder os direitos
individuais, ou seja, as medidas teriam como alvo o indivíduo, mas estariam voltadas para o
benefício geral de toda a população.
Alegava ainda ser “imprescindível”: sanear; cuidar da higiene das habitações;
promover o abastecimento de água; instalar esgotos; fiscalizar a pureza e a conservação dos
alimentos; “organizar a defesa contra as epidemias e mover guerra contra as endemias
reinantes nas extensas zonas do Estado” que estavam afetando trabalhadores e, por
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conseguinte, “a fortuna pública” e o “desenvolvimento econômico”; e, ainda, “zelar pela
formação eugênica” do povo. Bias Fortes ressaltava que a legislação sanitária anterior era
antiquada em relação ao “desenvolvimento da higiene, particularmente, a preventiva” e não
havia “dotado a autoridade sanitária dos meios práticos indispensáveis à ação” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1879-1880). Segundo ele, fazia-se necessária a reforma dos serviços
sanitários públicos do Estado. Para tanto, a Diretoria de Saúde Pública contaria com a
Organização Administrativa e a Organização Técnica. Constaria dessa última:

1)
2)
3)
4)

Inspectoria de Demographia e Educação Sanitaria.
Inspectoria de Centros de Saude, de Epidemiologia e Prophylaxia.
Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Inspectoria da Fiscalização do Exercicio da Medicina, Pharmacia,
Odontologia e Obstetricia.
5) Inspectoria das Estancias Hydro-Mineraes.
6) Laboratorios de Bromatologia e Pesquisas Clinicas.
7) Centros de Estudos e de Prophylaxia da Malaria, da Lepra e da doença
de Chagas (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1881).

O secretário afirmava que por meio da Organização Técnica
[...] cuja primeira inspectoria tem a seu cargo a demographia e educação
sanitaria, concorrerão além de varios outros beneficios, para despertar a
consciencia sanitaria hygienica das nossas populações [...]. Cumpre, pois,
por meio da educação systematica, despertar a consciencia sanitaria, a qual
jaz entorpecida, melhorando muitas difficuldades no presente e preparando
para o futuro, certamente longinquo, uma éra em que o direito ao bem estar
corporal, o direito á saude, se transforme no mais sagrado de todos os
direitos (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1882-1883).

Essa citação é um marco importante neste trabalho, pois evidencia o discurso médicopedagógico por meio dos enunciados de Bias Fortes, que enfatizava a necessidade da
educação sanitária por considerar que a “consciência sanitária” dos indivíduos estava
“entorpecida”, o que os impedia de ter os devidos cuidados para a preservação individual e
coletiva da espécie. Isso justificaria a intervenção do Estado, tomando para si o direito de
realizar a educação sanitária com o objetivo de formar a consciência sanitária da população.
Bastante extenso, o Regulamento da Saúde Pública é composto por mil duzentos e
noventa (1290) artigos, distribuído em duzentas e noventa e nove (299) páginas, nas quais são
minuciosamente descritas as normas que pautariam as ações destinadas à saúde pública de
Minas para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1928.
A Diretoria de Saúde Pública teria a seu cargo os seguintes serviços:
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1.° educação sanitaria da população;
2.° estudo de todas as questões relativas á saude publica;
3.° organização da estatistica demographo-sanitaria do Estado e publicação
dos respectivos boletins e annuario;
4.° estudo epidemiologico de todas as doenças transmissiveis;
5.° prophylaxia geral e especifica das doenças transmissiveis e de outras
evitaveis;
6.° policia sanitaria dos predios, domicilios, edificios, estabelecimentos
publicos e particulares, de qualquer natureza ou destino, de propriedade ou
uso individual ou collectivo, templos, theatros em geral;
7.° fiscalização sanitaria da produção, deposito, venda e consumo dos
generos destinados á alimentação, e inspecção dos mesmos nos entrepostos
que forem creados;
8.° inspecção do trabalho operario nas fabricas e officinas, estudos e
inqueritos sobre hygiene industrial e profissional;
9.° fiscalização do exercicio da profissão medica, pharmaceutica, dentaria e
obstetrica e repressão ao curandeirismo;
10. fiscalização das pharmacias, dos produtos fharmaceuticos e biologicos
preparados no Estado em laboratorios particulares;
11. Inspecção medica dos immigrantes destinados ás colonias mantidas ou
subvencionadas pelo Estado e aos estabelecimentos industriaes particulares;
12. prophylaxia das intoxicações euphoristicas e entorpecentes;
13. organização de centros de estudos e de prophylaxia especifica da
malaria, da lepra e da doença de Chagas;
14. inspecção das estancias hydro-mineraes e thermaes;
15. hygiene infantil e, em collaboração com a Secretaria do Interior,
inspecção medico escolar (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1883-1884).

Pode-se notar, nos serviços listados, a presença de verbos de ação relacionados ao
conceito de biopolítica elaborado por Foucault, tais como: educar, estudar, orientar, policiar,
fiscalizar, organizar, inspecionar. A biopolítica é uma forma de poder em que ações são
propostas pela máquina governamental para intervir na população. Os mecanismos da
biopolítica são de “previsão, de estimativa estatística, medidas globais” e as medidas impostas
por esse Regulamento são voltadas para a regulação social em que o poder “é cada vez mais o
direito de intervir para fazer viver, e sobre a maneira de viver, e sobre o “como” da vida”
(CASTRO, 2009, p. 60).
Dessa forma, o texto legal concede ao Estado o direito de intervenção nos espaços
públicos e privados. O interesse pela saúde da população é evidenciado por meio de propostas
como: criação de centros de estudos e pesquisas para o tratamento e profilaxia de doenças;
inspeção e fiscalização pela polícia sanitária de casas, logradouros públicos, gêneros
alimentícios, produtos biológicos e profissões; inspeção médica (entendida como controle) da
população de imigrantes e outras medidas de vigilância; organização de estatísticas; combate
a epidemias; propaganda e educação sanitária; e repressão ao curandeirismo.
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2.2.3 - Inspetoria de Demografia e Educação Sanitária

A Organização Técnica contemplava, entre outras inspetorias, a Inspetoria de
Demografia e Educação Sanitária, que norteava suas ações com base em dois eixos
principais: educação sanitária e higiênica da população e realização de estudos estatísticos. No
que se refere à educação da população caberia à Inspetoria:

e) publicação e distribuição de folhetos, cartazes, cartogrammas sobre
noções de hygiene e meios de combater e evitar as doenças;
f) adaptação e organização de pelliculas cinematographicas de propaganda e
educação sanitaria, e exhibição das mesmas nas palestras e conferencias a
serem realizadas;
g) Orientação technica do serviço de educação sanitaria e organização de
programmas a serem executados pelas diferentes dependencias, de modo que
a instrucção sanitaria seja levada á todos os pontos do territorio do Estado;
h) organização e conservação da bibliotheca da Directoria, assignatura e
compra de revistas e livros sobre hygiene e saude publica;
i) publicação na imprensa diaria e nas revistas do Estado de artigos de
propaganda e de esclarecimento sobre themas que interessem á saude
collectiva;
j) permuta de publicações scientificas com as congeneres editadas no paiz e
no exterior;
k) organização do serviço de informações ao publico sobre assumptos
sanitarios, e respostas em linguagem clara e concisa ás consultas que lhes
forem endereçadas;
l) promoções de palestras e conferencias sobre educação sanitaria nas
escolas, fabricas, officinas, orphanatos, quarteis e asylos (MINAS GERAIS,
1928, v. 3, p. 1902).

O simples fato de existir uma inspetoria exclusivamente voltada para a educação
sanitária e estudos demográficos já é um forte indício da preocupação do Estado em educar a
população com base em preceitos científicos, ou seja, preceitos higienistas que tentavam de
várias formas adentrar as regiões mais longínquas do país a fim de levar seus ensinamentos no
que se referia à saúde e aos hábitos de higiene.
Para realizar a “missão” de sanear a população mineira, o Governo de Minas ordenaria
uma série de ações com vistas a educar uma população considerada desprovida de consciência
higiênica e sanitária. Assim, a proposta consistia em educar a população por meio de
propagandas sobre “noções de higiene e os meios de combater e evitar as doenças”,
divulgadas mediante cartazes, palestras, conferências, filmes, imprensa diária, programas de
“instrução sanitária” para serem levadas a “todos os pontos do território do Estado”, inclusive
nas “escolas, fábricas, oficinas, orfanatos, quartéis e asilos”. Além de todas essas ações
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previstas, a Inspetoria manteria à disposição uma biblioteca com livros e revistas sobre
higiene e saúde pública, e faria permuta de publicações científicas editadas no país e no
exterior.
O Governo, ao traçar medidas para a população, não pretendia deixar o indivíduo
ausente de sua intervenção; ao contrário, seria a formação (padronização) dos hábitos
sanitários, higiênicos e morais dos indivíduos que constituiria uma população disciplinada,
normalizada. Na tentativa de obter a padronização dos hábitos entre os indivíduos, o Governo
pretendia controlar os espaços públicos e privados, ditar normas de comportamento,
sobrepondo-se aos direitos individuais de escolha do cidadão. Para isso, utilizaria como meio
de conformação social o discurso do “bem comum”, do direito a “existir e preservar a
espécie” para justificar a tomada do poder sobre as decisões que caberiam ao indivíduo, ou
seja, os indivíduos não eram consultados a respeito de tais determinações; somente deveriam
acatá-las.
No que se refere aos estudos estatísticos, caberia à Inspetoria:

a) organização da estatistica dos nascimentos e obitos em todo o territorio do
Estado, comprehendendo estudo sobre a natalidade, nupcialidade e
mortalidade;
b) levantamento da estatistica de morbidade nosocomial;
c) levantamento da estatistica das doenças de notificação compulsoria;
d) publicação de boletins trimestraes e de um annuario com o movimento
demographo-sanitario e informações sobre diversos serviços executados
pelas dependencias (MINAS GERAIS, 1928, v. 3, p. 1901-1902).

Os estudos estatísticos envolveriam o levantamento de dados sobre natalidade,
casamentos, mortalidade, morbidade nosocomial (hospitalar) e notificações de doenças
compulsórias (obrigatórias), além de publicações com informações sobre a realização de
serviços demográficos sanitários. Surge, então, um questionamento: Por que o interesse do
Estado por esses dados? Embora se trate de uma instituição governamental, o foco é a saúde
pública. E como falar de saúde sem falar da medicina e dos médicos? É conveniente trazer
aqui algumas reflexões de Foucault (1979) sobre o nascimento do hospital. O filósofo afirma
que houve uma mudança na função do hospital a partir do final do século XVIII, que antes era
um local destinado ao depósito de pobres moribundos à espera da morte e doravante passa a
ser um local destinado a tratar e curar os doentes. Segundo Foucault, essa mudança foi
impulsionada por uma necessidade econômica. Ele utiliza como exemplo os hospitais
militares, que, devido aos altos investimentos financeiros e de tempo no treinamento dos
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soldados, tinham a função de mantê-los vivos para evitar a perda tanto econômica, em relação
as gastos no treinamento, quanto de tempo para formar outros soldados.
Todo esse movimento “para fazer viver” acarretou também a transformação na própria
formação médica que, anteriormente ao final do século XVIII, constituía-se por meio de
estudos em livros – os grandes clássicos – e era voltada para o atendimento individual. A
partir do momento em que houve a necessidade de estudar as causas cotidianas das doenças, a
formação médica sofreu modificações na constituição do seu saber. Para Foucault, o cotidiano
hospitalar passou a fazer parte desse mecanismo de formação médica, tendo em vista que:

Os registros obtidos cotidianamente, quando confrontados entre os hospitais
e nas diversas regiões, permitem constatar fenômenos patológicos comuns a
toda a população.
O indivíduo e a população são dados simultaneamente como objetos
de saber e alvos de intervenção da medicina, graças à tecnologia hospitalar
(FOUCAULT, 1979, p. 111).

Nesse caso, os registros dos estudos estatísticos eram fundamentais para a realização
de análises, propostas de ações e para a constituição de saber médico sobre o homem e meio
em que vive.
Na legislação da saúde pública mineira, a figura do médico tem um papel central.
Primeiramente, porque o diretor da saúde pública deveria ser um médico higienista, o que
sugere que esse profissional deveria ter uma formação bem específica. Em segundo porque,
dentre outros cargos a serem ocupados, também aparece a exigência da formação médica,
como, por exemplo, na função de “ajudante demografista” que auxiliaria o inspetor nos
assuntos ligados, principalmente, à elaboração dos programas de educação sanitária (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1901).
Todos esses indícios, quais sejam, os estudos estatísticos aliados à formação médica,
sinalizam para um controle dos acontecimentos cotidianos da população. Por exemplo: os
escrivães do registro civil seriam obrigados a enviar semanalmente à repartição sanitária a
relação dos óbitos ocorridos e outra, quinzenal, dos casamentos e nascimentos registrados, sob
pena de multa caso não houvesse o cumprimento. Da mesma forma, os párocos deveriam
entregar mensalmente a relação dos batizados; os administradores das estradas de ferro enviar
registros de entrada e saída de passageiros; os administradores de cemitérios encaminhar
dados sobre os enterramentos realizados; e os hospitais fornecer informações sobre o estado
dos pacientes, as doenças, as mortes, as causas, etc. No caso do surgimento de doenças
consideradas de notificação compulsória, os responsáveis por “habitações de uso coletivo”,
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tais como escolas, hotéis, quartéis, habitações coletivas, entre outras, também deveriam
comunicar às autoridades sanitárias, sob pena de multa caso não enviassem a notificação.
Os registros seriam analisados e as medidas seriam tomadas mediante os resultados
desses dados. O Estado teria o poder, por exemplo, de destruir casas feitas de barro e telhados
de capim, caso considerasse que a habitação pudesse favorecer a reprodução do barbeiro,
transmissor da doença de chagas. Poderia, ainda, obrigar o afastamento definitivo ou
temporário de alunos das escolas e operários de fábricas caso houvesse a suspeita de algum
tipo de doença considerada perigosa à população.
As ações elaboradas com base nos estudos estatísticos também evidenciavam a
preocupação de ordem econômica do Estado, uma vez que os problemas ligados à saúde
pública, como epidemias e endemias, geravam altos custos no tratamento e na prevenção de
doenças, além de, em alguns casos, causar debilidade física nos indivíduos, resultando em
baixa produtividade tanto do operário quanto do agricultor, reduzindo-lhes a força de trabalho
e afetando a economia.

2.2.4 - Inspetoria de Centros de Saúde, de Epidemiologia e Profilaxia

A Inspetoria de Centros de Saúde, de Epidemiologia e Profilaxia também estava
ligada à Diretoria de Saúde Pública. Essa Inspetoria tinha por função organizar e fiscalizar
os serviços das delegacias distritais (de saúde), dos centros de saúde e dos postos de higiene;
executar os serviços de profilaxia geral e específica das doenças transmissíveis, além de
fiscalizar os hospitais de isolamento e efetuar o policiamento sanitário (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1906). A educação sanitária também deveria ser realizada por essa Inspetoria.
Vale destacar o item 5º do programa destinado aos centros de saúde que trata da “Higiene
escolar versando sobre”:

a) exame physico dos alumnos;
b) exame dos professores;
c) palestras e cursos sobre hygiene;
d) organização de pelotões de saude ou instituições com o fim de incutir nas
creanças habitos hygienicos;
e) orientação dos exercicios physicos dos alumnos;
f) prophylaxia das doenças contagiosas;
g) assistencia dentaria gratuita;
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h) verificação das condições hygienicas dos predios, mobiliario escolar, e
installações sanitarias;
i) entendimento com as auctoridades escolares para a execução desses
serviços (MINAS GERAIS, 1928, v. 3, p. 1912).

A educação sanitária já dispunha de uma inspetoria para tal fim, mas o governo
mineiro designava ainda essa função a outras inspetorias. No caso citado, os centros de saúde
assumiriam a tarefa da assistência médica de alunos e professores, bem como a educação
sanitária por meio de palestras e cursos de higiene e organização dos pelotões de saúde em
parceria com as instituições escolares.
Do mesmo modo, os serviços sanitários e de educação higiênica prestados à população
pelos centros de saúde foram abordados nas teses apresentadas na Segunda Conferência
Nacional de Educação, realizada em Belo Horizonte, em 1928. Foi dada ao tema uma
importância tal que a comissão que analisava as teses assim julgou:

Em seu excelente trabalho, expõe o Dr. Francisco Figueira de Mello, sucinta
mas eloquentemente, os grandes serviços prestados pelos Centros de Saúde
de São Paulo, organizações modernas nos moldes dos institutos congêneres
norte-americanos e que esse Estado progressista foi o primeiro a inaugurar
entre nós, por iniciativa do eminente sanitarista patrício professor Geraldo
Paula Souza. Tais núcleos sanitários promovem, como objetivo primordial
de sua finalidade, a educação higiênica do povo, por meio de palestras,
radiotelefonia, cartazes e diagramas, e mantêm cursos especiais para o
professorado paulista, que aí vai aprender como se deve fazer a educação
sanitária nas escolas públicas. Além dessa função educadora, exercem os
Centros de Saúde da capital paulista a sua atividade benfazeja executando
serviços de higiene pré-natal, higiene infantil e escolar, trabalhos de
epidemiologia e profilaxia das doenças de notificação compulsória e
mantendo,
concomitantemente,
serviços
especializados
de
otorrinolaringologia, de olhos, de radiologia, etc., etc. Os números e os
dados estatísticos assinalados na erudita Memória do Dr. Figueira de Mello,
inspetor chefe da Educação Sanitária dos Centros de Saúde de São Paulo,
documentam expressivamente o alto grau de cultura e de aperfeiçoamento
técnico a que atingiu a administração sanitária desse Estado, da qual o autor
da Memória é um dos expoentes de maior relevo. A Comissão, louvando a
tese em apreço, recomenda a aprovação de todas as suas conclusões e está de
acordo com a seriação estabelecida para o ensino gradativo da educação
sanitária nas escolas (OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 124).

A longa citação foi utilizada para relacionar as medidas legais de Minas Gerais em
1927, com os discursos dos encontros educacionais naquele período no Brasil, abarrotados de
“apreço” pela educação higiênica e sanitária que estava sendo realizada no Estado de São
Paulo por instituições ligadas à saúde pública.
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Vale ainda ressaltar a dispersão discursiva das medidas biopolíticas presente na
Segunda Conferência, como, por exemplo, na tese A escola e a Educação Sanitária, proferida
pela professora Maria Antonieta de Castro, que também defendia que a educação sanitária
fosse realizada nas escolas, tal como elaborado pelo médico, representante dos serviços
sanitários de São Paulo, e também como previsto na legislação da saúde pública mineira de
1927.
Em Minas, todos os esforços biopolíticos deveriam ser empreendidos pelo Governo
nos diferentes espaços sociais. Desse modo, as instituições escolares seriam alvo permanente
dessa intervenção devido à crença de que se as crianças fossem educadas nos princípios
higienistas, quais sejam, cuidados com o corpo e a saúde e aquisição de hábitos de higiene,
além de exercícios para robustecer o corpo, elas se tornariam cidadãos fortes e saudáveis,
aptas para o trabalho, além de reproduzirem esses ensinamentos nos seus lares, contribuindo
com a missão de realizar a educação sanitária e higiênica da população (VAGO, 2002).
Os professores também seriam atingidos por essa ação, pois, para assumirem seus
cargos, deveriam passar por exames periódicos que comprovassem bom estado de saúde.
Caso contrário, seriam afastados, temporária ou definitivamente, de suas funções.
No que se refere aos funcionários da Inspetoria de Centros de Saúde, de
Epidemiologia e Profilaxia, vale destacar os serviços com fins educativos incumbidos às
enfermeiras, que deveriam:

a) auxiliar no dispensario ao medico encarregado do serviço;
b) fazer a vigilancia sanitaria nos casos de doenças transmissiveis e os
trabalhos de educação sanitaria a domicilio;
c) auxiliar os medicos nos trabalhos de hygiene pre-natal e infantil,
promovendo a vinda ao dispensario de mulheres gravidas, mães e creanças
sadias, ensinando-lhes regras de alimentação, vestuario e asseio corporal;
d) auxiliar os serviços de hygiene escolar;
e) cooperar na prophylaxia das doenças venereas, fazendo visitas
domiciliarias, esforçando-se por que os doentes levem a termo o tratamento
e encaminhando para o dispensario os necessitados de cuidados medicos;
f) fiscalizar e instruir os doentes tuberculosos e aquelles que os rodeiem,
monstrando os perigos do contagio e ensinando-lhes a pratica das
desinfecções concorrentes (MINAS GERAIS, 1928, v. 3, p. 1916-1917,
grifos meus).

As seis atribuições às enfermeiras apresentam de modo direto e indireto interesses de
fundo educativo, tais como: realizar a “educação sanitária a domicílio”; ensinar “regras de
alimentação, vestuário e asseio” para as mães e crianças, inclusive as sadias; “instruir os
doentes”, ensinando-lhes os cuidados com as doenças. Tais medidas evidenciam as relações
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de saber e de poder provenientes do diálogo entre os conhecimentos médicos higienistas e o
Estado.
A polícia sanitária também estava subordinada à Inspetoria de Centros de Saúde, de
Epidemiologia e Profilaxia e tinha por função realizar inspeções nas habitações privadas e
coletivas, tanto urbanas quanto rurais, bem como nos estabelecimentos comerciais e demais
espaços públicos. O objetivo era “mantê-los nas melhores condições sanitárias, devendo os
funcionários (da saúde pública) em suas visitas realizar trabalho assíduo de educação
higiênica” (MINAS GERAIS, 1928, v. 3, p. 2068).
Dessas inspeções, chamam à atenção as normas para a construção dos
estabelecimentos de ensino. Sob o título Das escolas há três artigos. O primeiro, o art. 910,
refere-se às determinações sobre os espaços escolares, tais como: construção dos prédios;
dimensões das salas; altura; iluminação; peitoris das janelas, formatos das salas de classe;
portas e janelas; escadas; iluminação das classes; ventilação das salas; proporção de latrinas
(vasos sanitários), lavatórios e filtros (água potável); revestimentos e cores das paredes;
espaços para o recreio; e por fim, os dormitórios.
O segundo, o art. 911, apresenta determinações sobre o funcionamento das escolas
públicas e particulares: “As escolas, tanto públicas quanto particulares, só poderão funcionar
em prédio cujas condições sejam julgadas satisfatórias, obedecendo às condições contidas
neste regulamento” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 2092).
Já o terceiro, o art. 912, faz referência às escolas para crianças “débeis”: “As escolas
ao ar livre e em geral as destinadas a crianças de constituição débil serão instaladas de acordo
com os mais aconselháveis preceitos de higiene pedagógica” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3,
p. 2092).
Dos três artigos, é o primeiro que dispõe minuciosamente de prescrições para os
espaços escolares. Porém, juntos constituem indícios importantes para compreender as
propostas de intervenções biopolíticas no meio escolar mineiro.
Como foi visto, as medidas regulamentadas para a saúde pública em Minas pretendiam
melhorar o atendimento dos serviços de saúde, bem como implantar medidas para educar a
população em consonância com os serviços de saúde que já estavam sendo realizados em
alguns Estados do Brasil, como São Paulo. As medidas legislativas inseridas no âmbito da
saúde pública também circunscreviam outra área, a da saúde mental, como será visto a seguir.

57

2.3 - ASSISTÊNCIA A ALIENADOS: “A DEFESA DA INTEGRIDADE MENTAL DO
NOSSO POVO”

O governo mineiro, marcadamente liberal, ao pautar suas intervenções políticas, não
deixou de regulamentar medidas para os serviços de saúde mental. O Regulamento da
Assistência a Alienados de Minas Gerais foi aprovado pelo Decreto n. 7.471 de 31 de janeiro
de 1927. Esse documento também possibilita analisar a presença de enunciados ligados à
biopolítica dispersos na legislação, uma vez que seu intuito seria atender as necessidades do
Estado relacionadas à saúde mental da população; portanto:
Art. 1. º A Assistencia a Alienados de Minas Geraes constitue um
departamento da saude publica, directamente subordinado á Secretaria da
Segurança e Assistencia Publica, cujo fim é soccorrer as pessoas atacadas de
alienação mental, resguardar a sociedade dos actos morbidos das mesmas e
combater por meios adequados os factores psychopathologicos existentes no
Estado (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 100).

O Regulamento já delineia no primeiro artigo a finalidade da assistência aos alienados
de Minas: socorrê-los, resguardar a sociedade de seus atos mórbidos e combater os fatores
psicopatológicos que, acreditava-se, ser a causa da alienação.
Segundo Foucault (2009b), na Europa, as elaborações políticas envolvendo as pessoas
consideradas alienadas se manifestaram, principalmente, a partir do século XVII. Nesse
período, são tomadas medidas para a internação dos indivíduos identificados como
transtornos para a sociedade, sobretudo por serem pobres e viverem da mendicância, fora dos
padrões de normalidade e da moral exigidos na época. Foram criadas instituições para
internamento, porém não havia uma separação entre esses indivíduos. Desse modo, eram
internados no mesmo local, pobres que fossem doentes, mendigos, vagabundos,
desempregados e prostitutas. E dentre estes, estavam as pessoas consideradas loucas. O
Estado, em momento de crise política e econômica, tomava essas medidas de internação para
evitar as principais “desordens sociais” advindas da “mendicância e da ociosidade”
(FOUCAULT, 2009b, p. 72). As instituições, também chamadas de asilos, tinham um regime
de trabalho obrigatório, pois se acreditava em seu valor ético, pautado na moral burguesa,
além, é claro, da possibilidade de obter algum rendimento financeiro mediante o trabalho do
interno. O louco somente era identificado entre esses indivíduos devido a “sua incapacidade
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para o trabalho e incapacidade de seguir os ritmos da vida coletiva” (FOUCAULT, 2009b, p.
73).
Somente no século XVIII a loucura se tornou um problema médico, passível de
tratamento e cura, mas sem deixar de ser também um problema político. Desse modo, a
internação no asilo sofreu modificações e deixou de ser apenas um local para depósito de
doentes mentais, em que alguns viviam acorrentados, para ser um local de tratamento.
Segundo Foucault, as obras dos médicos Pinel e Tuke do século XVIII retratavam o que seria
o local ideal para o tratamento dos doentes mentais: retiros no campo. Esses retiros deveriam
se situar em locais elevados, oferecer ar puro e sadio, possuir janelas grandes com vistas para
um jardim e terras para praticar a agricultura e a criação de animais. Deveriam ser, portanto,
locais que “ao mesmo tempo, oferece aos doentes um lugar agradável para a recreação e para
o trabalho”, pois, acreditava-se que “o exercício ao ar livre, e os passeio regulares, o trabalho
no jardim e na fazenda têm sempre um efeito benéfico e „são favoráveis a cura dos loucos‟”,
baseando os tratamentos nas condutas morais (FOUCAULT, 2009b, p. 467).
Já no século XIX, a loucura será campo de intervenção da psiquiatria, que após Pinel e
Tuke “vai tornar-se uma medicina de um estilo particular: os mais obstinados em descobrir a
origem da loucura nas causas orgânicas ou nas disposições hereditárias não escaparão a esse
estilo” (FOUCAULT, 2009b, p. 500).
No Brasil, já no início do século XX, a psiquiatria tinha seu lugar de destaque e
médicos e intelectuais se uniam para difundir as ideias médico-eugenistas vindas da Europa.
No caso da loucura, por exemplo, sua causa era justificada, na maioria das vezes, por fatores
hereditários ou causadas por vícios, como o uso de bebidas alcoólicas. Os médicos
acreditavam que o meio de extirpar os fatores degenerativos seria evitar a reprodução de
indivíduos que tivessem laços sanguíneos com outros que apresentassem algum tipo de
doença física ou mental.
Feita as considerações a respeito da loucura a partir do século XVII na Europa, é
preciso retomar a análise do Regulamento de Assistência a Alienados de Minas Gerais.
O texto legal indicava que já havia instituições que atendiam os alienados e outras
seriam criadas especificamente a partir desse Regulamento. De acordo com o art. 2.º, a
assistência pública a alienados deveria ser prestada nos seguintes estabelecimentos:
a) Hospital Central da Assistencia a Alienados, com colonias annexas,
Barbacena;
b) Instituto “Raul Soares”, em Belo Horizonte;
c) Manicomio Judiciario, em Barbacena;

em
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d) Hospitaes Psychiatricos, regionaes, que se venham fundar nas diversas
zonas do estado (MINAS GERAIS, 1928, V.1, p. 100).

O discurso do Regulamento tentava ser persuasivo, defendendo a ideia da renovação
que seria realizada no atendimento a alienados, deixando para trás métodos de tratamento
ditos ultrapassados e investindo em novos conhecimentos científicos, como o da psiquiatria.
No texto com a exposição dos motivos para aprovação do Regulamento, o Secretário da
Segurança e Assistência Pública, José Francisco Bias Fortes afirmava:
Soffreram os estabelecimentos da Assistencia a Alienados necessaria
mudança de denominação, que se não deu arbitrariamente, mas em virtude
de razões ponderaveis, hoje acceitas pelo consenso dos mais notaveis
alienistas. De todos os que a possuiam foi expurgada a palavra asylo, cuja
má fortuna está sobejamente reconhecida. Tanto o louco como sua familia,
participam em geral desse prejulgado, que acarreta lastimaveis
consequencias. Não se deve menosprezar a força suggestiva das palavras,
antes convém aproveital-a, a exemplo do que vem dando no extrangeiro e
mesmo entre nós, em que os velhos asylos passam a denominar-se hospitaes
– facio de apparencia banal, mas de resultados sérios e incontestaveis
(MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 98).

O texto mencionava que a mudança na denominação dos estabelecimentos para
tratamento dos alienados de “asilo” para “hospital” poderia contribuir para o melhor
tratamento da loucura. A medida, segundo ele, foi apoiada pelos mais “notáveis alienistas” e
seguia o exemplo vindo do “estrangeiro”. As palavras de Bias Fortes se caracterizam por duas
constatações: a primeira, a tentativa do Brasil em aderir às disposições vindas do exterior; e a
segunda se caracteriza pela força persuasiva e fraqueza epistemológica empreendida por seus
argumentos. Qual é a mudança realmente obtida em apenas trocar o nome do estabelecimento
de asilo para hospital?
É curioso perceber que se Bias Fortes defende a mudança da nomenclatura de asilo
para hospital na exposição dos motivos, o art. 5.º do Regulamento parece não levar em
consideração a determinação do secretário, pois consta em uma das seções do Hospital
Central:
a) pavilhão de observação, por onde passarão todos os doentes, mesmo os
que vierem dos outros estabelecimentos, e onde serão diagnosticados,
classificados e enviados, ou para o asylo, ou para as colonias, terminado o
prazo regulamentar (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 102, grifo meu).

Esse detalhe, aparentemente insignificante, remete às considerações de Abreu Junior
(2005) para os indícios. A força persuasiva das palavras – hospital ao invés de asilo – parece
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se utilizar de um recurso banal, mas eficiente. O texto de apresentação, qual seja, a exposição
dos motivos, é uma espécie de resumo do que vai ser regulamentado e divulgado. Colocada
ali a necessidade de troca de palavras, ter-se-ia um efeito de verdade poderoso, na medida em
que seria mais provável a leitura e divulgação nos meios de comunicação desse texto inicial
do que a árdua tarefa de se debruçar sobre os meandros dos artigos e parágrafos, em que a
leitura era obrigatória, sim, mas para os executores da lei, como os juízes, e não
necessariamente para os cidadãos comuns. O que se quer é convencer que algo mudou (para
melhor) no tratamento dos loucos (palavra que permanece normalmente no discurso de Bias
Fortes).
Ainda no texto da exposição dos motivos, o secretário apontava a “imperativa
necessidade de ampliar o serviço de assistência” tendo em vista o número de alienados “mais
favorável” em Minas, que estaria em torno de “4.500 orates”, e que os estabelecimentos
públicos do estado abrigavam apenas “800 insanos”. Por esse motivo, tornava-se
“imprescindível adaptar em Minas” “outros meios de assistência comprovadamente eficazes,
já empregados no estrangeiro e em alguns Estados brasileiros”. Tais ações, sem o “sacrifício
para o alienado”, trariam “aos cofres públicos o mínimo possível de despesas” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 1, p. 97).
É possível perceber explicitamente na elaboração do Regulamento a influência dos
conhecimentos médicos científicos, de base eugenista, que circulavam na sociedade, tendo em
vista as incumbências das instituições de atendimento a alienados. O Hospital Central, por
exemplo, também se destinaria:

g) ao estudo anthropologico das raças existentes em nosso meio, tendo como
objectivo, na actual instabilidade ethnica, fixar os typos eugenicos de
evolução, bem como os typos dysgenesicos regressivos;
h) ao estudo da herença em todas as suas fórmas, procurando sempre que fór
possivel, levantar a arvore genealogica do individuo, salientando o caracter
dos ascendentes em relação com os casos de alienação observados em sua
familia;
i) ao estudo e tratamento das molestias intercurrentes, em geral, e das que
são, ou parecem ser, particulares ao alienado ou mais frequentes nelle;
j) ao ensino elementar e pratico de psychiatria, tendo em vista a formação de
um corpo de enfermeiros esclarecidos e habeis (MINAS GERAIS, 1928, V.
1, p. 101-102).

As semelhanças entre as incumbências dos estabelecimentos, principalmente no que se
refere aos estudos dos tipos de doenças mais comuns e, ainda, a tentativa de encontrar nos
antecedentes os fatores que levariam as tais manifestações patológicas, confirmam a

61

circulação dos conhecimentos médicos-científicos vinculados à eugenia, bem como a crença
na eficácia de propostas dessa índole, ao afirmar que os estabelecimentos seriam locais tanto
de estudo quanto de formação para funcionários como, por exemplo, os enfermeiros, que
deveriam ser “esclarecidos” e “hábeis” para tratar dos alienados.
O Regulamento discriminava o atendimento específico a que cada instituição se
destinaria. Mas há também semelhanças entre as suas funções. O Manicômio Judiciário, por
exemplo, seria destinado, entre outras atividades,
d) ao exame dos menores delinquentes e dos anormaes de intelligencia, os
quaes se destinem aos estabelecimentos especializados do Estado;
e) ao estudo de anthropologia criminal;
f) ao estudo dos principais factores de criminalidade no Estado de Minas e
dos meios capazes de extinguil-os ou attenual-os;
g) ao estudo da herança psycho-pathologica e da caracterologia em familia
de criminosos, acompanhados, sempre que for possivel, de graphicos
representando a arvore genealogica do criminoso;
h) ao estudo da distribuição geographica da criminalidade do Estado;
[...], o Manicomio Judiciario será considerado annexo psychiatrico das
prisões do Estado para expedição de ficha psychologica dos anormaes
psychicos (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 103).

Estava previsto, ainda para esse estabelecimento, funcionar um “pavilhão para
crianças, subdividido em duas partes, de acordo com o sexo” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1,
p. 104).
As passagens anteriormente destacadas demonstram a pretensão do Governo no que se
refere à abrangência da intervenção social nesse estabelecimento. Seu atendimento deveria ir
muito além da “internação e tratamento dos alienados criminosos e criminosos alienados,
existentes no Estado” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 103). Ele se prestaria, ainda, ao
“exame” dos “menores delinquentes” e “anormais de inteligência”18, bem como aos estudos –
inclusive das famílias daqueles indivíduos considerados criminosos – da herança de fatores
psicopatológicos que resultassem em indivíduos propensos ao crime.
Como medida profilática contra a alienação mental, estava previsto que fossem
instalados nos estabelecimentos de assistência “ambulatórios de clínica psiquiátrica, para o
tratamento dos pequenos mentais e dispensários de profilaxia mental”. Os dispensários seriam
utilizados para combater as “moléstias venéreas, consideradas “poderosos fatores de
alienação” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 105).

18

Sobre a aplicação de testes pela psicologia no campo escolar, conferir Gould (1999), que trata de Alfred Binet.
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Além disso, deveriam ser realizadas nos estabelecimentos conferências públicas sobre
eugenia:
§2.º Os directores dos estabelecimentos e os medicos alienistas por elles
successivamente designados, deverão instituir conferencias publicas,
mensaes, feitas em linguagem simples, sobre assumptos de eugenia, que
tenham por fim impedir a decadencia da raça (MINAS GERAIS, 1928, V. 1,
p. 105-106).

O propósito de impedir a “decadência da raça”, descrito no trecho da legislação, pode
ser sutilmente entendido como tentativa de relacionar a doença com a degenerescência e ser
nada menos que mera atitude racista (na concepção de Foucault sobre o Racismo de Estado),
para impedir a procriação ou, ao menos, sugerir aos parentes dos alienados a não continuar a
se proliferarem devido à possibilidade de “degenerescência” pela herança genética.
Foucault aborda a relação da psiquiatria e a produção de saber e poder sobre
indivíduo:

Na teoria da hereditariedade psiquiátrica, está estabelecido que não apenas
uma doença de certo tipo pode provocar nos descendentes uma certa doença
do mesmo tipo, mas que ela também pode produzir, com idêntica
probabilidade, qualquer outra doença que provoca outra, mas algo como um
vício, um defeito. A embriaguez, por exemplo, vai provocar na descendência
qualquer outra forma de desvio de comportamento, seja o alcoolismo, claro,
seja uma doença como a tuberculose, seja uma doença mental ou mesmo um
comportamento delinquente. [...] A psiquiatria [...] se torna a ciência da
proteção científica da sociedade, ela se torna a ciência da proteção biológica
da espécie (FOUCAULT, 2001, p. 399).

Essa proposição se caracteriza como um “racismo de Estado”, um racismo que uma
sociedade exerce sobre ela mesma, sobre seus próprios elementos, sobre seus próprios
produtos, um racismo interno e permanente, produzido por meio de um discurso que propõe a
defesa da sociedade contra os perigos biológicos da raça que gera o anormal, que corrompe o
patrimônio físico, biológico e representa uma ameaça para o progresso moral e intelectual da
sociedade (FOUCAULT, 1999).
Dentre as funções dos profissionais do estabelecimento, os diretores, que seriam
nomeados pelo Presidente do Estado, assim como os médicos alienistas, deveriam
“encarregar-se de estudos e pesquisas que interessem a psiquiatria e as moléstias nervosas e
remetê-los com o relatório anual ao Secretário para que sejam publicados” (MINAS GERAIS,
1928, V. 1, p. 114).
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Para que o Estado pudesse controlar os atendimentos realizados nos estabelecimentos,
os diretores deveriam enviar anualmente, até o final do mês de janeiro de cada ano, “relatório
circunstanciando todas as ocorrências havidas”, “fazendo acompanhar de quadros estatísticos
e de notícias sobre os meios terapêuticos empregados no tratamento dos enfermos, bem como
dos relatórios parciais dos médicos alienistas” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 115).
O médico alienista deveria também se “incumbir das pesquisas de laboratório e do
gabinete de antropologia” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 119). Também teria a permissão
para “autopsiar os cadáveres que saírem das sessões, se a necropsia tiver qualquer interesse
científico” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 118), bem como ceder à “Faculdade de
Medicina” “os cadáveres de indigentes falecidos” “por cujo enterramento ninguém se
interesse, para trabalhos anatômicos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 149). Tais ações
deixam implícito que poderia haver interesse do Estado em realizar estudos científicos com os
corpos dos alienados falecidos.
No que se refere ao regime de trabalho, estava previsto que os “alienados indigentes
capazes de entregar-se à exploração agrícola, ou aos trabalhos de pequenas indústrias serão
removidos para as colônias” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 149). O “Governo” poderia,
ainda, “manter nos estabelecimentos da Assistência a Alienados oficinas onde o doente,
voluntariamente, livre de qualquer coação, possa entregar-se ao trabalho”. Já “nas colônias, o
trabalho será de preferência agro-pecuário, destinando-se às oficinas unicamente aqueles que
não se adaptarem à lavoura e à criação, e mostrarem aptidão para algum ofício” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 1, p. 136). A ocupação dos alienados nessas atividades poderia ser uma
forma de minimizar os gastos dos cofres públicos, em um período em que o trabalho era
extremamente valorizado.
Quanto às condições físicas, os estabelecimentos deveriam oferecer as necessárias
“condições de higiene, além de dependências que permitam exercícios ao ar livre”. Outra
questão que deveria ser observada se refere à disposição “de sessões especiais de modo a
evitar-se a promiscuidade de sexos, permitindo a classificação dos doentes, segundo a
natureza da moléstia” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 138-139).
O discurso legal presente no Regulamento expõe a tentativa minuciosa de controle de
todas as atividades realizadas, seja pelos funcionários dos estabelecimentos, seja pelos
alienados atendidos. Assim, as palavras de ordem recorrentes são: ordenar, designar,
transferir, redigir ou mandar redigir, providenciar, compete (o) (a), comunicar, registrar,
indicar, incumbir, examinar, escrever, manter, observar, assistir, aplicar, executar, zelar,
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fiscalizar, cuidar, organizar, punir, submeter, proceder, fazer, preparar, escriturar, prestar,
solicitar, catalogar, arquivar, entre outras.
Já os termos mais usados para denominar os que seriam atingidos pelo Regulamento
são: loucos, doentes, orates, alienados, insanos, pequenos mentais19, acometidos por loucura
furiosa, loucos agudos e alienados pacíficos.
Os indícios dispersos no Regulamento, que aqui foram apontados, têm por objetivo
elucidar as medidas biopolíticas expressas pela tentativa de tratar os alienados em instituições
de reclusão e minimizar os problemas econômicos e sociais que seus atos poderiam causar
para a sociedade mineira. A seguir também serão analisadas medidas biopolíticas de
assistência, dessa vez voltada para menores abandonados e delinquentes de Minas Gerais.

2.4 MENORES ABANDONADOS E DELINQUENTES: A CLASSIFICAÇÃO E A
EDUCAÇÃO NA LEGISLAÇÃO

O tema da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes já foi
explorado anteriormente por outros pesquisadores20, com diferentes olhares, mas isso não
significou o esgotamento do assunto. São muitas as possibilidades que os discursos e
enunciados presentes nos documentos legais oferecem à pesquisa.
Nesse contexto, torna-se pertinente evidenciar as propostas influenciadas pela postura
biopolítica desse Regulamento voltadas para as crianças e jovens mineiros. Como se trata de
medidas regulamentares legais direcionadas tanto para o indivíduo quanto para a população, o
uso do conceito biopolítica, elaborados por Foucault em Em defesa da sociedade se faz
pertinente pelo fato de o Regulamento se colocar como mecanismo de poder regido pela
norma voltado tanto para o indivíduo, quanto para a população.

19

Art. 138. “Denominam-se convencionalmente pequenos mentaes os doentes que, tendo consciencia de seus
accidentes mentaes, acceitam o tratamento reclamado pelo seu estado e podem ser mantidos em liberdade, sem
perigos, tanto para si mesmos, quanto para a sociedade” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 148).
20
Dentre eles, destacam-se Camara (2010), que investigou a infância menorizada no Rio de Janeiro na década de
1920, e Silva (2007) em Minas Gerais.
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2.4.1 - Análise do Regulamento

O Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes,
aprovado pelo Decreto n. 7.680, é um dos mais importantes relacionados ao discurso
biopolítico direcionado a crianças e adolescentes na legislação mineira de 1927. Abrange uma
série de medidas classificatórias previstas para abrigo, educação, medidas higiênicas e
eugênicas dos “menores”, visando tornar os indivíduos compatíveis com o projeto de nação
voltado para a “ordem e progresso”, idealizado como modelo para a sociedade brasileira nas
primeiras décadas do século XX.
A preocupação com o destino das crianças abandonadas no Brasil já era marcante no
período colonial, quando a roda dos expostos21 constituía um sistema de atendimento às
crianças abandonadas, como mostra Marcílio (1997):

A roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida
[...]. Criada na Colônia, perpassou e multiplicou-se no período imperial,
conseguiu-se manter-se durante a República e só foi extinta definitivamente
na recente década de 1950! (MARCILIO, 1997, p. 51).

A concepção original da roda dos expostos era de cunho caritativo e missionário e foi
trazida para o Brasil por irmandades religiosas vindas da Europa e ligadas, principalmente, à
Igreja católica. Ela funcionava, sobretudo, nas Casas de Misericórdia das principais capitais,
mas não conseguia atender toda a demanda de crianças recém-nascidas em estado de
abandono (MARCILIO, 1997).
No Brasil do século XIX, a exemplo do ocorrido na Europa, sob a influência da
filosofia das luzes, do utilitarismo e da medicina higienista, mudaram-se as formas de exercer
a caridade para com as crianças abandonadas. Em meados do século XIX, iniciou-se o
movimento pela extinção das casas de expostos, encabeçado por “médicos higienistas,
horrorizados com os altíssimos níveis de mortalidade reinantes dentro das casas de expostos”.
Nesse período, o auxílio do Estado foi muito insipiente, colaborando raramente com pequena
ajuda financeira (MARCILIO, 1997, p. 62- 66).

21

“O nome da roda provém do dispositivo de madeira onde se colocavam os bebês que queriam abandonar. Sua
forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era afixada no muro ou janela da instituição”. Na parte
exterior, colocava-se a criança e girava a roda e a criança ia para o outro lado do muro, sem que o expositor fosse
identificado (MARCILIO, 1997, p. 55).
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Devido à ineficácia da roda, surgiram novas propostas de médicos e juristas, tais como
a criação de instituições de internamento para receberem crianças, dando-lhes abrigo e
afastando-as do que eram considerados fatores causadores da delinquência presentes,
sobretudo, nas ruas, onde se encontrava a maior parte das crianças abandonadas. Nessa
proposta de asilo, estão presentes manifestações biopolíticas entendidas como atuação na
população como medida de “fazer viver”, evitando a mortalidade infantil e também a
“delinquência e o vício” vindo das ruas.
Corrêa (1997), ao discutir a condição da criança vista sob a ótica de parâmetros legais,
afirma que uma das ações importantes após a Primeira Guerra Mundial foi a aprovação da
Declaração dos Direitos da Criança, resultante de um dos tratados internacionais entre os
países membros da Sociedade das Nações, na Conferência de Genebra, em 1921 (CORRÊA,
1997, p. 79). Já no Brasil, Londoño afirma que até a aprovação do Código de Menores em
1927

vários foram os planos e projetos de lei de menores apresentados ao
congresso que foram reprovados ou simplesmente não foram discutidos. Mas
a recusa do Legislativo, quanto à promulgação de uma lei geral, não impediu
que fosse criada por decreto, tanto em nível federal como estadual, uma série
de instituições, destinadas a albergar crianças abandonadas e julgadas
criminosas (LONDOÑO, 1996, p. 140-141).

No Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes
mineiro há pelo menos três indícios que confirmam a posição de Londoño sobre a criação de
decretos. O primeiro foi a justificativa de Bias Fortes sobre a ideia da assistência à infância
abandonada ser uma “velha aspiração, de que cogitaram os nossos legisladores desde 1896”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 549). O segundo foram os decretos criados anteriormente22,
citados no Art. 286, para que fossem usados como subsídio nos casos omissos no atual
Regulamento (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 615). Por fim, o terceiro indício demonstra
que o Regulamento 7.680 se encontrava de acordo com a “legislação federal e o Código de
Menores, instituído pelo Decreto n. 5.083, de 1.º de dezembro de 192623” (MINAS GERAIS,
1928, V. 1, p. 572- 573). Embora o Regulamento mineiro cite o Decreto federal n. 5.083 de
1926, este só será constituído pelo Decreto n. 17.943 A, de 12 de outubro de 1927. Entretanto,
22

“O decreto n. 1.127, de 14 de abril de 1898; o decreto n. 2.416, de 9 de fevereiro de novembro de 1911; o
decreto n. 5.387, de 22 de julho de 1922, 0 decreto n. 7.262, de 22 de junho de 1926” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 1, p. 615).
23
Decreto que constitui o código: “O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da
autorização constante do artigo I do Decreto de n º 5.083 de 1 de dezembro de 1926, resolve consolidar as leis de
assistência e protecção a menores, as quaes ficam constituido o Codigo de Menores” (BRASIL, 1928).

67

embora tenha se antecipado ao Código de menores federal de 1927, é provável que tenha se
inspirado no primeiro decreto, n. 5.083 de 1926 para nortear sua elaboração.
O conceito de menor é marcado pela descontinuidade, pois, como aponta Londoño, até
o século XIX eram considerados “menores” crianças e adolescentes impedidos pelos limites
etários de ter emancipação paterna ou assumir responsabilidades civis ou canônicas. Após a
Independência, “os termos menor e menoridade foram utilizados pelos juristas na
determinação dos critérios que definiam a responsabilidade penal dos indivíduos pelos seus
atos”. A pessoa ficava sobre o pátrio poder até o 21 anos (LONDOÑO, 1996, p. 130-131).
A República, a partir do código Penal de 1890, “estabeleceu em 9 anos o limite
mínimo da imputabilidade do agente do crime”. Deveriam ficar submetidos a regime
educativo disciplinar os maiores de 9 anos e os menores de 14 anos. Esse assunto foi
preocupação dos juristas como Tobias Barreto, que defendiam que a menoridade deveria ser
estendida para os 18 anos, alegando que o problema do Brasil não era a idade, mas a falta de
instrução que impedia que o menor tivesse consciência do bem e do mal (LONDOÑO, 1996,
p. 132).
Várias tentativas foram realizadas para tirar os menores das ruas e afastá-los das
prisões de adultos, consideradas também locais que corrompiam os jovens. Somente a partir
da década de 1920 começaram a surgir leis voltadas para assistência e proteção, com o
objetivo de cuidar e educar as crianças. Houve também a extensão da menoridade de 14 para
os 18 anos. Londoño afirma que “na passagem do século24, menor deixou de ser uma palavra
associada à idade para designar crianças pobres abandonadas ou que incorriam em delitos”
(LONDOÑO, 1996, p. 143).
No texto da Legislação mineira de 1927 há um ofício nas páginas anteriores ao
Decreto n. 7.680, destinado ao presidente do Estado, em que Bias Fortes expõe os motivos
pelos quais solicita a aprovação do Regulamento. Esse ofício é uma pequena amostra das
questões que serão tratadas no referido Regulamento. Bias Fortes argumentava a Antonio
Carlos nos seguintes termos:

Com a fundação de institutos destinados ao recolhimento de menores
abandonados, tanto moral, como materialmente, de modo a tornal-os uteis á
patria e á sociedade, terá v. exc., como íntegro magistrado, que trabalha para
o bem publico, resolvido o importante problema do amparo e da educação de
seus assistidos, que , orientados a tempo, e a tempo arrancados ao ambiente
de ar rarefeito em que se esterilizam, são convenientemente encaminhados

24

Isto é, na passagem do século XIX para o século XX.
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para o trabalho honesto, que os transformará em valores moraes,
intellectuaes e economicos (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 549).

Ele apontava, ainda, que cabia ao “Estado, o dever de contribuir, por meio da chamada
higiene social, em prol da ordem e do bem comum”. Desse modo, a organização dos
estabelecimentos teria por finalidade “evitar por todos os meios que menores de índole
defeituosa” causada “por influencias e cargas formidáveis, hereditárias e atávicas”, ou por
“consequência de erros ou deficiência na educação, se contaminem, engrossando no futuro, as
fileiras de deliquentes profissionais e dos perturbadores da paz e do progresso social”. Assim,
o “governo tem o direito e o dever de adotar medidas que norteiem a conduta dos mancebos
em sociedade, evitando todas as possibilidades de se enveredarem eles pelo caminho do
crime” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 550-551).
Bias Fortes demonstrava se pautar pela racionalidade científica disseminada na época
por países que considerava “prósperos e cultos”, pois acreditava que “o avanço das ideias no
domínio da sociologia criminal nos faz crer na possibilidade da substituição gradual dos
castigos e das penas pelas práticas tendentes a remover os fatores da delinquência”. E ainda
apontava de que modo isso seria feito: “reprime-se a vadiagem; restringe-se a fabricação e
venda do álcool e impede-se, dentro do possível, o uso de tóxicos; organizam-se sociedades
cooperativas, caixas de socorro e colônias agrícolas”, na crença de que “mais vale prevenir
que remediar” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 551).
O ofício de Bias Fortes está impregnado de adjetivos depreciativos e sugestivos pela
força da persuasão para nomear os “menores” como: delinquentes ou delinquentes
profissionais, abandonados moral e materialmente, de índole defeituosa, com educação
deficiente, perturbadores da paz, entre outros qualificativos.
Ele afirmava que com base na “sociologia criminal” seria possível fazer uso de
práticas que tendiam a remover os fatores de delinquência. Essa constatação partia do
pressuposto que os “menores” ou nasciam com índole defeituosa, causada por fatores
hereditários, ou se transformavam em delinquentes devido ao meio em que viviam. Dessa
forma, caberia ao Estado a responsabilidade de prevenir para que os menores não se
“contaminem” e ainda, recuperar aqueles que já foram “contaminados”.
O Regulamento está dividido em duas partes: a primeira, chamada “parte geral”,
possui onze capítulos com disposições gerais; a segunda, chamada de “parte especial”, possui
trinta e nove capítulos e contém disposições específicas.
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Estão listados no Regulamento vários profissionais para prestar assistência aos
menores, dentre os quais juízes, curadores (promotores de justiça), escrivães, oficiais de
justiça, médicos, dentistas, comissários de vigilância, diretores, inspetores, delegados,
professores primários, chefes de disciplina, inspetores-vigilantes, porteiros, serventes,
zeladores, mestres de cultura, entre outros, que trabalhariam nos estabelecimentos de
assistência.

2.4.2 - A classificação dos menores

O Regulamento descreve detalhadamente a classificação que o menor de qualquer
sexo, abandonado ou delinquente, recebia de acordo com suas características físicas, sociais,
morais, mentais, intelectuais e até mesmo econômicas, como será visto a seguir:

Art. 1. º O menor, de qualquer sexo, abandonado ou delinquente, será
submettido pela auctoridade competente ás medidas de assistencia e
protecção instituidas neste regulamento (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p.
554).

Eram considerados abandonados os menores de 18 anos de ambos os sexos: aqueles
que não tivessem habitação certa, nem meios de subsistência, seja por indigência,
enfermidade, ausência ou prisão dos pais, tutor ou pessoa que tenha por qualquer título a
guarda do menor; aqueles cujo pai, mãe ou tutor fossem considerados incapazes de cumprir
seus deveres para com os ditos menores; aqueles que vivessem em companhia de pai, mãe,
tutor ou pessoa que se entregasse a atos contrários à moral e aos bons costumes; aqueles que
se encontrassem em estado de vadiagem, mendicidade ou libertinagem; aqueles que fossem
vítimas de maus tratos físicos; aqueles privados dos alimentos e cuidados com a saúde; e
aqueles empregados em profissões proibidas, contrárias à moral e aos bons costumes, ou que
causassem riscos à vida e à saúde.
Os menores pervertidos recebiam três classificações: vadios, mendigos ou libertinos.
Eram considerados vadios aqueles menores que mesmo morando com os pais ou
pessoa responsável se negassem a receber instrução ou entregar-se ao “trabalho sério e útil,
vagando pelas ruas e logradouros públicos”; ou aqueles que tivessem abandonado a casa dos
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pais ou responsáveis sem “causa legítima” e vagassem pelas ruas sem ter como se manter ou
se sustassem por meio de “ocupação imoral ou proibida”.
Os libertinos, para o Regulamento, seriam aqueles que se encontrassem em via pública
perseguindo ou convidando os companheiros à prática de atos obscenos; exercessem a
prostituição, seja na própria casa, na casa de outra pessoa, ou em lugares de prostituição; ou
ainda aqueles que vivessem da prostituição de outrem.
Eram definidos como mendigos aqueles que pedissem esmolas para si mesmo ou para
outra pessoa, mesmo que fossem os pais; ou pedissem donativos “sob venda ou oferecimento
de objetos”.
Outra definição para os menores era a de delinquentes. Eram considerados
delinquentes os menores com mais de 14 anos de idade que fossem indiciados como “autores
ou cúmplices de fato qualificado pela lei como crime ou contravenção”.
No Regulamento eram consideradas menores anormais todas as crianças que, por uma
razão qualquer, estivessem em condições de inferioridade e não pudessem se adaptar ao meio
social em que foram destinadas a viver. Estava previsto para serem assistidos e receberem
tratamento especial:

a) os anormaes por deficit physico;
b) os anormaes por deficit sensorial;
c) os anormaes por deficit intellectual;
d) os anormaes por deficit das faculdades afectivas (MINAS GERAIS, 1928,
V. 1, p. 557).

A classificação presente no discurso do Regulamento pretendia evidenciar tipos de
menores com problemas, e, ao denominar suas características, separá-los, mas não excluí-los
da sociedade; apenas direcioná-los para seus devidos lugares, evitando os transtornos do
convívio entre as pessoas ditas de bem, com crianças pobres, mal vestidas, famintas,
raquíticas, doentes, com maus hábitos morais e de higiene, vagando pelos espaços públicos.
Para isso, era preciso criar espaços e formas de conter esse incômodo.
É neste ponto que se entende com clareza a necessidade de se utilizar o conceito de
biopolítica desenvolvido por Foucault. A biopolítica se caracteriza como uma tentativa dos
dirigentes de criar mecanismos de controle, normas, regulamentos, dizer quem são e como são
os anormais, não apenas os anormais propriamente ditos, descritos nesse Regulamento, mas
todos os outros anormais que não se encaixassem nos padrões europeus pretendidos para o
Brasil e que recebiam outras classificações com base na falta de “valores morais, intelectuais
e econômicos”. Se lhes faltassem esses “valores”, era preciso criar formas de tentar introduzi-
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los aos que não possuíam, ou recuperá-los nos que os tivessem perdido. Dessa forma, medidas
legais foram definidas, como será visto a seguir.

2.4.3 - As medidas aplicáveis aos menores

O Regulamento descreve quais medidas deveriam ser aplicadas aos menores
abandonados:

Art. 7. º A auctoridade, a quem incumbir assistencia e protecção aos
menores, ordenará a aprehensão daquelles de que houver noticia, ou lhe
forem presentes, como abandonados, os depositará no Abrigo para Menores
ou em logar conveniente, e providenciará sobre sua guarda, educação e
vigilancia, podendo conforme a edade, instrução, profissão, saude, abandono
ou perversão do menor, e situação social, moral e economica dos paes, ou
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda, adoptar umas das seguintes
decisões:
a)
entregal-os aos paes, tutor ou pessoa em cuja guarda o mesmo vivia,
sem condição alguma ou sob as que parecerem necessarias á saude,
segurança e moralidade do menor;
b)
entregal-o a pessoa idonea ou internal-o em hospital, asylo, instituto
de educação, officina, escola de preservação ou de reforma;
c)
ordenar as medidas adequadas aos que necessitem de tratamento
especial, por soffrerem de qualquer doença physica ou mental;
d)
decretar a suspensão ou perda do patrio poder ou a destituição da
tutela (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 557).

As medidas previstas para os menores abandonados se baseavam principalmente em
princípios morais e de saúde, tanto em relação ao menor quanto em relação ao responsável
por ele. Portanto, se fosse constatado que o responsável não era capaz de propiciar ao menor
um ambiente saudável e moralmente apropriado, ele poderia perder o pátrio poder, receber
multa ou ser indiciado criminalmente. No caso da perda do pátrio poder ou de o menor não ter
um responsável, ele seria entregue às instituições previstas no Regulamento, de acordo com a
classificação descrita anteriormente.
A apreensão do menor poderia ser feita por qualquer pessoa como está determinado no
art. 12:

O menor que for encontrado abandonado, nos termos deste regulamento,
será levado ao juizo de menores, para o que toda auctoridade judicial,
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policial ou administrativa deve, e qualquer pessoa pode apprehendel-o ou
detel-o.
[...]
§ 2.º Recebendo o menor, o juiz o fará recolher ao Abrigo de Menores,
mandará, submettel-o a exame médico e iniciará o processo que na especie
couber (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 559).

O exame médico deveria diagnosticar doenças físicas e mentais e características
morais, além de verificar se o menor possuía “índole pervertida”, deformação do caráter e se
era consumidor de bebidas alcoólicas, consideradas fator degenerativo tanto da saúde quanto
da moral.
As medidas aplicáveis aos menores delinquentes eram elaboradas pelo juiz de direito
de acordo com a autoria, participação no crime ou contravenção em que se encontrasse o
menor. Era considerado, ainda, seu estado físico, mental e moral, como fica evidente no art.
14:

O menor de 14 annos, indigitado auctor ou cumplice de facto qualificado
crime ou contravenção, não será submettido a processo penal de especie
alguma; a auctoridade policial tomará sómente as informações precisas,
reduzindo-as a escripto, sobre o facto punivel e seus agentes, o estado
physico, mental e moral do menor, e a situação social, moral e economica
dos paes, ou tutor ou pessoa cuja guarda vivam, e remetterá as investigações
com o menor ao juiz.
§ 1.º Si o menor soffer de qualquer fórma de alienação ou deficiencia
mental, for epileptico, surdo-mudo, cego, ou, por seu estado de saude,
precisar de cuidados especiaes, o juiz ordenará seja elle submettido a
tratamento apropriado.
§ 2.º Si o menor for abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, o
juiz promoverá a sua collocação em asylo, casa de educação, escola de
preservação, ou confiará a pessoa idonea, por todo o tempo necessario á sua
educação, comtanto que não ultrapasse a edade de 21 annos.
§ 3.º Si o menor não for abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo
de o ser, nem precisar de tratamento especial, o juiz o deixará com os paes,
ou tutor ou pessoa sob cuja guarda viva, podendo fazel-o mediante as
condições que julgar uteis.
§ 4.º São responsaveis pela reparação civil do damno causado pelo menor os
paes ou a pessoa a quem incumbia legalmente a sua vigilancia, salvo si
provarem que não houve da sua parte culpa ou negligencia. (Cod. Civil. arts.
1.521 e 1.523) (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 560).

A longa citação apresenta três indícios importantes em relação às medidas previstas
para os menores delinquentes. O primeiro é que nem todo menor delinquente era considerado
abandonado. O segundo se refere à autoridade policial que deveria entregar ao juiz as
investigações sobre o menor de acordo com o “fato punível”, ou seja, o ato cometido e
também os “agentes” que atuavam sobre o indivíduo, como o “estado físico, mental e moral”
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do menor, pois estes eram considerados fundamentais para traçar o perfil do menor. O terceiro
indício está no parágrafo terceiro, ao determinar que se o menor não fosse considerado
abandonado, nem pervertido, o juiz poderia autorizar que ficasse sob a guarda dos pais ou
responsáveis.
Essa norma, provavelmente, poderia favorecer o menor, filho de família com recursos
financeiros, que por ventura se envolvesse em algum ato contrário à lei, uma vez que este não
se encaixaria em nenhum dos perfis traçados anteriormente; ou seja, ele não seria considerado
nem abandonado, nem pervertido. Assim, os pais poderiam pagar a fiança e levá-lo para casa
e não haveria repercussão social da notícia, pois a lei exigia sigilo de todos os processos
envolvendo

menores.

Nesse

caso,

menores

abandonados

e

delinquentes

seriam

preferencialmente os pobres, pois estes não teriam nenhum tipo de proteção social e
econômica. Estavam condenados a viver à margem da sociedade, ou presos em instituições,
retirados do convívio social para não incomodarem as pessoas ditas de bem. Dessa forma,
separados sob o disfarce da “proteção e da assistência,” que, na verdade, era mais uma
manifestação biopolítica de higienização social, uma “limpeza” das ruas, uma segregação,
colocando em um lugar os que tinham permissão para circular, e em outro, nas instituições de
reclusão, os que eram considerados prejudiciais, ficando isolados até que fossem purificados
(isto é, higienizados) de todas as suas mazelas físicas, morais e mentais.
Os discursos do Regulamento contêm efeitos de verdade. Na perspectiva foucaultiana
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade:
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros;
os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos, a maneira como sanciona uns e outros; as técnicas e
os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto
daqueles que têm encargo de dizer o que funciona como verdadeiro
(FOUCAULT, 1979, p. 12).

Dessa forma, o porta-voz da verdade são as normas do Regulamento e as decisões que
seriam executadas pelo juiz de direito. Com base nessas normas, o juiz determinaria, por
exemplo, se a família ou pessoa com quem o menor fosse viver era “considerada idônea”. No
caso de liberdade vigiada, se o julgado fosse considerado “moralmente regenerado” o juiz
decidiria se o menor estaria “apto a ganhar honradamente a vida”. Competiria também ao
magistrado a autorização para fazer parte do Conselho de Assistência e Proteção aos Menores
as “senhoras respeitáveis e reconhecidas pelo seu espírito de caridade e altruísmo”. Ele
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nomeava ainda seus auxiliares, que deveriam ser “pessoas idôneas do sexo masculino ou
feminino, e que merecessem a confiança do juiz”.
Percebe-se que a verdade era produzida nesse mecanismo biopolítico, que por sua vez
reproduzia efeitos de verdade. A questão é: como é possível declarar se uma pessoa é
“idônea”, “moralmente regenerada”, “respeitável”, com “espírito de caridade e altruísta”, apta
a “ganhar honradamente a vida” se não por um conjunto de regras e normas estabelecidas por
aqueles que se dizem portadores da verdade? Assim, esses enunciados se caracterizam pela
força da persuasão e fraqueza epistemológica, por não passarem apenas de convenções
adotadas por uma determinada sociedade com base nos que se julgavam portadores da
verdade.

2.4.4 - Os estabelecimentos de assistência e educação

O Regulamento previa quatro tipos diferentes de estabelecimentos destinados à
assistência e à educação conforme a situação dos menores abandonados e delinquentes:

Art. 84. As escolas destinadas ao recolhimento de menores privados de
assistencia e protecção serão:
a)
b)
c)
d)

abrigos de menores;
escolas de preservação;
escolas de reforma;
escolas para anormaes (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 578).

Cada estabelecimento tinha uma função específica “adequada à índole de cada
menor”. Este seria encaminhado a partir de sua classificação, ou seja, conforme fosse
considerado abandonado, pervertido, anormal ou delinquente.
O Abrigo de menores se destinava a recolher menores de ambos os sexos com mais de
7 anos e menos de 18 que se encontrassem em estado de abandono. Estavam previstas duas
seções, uma masculina e outra feminina, que deveriam comportar até 100 alunos cada uma.
Os menores do sexo masculino seriam aproveitados em trabalhos de jardinagem e horticultura
e frequentariam uma classe do ensino primário. Enquanto as menores seriam aproveitadas no
serviço doméstico e também frequentariam uma classe de primeiras letras.
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As informações sobre idade, residência anterior, lugar em que foi encontrado, grau de
instrução, possível ocupação anterior, nome dos progenitores e situação social de cada menor
ficariam arquivadas em uma ficha individual fornecida pelo médico do juízo de menores e a
esta poderiam ser reunidas outras informações que surgissem sobre o menor. A permanência
do menor abandonado no Abrigo deveria ser o mínimo possível – mas não especificada –,
pois o objetivo era sua permanência no local até que o juiz definisse seu destino. Era ainda
proibido recolher nesse estabelecimento menores delinquentes.
As escolas de preservação destinavam-se:

[...] a recolher e cuidar dos menores desprovidos de assistencia, para tratal-os
preventivamente, dando-lhes educação moral, religiosa, physica, intellectual
e profissional. [...] A instrucção ministrada no estabelecimento será a
indispensavel á integração do menor na vida social (MINAS GERAIS, 1928,
V. 1, p. 581).

Esse estabelecimento, como demonstra a citação, tinha por objetivo receber menores
com mais de 8 anos e menos de 18 “desprovidos de assistência”, principalmente aqueles
“desprovidos de recursos”, como constava em um dos requisitos para realização da
“internação”. Outras exigências eram que o menor passasse por avaliação médica, tivesse
“certidão de vacina”, não sofresse “moléstia infecto-contagiosa” nem padecesse de
“deficiência orgânica” que o impossibilitasse “do serviço do campo ou dos trabalhos nas
oficinas”. Também a proibição de internamento de menores “pervertidos ou delinquentes”
caracterizava o estabelecimento como uma escola de regime interno destinada à educação de
hábitos civilizados, principalmente para menores pobres, orientada pela educação moral,
religiosa, física e intelectual e reforçada pela disciplina, higiene e pelo trabalho metódico com
o objetivo de criar “corpos dóceis” e disciplinados que a pátria necessitava para seu projeto de
nação inspirado em modelos europeus.
As escolas de reformas seriam de dois tipos: para menores pervertidos e para menores
delinquentes. As primeiras deveriam “recolher os menores vadios, mendigos ou libertinos, de
08 a 18 anos, para tratá-los regenerativamente” por encaminhamento do juiz de direito. Já a
segunda receberia menores que cometessem ações consideradas criminosas ou subversivas.
Aparentemente, haveria um regime prisional, contendo celas de isolamento, regime de penas e
recompensas, embora fosse proibido pelo Regulamento qualquer tipo de punição física nos
estabelecimentos de assistência.
Por fim, as escolas e asilos para menores anormais seriam destinadas ao internamento
de loucos, epiléticos, cegos, surdos, mudos, “desprovidos de assistência natural”, mas que
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seriam separados anteriormente de acordo com a deficiência e encaminhados a instituições
específicas:
Art. 217. Ficam destinados pavilhões especiaes no Instituto “Raul Soares”,
na Assistencia e na Colonia de Alienados para os epilepticos, os loucos e
etc., que ahi receberão tratamento adequado.
§ 1.º Os cegos, surdos, mudos, desprovidos de assistencia natural,
serão recolhidos ao Instituto “S. Raphael”.
§ 2.º Neste estabelecimento receberão os menores educação physica,
moral, civica, intellectual, artistica e profissional (MINAS GERAIS, 1928,
V. 1, p. 602).

Essas medidas propostas para os anormais apresentam ao mesmo tempo as duas faces
do biopoder, em que tanto aparecem as preocupações com as especificidades de cada
indivíduo, que deveria ser enviado para instituições disciplinares de internamento, quanto uma
forma de impedir que o mesmo fosse livre para se reproduzir sem nenhum controle e isso
prejudicasse tanto o governo, com as despesas com esses indivíduos considerados doentes e
pouco produtivos, quanto para a população que poderia se degenerar devido às taras
hereditárias que os anormais eram acusados de possuir.

2.4.5 - Regras comuns a todos os estabelecimentos

Algumas disposições eram comuns a todos os estabelecimentos, como o regime
educacional calcado na oferta de ensino primário e o regime profissional, que deveria
abranger, principalmente, os serviços braçais no campo e em oficinas diversas, como, por
exemplo, em marcenaria, salvo em casos específicos, como o de menores considerados
anormais, que não fossem capazes de realizar tais atividades.
O Regulamento descreve minuciosamente como deveria ser ministrado o ensino da
educação física, moral, cívica, intelectual e profissional em cada estabelecimento. Pode-se
notar que as propostas de ensino de tais disciplinas eram praticamente iguais para todos os
estabelecimentos, com exceção do regime disciplinar, que deveria ser elaborado
conjuntamente ao regime interno de cada escola. Nesse dispositivo, chama a atenção o regime
disciplinar previsto para a escola de reforma destinada aos menores delinquentes:
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Art. 155. Aos alumnos podem ser applicadas as seguintes penas:
reprehensão, privação de recreio, privação de recreio com trabalho,
separação temporaria do nucleo de alumnos, reclusão em cellulas.
[...]
Art. 193. O regime disciplinar da escola será severo e adequado á indole e á
condição dos menores. [...] haverá no estabelecimento uma ou mais cellulas
para a reclusão dos menores que, conforme a falta praticada, a ellas serão
recolhidos (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 591-597).

Para Foucault, o que caracteriza um sistema disciplinar é o conjunto de métodos,
regras, técnicas e meios para executá-lo. Esse sistema define ainda de que maneira são
utilizados os instrumentos técnicos e junto a eles os conceitos que os sustentam
(FOUCAULT, 2009c). No sistema disciplinar, “o espaço deve favorecer a localização
imediata dos indivíduos segunda a máxima (...), de cada indivíduo em seu lugar e, em cada
lugar, um indivíduo”, de modo que “o espaço próprio, específico, deve ser pensado em função
de sua utilidade” (GONDRA, 2009, p. 175).
Estavam previstas, ainda para a escola de reforma, a classificação e a separação dos
delinquentes de acordo com sua conduta moral e desempenho no trabalho:

Os alumnos permanecerão divididos por alojamento ou secções, que serão:
a) secção dos bons;
b) secção de prova;
c) secção de punição.
[...]
Todos os menores, ao serem internados, serão classificados na “secção de
prova” e dahi transferidos para qualquer das outras secções, conforme a
conducta que tiverem e o desempenho que derem a trabalhos nas classes, nas
officinas, nos campos de cultura, etc. (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 597).

A citação deixa claro o juízo de valor a que deveria ser submetido o menor, como
demonstra o próprio nome das seções: dos “bons”, de “prova”, de “punição”. As autoridades
jurídicas e policiais determinariam, a partir de valores estabelecidos por eles, quem seria
considerado “bom” ou quem deveria ser “punido”.
Em todas as escolas, o ensino de educação física deveria voltar-se para o
desenvolvimento físico do aluno; entretanto, somente havia prescrição de alimentação “sadia”
e “suficiente” para as escolas de menores abandonados e anormais, onde seria

Art. 115. [...] garantido por alimentação sadia e sobria, pela hygiene
domiciliar e individual, pelo trabalho methódico no campo e nas officinas,
pelos jogos esportivos, pela natação e pelas excursões a pé (MINAS
GERAIS, 1928, V. 1, p. 584).
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[...]
Art. 232. O desenvolvimento physico do alunno será garantido por
alimentação sadia e sufficiente, pela hygiene individual e domiciliar, pelo
trabalho methodico, por excursões periodicas e por exercicios desportivos
adequados (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 605).

Além das modalidades citadas, estava previsto ainda “o ensino militar, ministrado de
acordo com a legislação federal” daquele período, para complementar a formação física dos
alunos.
Já a proposta de educação moral seria baseada nos exemplos que os docentes dariam
aos educandos, por meio de seus próprios comportamentos, no julgamento em público do
comportamento dos internos, no uso de histórias de fundo moral e do ensino católico:

Aos educandos o pessoal docente inspirará a pratica habitual da verdade e da
lealdade, o sentimento de dignidade, de autonomia, de responsabilidade, de
altruismo, de dedicação, de aversão aos vicios e aos maus costumes.
[...]
A educação moral será dada pelo ensino da moral pratica, abrangendo os
deveres do homem para comsigo, a familia, a escola, a sociedade e a patria.
[...]
Aos domingos será ministrado aos allumnos o ensino da doutrina christã de
accordo com a tradicção catholica e o sentir do povo mineiro. [...] Este
ensino, sem cunho official, não será ministrado aos alumnos cujos paes ou
responsaveis a isto se opuzzerem.
[...]
No ensino de moral, para que apprendam a discernir o bem do mal, os
alumnos devem ser chamados para resolver as questões que se suscitam
sempre na vida social e na vida da escola, exercitando-lhes as faculdades
pelas quaes discriminamos a legitimidade ou illegitimidade de uma acção
dada. Este ensino será completado pelos livros de leitura, cuja escolha deve
merecer especial cuidado (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 584-613).

No livro Genealogia da moral, Nietzsche afirma que não há uma origem para o
conceito do que é justo e bom. O juízo de valor “bom” e a “bondade” não se reconhecem
naturalmente. Na verdade, foram os auto-intitulados “bons”,

isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que
sentiam e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira
ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, e vulgar e
plebeu (NIETZSCHE, 2009, p. 16-17).

As citações sobre o ensino da moral parecem confirmar Nietzsche ao propor que
fossem “exercitadas as faculdades que discriminam a legitimidade ou ilegitimidade de uma
ação”. Esse julgamento, por sua vez, somente poderia ser feito por meio de parâmetros, isto é,
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regras morais ensinadas como doutrinas nas instituições para menores. Mas, se o conceito de
moral é relativo a um tempo, uma cultura ou sociedade, ele não pode ser um conceito
universal, atemporal, nem válido para sempre e nem para toda e qualquer sociedade.
Nos estabelecimentos para menores, a educação cívica deveria ser ensinada
principalmente por meio de: “Lições de história, de geografia, nos hinos patrióticos, no culto à
Bandeira, na comemoração das datas nacionais e mineiras, nas conferencias e nos exercícios
militares” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 585).
O ensino na década de 1920 estava voltado para a história geral, o patriotismo e o
culto aos grandes nomes que se diferenciavam por seus feitos na sociedade nas áreas política,
militar, jurídica, médica, etc. Na época, as autoridades intelectuais e governamentais
consideravam que essa formação era fundamental para criar o espírito nacionalista nos
indivíduos.
A educação intelectual abordaria:
Ensino de leitura, escripta, linguagem, geographia, arithmetica, geometria,
historia do Brasil, historia natural, desenho figurado, desenho geometrico e
noções de sciencias physicas e naturaes e hygiene. [...] Este ensino será
ministrado de maneira simples e intuitiva (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p.
591).

A seleção dos conteúdos a serem ministrados no ensino primário nas instituições de
assistência para menores seria feita com base nas escolas convencionais do Estado. Dessa
forma, nota-se a variedade de conteúdos no programa escolar, inclusive o de higiene, que
fazia parte dos currículos escolares no período justamente pela preocupação de médicos
higienistas com a aquisição de hábitos saudáveis, que resultassem em indivíduos fortes para o
trabalho e para a melhoria da raça, além do objetivo de conter despesas do Estado com
doenças e contaminações epidêmicas.
O Regulamento previa, ainda, a divulgação pelo instituto de menores anormais “das
causas próximas ou remotas de quantas moléstias podem causar a surdez, a cegueira, etc.”.
Para isso:

Serão organizadas, de accordo com a Directoria de Hygiene, instrucções que,
impressas nas officinas typographicas do Instituto, serão espalhadas,
largamente em prospectos e folhetos, por todos os pontos do Estado,
especialmente pelos estabelecimentos de ensino, devendo ser remettidos
exemplares aos vigarios das diversas parochias, ás pharmacias, etc. (MINAS
GERAIS, 1928, V. 1, p. 610).
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Para o regime profissional, estava previsto o ensino da agricultura, com trabalho
obrigatório no campo25, e o ensino de um ofício, de caráter facultativo, conforme a vocação
manifestada pelo menor. O trabalho não deveria exceder oito horas diárias, sendo previsto
“um ou mais intervalos para descanso, nunca inferior a 45 minutos”.
Nas escolas e asilos para menores anormais, como cegos, surdos e mudos, haveria
educação profissional diferenciada com dois tipos de curso: o geral, com duração de dois
anos, e o especializado, com duração de três anos. Os alunos começariam pelo curso geral,
que compreenderia “desenho, música, jardinagem, horticultura, prendas domésticas e arte
culinária”. E por último, o curso especializado, em que os menores

Se exercitarão nos seguintes mistéres: fabrico de vassouras, escovas,
espanadores e artigos similares, empalhação, colchoaria, tapeçaria,
tecelagem, encadernação, typographia, carpintaria, afinação de pianos,
dactylographia, stecnographia, musica, e tantas oficcinas quantas sejam
necessárias á realização efficiente do curso profissional (MINAS GERAIS,
1928, V. 1, p. 608).

O exemplo explicita claramente o objetivo da formação profissional nos
estabelecimentos de assistência para menores: formar mão de obra qualificada para trabalhar
no campo e nas indústrias que começavam a despontar nos centros urbanos. Nesse caso, seria
necessário preparar os indivíduos de todas as formas possíveis, inclusive aqueles com
deficiência, para se tornarem “valores econômicos” na sociedade e evitar que se tornassem
um transtorno, vagando pelas ruas e causando despesas ao Estado. Dessa forma, a
determinação no Regulamento era de que

Na execução dos programmas de cada uma das disciplinas, terá o professor
sempre em vista e como objectivo essencial que o preparo dos alumnos seja
destinado ao trabalho profissional. Assim:
No ensino da leitura serão, de preferencia usados livros de assumpto
rural;
Em lingua patria fará o alumno a maior copia do vocabulario peculiar
á profissão, obtido nas suas composições e nos livros manuseados em classe;
No ensino de arithmetica as applicações praticas versarão em calculos
de quantidades que representem coisas da vida profissional;
No ensino de geographia se especializarão os conhecimentos dos
productos de industrias agricolas, extractiva vegetal, zonas apropriadas a
cada um delles, seu valor commercial;
As noções de chimica versarão especialmente no ensinamente pratico
de tudo quanto possa apparelhar o alumno para conhecer a terra, os adubos
chimicos, as tintas e vernizes;
25

Nas escolas de reforma os trabalhos no campo seriam obrigatórios para todos os menores do primeiro ao
último ano.
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As de physica serão dadas de modo que o educando tenha o
conhecimento exacto dos phenomenos mais communs e se familiarize com o
uso e manejo dos apparelhos que o habilitem a conhecer as variações
atmosphericas;
No ensino moral [...] apprendam a discernir o bem do mal [...].
Além dos hymnos patrioticos, apprenderão os alumnos canticos á
terra, ao trabalho e á vida rural (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 612-613).

O programa de ensino e as autorizações de internação deveriam ser aprovados pelo
Secretário da Segurança e Assistência Pública. A nomeação dos principais cargos dos
funcionários seria realizada de forma hierárquica, a começar pelo Presidente do Estado, em
seguida pelo Secretário da Segurança, e por último pelo diretor do instituto. Isso demonstra o
caráter centralizador e hierárquico de poder desse Governo.
O que chama bastante a atenção no Regulamento é sua tentativa de claramente definir
e identificar as mazelas da população de menores capazes de prejudicar o bom andamento e o
convívio na sociedade. Para tanto, o Regulamento apontava minuciosamente categorias para
classificar, separar e interferir na vida de crianças e adolescentes supostamente perigosos. A
ação mais eficaz do Estado era a proposta de internamento e reclusão da população pobre, ou
seja, aquela cujos pais ou responsáveis não possuíssem condições de cuidar de seus filhos da
forma estipulada pelo Regulamento.
Dessa forma, propunha-se a atuar tanto no corpo individual quanto no corpo coletivo
da população constituída pelos menores matriculados nos estabelecimentos de assistência. O
objetivo era obter corpos saudáveis por meio de alimentação adequada, exercícios físicos,
divulgação de cuidados com a saúde e prevenção de doenças; disciplina individual e grupal
por meio de regras de comportamento e normas de socialização impostas pelo regime escolar;
formação do caráter, por ensinamentos morais; e formação profissional a partir de trabalhos
braçais e manuais na agricultura e nas oficinas. Com isso, pretendia-se que o menor, ao deixar
o estabelecimento, estivesse saudável, educado, disciplinado, sóbrio, trabalhador, ordeiro,
regenerado e adestrado, com base nos valores considerados adequados a eles. Ao atingir esses
propósitos, o menor estaria apto a assumir seu lugar de cidadão e contribuir com o progresso
social e econômico da nação.
A educação e o trabalho seriam os principais dispositivos da assistência aos menores
para alcançar o objetivo de torná-los valores úteis à sociedade. A educação ocupou tal
importância na década de 1920 que foram regulamentadas medidas especialmente
direcionadas a ela, como será visto a seguir.
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Nos regulamentos vistos neste capítulo, há uma intenção de separar os anormais para
tentar minimamente educá-los a fim de que pudessem participar de forma produtiva e não
prejudicar – como vinham supostamente fazendo – a sociedade. A educação, presente nesses
regulamentos, não deixa de ter características eugênicas, pois a população especificamente
visada nos dispositivos tão detalhados nos artigos e parágrafos era aquela passível de sofrer
ou transmitir a degenerescência da “raça”. Assim, a eugenia está presente tanto na forma
negativa, separando os ditos anormais em instituições de internamento e impedindo seu
contato social – de forma que, confinados não teriam condições de se reproduzir – quanto na
forma positiva, por meio dos ensinamentos e incentivos àqueles que poderiam se reproduzir e
assim proliferar apenas a “boa” raça brasileira.
Como a sociedade necessitava do trabalho de todos, reclusos ou recuperados, esses
indivíduos precisavam ser úteis. Porém, a legislação também se destinaria àquela população
que em princípio não precisaria dessa forma de cuidados, mas que, pela condição de pobreza
de grande parte da sociedade, precisaria de outras regulamentações e direcionamentos que
serão tratados no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO III - O REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO: AS
DETERMINAÇÕES BIOPOLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO

Para mapear as medidas biopolíticas na legislação de Minas Gerais em 1927 é
necessário compreender, principalmente, sua relação no campo da educação. A década de
1920, em nosso país, foi marcada por movimentos que tinham o objetivo de remodelar e
modernizar o ensino, também sob influência de ações da biopolítica vindas do exterior, uma
vez que os intelectuais e políticos consideravam a escola um dos espaços mais apropriados
para incutir nos indivíduos, ao mesmo tempo, os saberes científicos sobre o “viver” e o “como
viver” da população. Dessa forma, as considerações de Carvalho (2006) sobre os discursos
pedagógicos, nas quatro primeiras décadas do século XX no Brasil, indicam que esses
intelectuais e políticos apostavam na “plasticidade da natureza infantil, com sua
adaptabilidade, com sua capacidade natural de ajustamento aos fins postos pela sociedade”
(CARVALHO, 2006, p. 308), tornando a escola um dispositivo dos saberes em voga naquele
momento.
Como visto anteriormente, os movimentos mais significativos na educação nos anos
de 1920, apresentados pela historiografia brasileira, ficaram conhecidos por “reformas
educacionais”. No entanto, a denominação desses movimentos como “reformas” foi iniciativa
dos próprios “reformadores”, no sentido de que eles mesmos, de antemão, consideravam estar
operando mudanças profundas na realidade educacional. Com isso, os movimentos
educacionais passaram a ser ligados ao nome dos seus executores.
É preciso ressaltar que muitas abordagens historiográficas no Brasil, principalmente na
primeira metade do século XX, foram influenciadas pela visão da História Geral – estilo de
historiografia caracterizado pela tentativa de demonstrar a continuidade dos grandes
acontecimentos históricos, bem como os seus protagonistas –, o que talvez tenha influenciado,
inclusive, a perpetuação na denominação de reformas educacionais, acompanhadas pelo nome
dos reformadores, para se reportar aos movimentos educacionais no Brasil.
Nesse caso, é fundamental analisar documentos históricos com uma atitude de
estranhamento, na perspectiva de Abreu Junior (2005), para desconfiar de abordagens
históricas cristalizadas, da mesma forma que o faz Carvalho (2003) em outro texto, no qual
discorre sobre como se delineou o campo de pesquisa em História da Educação no Brasil. Ao
mencionar os “investimentos teóricos e institucionais do grupo de intelectuais que ficou
conhecido como os renovadores da educação”, a autora utiliza como exemplo A cultura
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brasileira de Fernando de Azevedo, um dos auto-intitulados renovadores, para demonstrar o
ponto de vista teórico-metodológico desse autor ao fazer história da educação. Azevedo teria
utilizado sua erudição para compor uma obra sob a encomenda de interesses políticos do
Estado Novo. Por esse motivo, Carvalho aponta como um dos principais danos à história da
educação “algumas das representações sobre a educação brasileira e sua história articuladas
na narrativa de Azevedo” por terem adquirido “longa vida na historiografia educacional” do
país e influenciado outros pesquisadores que fizeram uso de sua obra e da sua metodologia:

A voz do narrador de A cultura brasileira pode ser ouvida, ainda hoje, nas
seleções de períodos e temas de estudo, nos padrões descritivos e
explicativos de periodizações que configuram o objeto de investigação e o
modo de narrá-lo. É no mínimo intrigante a correspondência entre esse
padrão que se institui modelarmente na narrativa de Azevedo e o que se
instala na produção historiográfica sobre educação (CARVALHO, 2003, p.
342-343).

Nesse sentido, o texto de Carvalho propõe um alerta sobre a sedução que os discursos
podem causar, utilizando a obra de Fernando de Azevedo – que como dito anteriormente,
também foi o protagonista da reforma que leva seu nome, no Distrito Federal em 1928 – para
demonstrar a influência de seus argumentos na produção historiográfica sobre a educação
brasileira.
Ainda em relação à análise do discurso, torna-se indispensável, do ponto de vista
teórico-metodológico, a abordagem foucaultina, precisamente porque esta não se propõe a
realizar uma análise institucionalista ou ideológica, mas, sim, a identificar as tecnologias de
poder que utilizam o discurso como verdade e tentam fazê-lo assim funcionar. Nesse sentido,
a análise foucaultiana é fundamental para a investigação do discurso legislativo de 1927 em
Minas, no qual se relacionam saúde e a educação, pois não há mesmo uma verdade a ser
dissecada no discurso, mas os efeitos da verdade que se produzem no próprio discurso
(FOUCAULT, 2001).

3.1 - A ATUAÇÃO POLÍTICO-EDUCACIONAL DE FRANCISCO CAMPOS

O Governo Antonio Carlos pretendia colocar Minas Gerais entre os Estados brasileiros
mais avançados em termos educacionais. Desse modo, auxiliado pelo seu Secretário dos
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Negócios do Interior, Francisco Campos, regulamentou várias medidas com finalidade
educativa, como será visto adiante na análise dos documentos legislativos educacionais de
Minas. Será preciso, antes, fazer um breve relato biográfico de Francisco Campos, assim
como foi feito no capítulo anterior sobre Antonio Carlos e Bias Fortes.
Francisco Luiz da Silva Campos foi político, professor, advogado, jurisconsulto e
fazendeiro. Nasceu em Dores de Indaía, MG, em 1891. Era descendente da família Álvares da
Silva Campos, considerada ilustre em Minas, além de sobrinho neto do Ministro do Império,
Martinho Campos. Realizou o curso secundário no Instituto de Ciências e Letras de São
Paulo, SP. Regressou a sua cidade natal e frequentou o curso preparatório nos colégios de
Sabará e Ouro Preto. Em 1914, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade
Livre de Direito de Minas Gerais. Por ter sido considerado o melhor aluno, recebeu o prêmio
Barão do Rio Branco. Ainda na condição de estudante, colaborou em jornais e revistas de
Belo Horizonte, e, depois de formado, advogou em Belo Horizonte. Em 1921, tornou-se
professor da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, atuando primeiramente como
substituto e, a partir de 1924, como catedrático de Filosofia do Direito até 1932, quando pediu
exoneração para assumir a cátedra de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil (MONTEIRO, 1994, p. 131).
Francisco Campos iniciou sua trajetória política em 1916, quando se candidatou a
Deputado Estadual. Nas discussões sobre a reforma constitucional relativas à administração
dos municípios, defendeu a centralização do poder nas mãos do Presidente do Estado no que
se referia à nomeação dos prefeitos e à intervenção do Estado na administração municipal.
Seu nome se projetou nacionalmente e ele se elegeu Deputado Federal, ocupando esse cargo
de 1921 até 11 de setembro 1926, quando renunciou para assumir o posto de Secretário dos
Negócios do Interior de Minas, mediante nomeação de Antonio Carlos (MONTEIRO, 1994,
p. 131).
Francisco Campos, ao assumir a Secretaria, ficou incumbido dos assuntos
educacionais mineiros. Durante sua gestão (1926-1930), reformulou o ensino público
primário estadual, em 1927 (como será analisado adiante), e o ensino normal, em 1928. Nesse
período, foram instaladas 19 escolas normais e remodeladas as duas escolas existentes de
Belo Horizonte e Ouro Preto; criou “3.662 escolas primárias 26, três vezes mais do que as
26

O número de escolas primárias citadas no Dicionário Biográfico de Minas Gerais coincide com as citadas no
discurso da Mensagem Presidencial feita por Antonio Carlos, em 1930 (CAMPOS, 1930, p. 235). Porém, em
alguns textos, esses dados apresentam divergências. Biccas (2011) afirma que em Minas, de 1926 a 1930, “o
ensino primário passou de 2.177 unidades para 5.926” (p. 168). Por esse cálculo, o total seria de 3.749 unidades
criadas. Já Peixoto (1987) afirma que Antonio Carlos “proporciona a criação de 3.555 unidades de ensino
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existentes, contratou professores da Suíça, França e da Bélgica para lecionarem nas Escolas
Normais”. Além disso, visando o aprimoramento docente, enviou quatro mestras mineiras
para estagiar nos Estados Unidos, na condição de bolsistas do Governo Estadual. Com o
intuito de divulgar as novas diretrizes pedagógicas entre os professores mineiros, remodelou a
Revista do Ensino. Como mencionado anteriormente, foi criada a Universidade de Minas
Gerais em 1927, constituída pelas Faculdades de Direito, Medicina, Odontologia e Farmácia,
e pela Escola de Engenharia. Também foi criada a Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico,
trazendo especialistas europeus para sua organização, dentre eles Helena Antipoff, diretora do
Laboratório de Psicologia (MONTEIRO, 1994, p. 131).
Após seu mandato em Minas, Francisco Campos continuou na política federal até
1942, devido a suas alianças político-partidárias, bem como à projeção que seu nome
conquistou no cenário nacional pelas ações políticas que havia empreendido como Secretário
dos Negócios do Interior em Minas. Pertenceu ao Partido Republicano Mineiro (PRM),
apoiou Getúlio Vargas e ocupou importantes cargos federais, tais como: Ministro da
Educação e Saúde Pública, Ministro da Justiça, Consultor Jurídico da República e Secretário
da Educação do Distrito Federal. Como Ministro da Justiça, foi o principal autor da
Constituição Federal de 1937, que instituiu o Estado Novo. Afastou-se do cargo em 1942,
encerrando sua carreira política, embora tenha sido nomeado representante do Brasil na
Comissão Jurídica Interamericana, onde permaneceu por 12 anos. Daí em diante, dedicou-se
ao magistério na Universidade do Brasil, às atividades como advogado e jurisconsulto, no Rio
de Janeiro, e fazendeiro, em Minas Gerais. Faleceu em 1968, em Belo Horizonte
(MONTEIRO, 1994, 132).
E possível também verificar algumas impressões menos elogiosas de estudiosos sobre
a atuação de Francisco Campos no cenário político educacional dos anos 1920 e 1930. O
antropólogo Darcy Ribeiro, ao tratar do Governo Getúlio Vargas e o seu ministro Francisco
Campos, no ano de 1931, assim o descreve: “Getúlio Vargas convoca um mineiro matreiro,
Francisco Campos – fascista de ideias, como ele mesmo dizia – para estruturar o recém-criado
Ministério da Educação e Saúde Pública” (RIBEIRO, 1985, não paginado).
Também Biccas (2011), ao descrever Francisco Campos, afirma que ele “colaborou
ativamente na elaboração das leis autoritárias, após a derrubada do Governo João Goulart” (p.
156). Do mesmo modo, Freitas e Biccas (2009) afirmam que “Campos sonhou organizar a
juventude em moldes militarizados explicitamente inspirados no fascismo” (p. 65). As
primário” (p. 5). Devido a tais divergências, optou-se por seguir a referência do Dicionário e da Mensagem
Presidencial que afirmam ser 3.662 o número de escolas criadas.
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definições desses pesquisadores sobre Francisco Campos convergem para delineá-lo como um
enamorado de medidas fascistas e autoritárias inspiradas nos países europeus que viviam sob
esses regimes políticos.
Feita essa breve introdução de Campos, passa-se à analise das primeiras ações
políticas do Governo Antonio Carlos ligadas à educação em que o Secretário estava
fortemente envolvido.

3.2 - PREPARATIVOS PARA A REFORMA DO ENSINO DE 1927

O movimento educacional mineiro de 1927 já dava seus primeiros sinais com a
realização do Primeiro Congresso de Instrução Primária do Estado de Minas, ocorrido de 09
a 16 de maio de 1927, em Belo Horizonte. A divulgação do evento pela Revista do Ensino –
órgão oficial da Diretoria da Instrução – indicava que a intenção do governo mineiro era
aproveitar as contribuições do Congresso para a sua pretendida reforma:
O governo, desejando conhecer a real situação do ensino primario em Minas,
espera que cada congressista se manifeste sobre a efficiencia desse ensino,
revelando as suas qualidades ou os seus defeitos. É intuito do Governo
aproveitar as contribuições do Congresso para a obra da reforma que tem em
vista e pretende realizar o mais breve possivel (CONGRESSO DE
INSTRUCÇÃO PRIMARIA,1927, p. 418).

A Reforma Francisco Campos (1927) tem sido objeto de investigação de
pesquisadores com diferentes perspectivas. Dentre estes, destacam-se os trabalhos de Fonseca
(2004), Melo (2010), Peixoto (1981; 1983; 1987; 1992) e Souza (2001; 2008a; 2008b), que
utilizam os documentos legislativos, que resultaram na Reforma, como um dos temas centrais
de suas pesquisas. Além dos trabalhos citados, há muitos outros, principalmente na área de
História da Educação, que abrangem a primeira metade do século XX em Minas Gerais e
mesmo não tendo a Reforma como tema principal de suas abordagens, acabam por referenciála, devido a sua importância no contexto mineiro.
Já que há uma grande quantidade de pesquisas sobre o tema, por que então investigar
mais uma vez o movimento educacional de 1927 em Minas Gerais? O que um novo trabalho
poderia trazer de significativo ou diferente do que já foi feito? Na realidade, tanto o
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Regulamento quanto os Programas do Ensino Primário27 trazem tal detalhamento nas
propostas para a educação que só essa consideração já é um argumento suficiente para
revisitar suas quatrocentas e vinte oito (428) páginas.
Assim, pretende-se analisar o discurso biopolítico na educação disseminados,
principalmente, nesses documentos educacionais, mas não somente, uma vez que estão
presentes na legislação mineira outras medidas voltadas para a educação e a saúde e que se
fazem pertinentes nesta investigação, como a Lei n. 989, que instituiu o Fundo escolar, e o
Decreto n. 7.877, que aprovou o Regulamento da Secretaria do Interior.
Quanto à Lei n. 989, esta previa a responsabilidade do Estado em relação ao ensino
primário, bem como a criação da Inspetoria de Assistência Médica Escolar:
LEI N. 989 – DE 20 DE SETEMBRO DE 1927
Institui o fundo escolar
[...]
Art. 5.º Fica ao exclusivo encargo do Estado o ensino publico primario nos
municipios, bem como a obrigação de construir, á sua custa, os predios
escolares, urbanos, districtaes e ruraes, sem prejuizo, porém, da faculdade
que cabe aos particulares, ás instituições privadas ou publicas, de promover,
fundar, ou instituir estabelecimentos de ensino elementar, observadas as leis
e regulamentos estaduaes.
Art. 6.º Fica creada, subordinada á Inspectoria Geral da Instrucção Publica, a
Inspectoria de Assistencia Medica Escolar, podendo o governo por conta do
fundo, contractar o pessoal necessario (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p.
115).

Além da responsabilidade do Estado com o ensino primário, emerge também a atenção
à saúde dos educandos por meio da criação da Inspetoria de Assistência Médica Escolar. Esse
dispositivo legal constitui um dos indícios da pretensão biopolítica na educação em Minas
Gerais.
Outro indício presente na legislação ligado à saúde pública e a educação está no
Regulamento da Secretaria do Interior aprovado pelo Decreto n. 7.877, de 30 de agosto de
1927. O art. 18 determina como uma das atribuições do Inspetor Geral da Instrução Pública:

18) pronunciar-se sobre a parte pedagogica e hygienica dos predios escolares
a se construirem ou reconstruirem na Capital, ouvindo para isso os medicos
escolares, directamente subordinados á inspectoria;
[...]
30) promover, de accordo com as fichas sanitarias, a fixação dos typos
normaes e dos anormaes, para a sua distribuição pelas classes escolares
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1014-1016).
27

Como já foi anotado na introdução, os Programas do Ensino Primário serão abordados no próximo capítulo.
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Aqui há duas constatações importantes: a primeira é que os profissionais da educação
deveriam seguir as prescrições da área médica, tendo em vista que os médicos escolares
seriam não apenas os guardiões, portadores dos saberes ligados à saúde e às formas de
prevenção das doenças por meio de medidas higiênicas, como também responsáveis por
determinar como deveriam ser as construções dos espaços escolares. A segunda constatação,
que também converge para o saber médico, diz respeito ao local que cada aluno deveria
ocupar na escola: classificados em normais e anormais, por meio das fichas sanitárias, os
alunos seriam encaminhados para as classes ditas “apropriadas”. É preciso, porém, não
confundir esses dispositivos, que visavam a população em geral, com os anteriores, que
tratavam dos menores e dos delinquentes e assim se destinavam a uma parcela específica da
sociedade.
Torna-se necessário, agora voltar a atenção especificamente para o Regulamento do
Ensino Primário, pois ele é o “monumento” mais importante desse movimento educacional.

3.3 - “A ESCOLA COMO EDUCADORA DA SOCIEDADE”: “CORRIGINDO,
RETIFICANDO, APERFEIÇOANDO E MELHORANDO”

O Regulamento do Ensino Primário, tal como planejara o Secretário dos Negócios do
Interior Francisco Campos, foi aprovado pelo Decreto n. 7.970-A, em 15 de outubro de 1927,
data em que se comemorava o centenário da lei de 1827, que criou o ensino primário no
Brasil. O discurso de Francisco Campos na exposição dos motivos para a aprovação do
Regulamento é marcado, como em outras tantas passagens dos textos legais já vistas aqui,
pela força persuasiva de seus argumentos acerca do papel social da escola e pelas tantas
prescrições de como a escola deveria ser. Ele tentava convencer o leitor de que a reforma da
educação, por ele anunciada, conduziria ao desenvolvimento do Estado de Minas,
determinando que a finalidade da escola fosse atuar como “instrumento educativo” da
“sociedade” e “preparar para vida social, fazendo com que a criança assimile e interiorize a
sua ordem moral e intelectual”. É preciso apresentar um grande trecho dessa exposição:

[...], a escola para ser educativa deve se achar em continuidade com a vida
social, de que se constitue em prolongamento e dependencia, pois que ella se
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destina a transmittir pela educação os processos sociaes em uso; mas, a
escola, como instrumento educativo, não se limita, apenas á transmissão
passiva, sinão que transmitte corrigindo, rectificando, aperfeiçoando e
melhorando, de onde a sua influencia sobre a sociedade, cujas tendencias e
aspirações a escola inculca ás creanças não sob a fórma vaga e impalpavel
do ideal, sinão sob a fórma de habitos, costumes, regras de vida e disciplina
da intelligencia e da vontade. Eis como a escola, de dependencia e
instrumento ao serviço da sociedade, passa á educadora da sociedade, cujos
processos assimila para transmittil-os rectificados e melhorados. O seu papel
educativo não se restringe aos limites da sua auctoridade e, por conseguinte,
ás paredes das suas classes, mas extende-se ao meio social a que se acha
incorporada, influindo sobre elle, enobrecendo-lhe os horizontes, sinão
abrindo-lhe novos e claros horizontes, organizando-lhe as tendencias,
orientando-o nas suas aspirações, dotando-o da consciencia da ordem
intellectual e moral que lhe observa sem comprehender. Si, portanto, a
escola tem por fim preparar para a vida social, fazendo com que a creança
assimile e interiorize a sua ordem moral e intellectual, é indispensável que
procure cultivar, desenvolver e orientar na creança o instincto social
offerecendo-lhe opportunidade de exercer os sentimentos de
responsabilidade e de cooperação, fundamento e garantia de toda
convivencia humana. [...]
A escola, porém, destina-se, egualmente, a irradiar sobre o meio a sua
influencia educativa, procurando interessal-o na vida da escola,
multiplicando, para isto, os seus contactos com elle [...]. Dahi prescrever o
regulamento que a escola deve incorporar ao seu organismo as influencias
favoraveis do meio social e extender a este os seus beneficios, promovendo
no seu edificio reuniões frequentes dos paes e das mães de familia, não só
para o fim de proporcionar-lhes um conhecimento mais completo da vida e
do funcionamento escolar, como para ministrar-lhes noções uteis relativas á
educação, hygiene e outros assumptos relacionados com a vida e as
occupações locaes.
[...]
Em resumo, o regulamento considera que a escola não se destina apenas a
ministrar noções, mas é tambem uma fórma de vida em commum, cabendolhe preparar a creança para viver na sociedade a que pertence e a
comprehender a sua participação na mesma, para o que é indispensavel
introduzam-se na escola os usos e processos da vida em commum,
transformando-a de classe sem sociabilidade em uma sociedade em
miniatura (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1125-1128, grifos meus).

A extensa citação do discurso de Francisco Campos foi transcrita para demonstrar a
abrangência que a reforma no ensino pretendia realizar em Minas. Esse movimento
educacional estava voltado para atuar na sociedade, tendo como instrumento a escola.
Francisco Campos enfatizou que “a escola, de dependência e instrumento ao serviço da
sociedade, passa á educadora da sociedade”. Tal declaração leva a indagar: se escola não está
a “serviço da sociedade”, mas, sim, educando-a, qual é a instância que determina como deve
ser a educação que ela deve ministrar? É como se a escola tivesse vida própria e se colocasse
como uma autoridade transcendente. Mais: haveria determinadas pessoas, dotadas de
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capacidade superior à da sociedade em geral, que poderiam determinar quais saberes, valores,
hábitos e condutas morais deveriam estar presente na sociedade.
Isso remete mais uma vez à genealogia do conceito de moral em Nietzsche (2009),
para quem foram os nobres e poderosos que consideraram seus atos superiores em relação ao
resto da população, que consideravam ser formada por indivíduos inferiores.
Nesse sentido, com base na compreensão do conceito de moral de Nietzsche, pode-se
notar como determinados valores se apresentavam nos movimentos educacionais brasileiros
da década de 1920, por meio de discursos destinados à educação, conforme se lê no trabalho
de Carvalho (1998).
Segundo essa autora, o tema relacionado à competência da escola para educar a
sociedade, principalmente com base nos preceitos morais, também esteve presente na II
Conferência Nacional de Educação. Naquele evento, a tese defendida por Alba Cañizares do
Nascimento, intitulada “Educação Moral”, propunha que houvesse nas Escolas Normais,
destinadas a formação de professores, “a cadeira de educação teórica e prática”, no
entendimento de que os professores deveriam compartilhar dos conhecimentos da “elite” –
“estes tipos superiores da humanidade, que dirigem, pela força da seleção, massas humanas,
corporações, províncias e nações” – para que se tornassem capacitados a inculcar, por meio da
escola, os saberes que julgavam indispensáveis ao modo de viver da população:
Adestramento de “cavalos”, a educação moral das massas, na “base do
ensino nacional”, era obra “eminentemente conformadora”, obra de
moldagem. Era “conformar no indivíduo a sua moral [...] com as altas
necessidades da vida coletiva”, obrigando-o à “adaptação, pela disciplina”
(CARVALHO, 1998, p. 332-333, grifos da autora).

As considerações apresentadas por Carvalho confirmam a crença dos intelectuais
envolvidos nos movimentos educacionais no Brasil daquele período no poder da escola em
“moldar” a sociedade. Essa crença condiz com as intenções expressas no discurso de
Francisco Campos. A relação entre o discurso de Francisco Campos e o de Alba Cañizares
serve como exemplo de como tais intenções se encontravam dispersas nos movimentos
educacionais do país, inclusive naqueles ligados à Associação Brasileira de Educação, que,
como já dito, era a principal responsável por promover as conferências nacionais de educação,
bem como diversos outros eventos pelo Brasil.
Francisco Campos, em sua exposição dos motivos, também se referiu às medidas que
relacionavam saúde, higiene e desenvolvimento físico dos alunos ao apontar a “minuciosa
regulamentação” dada à “Inspeção e à assistência médica odontológica”, segundo ele devido à
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“incontroversa importância do serviço, cuja organização é das mais urgentes e inadiáveis”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1136). Mencionou, ainda, a instituição de uma inspetoria de
educação física, voltada para os exercícios físicos, jogos e ginástica nos programas de ensino
das escolas públicas, bem como a atenção à formação de professores e a preparação de
instrutores de escoteirismo (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1136).
Em seu discurso, Francisco Campos reportou particular atenção às classes especiais; à
classificação dos alunos; à diferenciação do ensino destinado a alunos considerados
“anormais”, bem como aos resultados esperados dos indivíduos que são submetidos a este
ensino para a sociedade. É importante, assim, apresentar outro longo trecho da exposição dos
motivos:

É digna de nota a parte do regulamento relativa á organização das classes
especiaes, destinadas aos debeis organicos e aos retardados pedagogicos.
Não são pouco numerosas na população as creanças debilitadas, quer por
vícios constituicionaes, quer por enfermidade, quer por insufficiencia de
nutrição. Torna-se mister um regimen escolar á parte em que o ensino seja
dosado de accordo com o estado de saude dos alumnos, a que a escola deve
offerecer condições particulares de hygiene e tratamento, destinadas á
restauração das forças organicas em “deficit”.
[...]
É certo que grande numero de alumnos que passam como retardados devem
seu atrazo, em bôa parte, não a uma constituição physica defeituosa, mas a
métodos de ensino irracionaes e a processos de instrucção que não solicitam
os seus interesses [...]. Ao lado destes, porém, um bom numero de creanças
revela-se incapaz, por defeito congenito ou adquirido, de competir com as
creanças da mesma edade nas classes ordinarias, seja no que se refere á
instrucção propriamente dita, seja no que se refere a conducta no governo de
si mesmas e na direcção da sua actividade escolar.
São os anormaes propriamente ditos, condemnados ao atrazo pedagogico por
defeitos de percepção, debilidade de attenção, instabilidade intellectual e
emocional e outros indices de incapacidade para o esforço mental. A este
residuo das escolas primárias é necessario, para que sejam convenientemente
aproveitado e transformado em valores uteis, applicar um tratamento
especial. A obra da escola deverá ser, quanto a elles, de caracter mais
accentuadamente educativo do que em relação as creanças normaes, pois
trata-se, no caso de realizar simultaneamente com o ensino e a educação e
pelo ensino e pela educação, uma verdadeira pratica de orthopedia mental,
destinada a corrigir, rectificar e eliminar os defeitos psychicos, de ordem
sensorial e intellectual, de maneira a aproximal-os, sinão inteiramente, ao
menos em parte, do plano da normal, de que se acham mais ou menos
accentuadamente desviados. O ensino, nesses casos, deverá reduzir-se ao
minimo, assenhoreando-se o trabalho educativo de todo o campo da attenção
do professor, recommendados os trabalhos manuaes, não sómente pelo seu
valor educativo, como também como preparação profissional a individuos
que sómente com o trabalho das suas mãos poderão contar para viver.
Para a classificação dos alumnos nas classes destinadas a retardados, o
regulamento estabelece um duplo criterio, psycoologico e pedagogico, como
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seja o dos “tests” de intelligencia e o de não promoção por tres vezes
consecutivas (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1136-1138, grifos meus).

Essas tantas transcrições da apresentação de Francisco Campos, na exposição dos
motivos para a aprovação do Regulamento do Ensino Primário, ilustram bem algumas ações
pretendidas pelo governo de Minas para a educação. Francisco Campos antecipou o que será
visto no conteúdo desse documento, além de evidenciar as inúmeras medidas biopolíticas ali
presentes. Assim, o Regulamento traçava normas para a construção, manutenção e
funcionamento de estabelecimentos de ensino, bem como do seu aparelhamento escolar;
delimitava a formação profissional e descrevia como os funcionários, técnicos e professores
deveriam exercer disciplinar e hierarquicamente seus cargos; estabelecia diferenciações entre
o ensino que deveria ser ministrado aos alunos considerados normais e aos anormais, e por
meio de quais métodos de classificações; e explicitava as medidas voltadas para a saúde que
pretendia implantar no âmbito escolar, como o tratamento, profilaxia e campanha contra a
propagação de doenças epidêmicas e endêmicas.
Buscou-se, por meio do discurso de Francisco Campos, apresentar algumas de suas
pretensões para o ensino em Minas. Segue-se a análise do Regulamento do Ensino Primário
que será feita a partir do agrupamento dos principais enunciados que formam conjuntos
discursivos sobre saúde e higiene presentes nas determinações para a educação. Para esse
propósito, foram estipuladas, sem determinar ordem de importância por aparição, as seguintes
temáticas: dispositivos médico-escolares, educação física, aparelhamento escolar, assistência
escolar aos alunos pobres e educação higiênica. Cada tema compreenderá subtemas
relacionados ao assunto central como será visto adiante.
Passa-se, agora, à apresentação de como as determinações para o ensino foram
organizadas no documento.

3.4 - A ORGANIZAÇÃO DO REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO

O Regulamento do Ensino Primário foi aprovado pelo presidente do Estado de Minas,
Antonio Carlos, para vigorar em 1º de janeiro de 1928. O documento é dividido em quinze
(15) partes, com quinhentos e oitenta e seis (586) artigos contendo disposições e
determinações variadas, distribuídas em cento e cinquenta e sete (157) páginas. Como o
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documento não apresenta sumário, foram montados quadros de acordo com a organização
disposta na legislação para facilitar a visualização geral do mesmo28.
A direção do ensino em Minas seria distribuída de forma hierárquica. Partiria do
Presidente do Estado, cargo exercido por Antonio Carlos Ribeiro Andrada, e, sucessivamente,
pelo Secretário do Interior, Francisco Luiz da Silva Campos; pelo Inspetor Geral da Instrução
Pública; pelos inspetores escolares, distritais e municipais; assistentes técnicos; diretores
escolares; e por fim, pelos professores.
O ensino público primário em Minas deveria ser ministrado em duas categorias: o
ensino fundamental e o complementar. O ensino fundamental deveria ser obrigatório e leigo, e
ministrado em dois graus. O primeiro grau seria oferecido nas escolas infantis, que poderiam
ser jardins de infância e escolas maternais, com duração do curso de três anos. O segundo
grau seria oferecido em escolas primárias com duração do curso de três e quatro anos
dependendo da classificação que cada escola recebesse (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1140, 1211). Já o ensino complementar teria “caráter técnico-profissional e regulamento a
parte” 29 (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1140).
Havia ainda nessa organização os jardins de infância e as escolas maternais. Os jardins
de infância teriam por finalidade oferecer o ensino orientado por “lições objetivas e
concretas” para crianças de quatro a seis anos de modo a prepará-las para receber a instrução
primária, iniciando-as na “leitura, escrita, desenho e cálculo, por meio de jogos adequados,
recomendando-se para esse fim o método Decroly”30. No que se refere ao programa de ensino
dessa modalidade, as atividades deveriam compreender exercícios físicos e jogos, bem como
exercícios de pensamento, linguagem, recitação, cantos, danças, marchas e ocupações
manuais. O ensino nos jardins de infância seria “facultativo e somente gratuito para os alunos
notoriamente pobres, pagando os demais uma taxa de matrícula de 50$000 por ano” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1211-1214).
Já as escolas maternais seguiriam as mesmas regulamentações destinadas aos jardins
de infância, com exceção da cobrança da taxa de matrícula. A função dessas escolas seria
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Vide quadros com a estrutura do Regulamento no anexo II.
Neste trabalho só será abordado o Ensino Fundamental por ter sido contemplado no regulamento analisado.
30
Jean-Ovide Decroly (1871-1932) foi um médico neurologista belga, responsável por elaborar o método de
organização curricular baseado nos centros de interesse da criança. Ele desenvolveu esse método de ensino por
meio de pesquisas e intervenções psicopedagógicas, verificando em laboratórios como se formava o pensamento
da criança. Decroly defendia uma reforma no ensino primário, abandonando os métodos verbais existentes, e
adotando métodos intuitivos, ativos e construtivos. Para isso, atuava junto a professores e ao governo
disseminando suas propostas de ensino em palestras, programas e conferências. Paticipou ativamente na
fundação da liga intenacional de Educação Nova (VALDEMARIM, 2010). Sobre Decroly, ver também
Mornacha (2010).
29
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receber os filhos dos operários com idade de quatro a seis “devendo, para esse fim, funcionar
de 7 horas da manhã às 5 da tarde” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1215).
As escolas primárias, responsáveis pelo segundo grau de ensino, teriam “por fim, não
somente a instrução, mas, antes e sobretudo, a educação, compreendendo-se como tal toda a
obra destinada a auxiliar o desenvolvimento físico, mental e moral das crianças”. Tais escolas
deveriam ter fim em si mesmas, “não visando preparar as crianças para os graus superiores do
ensino” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1215). As escolas primárias seriam classificadas
em:

a) ruraes, com curso de tres annos;
b) districtaes e urbanas singulares, com curso de tres annos;
c) escolas reunidas e grupos escolares, com o curso de quatro annos;
d) escolas para debeis organicos;
e) escolas ou classes especiaes para retardados pedagogicos.
Art. 255. Poderão ser creadas escolas nocturnas para adultos nas localidades em
que o governo julgar conveniente de preferencia nos centros industriaes (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1217).

A classificação das escolas primárias, a duração dos cursos e os horários de
funcionamento seriam determinados de acordo com as especificidades do atendimento e a
localização das mesmas.
A simples apresentação não dá conta da complexidade das relações presentes no
documento. É preciso fazer uma leitura crítica para evitar a mera descrição funcional do
regulamento.

Para

tanto,

propõem-se

conjuntos

discursivos,

como

mencionados

anteriormente, que procuram englobar e de certa forma sintetizar as temáticas abordadas no
texto legal.

3.5 - DISPOSITIVOS MÉDICO-ESCOLARES

A preocupação com a saúde, principalmente, a do aluno, mas também a do professor,
aparece de forma alastrada nas determinações do Regulamento, sobretudo no que tange: aos
serviços de inspeção e assistência médico-escolar; aos exames de saúde de alunos e
professores; aos testes para classificar os indivíduos em anormais e anormais; e às
incumbências de diferentes profissionais para as atividades ligadas a saúde.
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3.5.1 - As incumbências dos profissionais relacionadas à saúde no ensino

A propósito da incumbência dos profissionais que deveriam exercer as atividades
ligadas à saúde e a higiene, a figura do médico escolar recebe no Regulamento maior destaque
entre os profissionais. Isso se deve ao lugar de destaque que a medicina ocupou na sociedade
a partir do século XIX. Os médicos se tornaram “administradores da saúde”, uma vez que não
se ocupavam apenas da saúde dos indivíduos, mas também dos seus modos de vida e do meio
em que viviam. Dessa forma, os conhecimentos científicos que os médicos possuíam,
principalmente aqueles especializados em higiene pública, eram considerados indispensáveis
para determinar como deveriam ser os espaços públicos (FOUCAULT, 1979).
Gondra (2004), ao apresentar o discurso dos médicos nas teses de conclusão de curso
realizadas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, entre 1850 e 1890, afirma que
algumas delas se baseavam no “modelo dos higienistas franceses”:

A partir dele definem um amplo programa de regras para o funcionamento
dos colégios, compreendendo a localização e arquitetura dos edifícios
escolares, organização da rotina, das práticas e hábitos que deveriam ser
desenvolvidos juntos aos alunos, alimentação, exercícios corporais, cuidados
com as excreções dos organismos e com a educação dos sentidos, de modo a
conservar e desenvolver as faculdades físicas, intelectuais ou morais dos
alunos. Representações produzidas a partir daquilo que os médicos estudam,
lêem, enunciam, registram e sustentam por ocasião da adesão do referido
padrão recolhido nos manuais de higiene (p. 165).

Gondra demonstra que os discursos dos médicos no século XIX no Brasil propõem
medidas para os espaços e práticas escolares com base no modelo dos médicos higienistas
franceses. Esse saber, presente nas instituições médicas, irá se propagar pela organização
social e se fortalecer nas práticas ao longo do século XX.
Por sua vez, Farhi Neto (2010), com base nas formulações de Foucault sobre a
biopolítica expressas nas relações entre política e medicina, expõe que:

O poder medical possui dois vieses. Significa tanto o processo de
sedimentação social da autoridade medical quanto a estatização da medicina.
Politizado, o poder medical exerce um papel crucial na anátomo-política, nos
diversos processos de configuração disciplinar dos corpos individuais,
enquanto, em seu outro viés, o poder medical estatizado participa da
biopolítica, do modo pelo qual o Estado se encarrega da saúde das
populações (p. 27).
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Farhi Neto, ao discorrer sobre os dois vieses do poder medical, faz uma distinção entre
a autoridade medical politizada, ou seja, o lugar que o médico ocupa na sociedade por ser
portador um saber científico, adquirido no trabalho em que estão presentes os processos
disciplinares individuais (como, por exemplo, a clínica em um hospital); e o poder medical
estatizado, que se ocupa das questões políticas de Estado. Neste, o saber científico deve ser
aplicado não em um indivíduo apenas, mas regulamentado para ser aplicado em vários
indivíduos ao mesmo tempo. Dessa forma, o poder medical participa da biopolítica
encarregando-se da saúde das populações. Porém, para que o poder biopolítico funcione, ele
precisa estar coordenado ao poder disciplinar: “A disciplina é basicamente um mecanismo de
poder que permite ordenar com respeito a fins determinados, uma massa humana, mediante
configuração hierárquica funcional baseada no indivíduo” (FARHI NETO, 2010, p. 42).
Nas determinações do Regulamento, o poder medical se apresenta das duas formas,
ponderando tanto sobre a parte administrativa do Estado quanto sobre a atuação dos médicos
na função clínica. Assim, há dois tipos diferentes de cargos que deveriam ser ocupados por
médicos. Um se incumbiria da parte administrativa, no que se refere ao serviço médico
escolar; o outro se encarregaria tanto do atendimento médico aos indivíduos quanto da
fiscalização dos estabelecimentos de ensino.
É possível destacar da “Parte IV: Da higiene escolar e da assistência médica e
dentária” do Regulamento o sistema médico administrativo presente no Capítulo V, que trata
“Da competência e das atribuições”:

Art. 126. Ao inspector, chefe do serviço medico escolar, incumbe:
a) organizar, orientar, fiscalizar e dirigir o serviço medico escolar;
b) inspeccionar pessoalmente as escolas quando julgue conveniente;
c) reunir periodicamente os medicos escolares, para o fim de tomar
conhecimento do estado do serviço e ministrar instrucções para execução
do plano de inspecção e de assistencia medica;
d) organizar um plano de conferencias mensaes, que serão realizadas pelos
medicos escolares, na ordem que lhes for designada e durante o período
de funccionamento das escolas;
e) apresentar ao Inspector Geral da Instrucção Publica um relatorio annual
circumstanciado sobre os trabalhos e movimento da inspectoria a seu
cargo (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1180).

Esse trecho menciona como deveria funcionar o sistema médico escolar
administrativo, bem como a função do inspetor nesse comando. Ressaltam-se ainda, nas
determinações para o inspetor chefe, indicações de cunho biopolítico nos textos de
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conferências, instruções para assistência médica e dados estatísticos, que serão tratados mais
adiante.
A propósito das “competências e atribuições” do médico escolar, lê-se que:

Art. 127. Ao medico escolar incumbe:
a) praticar o exame individual de todos os escolares, professores, pessoal
administrativo e aspirantes ao magisterio, nos termos do regulamento;
b) inspeccionar os edificios escolares, registrando as observações que fizer
do ponto de vista hygienico e transmittindo á Inspectoria as informações
que julgar uteis ou convenientes;
c) comparecer ás reuniões convocadas pelo inspector chefe do serviço,
salvo caso de molestia ou força maior;
d) realizar as conferencias de que trata o art. 126, letra d, na ordem e
segundo os planos organizados pelo inspector chefe do serviço;
e) enviar mensalmente á inspectoria medica um boletim contendo a
estatística do movimento dos serviços a seu cargo e outras informações e
suggestões que julgar convenientes (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1180-1181).

A listagem das incumbências do médico escolar evidencia como o Governo de Minas
pretendia fazer o sistema médico escolar funcionar: por meios de normas regulamentares que
deveriam ser estabelecidas pelo inspetor-chefe e por meio de normas individuais para os
médicos escolares. Portanto, por meio de normas regulamentares e normas disciplinares.
Além dessas atribuições, havia outras exigências:

Art. 129. O medico escolar deve:
a) ser hygienista;
b) dar exemplo pessoal, pelos cuidados que dispensa á sua saude e hygiene
individual;
c) exercer com enthusiasmo a profissão, de maneira a estimulal-o nos
docentes, nas enfermeiras, paes e alumnos;
d) interessar-se em levantar o nivel de saude na escola
e) expôr, logo no inicio do anno, o seu programma de saude aos paes,
professores, enfermeiras
e alumnos, assegurando assim a sua
indispensavel cooperação;
f) accentuar a importancia de cultivar habitos diarios de hygiene;
g) explicar aos paes a importancia da correcção precoce dos defeitos;
h) fazer o mais cedo que puder os exames de saude e procurar corrigir os
defeitos encontrados;
i) suggerir exercicios correctivos e exercicios collectivos destinados a
promover o melhor desenvolvimento physico das creanças;
j) trabalhar em inteira collaboração com as auctoridades sanitarias
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1181-1182).

Nota-se entre os deveres do médico que, além de ser primeiramente um higienista –
especialidade médica voltada para as questões ligadas à saúde pública –, precisava ter uma
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postura “moral” e “missionária educativa” para “levantar o nível de saúde na escola” por meio
de ações educativas direcionadas às enfermeiras, aos professores, às crianças e às famílias. O
interesse estaria voltado para a aquisição de saúde e não apenas focalizado na doença. Assim,
seria sua função “corrigir os defeitos” e prevenir o aparecimento de doenças.
Ao médico escolar também seria atribuída a função de determinar atividades ligadas
aos exercícios físicos, como, por exemplo, no Escoteirismo:

§ 2.º O director do estabelecimento, assim como o medico escolar, deve
sempre ser ouvido sobre o horario, a duração e a natureza dos exercicios e
scientificados dos alunos que devem delles participar (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1203, grifo meu).

Nas atividades a serem desenvolvidas no escoteirismo, o médico escolar deveria ser
consultado para aprovar as atividades, “o horário, a duração e a natureza dos exercícios”, e,
ainda, ter o controle sobre quais alunos estariam participando. Isso demonstra a posição
hierarquicamente superior ocupada pelo médico no ambiente escolar em relação ao saber
sobre o corpo e o meio. Nessa mesma perspectiva, o Art. 105 expõe que: “O médico escolar é
o único competente para conceder dispensa de certas lições, inclusive de ginástica, assim
como das excursões escolares” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1174).
No que tange à função do médico escolar em se pronunciar sobre as condições das
instalações escolares, pode-se perceber o “poder” que ele receberia do Estado devido ao seu
“saber”, como é possível observar nas determinações da Inspetoria Geral da Instrução
Pública.
Essa inspeção seria subordinada à administração do ensino público em geral e
compor-se-ia de três inspetorias: técnica, de educação física e de assistência médica
odontológica. A Inspetoria seria dirigida pelo inspetor geral da instrução pública, que entre
suas atribuições, deveria: “pronunciar-se sobre a parte higiênica e pedagógica dos prédios
escolares a se construírem na Capital, ouvidos previamente os medicos escolares e
engenheiros arquitetos da inspetoria” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1157, grifo meu).
A atribuição do inspetor em se pronunciar sobre a construção dos prédios escolares
após ter ouvido “previamente os médicos escolares e engenheiros arquitetos da inspetoria”
evidencia que o médico decidiria, com base nos seus conhecimentos sanitários e higienistas,
se as instalações seriam adequadas ao ensino, evidenciando as relações entre os
conhecimentos advindos da medicina e as questões pedagógicas.
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Da mesma forma, o ensino primário particular, conforme visto no art. 5 da lei 989,
deveria seguir as mesmas normas estipuladas para as escolas primárias públicas. Isso incluía:
seguir os Programas do Ensino; apresentar atestado médico sobre a saúde e a moral dos
professores e dos diretores; e atender as exigências para o funcionamento dos
estabelecimentos. Havia, ainda, uma determinação em que o responsável pela instituição
deveria fazer um requerimento com o pedido de registro na Inspetoria Geral de Instrução
Pública informando:

a) a localização do predio, afim de que o medico escolar, mediante
inspecção occular do sitio e das condições hygienicas da casa, decida,
por despacho motivado, si o local reune os requesitos impreteriveis de
salubridade (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1140, grifo meu).

Mais uma vez se destaca o papel do médico escolar em determinar se os
estabelecimentos particulares ofereceriam condições salubres e higiênicas “impreteríveis” aos
seus usuários. Além das funções descritas, ele também seria responsável pela inspeção de
saúde e atendimentos dos profissionais do ensino, como será tratado adiante na parte
específica sobre a inspeção.
Como já mencionado, o médico escolar ocuparia uma posição privilegiada no
ambiente escolar atribuída aos seus conhecimentos. Porém, ele não estaria sozinho nessa
empreitada, pois haveria ainda o dentista, que, por meio da assistência dentária, deveria
“colaborar com a assistência médica na conservação e aperfeiçoamento da saúde das crianças,
prevenindo e curando as moléstias e anomalias dentárias”. No entanto, o dentista deveria
“submeter ao critério da assistência médica os casos especiais em que se fizer precisa a sua
audiência” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1182-1184).
Assim como na assistência médica, haveria também na assistência odontológica
incumbências específicas para o inspetor, que deveria realizar a parte administrativa do
serviço, e para o dentista escolar, que deveria fazer o atendimento as crianças. De acordo com
o art.137, ao inspetor incumbe:

a) organizar, orientar, fiscalizar e dirigir os dispensarios sanitarios
escolares;
b) organizar as instrucções relativas á inspecção e assistencia dentaria, bem
como os planos de propaganda de hygiene dentaria;
c) organizar o museu dentario para fins educativos e instructivos;
d) apresentar annualmente, até 31 de janeiro, ao inspector geral da
Instrucção Publica, um relatorio circumstanciado sobre os trabalhos e
movimento da inspectoria (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1184-1185).
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Ao comparar as incumbências do inspetor do serviço dentário e as do inspetor do
serviço médico, é possível perceber a similaridade entre essas funções administrativas,
guardadas as especificidades de cada serviço, tendo em vista que tanto em um caso quanto no
outro o objetivo seria o de administrar e controlar o serviço no Estado.
No que se refere à incumbência do atendimento dentário:

Art. 138. Ao dentista escolar incumbe:
a) attender no dispensario escolar, ou na circumscripção que lhe for
designada, ao serviço da sua competencia;
b) cumprir e fazer cumprir as instrucções do inspector do serviço;
c) praticar, nos periodos determinados, ou quando julgar necessario ou for
prescripto pelo inspector, as inspecções dentarias;
d) communicar ao inspector as occorrencias extraordinarias do serviço,
bem como levar ao seu conhecimento, para que sejam tomadas as
providencias adequadas, os casos em que paes ou responsaveis não
attenderem ás notificações para mandar proceder ao tratamento, de que
carecem as creanças;
e) prescrever, nos casos especiaes, abstenção total ou parcial dos trabalhos
escolares e exercicios physicos;
f) realizar conferencias, palestras e demonstrações praticas sobre
prophylaxia, habitos e necessidade da hygiene dentaria, para a instrucção
do pessoal docente e familias dos alumnos;
g) enviar ao inspector do serviço, até o dia 1º de cada mez, boletins
contendo a estatistica do serviço realizado no mez anterior;
h) organizar, de accordo com o serviço as instrucções do inspector o
archivo da sua circumscripção, anotando nas fichas individuais os
resultados das suas inspecções e serviços clinicos (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1185).

O dentista escolar teria por encargo o atendimento odontológico nos dispensários
escolares, com a finalidade de realizar as inspeções dentárias, tratamento curativo e
profilático, e ainda instruir os docentes, os alunos e suas famílias acerca do tratamento e
cuidados com a higiene dentária por meio de conferências e palestras.
Além do dentista, com suas funções específicas destinadas à saúde bucal, haveria a
colaboração de enfermeiras, professores e pais para atuar na saúde das crianças, sob as
orientações do médico escolar, a propósito dos cuidados com a saúde e os hábitos de higiene,
tendo em vista que o médico deveria “trabalhar em estreita colaboração com as autoridades
sanitárias” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1182). Dessa forma:

Art. 130. O medico escolar dará instrucções, a que se referem os itens do
artigo anterior (Art. 129), quer pondo-se em contato com as familias,
directamente ou por intermedio das enfermeiras e professores, quer por meio
de conferencias, que deverão ser feitas nas sedes escolares (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1182).
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Além do atendimento e da instrução, “os médicos, as enfermeiras e o pessoal do
ensino têm o dever de certificar-se se as crianças recebem, efetivamente o tratamento
reclamado por seu estado” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1174). Ou seja, não bastaria
apenas medicar e instruir, mas também adotar uma postura de vigilância para verificar se as
medidas que cabiam aos pais em relação à saúde das crianças estavam sendo executadas.
Quanto às determinações para as enfermeiras no ambiente escolar, o Regulamento
apresenta duas funções: a de assistente no serviço dentário escolar e a de auxiliar na
assistência médica escolar.
No serviço médico escolar:

Art. 131. As enfermeiras escolares devem:
a) procurar adquirir o conhecimento mais completo dos modernos pontos
de vista sobre a educação sanitaria;
b) assistir aos professores com sua opinião e os seus conselhos na obra da
educação sanitaria que lhes compete;
c) auxiliar os professores na execução de um systema satisfactorio de
inspecção diaria da saude;
d) auxiliar o medico escolar em seu exame periodico das creanças e, no
caso de ausencia do medico, fazer o exame de maneira a habilitar-se a
chamar a attenção do medico para os casos que requeiram os seus
serviços;
e) induzir os paes, pela sua mais importante funcção, que é a de visitadora
domiciliar, a promover ás condições necessarias, de accordo com a
situação individual de cada um, á saude de seus filhos (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1182).

As enfermeiras escolares ocupariam um lugar importantíssimo depois do médico, pois
teriam a função de auxiliá-lo nos atendimentos, bem como, na falta deste, de cumprir
parcialmente seu papel, levando ao conhecimento do médico os casos que julgassem
necessários. As enfermeiras teriam, ainda, a função de instrutora sanitária, seja orientando os
docentes, seja “induzindo” os pais “na sua mais importante função que é a de visitadora
domiciliar”.
Já no serviço dentário escolar:

Art. 139. Incumbe ás enfermeiras assistentes:
a) inspeccionar semanalmente ou quando julgar necessario a bocca das
creanças e verificar si são cumpridas as recommendações do dentista e
as suas;
b) encaminhar os alunos ao dispensario quando for necessaria a assistencia
technica;
c) ministrar ás creanças instrucções individuaes dos preceitos de hygiene;
d) assistir ás professoras, na sua função de ensinar educação hygienica,
com os seus conselhos e instrucções;
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e)
f)
g)
f)

fazer limpeza do apparelho dentario das creanças e o expurgo da bocca;
praticar os curativos de urgencia;
fazer visitas domiciliares nos casos indicados;
manter em ordem o archivo e o arranjo da clinica, assistindo e auxiliando
ao seu funccionamento (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1186).

Além de executarem suas funções específicas como auxiliares do serviço as quais se
encarregariam, as enfermeiras assistentes do serviço dentário escolar, assim como as
enfermeiras do serviço médico escolar, deveriam ser instrutoras dos docentes e alunos e
visitadoras domiciliares. Essas considerações demonstram que o objetivo do Governo mineiro
ao traçar tais medidas era expandir a assistência médica e dentária para além dos muros da
escola, principalmente por meio da educação das famílias, como será visto adiante.
O serviço médico e o dentário escolar, assim como os demais sistemas biopolíticos
presentes no Regulamento, deveriam atuar de forma disciplinar e hierárquica. Desse modo,
eles seriam de incumbência de médicos, dentistas e enfermeiras – mas não apenas desses
profissionais, pois a responsabilidade seria delegada, ainda, àqueles que estariam diariamente
ligados às crianças: os professores. Dessa forma:

Art. 132. É dever do professor, como auxiliar do serviço de inspecção de
saude:
a) dar tests preliminares periodicos de audição, de acuidade visual, e fazer
observações sobre os defeitos apparentes da linguagem e anomalias
physicas;
b) estar attento a qualquer sinal de perturbação (não chronica) da saude das
creanças;
c) levar as suas observações ao conhecimento da auctoridade competente,
de maneira que as creanças sejam submetidas a diagnostico e tratamento;
d) annotar as suas observações e as medidas que tomar;
e) registrar os casos que lhe pareçam mentalmente atypicos;
f) auxiliar as creanças a tomar seus indices de peso, altura e outros indices
de saude e collocar essas informações á disposição dos medicos e das
enfermeiras;
g) em falta de medico, afastar temporariamente da escola as creanças
suspeitas de molestia contagiosa (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1183).

O professor, embora ficasse subordinado ao médico e a enfermeira auxiliar, teria um
papel fundamental no funcionamento do serviço de assistência médico e dentário escolar, pois
seria exatamente pela sua proximidade com as crianças que ele poderia executar no dia-a-dia
tanto a inspeção de saúde quanto o ensino dos hábitos higienicamente tidos como corretos,
determinados no Regulamento para a saúde das crianças.
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3.5.2 - A inspeção e os exames de saúde

Todas as incumbências dos profissionais, mostradas de forma específica e detalhada,
inseriam-se num conjunto de determinações mais amplo que recobria a inspeção médicoescolar. A propósito das determinações do Regulamento sobre a inspeção médico-escolar:

Art. 99. A Inspecção medico-escolar tem por fim velar pela saude dos
alumnos das escolas publicas e verificar si os estabelecimentos de ensino
satisfazem ás condições de hygiene, do ponto de vista da localização,
construcção, ventilação, illuminação, serviços sanitarios, abastecimento
d‟agua e si o mobiliario e material escolar são adequados ao fim que se
destinam (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1172).

A principal finalidade da inspeção médico-escolar seria a de “velar pela saúde dos
alunos das escolas públicas”; para tal observaria se as condições dos estabelecimentos, do
mobiliário e material didático estariam de acordo com as normas higiênicas e sanitárias
exigidas pelo Regulamento para o ensino. Desse modo:

Art. 100. A inspecção comprehende:
a) exame, no inicio do anno lectivo, dos alumnos e do pessoal docente e
administrativo das escolas;
b) inspecção diaria da saude, principalmente para o fim da prophylaxia das
molestias contagiosas;
c) exame periodicos, incluindo pesada mensal e, ao fim do anno lectivo,
um exame geral de saude;
d) correcção de defeitos remediaveis, incluindo não sómente a escolha de
lentes para corrigir os vicios de refracção, a remoção de amygdalas
infectadas e adenoides, limpeza prophylatica dos dentes, correcção das
anomalias dentarias, assim como medidas especiaes para corrigir desvios
de nutrição e gymnasticas individuaes para correcção dos defeitos
orthopedicos;
e) hygiene da instrucção, comprehendendo divisão do dia, do anno e do
trabalho escolar, disciplina e adaptação dos methodos e materiaes do
ensino ao desenvolvimento e ao estado organico das creanças e uso do
material escolar;
f) educação sanitaria dos escolares e instrucções aos professores e aos paes
ou responsaveis para o reconhecimento dos signaes de alteração da
saude;
g) organização das fichas anthopometricas dos escolares (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1172).

O que mais chama atenção nos itens citados que a inspeção abarcaria é justamente a
extensão e multiplicidade de ações abrangidas desde a inspeção da saúde propriamente dita a
exames de saúde, educação sanitária, correção dos defeitos como os de visão, garganta,
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respiratório, nutrição e ortopédicos; haveria ainda a organização das fichas antropométricas; e
a “higiene da instrução”. O último item causa bastante estranhamento por ser um termo
utilizado geralmente para denominar medidas de asseio e saúde. Porém, a expressão “higiene
da instrução” denomina o modo de tratar as atividades ligadas à organização do tempo
escolar, aos conteúdos escolares, aos métodos e materiais de ensino e ao estado orgânico das
crianças. Poder-se-ia compreendê-la, então, como uma tentativa de tornar a instrução
saudável, útil, eficaz, de acordo com as condições orgânicas das crianças? Como se vê, estava
presente uma complexidade de fatores envolvidos.
A propósito da “inspeção médica dos alunos”, seu objetivo seria verificar as condições
de saúde das crianças, por meio de exames, para que pudessem ser tomadas as medidas
determinadas pelo Regulamento quanto ao destino de cada uma, iniciando-se o processo no
momento da matrícula. Para isso:

Art. 101. Logo no inicio do anno escolar será praticado o exame geral,
individual e organico de todas as creanças pela primeira vez matriculadas,
registrando-se os dados em fichas, cujo modelo será fixado pela inspectoria
medico-escolar.
§ 1.º Este exame terá por fim afastar da escola creanças accommettidas de
molestia contagiosa ou repulsiva, os cegos, surdos-mudos e idiotas e
distribuir pelas classes proprias as creanças que exijam, pela sua constituição
physica ou mental, educação especial.
§ 2.º Por occasião deste exame o inspector medico verificará si os alumnos
são vaccinados contra a variola, devendo, no caso negativo, vaccinal-os,
revaccinando-os quando necessario.
§ 3.º As crenças que não apresentarem aptidão physica ou mental para iniciar
ou continuar o curso escolar serão registradas em fichas clinicas, que
constem minuciosamente os dados e conclusões de diagnostico, que
justifiquem o seu afastamento temporario ou definitivo.
§ 4.º Os escolares que a inspecção medica apurem ser debeis, escrophulosos,
retardados pedagogicos, ou que apresentarem vicios de refracção ou de
audição, ou deformações rachianas, deverão ser submettidos a inspecções
frequentes, indicando o inspector medico o regime escolar a que devem ser
sujeitos e prescrevendo a correcção dos defeitos referidos (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1173, grifos meus).

As determinações presentes no Art. 101 demonstram que no momento da matrícula as
crianças passariam por uma verdadeira seleção e classificação, de acordo com a avaliação de
suas aptidões físicas e mentais, realizadas e registradas pelo médico escolar.
Como já mencionado nos outros textos legais, há uma preocupação recorrente em
classificar e separar os indivíduos considerados normais daqueles considerados anormais de
acordo com o estado físico ou mental dos mesmos.
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Foucault, em Os Anormais, aborda como a psiquiatria, a partir da segunda metade do
século XIX, desenvolveu a noção de “estado31” para caracterizar os indivíduos ditos
anormais:

O estado pode produzir qualquer coisa, a qualquer momento e em qualquer
ordem. Pode haver doenças físicas que se conectam a um estado; pode haver
doenças psicológicas. Pode ser uma deformidade, um distúrbio funcional,
um impulso, um ato de delinquência, a embriaguez. Em suma, tudo o que
pode ser patológico ou desviante, no comportamento ou no corpo, pode ser
efetivamente produzido a partir do estado (FOUCAULT, 2001, p. 397).

Tendo como base essa noção de “estado” descrita por Foucault, percebe-se que no
Regulamento o diagnóstico de normalidade ou anormalidade também seria feito a partir do
“estado” da criança. Esse seria o fator principal que determinaria o lugar que o indivíduo
ocuparia na escola e na sociedade. Como já visto anteriormente, quem se encarregaria dessa
função seria o médico escolar, que deveria estar presente nas instituições escolares para
realizar exames, diagnosticar e determinar o “estado” de cada criança.
A partir da avaliação do médico escolar, a criança poderia ser encaminhada para as
classes homogêneas, caso se enquadrasse nos padrões de normalidade; para instituições
especiais destinadas aos “anormais” com algum tipo de “debilidade física”, como as
instituições para cegos e surdos; para as classes de retardados pedagógicos, destinadas às
“crianças que, por defeito congênito ou adquirido, sejam incapazes de competir com as
crianças da mesma idade nas classes ordinárias” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 12431244); ou, ainda, para as classes de débeis orgânicos, destinadas a crianças atingidas por
alguma enfermidade ou deficiência de nutrição.
No caso da matrícula nas classes para débeis orgânicos:

Art. 367. Estas classes se destinam ao ensino das creanças em idade escolar,
debeis, quer constitucionalmente, quer por enfermidade, quer por
insufficiencia de nutrição.
Paragrapho unico: Não serão admittidas as creanças referidas na primeira
parte do art. 101, § 1.º (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1242, grifo meu).

A partir do que foi exposto, mesmo que as classes para débeis orgânicos fossem
criadas para atender crianças com necessidade específicas, o Regulamento deixa claro que não
seriam para todas, pois as crianças que se enquadrassem na primeira parte do Art. 101 não
seriam matriculadas.
31

Condição em que o indivíduo se encontra.
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As determinações para os jardins de infância também enfatizam que só deveriam ser
matriculadas “crianças de 4 a 6 anos de idade, mediante prova de vacinação anti-varíola e que
não sofrem nenhuma das moléstias ou defeitos enumerados no art. 101, §1º” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1214).
Já para a matrícula nas escolas maternais, não aparecem explícitas as determinações do
Art. 101, mas ele está subentendido, uma vez que:

Art. 248. As Escolas Maternaes se destinam á educação de creanças de 4 a 6
annos, filhas de operarios, devendo, para esse fim, funcionar de 7 horas da
manhã ás 5 da tarde.
Paragrafo unico. As condições para a matricula serão as mesmas exigidas
nos jardins de infancia, á excepção da taxa (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1214-1215).

As determinações sobre a matrícula dos diferentes estabelecimentos de ensino indicam
que o “estado” da criança seria o primeiro item a ser examinado para que cada indivíduo
pudesse ser colocado no seu devido lugar. Para isso, as escolas mineiras deveriam seguir à
risca o Art. 101 do Regulamento e colaborarem para o sucesso do ensino.
As inspeções e exames seriam realizados no momento da matrícula com o objetivo de
classificar e separar as crianças. Mas o atendimento médico não deveria parar por aí, pois o
processo de inspecionar e examinar seria contínuo e diferenciado de acordo com as
necessidades exigidas pelo atendimento às instituições. Sobre esse aspecto, nas escolas para
débeis:

Art. 374. A inspecção medica nas escolas para debeis organicos será feita
com maior frequencia que nas escolas ordinarias, tomados semanalmente o
peso e, periodicamente, de accordo com as instrucções expedidas, os demais
indices de saude (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1243).

O serviço médico deveria ser realizado com maior frequência justamente por se tratar
de alunos que necessitariam de mais cuidados por seu estado de saúde. O horário de
funcionamento também deveria ser diferenciado das demais escolas: “As escolas para débeis
orgânicos funcionarão de 9 horas às 16 horas, sendo fornecidos aos alunos almoço e „lunch‟”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1243). Já os programas de ensino se manteriam, mas a
ênfase seria, primeiramente, na saúde do aluno:

Art. 375. Os programmas de ensino serão os mesmos das escolas ordinarias,
não se devendo, porém, perder de vista, na sua execução, que o fim essencial
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da escola é a restauração da saude do alumno, subordinado aos interesses
desta os interesses do ensino (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1243).

A escola para débeis, nesse caso, atuaria como uma clínica em que o interesse
principal seria a restauração da saúde, oferecendo atendimento médico com maior freqüência
e horário mais amplo, tendo inclusas as refeições, mas, ao mesmo tempo, não deixaria de
instruir as crianças com base nos programas das escolas convencionais.
No que toca às classes para retardados pedagógicos, estas poderiam “funcionar nos
edifícios escolares ordinários, não devendo, porém, cada classe compor-se de mais de quinze
alunos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1244). A finalidade dessas classes seria, de acordo
com “instruções especiais”, oferecer:

[...] ensino e educação das creanças que, por defeito congenito ou adquirido,
sejam incapazes de competir com as creanças da mesma edade nas classes
ordinarias, que no que se refere á instrucção propriamente dita, quer no que
concerne á conducta no governo de si mesmas e na direcção da sua
actividade escolar (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1244).

As classes para retardados ofereceriam ensino aos alunos que apresentassem estado de
anormalidade de acordo com os seguintes itens estabelecidos pelo Regulamento:

§ 1.º Consideram-se retardados os alumnos de menos de 12 annos de edade
que, durante tres anos consecutivos, deixarem de ser promovidos por
insufficiencia da instrucção, bem como os que, de menos ou mais de 12
annos de edade, se revelarem physicamente inaptos ou marcadamente
defectivos, por defeitos de percepção, debilidade de attenção, instabilidade
mental e emocional e outros indices de incapacidade de esforço mental
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1244).

A escola, além de observar os itens já citados, deveria ainda aplicar exames e testes
nas crianças:

§2. º Para discriminação dos retardados, alem do criterio de não promoção
por tres annos consecutivos, será applicado o (uso) dos tests psychologicos,
para o fim de determinar o quociente de inteligencia, depois do que serão os
alumnos submettidos a exame medico minucioso, para verificação da
existencia de defeitos organicos removiveis por meios therapeuticos
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1244).

Nota-se que, na inspeção de saúde, os exames não deveriam ser os únicos dispositivos
utilizados pela escola para classificar e determinar o lugar de cada indivíduo. A instituição
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deveria utilizar também os testes psicológicos com o intuito de medir a inteligência das
crianças.
No mesmo ano de 1927, na I Conferência Nacional de Educação ocorrida em Curitiba,
foram apresentadas teses que defendiam a seleção para as classes especiais de acordo com as
aptidões dos alunos, utilizando inclusive testes psicológicos como método de avaliação. O uso
desses testes na educação vinha sendo disseminado nas primeiras décadas do século XX pela
psicologia, que tinha em Binet um de seus precursores:
Alfred Binet passou a utilizar os “métodos psicológicos”. [...] decidiu
inventar uma série de tarefas que permitiram avaliar de maneira mais direta
os diferentes aspectos da capacidade mental [...]. Em 1904, Binet foi
comissionado pelo Ministro da Educação Pública (francês) para desenvolver
um estudo com o objetivo específico e prático: desenvolver técnicas para
identificar crianças cujo fracasso escolar sugerisse a necessidade de alguma
forma de educação especial (GOULD, 1999, p. 151-152).

Com base nesse procedimento desenvolvido por Binet na França, vários países – entre
eles o Brasil – passaram a adaptar os testes de acordo com as necessidades que os psicólogos
julgavam importantes para sua população. Assim, em sua tese na I Conferência, Seleção e
estalonagem das classes infantis pela psicometria e pela fisiometria, Lucia Magalhães afirma
que o objetivo da aplicação dos testes seria verificar qual o desenvolvimento mental da
criança e que os testes poderiam, ainda, ser aplicados na admissão dos cursos primários,
secundários e superiores. No que se refere ao uso dos testes aliados aos exames médicos, a
autora afirma:

É necessário que as crianças sejam escalonadas não apenas pelo seu Q.I.,
mas também pelo seu desenvolvimento físico. E que um bom índice físico
permite um prognóstico de um Q.I. elevado. [...] assinalamos ainda a
importância da notificação do ambiente em que viva a criança, sobretudo a
de classe pobre – vilas operárias, casas isoladas ou habitações coletivas. Foinos fácil observar que as crianças nascidas e criadas em habitações coletivas
tinham sempre um índice fisiométrico inferior (COSTA; SHENA;
SCHMIDT, 1997, p. 115).

Essas considerações a respeito dos testes na I Conferência Nacional de Educação
confirmam que as determinações que estavam sendo fixadas pela lei em Minas Gerais nos
idos de 1927 seriam resultado de uma discussão ampla que estava acontecendo em eventos
educacionais no período.
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Percebe-se nas determinações legais de Minas para as classes especiais de retardados
pedagógicos referências explícitas ao trabalho de Binet. Os programas deveriam constar de
duas partes: uma relativa à instrução propriamente dita e outra relativa à educação, por meio
dos “trabalhos manuais, jogos e os exercícios de ortopedia mental recomendados por Binet”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1244). Esses programas deveriam ser desenvolvidos de
acordo com a visão da psicologia de aproveitar, da melhor forma, as limitações das aptidões
das crianças. Para tanto, as “professoras” também deveriam estar preparadas para assumir
estas classes.

Seriam

exigidos

para

“nomeação das

professoras” os

“seguintes

conhecimentos”:

a) methodos de direcção das classes especiaes;
b) trabalhos manuaes (confecções de cestas, raffia, modelagem em areia e
gesso, desenho, aquarella, trabalhos de carpintaria, trabalhos manuaes
qualificados); gymnastica correctiva; hygiene; psycologia das creanças
anormaes (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1245).

Nessa nomeação seriam exigidos apenas os conhecimentos citados e somente por um
tempo, pois:

§2.º Quando estiver funccionando a Escola de Aperfeiçoamento, exigir-se-á,
além do diploma de normalista, o certificado do curso especial destinado á
formação de professoras para as classes de retardados ou anormaes (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1245).

O Regulamento já antecipava as determinações que viriam juntamente com a reforma
do ensino normal e a criação da Escola de Aperfeiçoamento em Minas Gerais em 1928,
demonstrando o empenho do Governo de Minas no que se refere às questões ligadas à
educação no período de 1926 a 1930.
Ainda sobre as determinações para a inspeção, os exames de saúde e os testes
psicológicos que deveriam ser realizados nas classes especiais para retardados pedagógicos, o
Regulamento estabelecia:

Art. 383. Durante os seis primeiros mezes, cada alumno será objecto de uma
observação medica e pedagogica attenta, destinada a verificar as
modificações a serem feitas no regimen escolar ou as medidas especiaes a
serem tomadas, como sejam: interveção medica, volta ás classes ordinarias,
internação em algum estabelecimento hospitalar ou em institutos especiaes
de reeducação (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1246).
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O acompanhamento com observações atentas tanto médicas quanto pedagógicas
definiria o destino das crianças matriculadas nessas classes especiais, pois elas poderiam
retornar para as classes ordinárias, ser internadas em estabelecimentos hospitalares ou, ainda,
em institutos de reeducação. Portanto, nos casos em que a criança não se enquadrasse nas
normas e fosse considerada, por seu estado físico ou mental, incapaz de cumprir as atividades
na escola, ser-lhe-ia negada a possibilidade de estudar, afastando-a definitivamente das
instituições de ensino. As informações sobre a condição física e mental das crianças coletadas
pelo serviço médico escolar, independentemente da instituição de ensino, deveriam ser
registradas em fichas:

Art. 106. Para o melhor aproveitamento do trabalho escolar, pelo
conhecimento das aptidões phychicas e psychicas dos alumnos, os resultados
dos exames medicos serão consignados em fichas especiaes. Estas fichas,
organizadas em duplicata para cada alumno, serão conservadas sob sigillo
em arquivo especial.
Paragrapho unico. A ficha, embora de propriedade do alumno, só será
entregue por occasião de deixar a escola; em caso, porém de transferencia de
um estabelecimento para outro, o director ou professor do primeiro a
entregará directamente ao director ou professor do segundo a cujo archivo
será recolhida (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1174-1175, grifo meu).

A importância do conteúdo registrado nas fichas em que constaria o estado de saúde
das crianças é tamanha que elas deveriam ter um arquivo especial e, em caso de transferência
de estabelecimento de ensino, ser entregue apenas ao diretor ou professor do novo
estabelecimento. Essas determinações acarretam alguns questionamentos: Por que tais
informações seriam tão sigilosas, uma vez que nessas fichas deveriam constar apenas os
registros do estado de saúde das crianças? Nos casos de transferência, por que os próprios pais
ou responsáveis não poderiam levar a ficha ao novo estabelecimento, tal como estava previsto
fazer com a caderneta escolar, onde constariam os dados relativos às médias dos trabalhos, a
conduta dos alunos e os exames realizados? Seria por desconfiança de que os pais ou
responsáveis pudessem omitir tais dados? Por que fariam isso? Como se vê, há mais
perguntas do que respostas, o que aponta para uma interpretação cautelosa das determinações
legais.
O Regulamento, além de determinar normas ligadas à saúde para entrada dos alunos
nas escolas, também define medidas de profilaxia das doenças a serem tomadas durante a
permanência dos mesmos nas escolas. Desse modo:
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Art. 115. Todo alumno accomettido ou suspeito de molestia contagiosa será
immediatamente afastado da escola e não pode nella reingressar senão
munido de um certificado medico, attestando que não offerece mais perigo
de contagio.
Art. 116. O director, o professor ou a enfermeira, em caso de duvida ou
suspeita, dispensará a creança da classe, enviando-a para casa e
comunicando immediatamente o facto ao serviço medico-escolar (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1178).

Isso demonstra que havia grande temor em relação a manifestações de doenças,
principalmente as contagiosas. A explicação pode estar no grande número de mortes que
ainda eram causadas, na década de 1920 no Brasil, por doenças epidêmicas como a cólera e a
febre amarela, entre outras. Havia poucos tipos de vacinas, e não era possível atingir toda a
população. Os motivos para esse não atendimento eram de ordem econômica, devido à
extensão do país, e ainda por resistência de algumas pessoas a receberem as vacinas
disponíveis. Mas não eram apenas as doenças epidêmicas que perturbavam a população; havia
ainda as doenças endêmicas, que atingiam os corpos direta e constantemente, tais como as
verminoses e a desnutrição. A tuberculose era uma das doenças que levavam muitos à morte e
causava temor na população.
Nessas circunstâncias, todos os cuidados possíveis deveriam ser consagrados à saúde,
pois o principal meio de mantê-la seria mediante a prevenção das doenças de tal modo que
algumas campanhas educativas realizadas no Brasil pela ABE são descritas na tese A
atividade da Associação Brasileira de Educação durante o ano de 1927, apresentada em
dezembro do mesmo ano, na I Conferência Nacional de Educação. Na Seção de higiene e
educação física, há o registro de que o presidente da mesma, o médico Belisario Penna, havia
estado

constantemente ausente da Capital (Rio de Janeiro), em trabalho, aliás, de
educação higiênica por todo País. Este ano (1927) percorreu grandes trechos
do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Minas, de São
Paulo e do Paraná, tendo realizado nas capitais de alguns deles e em várias
cidades e vilas, fábricas e fazendas de outros, 28 preleções sobre assuntos de
higiene e profilaxia, acompanhadas sempre de projeções luminosas, fixas e
animadas, seguidas de distribuição de folhetos ilustrados sobre o assunto da
palestra, além de sete nesta capital, em sede de associações de operários
(COSTA; SHENA; SCHMIDT, 1997, p. 87).

O relato dessa tese chama a atenção justamente por se referir a uma associação
nacional de educação que tinha como uma de suas preocupações a organização de seções
ligadas à higiene e à educação física. Isso demonstra que, no entendimento da ABE, não se
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deveria separar assuntos educacionais das preocupações sociais, como a condição de saúde
dos indivíduos, tanto que foram realizadas campanhas e palestras sobre assuntos de higiene e
profilaxia de doenças, com intuito de educar tanto o indivíduo quanto a população acerca dos
cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. No caso citado, realizadas por um médico
que era também o presidente da referida seção.
A preocupação com a saúde se dava pela disseminação de fatores causadores de
doenças entre a população, que necessitavam ser debelados. No que se trata das intervenções
biopolíticas no final do século XVIII, Foucault (1999) aponta que a preocupação com as
doenças, principalmente as endêmicas, dava-se pelo fato de serem

Doenças mais ou menos difíceis de extirpar, e que não são encaradas como
epidemias, a título de causas de morte mais frequente, mas como fatores
permanentes - e é assim que as tratam – de subtração das forças, diminuição
do tempo de trabalho, baixa de energias, custos econômicos, tanto por causa
da produção não realizada quanto dos tratamentos que podem custar. Em
suma, a doença como fenômeno de população: não mais como a morte que
se abate brutamente sobre a vida – é a epidemia – mas como morte
permanente, que se introduz sorrateiramente na vida, a corrói perpetuamente,
a diminui e a enfraquece. São esses fenômenos que se começa a levar em
conta no final do século XVIII e que trazem a introdução de uma medicina
que vai ter, agora, a função maior da higiene pública, com organismos de
coordenação dos tratamentos médicos, de centralização da informação, de
normalização do saber, e que adquire também o aspecto de campanha de
aprendizado da higiene e da medicalização da população (FOUCAULT,
1999, p. 290-291, grifos meus).

Foucault, ao caracterizar e descrever as consequências das doenças, especialmente as
endêmicas no século XVIII, contribui para compreender as “campanhas de aprendizado de
higiene” realizadas no Brasil no século XX, em que a medicina é a portadora do saber sobre a
saúde e também a “normalizadora” desse saber. Suas reflexões ajudam, ainda, a compreender
as relações entre medicina e educação presentes nas determinações legais de Minas, que
demonstram a preocupação com a saúde e a prevenção de doenças na população.
No Regulamento, o Art. 117 aponta “as moléstias que” deveriam “reclamar medidas
especiais por parte do corpo médico escolar”:

a) sarampo, escarlatina, variola, rubéola, erysipela, lepra, varicella,
dipheteria, febre typhoide, dysenterias, febre amarella, peste bubonica,
tuberculose, coqueluche, cachumba, syphilis e meningite cerebroespinhal;
b) as ophtalmias (catharral, purulenta, granulosa e diphterica), othorréa,
sarna, tinhas, impetigo, pediculose, estomatites e boqueira;
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c)

as enfermidades nervosas que, por sua natureza, são perigosas ou
possam ser contagiosas por imitação, como a epilepsia, a hysteria,
choréa e tics (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1178, grifos meus).

Além de descrever as principais doenças que deveriam “reclamar medidas especiais”
pelo perigo de se propagarem em epidemia, a citação chama a atenção, ainda, para a letra “c”
ao afirmar que algumas “enfermidades nervosas” poderiam ser “contagiosas por imitação”.
Essa afirmação parece supor que algumas crianças poderiam adquirir os sintomas dessas
doenças simplesmente por ver e imitar supostas manifestações de doenças nervosas.
O Regulamento, além de discriminar os tipos de doenças, também explicitava o tempo
em que a criança contaminada deveria ficar afastada da escola, de acordo com a doença
específica, e quais exames e medidas deveriam ser tomados pelo serviço médico-escolar para
que ela pudesse retornar às aulas. A propósito deste encaminhamento:

Art. 123. Sempre que o professor, o director ou a enfermeira tiver sciencia
ou suspeita de que algum alumno deixou de comparecer por motivo de
molestia contagiosa ou de que na residencia do mesmo occorreu algum caso
de doença de tal natureza, deverá commnical-o immediatamente ao medico
escolar, que averiguará o facto e tomará as medidas prophylacticas
aconselhaveis (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1179-1180).

Portanto, a inspeção deveria ser contínua. Caberiam aos professores proceder “a
chamada no principio da primeira aula e, em seguida, a inspeção de asseio e saúde” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1229. Os menores sinais que apontassem para a doença deveriam ser
conferidos para que as medidas fossem tomadas. O ensino “poderia ser suspenso, por
exemplo, “se na localidade, grassou ou está grassando alguma moléstia infecto contagiosa”.
Porém, poderia ser restabelecido “apenas conste oficialmente a extinção da epidemia, quando
esta for a causa da suspensão do mesmo” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1218-1219).
Haveria ainda, medidas pontuais:

Art. 125. Os alumnos desasseiados e os accommettidos de affecções
parasitarias de pelle e do couro cabelludo serão mandados para suas casas,
afim de serem tratados de accordo com as indicações dos medicos ou
enfermeiras escolares. Si o tratamento não se fizer em casa, serão tratados
pelas enfermeiras escolares, podendo ser procurados pela policia os que não
se apresentarem á escola (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1180).

Esse trecho, embora pareça banal a princípio, por tratar de medidas ligadas ao asseio,
carrega consigo a tentativa minuciosa de controle biopolítico do governo mineiro sobre a
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população, uma vez que a determinação aparece no texto legal dirigido a todo o Estado e
define que a escola deveria enviar para casa os alunos que não tivessem hábitos de asseio e
aqueles que fossem acometidos por infecções parasitárias32 para serem tratados. Caso não
fossem tratados de acordo com as determinações do serviço médico escolar em casa, a escola
se encarregaria dessa função, mesmo que para isso fosse necessário que a polícia procurasse
os indivíduos que se negassem a comparecer na escola e os cobrasse o tratamento.
Como se vê, o asseio e a saúde eram tomados de tal forma com cuidados do Estado
que poderia se transformar em caso de polícia e com o apoio legal. Dessa forma, os interesses
pelo bem-estar da população seriam colocados pelo Governo acima das decisões de cada
indivíduo em relação aos cuidados com a própria saúde.
Além das determinações para a inspeção e exames de saúde nos alunos, a Inspetoria
Médico-Escolar previa, ainda, o atendimento para o pessoal docente, administrativo e os
candidatos ao magistério. A inspeção e os exames teriam por finalidade verificar as condições
de saúde dos funcionários para os casos de admissão nas funções escolares, concessão de
licença por motivos de saúde e pedido de aposentadoria por motivo de doença.
Desse modo, de acordo com o Art. 112, “todo candidato a emprego no magistério
primário” deveria “submeter-se a exame pelo médico escolar”, que poderia “concluir pela
admissão; ou recusa, ou pelo adiamento da admissão” pelo prazo que julgasse necessário,
caso se enquadrasse nos tipos de “moléstias ou anomalias” especificadas nos mínimos
detalhes no Regulamento pertencentes aos oito grupos a seguir: estado geral; sistemas
orgânicos; doenças gerais e constitucionais; infecções de ouvido, nariz e garganta; infecções
dos olhos; infecções da boca e dos dentes; infecções de pele; e moléstias contagiosas
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1176-1177).
No que se refere aos grupos33, chamam a atenção, no grupo dos sistemas orgânicos, a
presença das “crises graves de histeria, epilepsia; doenças mentais; alcoolismo e os vícios
entorpecentes”; e no grupo das infecções da boca e dos dentes a presença de “lábios
leporinos; cáries numerosas; bocas desdentadas, desprovidas de aparelhos de prótese”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1176-1177). Portanto, poderiam ser excluídas ou adiadas as
admissões dos candidatos que, entre outros motivos, fossem alcoólatras; fizessem usos de

32

É provável que entre essas infecções estivessem aquelas causadas por piolhos, no couro cabeludo, e por
ácaros no caso da sarna de pele.
33
As informações sobre as doenças e anomalias descritas nos oito grupos são muito relevantes, mas, devido à
extensão, serão evidenciadas apenas algumas que mais chamaram a atenção para que não haja dispersão no
texto.
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drogas entorpecentes, possuíssem cáries numerosas, ou tivessem a boca desdentada e não
fizessem o uso de prótese. Isso até mesmo depois de contratados:

Art. 107. Ao comparecer na escola para o inicio do anno lectivo, o director,
professores, pessoal administrativo e enfermeiras serão submetidos pelo
medico escolar a uma inspecção de saude e vaccinados, si não estiverem no
periodo de immunidade.
Art. 108. Nesta inspecção deverá o medico verificar a hygiene individual do
examinado, recommendando-lhe os cuidados necessarios não sómente á
conservação da sua saude, como tambem para que possa, com auctoridade e
pelo exemplo, ministrar aos alumnos a educação hygienica (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1175).

Percebe-se que ter boa saúde seria um dos requisitos primordiais exigidos para aqueles
que fossem trabalhar nos estabelecimentos de ensino. Isso não apenas para proporcionar
condições de exercer suas funções, mas também para que pudessem utilizar de sua
“autoridade” e do “próprio exemplo” para realizarem a educação higiênica dos alunos.
Essa indicação gera uma questão: Como poderia, por exemplo, uma professora
“desdentada” convencer seus alunos da importância da higiene bucal, sem contar os
inconvenientes que isso lhe pudesse causar na sua dicção? Como visto, as determinações em
relação à saúde estariam direcionadas a alunos e professores que deveriam cuidar
disciplinarmente dos seus corpos.

3.6 - A EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A AQUISIÇÃO DE CORPOS FORTES E
SAUDÁVEIS

O Regulamento, ao determinar medidas para a saúde do corpo, indicava a educação
física como um dos dispositivos fundamentais para auxiliar a aquisição de robustez nas
crianças, por meios dos exercícios físicos e jogos e, ainda, como meio de disciplinar os
corpos. Dessa forma, foi criada a Inspetoria de Educação Física34, que, composta por “um
inspetor e tantos outros auxiliares quanto fossem necessários”, teria por fim:

a) organizar programmas e horarios de exercicios, jogos, gymnastica, etc.,
de accordo com as estações e circumstancias locaes, edade e
desenvolvimento physico das creanças;
34

Sobre o funcionamento da Inspetoria no Estado de Minas, ver Silva (2009).
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b) organizar instrucções para a orientação dos professores de educação
physica e inspeccionar as respectivas aulas;
c) ministrar na Capital um curso especial para formação e aperfeiçoamento
do pessoal docente destinado ao ensino da educação physica;
d) organizar, de acordo com a Inspetoria Medica, classes especiaes de
educação physica para creanças mal constituidas, debeis organicos,
defectivos mentaes e portadores de defeitos orthopedicos;
e) collaborar nos programmas e na organização das excursões escolares e
recommendando os jogos e exercicios physicos adequados;
f) propor a acquisição dos apparelhos e materiaes apropriados ás diversas
classes de educação physica;
g) estabelecer na Capital e nas outras cidades praças de exercicios physicos
convenientemente localizadas para que possam concorrer a ellas todos
os alumnos das escolas publicas, devendo cada praça ser dirigida por um
dos auxiliares, designados pelo inspector;
h) incentivar e orientar a organização do escoteirismo nas escolas publicas,
formando e preparando o necessario corpo de instructores (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1170-1171).

A Inspetoria teria então a responsabilidade de administrar as atividades físicas
realizadas pelas crianças tanto dentro das escolas, com os exercícios físicos e a organização e
orientação do escoteirismo, quanto fora delas, nos espaços públicos como as praças; ministrar
cursos para preparar os professores de educação física; e ainda organizar, de acordo com a
“Inspetoria Médica”, classes especiais de educação física conforme o estado, principalmente
físico, das crianças. Dessa forma:

Art. 95. A Inspetoria da Educação Physica organizará o archivo especial em
que serão inscriptos os caracteristicos physicos das creanças ao serem
admittidas nas differentes classes. Semestralmente serão feitas novas
annotações visadas pelo inspetor medico (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1171).

A Inspetoria, além de necessitar do parecer do médico escolar para determinar as
possibilidades e limites físicos das crianças para decidir a que classes deveriam ser
encaminhadas, incumbir-se-ia, ainda, de registrar os dados sobre as características físicas em
fichas e arquivá-las.
A propósito das determinações sobre como deveriam ser realizados os exercícios
físicos e os jogos, elas demonstravam de forma minuciosa a disciplina que seria exigida dos
corpos das crianças. Nos programas das escolas infantis, por exemplo, sobre a execução dos
exercícios:

Art. 235. Os exercicios physicos, que devem ser feitos de preferencia ao ar
livre, consistem em movimentos dos dedos, das mãos, dos braços, das
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pernas, da cabeça; marcha, saltos, rondas, corridas, jogos imitativos do
cultivador e do operario, devendo ser acompanhado de cantos (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1212).

Os exercícios físicos teriam por objetivo trabalhar todas as partes do corpo da criança
a fim de robustecê-lo e, ao mesmo tempo, discipliná-lo a partir de uma minuciosa tecnologia
de poder. Já em relação aos jogos que deveriam ser desenvolvidos nas escolas infantis o
documento expõe que

Art. 236. Os jogos deverão comprehender as seguintes modalidades: jogos
sensoriaes-visuaes; visuaes motores; motores e auditivos motores; de
iniciação arithmetica; relativos á noção de tempo; de iniciação á leitura; de
enunciação das palavras e de comprehensão da linguagem. Além destes
serão promovidos, com recommendação especial, os chamados jogos sociaes
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1212-213).

Nota-se que a finalidade dos jogos era somente desenvolver o corpo e certas
habilidades para o aprendizado de conteúdos escolares, como, por exemplo, a leitura e a
matemática. Para Foucault,

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo,
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação
de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as "disciplinas". A
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos "dóceis". (...)
A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de
utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de
obediência) (FOUCAULT, 2009c, p.133, grifos do autor).

Foucault indica que o poder disciplinar dirigido aos corpos tem um duplo objetivo:
deixar os corpos exercitados e também submissos. Dessa forma, essa seria a melhor forma
encontrada pelo Estado para colocar em prática o biopoder por meio da relação entre aumento
da utilidade dos indivíduos e, com isso, a diminuição dos gastos com os mesmos, pois quanto
mais os corpos são disciplinados e exercitados, mais se tornam obedientes e úteis.
Da mesma forma, as determinações que se referem ao corpo, presentes no discurso do
Regulamento, pretendiam atingir todos os alunos (regulamentações biopolíticas), mas, para
conseguir a normalização, fazia-se necessário regulamentar as “tecnologias do poder
disciplinar” para serem executadas em todas as instituições educativas do Estado. Ou seja,
seria o funcionamento do mecanismo disciplinar aplicado em cada indivíduo, e a todos ao
mesmo tempo em cada instituição, que resultaria em normalização biopolítica da população
escolar em Minas.
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Souza (2008b), ao tratar das atividades educativas desenvolvidas nos grupos escolares
de Belo Horizonte dos anos de 1920 a 1950, alega que

Embora (o discurso escolanovista) se afirmasse, reiteradamente, que as
atividades físicas se adequassem aos interesses dos alunos, como todas as
outras atividades pedagógicas, não se encontrou nenhum documento que
buscasse analisar quais os interesses destes (p. 383).

Souza, além de afirmar que não encontrou documentos que comprovassem que os
interesses nos alunos eram levados em conta pela escola na aplicação das atividades físicas,
aponta ainda para a diferenciação que esses exercícios deveriam ter quando envolvessem
meninos ou meninas, sob a alegação de que cada gênero deveria receber atividades
especificas com as suas necessidades.

3.7 - O APARELHAMENTO ESCOLAR COMO COLABORADOR DA SAÚDE

Além das determinações sobre a saúde e o corpo discutidas até o momento, haveria
ainda as determinações sobre o aparelhamento escolar, englobando os prédios escolares, o
mobiliário escolar e os materiais de ensino, relacionados às condições de saúde dos indivíduos
no ambiente escolar.
No tocante aos prédios escolares, há, desde o século XIX, uma preocupação por parte
dos médicos higienistas em relação ao meio ambiente e aos espaços quanto à salubridade.
Assim, como referido anteriormente, o médico escolar deveria ser consultado tanto para
avaliar a condição de saúde que os espaços dos prédios ofereceriam aos indivíduos que os
frequentassem, quanto para opinar sobre a construção dos novos prédios em Minas:

Art. 142. Os predios escolares deverão ser construidos:
a) de preferencia em fórma de I, L, T, ou H;
b) em um só pavimento e inteiramente isolado dos edificios visinhos;
c) em terreno secco, permeavel e arejado, tão central quanto possivel e
afastado, dos centros de grande movimento, de cemiterios, hospitaes,
prisões e de logares onde haja aguas estagnadas, bem exposto á luz solar,
protegido os ventos e de facil accesso;
d) em uma área de, pelo menos, 2.000 metros quadrados para o grupo
escolar ou escola reunida e 1.000 metros quadrados para escola singular
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1187).
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A especificação precisa de como deveriam ser construídos os prédios chama a atenção
para os mínimos detalhes que deveriam ser levados em consideração na construção dos
mesmos. Porém, o item “c” é o mais relevante ao apontar que o local deveria ser “seco,
permeável e arejado”, pois a umidade e a pouca circulação de ar poderiam ser causadoras de
doenças, segundo disseminado pela medicina, na época, assim como a possibilidade de
aquisição e propagação de doenças, devido à proximidade com hospitais e cemitérios,
considerados pelos médicos como locais de doenças por excelência.
A esse respeito, Foucault (1979) afirma que a partir do século XVIII, com o aumento
da população e “inchaço” das cidades, a falta de infra-estrutura e saneamento básico fez com
que a população citadina fosse vítima constante das epidemias. Isso levou ao surgimento de
uma medicina urbana, “sobretudo na França”, preocupada com a higiene dos espaços e tendo
por função “analisar os lugares de acúmulo e amontoamento de tudo que, pode provocar
doenças, lugares de formação e difusão de fenômenos epidêmicos ou endêmicos”, como era o
caso dos cemitérios, que foram levados para as periferias das cidades. Foi por meio de uma
política sanitária que se passou a individualizar os túmulos, separar sepulturas por famílias e
registrar o nome de cada um dos mortos; ou seja, classificar os vivos e também os mortos.
Outra preocupação concernia à circulação “das coisas ou dos elementos, essencialmente a
água e o ar”, bem como, a preocupação em organizar os elementos da vida em comum, como
por exemplo, a posição das fontes, dos esgotos, etc. Todos esses elementos estavam ligados à
salubridade (FOUCAULT, 1979, p. 89-90). Para Foucault,

Salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do
meio e seus elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível.
Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde
possível dos indivíduos. É correlativamente a ela que aparece a noção de
higiene pública (FOUCAULT, 1979, p. 93).

A exposição de Foucault sobre a medicina urbana na Europa, principalmente na
França, é confirmada por Gondra (2004), que trata dos discursos médicos no Brasil no século
XIX e situa essa mesma preocupação a respeito das construções dos estabelecimentos de
ensino:

Na Corte, os médicos incorporam esses objetivos da medicina urbana, a
partir dos quais a inclusão dos colégios na agenda da higiene se justifica,
pois estes se constituem lugares de aglomeração e formação de sujeitos, do
mesmo modo que o espaço físico associa os problemas do ar, das águas e do
tratamento dos dejetos, donde a inclusão e elevação dos mesmos como uma
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das prioridades dos médicos no reordenamento físico e humano da cidade.
Logo, é necessário compreender e articular o projeto de intervenção
higiênica nos colégios da Corte como parte de um projeto mais global de
medicalizar o urbano (GONDRA, 2004, p. 181).

Desse modo, a circulação dos discursos e saberes médicos quanto aos indivíduos e ao
ambiente, tal como discutidos por Foucault (1979) e Gondra (2004), justifica sua presença nas
determinações para as práticas no início do século XX, expressas no Regulamento do ensino
primário mineiro de 1927. Quanto à repartição dos espaços escolares, o Regulamento
determina:

Art. 143. Nos edificios escolares haverá uma sala para cada classe de 50
alumnos, no maximo, a área devendo ser calculada á razão de um metro
quadrado por alumno, comprehendendo nesta área o espaço occupado pelo
mobiliario.
Paragrapho unico. As salas serão rectangulares, com cantos arredondados e
com altura de 4 metros, do assoalho ao tecto. As dimensões serão de 7 e 9
metros para a largura e comprimento respectivamente.
Art. 144. Alem das salas de aulas e das destinadas ao museu e a bibliotheca,
os edificios escolares devem possuir: sala de espera, sala da administração,
vestiario e toilette, uma sala destinada ao consultorio medico e outra ao
dispensario odontologico, ambas com agua corrente, installações sanitarias,
pateos para recreio e exercicios physicos, com um ou mais pavilhões
cobertos (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1187).

As indicações não se restringiam apenas em separar os ambientes em relação às
atividades que seriam realizadas ali, mas também especificar cada detalhe do espaço,
esquadrinhando-o, correspondentemente à demanda sanitária e higiênica, julgada necessária
pelos médicos na época para que pudesse haver a circulação dos indivíduos e, principalmente,
a educação dos mesmos.
Com o mesmo propósito, também era estabelecido o número mínimo de sanitárias,
separadas por sexo, de acordo com o número de alunos, destacando que as paredes deveriam
ser revestidas de material lavável e localizadas o mais distante “possível (dez metros pelo
menos) das salas de aulas”. As paredes e os corredores deveriam ser “pintados de verde
claro”, evitando o “branco puro”, permitido apenas para o teto, e também ser revestidos de
matéria lisa para permitir “lavagens frequentes e fácil desinfecção”. Já os assoalhos deveriam
ser de “madeira dura” e as junções deles feitas “por betume, ou por outra massa apropriada”.
“As janelas”, por sua vez, deveriam ser “numerosas, largas, rasgadas até o teto”, o quanto
fosse possível, e “separadas umas das outras por intervalos estreitos”. “A área envidraçada das
janelas” deveria “corresponder a 20%, pelo menos da superfície da sala de aula”. “A
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iluminação” deveria “se fazer unilateralmente e de modo que os alunos” pudessem “receber a
luz pela esquerda”. “As faces do edifício destinadas à iluminação” deveriam ficar “afastadas
das edificações vizinhas, para os alunos”, que ficassem distantes “das janelas”, pudessem
receber “a luz direta, e que seu olhar, colocado ao nível da mesa”, pudesse “ainda perceber a
extensão vertical do céu, ao menos trinta centímetros medidos sobre a janela”. “Todo
edifício” deveria “ser provido de torneiras com filtros e de um lavabo provido de toalha e
sabão, para cada grupo de sanitárias”. “Os pátios” deveriam ser “distintos, com entrada
separada, para meninos e meninas”; a “superfície‟ não deveria “nunca ser inferior a 300
metros quadrados”, e o cálculo feito com base em “4 metros quadrados por aluno”. “O solo
dos pátios” deveria “ser coberto de saibro ou areia” e não poderia “ser usado o asfalto ou
cimento, somente para passagens ou passeios”. “O nivelamento deveria ser feito de maneira a
assegurar o escoamento das águas” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1187-1189).
A descrição feita tem o objetivo de ilustrar os mínimos detalhes que deveriam ser
observados quanto à construção dos edifícios escolares. Todos os aspectos apresentados se
relacionam, de forma direta ou indireta, com as condições de saúde que deveriam ser
oferecidas aos usuários, de acordo com o discurso médico que circulava na época.
A iluminação, por exemplo, deveria ser adequada para a visão, e a luz do sol era
considerada fonte de energia e saúde. A circulação do ar ajudaria na respiração, mas o excesso
de vento seria prejudicial por causar doenças respiratórias. As instalações sanitárias, os
lavabos, as torneiras com filtros, as toalhas e o sabão seriam os principais dispositivos para
combater a falta de higiene e, assim, evitar a aquisição e propagação de doenças. Outro fator
importante seria o fornecimento adequado de água. Porém, as águas provenientes das chuvas,
que pudessem acumular umidade e provocar doenças, deveriam receber escoamento, como
deveria ser feito também com os pátios.
Segundo Gondra (2004), os “argumentos climáticos, geográficos, geológicos,
topográficos e botânicos” foram utilizados pelos médicos no século XIX para “articular de
modo a sustentar a defesa de que educar requeria, naquele momento, certo isolamento da
cidade” vista como um local insalubre (p. 167). Porém, percebe-se no Regulamento que do
conjunto discursivo formados pelo saber médico sobre o meio, em circulação na sociedade,
alguns enunciados ainda hoje permaneceram e continuam a ser utilizados, outros
desapareceram e outros foram aprimorados, possibilitando o surgimento de novos enunciados
sobre o tema.
Em relação aos objetos, o mobiliário e o material escolar, as determinações também
são minuciosas. Dentre os inúmeros objetos que deveriam compor os espaços escolares,
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alguns sinalizavam para a preocupação do Regulamento com a saúde e a higiene, tais como
“talhas com filtro”; “limpa-pés”; “cabides numerados para os alunos”; “utensílios de limpeza
e higiene”; “série de quadros intuitivos para o ensino da língua materna, das ciências naturais
e de higiene”; “esponja para limpar o quadro negro”. “Para limpar o quadro negro” deveriam
ser “prescritos os processos atuais (da época), “adotando-se uma esponja umedecida” para
evitar que a poeira do giz circulasse no ar e causasse prejuízos à saúde. Para os grupos
escolares, seria “conveniente fornecer”, ainda, “aparelhos de projeção, animada ou fixa, para
o ensino intuitivo de geografia, higiene e ciências naturais” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1190-1191). Pela descrição, percebe-se que a preocupação do Regulamento estava voltada ou
para a higiene propriamente dita ou para seu ensino na escola.
Ao tratar do mobiliário, como as carteiras que deveriam ser utilizadas nos espaços
escolares, o Regulamento detalhava como deveriam ser constituídas todas as partes, quais as
proporções e dimensões, e ainda justificava que tais requisitos seriam necessários para atender
às necessidades físicas das crianças.
Dessa forma, as carteiras seriam “individuais e adaptáveis à altura das crianças; “o
banco-carteira” deveria ter a “profundidade do assento” “de 2/3 do comprimento da coxa, de
maneira a não interferir com as flexões do joelho”; “a altura da carteira” deveria “permitir que
os alunos” descansassem “em cheio os pés sobre o assoalho”; “o encosto da cadeira” deveria
“ser inclinado, de maneira a formar com o horizonte um ângulo de 80º e ligeiramente
arqueado para frente, ao nível da região lombar, de modo a conformar-se com a lordose
normal quando a criança” estivesse “assentada em posição correta”; “o tampo da carteira”
deveria “medir cerca de quarenta centímetros de largura por cinquenta a sessenta de
comprimento”, e deveria ser “inclinado 15º sobre o horizonte, de maneira que seu plano”
fosse “sensivelmente perpendicular ao raio visual quando a criança” estivesse “assentada em
posição correta”, “a sua parte anterior” deveria ter “uma largura de 10 centímetros” e ser
“horizontal, para receber o tinteiro, a caneta e o lápis”; e por último a “distância entre o
assento da cadeira e o tampo da carteira” deveria ser “negativa”, de modo “que a criança não”
precisasse “inclinar-se”, quando lesse ou escrevesse; “os bancos-carteiras múltiplos”
deveriam ser “definitivamente banidos das escolas” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 11921193).
Todas as determinações meticulosamente detalhadas balizavam a preocupação
ortopédica com os corpos das crianças, que deveriam receber os devidos cuidados, desde a
mais tenra infância, para que estas não se tornassem adultos deformados fisicamente. Além
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disso, acreditava-se que uma boa postura corporal não só evitaria deformações esqueléticas,
entre outras, como seria apreciada pela beleza e elegância proveniente desta.
Em relação ao material de ensino para o ensino primário, o documento prescrevia que

Art. 166. Os livros adoptados nas escolas primarias devem satisfazer aos
seguintes requisitos:
a) o papel não deve ser de espessura muito reduzida e sua superficie deve
ser lisa, fosca e de cor muito branca;
b) a tinta deve ser francamente negra;
c) as letras terão as hastes bem abertas e as dimensões das minusculas, bem
como as das entrelinhas, variaveis para cada anno do curso, serão as
seguintes
1) primeiro anno, tres millimetros para cada cinco entrelinhas;
2) segundo e terceiro ano, dois millimetros e quatro, respectivamente;
3) quarto anno para as minusculas 1,8 millimetros, com entrelinhas de 3,5
4) o comprimento das linhas não ultrapassará de 10 centimetros (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1193).

Já os requisitos exigidos para os livros apontam para a preocupação em não prejudicar
a visão dos alunos, justificada, por exemplo, pelo tamanho da letra, a intensidade da cor da
tinta, entre outras minúcias que o Regulamento julgava necessárias para o aprendizado.
Em relação ao mobiliário e o material destinados aos jardins de infância:

Art. 167. Nos Jardins de Infancia, o mobiliario destinado as creanças se
comporá de mesas e cadeiras de dimensões apropriadas, proscriptas, de
modo absoluto, as carteiras, individuaes ou multiplas.
Art. 168. O material destinado à educação nos Jardins de Infancia será
constituido das colecções Froebel, Montessori e Decroly (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1193).

Para os Jardins de infância, as determinações quanto ao mobiliário afirmavam apenas
que seriam adequados a este público e que as prescrições seriam feitas posteriormente.
Quanto ao material, seriam adotadas coleções desenvolvidas por médicos como Maria
Montessori, que criou uma série de materiais voltados, principalmente, para as escolas infantis
primárias, defendendo a necessidade da utilização pelos alunos de materiais concretos no
processo de ensino e aprendizagem.
As determinações sobre os edifícios escolares, o mobiliário e o material escolar que
aparecem na legislação mineira de 1927 também eram assuntos discutidos e avaliados nos
encontros educacionais da época. Desse modo, as intervenções de cunho médico-higienista
iam muito além da preocupação com a saúde física e mental, pois também se preocupavam
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com o espaço físico de estabelecimentos educacionais entendidos em sentido amplo, tais
como escolas, internatos, hospitais e presídios.
É possível observar essa análise pormenorizada dos espaços educacionais na tese
sobre A higiene nos internatos: estudos das condições sanitárias dos internatos de São Paulo,
de Eurico Branco Ribeiro, apresentada na I Conferência Nacional de Educação em 1927 35. Na
tese, o médico descreve a inspeção feita em 1926 em dez colégios de internato, escolhidos
aleatoriamente, na cidade de São Paulo. Observa-se a análise minuciosa das condições
sanitárias feita pelo médico no próprio resumo de itens descritos, dividido em três partes:
I - O meio escolar: 1) Localização e disposição geral; 2) Edifício: a) Generalidades, b)
Salas de aula, c) Dormitórios, d) Refeitórios, e) Enfermarias, f) Cozinha, g) Instalações
sanitárias, h) Asseio e conservação; 3) Material escolar; 4) Recreios.
II - O aluno: 1) Assistência médica e dentária; 2) Profilaxia; 3) Contato entre internos
e externos; 4) Enxoval.
III - Programa escolar: 1) Horários; 2) O ensino de higiene; 3) Educação sexual.
Em todos os itens e subitens mencionados, fica evidente na sua avaliação o olhar
médico-higienista. A preocupação em instalar um modelo higiênico e/ou sanitário para a
educação se torna manifesta quando o autor descreve minuciosamente os estabelecimentos de
ensino e aponta como cada um desses itens deveria funcionar:

Quanto aos objetos de uso diário nos refeitórios, certo que seria o ideal cada
interno servir do que é unicamente seu. A prática impõe algumas restrições
para a louça, por exemplo, que sempre deve ser lavada em água fervente; o
talher, o copo, o guardanapo, é de conveniência que sejam individuais - e em
muitos colégios o são. Noutros o indiscutível valor profilático do copo
individual não faz jus a uma disposição regulamentar que o reconheça. Um
deles não obriga o interno a possuir seu copo; outro apenas tentou impor esta
medida higiênica aos seus alunos (COSTA; SHENA; SCHMIDT, 1997, p.
490-491).

A constante preocupação com a saúde do interno é perceptível na tese, assim como as
determinações da legislação mineira de 1927 para com o objetivo de implantar um modelo
higiênico escolar no estado de Minas. Em ambas aparece a descrição minuciosa de cada
detalhe das condições sanitárias dos estabelecimentos.
Na tese, é tratado minuciosamente o local da construção do edifício; o tipo de piso; o
local das janelas; o horário das refeições; o tempo de repouso; as atividades físicas; contato
dos alunos internos com os alunos externos; o espaço para cada aluno na sala de aula; e os
35

A tese é uma das mais extensas do livro sobre a I Conferência e ocupou quarenta e uma páginas.
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tipos de móveis, tais como as carteiras para estudos mais apropriadas. A tese chega a detalhar
requintes como: limpar o edifício de modo que não levante poeira e até mesmo a preocupação
com o uso de palitos nos refeitórios.
Eurico Ribeiro afirmou que seu trabalho foi orientado pelo médico Nuno Guerner,
autor do boletim número 22, no ano 1924, do Instituto de hygiene de São Paulo, com o título
A educação hygiênica escolar. Essa seria uma das justificativas para a realização de um
trabalho minucioso inspirado em higienistas como Erismann, Bagininsky, Burgenstein,
Weigl, Oesterlen e Inake, bem como em arquitetos e autoridade sanitárias de diversos países,
como Rússia, França e Suécia, além de códigos sanitários de estados brasileiros.
A tese da I Conferência, além de ilustrar a prática da inspeção higiênica, demonstra
como ela acontecia; inspirada em conhecimentos que circulavam no Brasil, adaptados
principalmente de propostas de higienistas importadas de países europeus.
Em Minas, a legislação educacional de 1927 tentava impor as normas por meio da lei
com dois objetivos: normatizadas, elas se constituiriam em um modelo a ser seguido;
impostas pela lei, tornar-se-iam uma obrigação.

3.8 - A ASSISTÊNCIA ESCOLAR COMO FORMA DE MINIMIZAR A “CARÊNCIA
NOTÓRIA DOS ALUNOS POBRES”

Outro aspecto presente nas determinações do Regulamento em relação direta com a
saúde e a higiene é a pobreza. O discurso que evidencia a preocupação com a condição de
pobreza dos menores em idade escolar é recorrente e aparece de diversas formas, sempre
inscrevendo o menor pobre como necessitado de assistência para sanar sua carência material
ou moral. A “ignorância” e o “vício” são apontados como os principais fatores que poderiam
levar os menores a serem, no futuro, adultos “viciados”, “doentes” e “criminosos”;
dependentes do álcool, do jogo, sem se dedicar ao trabalho, vivendo da mendicância,
perambulando pelas ruas com comportamentos considerados imorais e até mesmo cometendo
crimes.
Segundo Foucault (1979), os pobres, especialmente urbanos, foram considerados um
“perigo médico” na França e na Inglaterra no segundo terço do século XIX, principalmente
pela participação em agitações sociais e revoltas, como na Revolução Francesa; pela
utilização de sistema postal e de carregadores nas cidades, dispensando os serviços prestados,
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sobretudo, pela população pobre; e pela propagação da cólera por toda a Europa, causando
medo “político e sanitário” das populações proletárias e plebéias, dividindo os espaços
urbanos de ricos e pobres. “O poder político começou então, a atingir o direito da propriedade
e da habitação privadas” (p. 94-95). Os pobres foram retirados de suas habitações e
encaminhados para outros locais, afastados das moradias das pessoas de posses. Dessa forma,
“aparece uma nova medicina social” que tem por objetivo oferecer assistência aos pobres,
para “assegurar a segurança política”, como por exemplo, a “legislação médica contida na Lei
dos pobres” que aparece de modo ambíguo na Inglaterra:

a ideia de uma assistência controlada, de uma intervenção médica que é tanto
uma maneira de ajudar os mais pobres a satisfazer suas necessidades de
saúde, sua pobreza não permitindo que o façam por si mesmos, quanto um
controle pelo qual as classes ricas ou seus representantes no governo
asseguram a saúde das classes pobres e, por conseguinte, a proteção das
classes ricas (...) os pobres encontrando a possibilidade de se tratarem
gratuitamente ou sem grande despesa e os ricos garantindo não serem
vítimas de fenômenos epidêmicos originários da classe pobre (FOUCAULT,
1979, p. 95).

A discussão de Foucault sobre o desenvolvimento da medicina social no século XIX
contribui para a reflexão a cerca das determinações sobre a assistência para os menores pobres
no Regulamento. Isso porque tanto em Minas quanto no resto do Brasil se apresentava entre
os intelectuais e governantes a aspiração de evitar a proliferação de indivíduos que poderiam
se tornar um transtorno social. A preocupação era de que esses indivíduos não contribuíssem
para o progresso do país, fosse mediante a força de trabalho, fosse pela falta de atributos que
os qualificassem como portadores de “uma raça sadia” “física” e “moralmente”.
No que toca ao tema da pobreza presente no Regulamento, há, dentre as determinações
para a subvenção do ensino pelo Estado, uma que afirma que só seriam aceitos os pedidos de
subvenção dos estabelecimentos de ensino primários que fossem “devidamente registrados,
mantidos por particulares, associações ou municipalidades” após um ano de funcionamento,
atendendo as exigências estipuladas no Regulamento, caso não houvesse escolas públicas
primárias suficientes para atender a população escolar. O auxílio não deveria exceder “a
metade da dotação da escola pública correspondente”.
Dentre as exigências para as instituições particulares estava especificado que a
instrução fosse ministrada “por normalista” e que fosse “gratuita a dez alunos pobres pelo
menos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1143). As instituições particulares poderiam, ainda,
receber ajuda do Governo para o ensino de alunos pobres. Conforme o art. 14: “A qualquer
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escola particular, devidamente registrada e localizada a mais de quatro quilômetros da escola
publica mais próxima”. Prescreve também o artigo que, depois de um ano de funcionamento,
o governo contribuiria com até cinco mil réis por aluno pobre, sem ultrapassar cem mil contos
de réis no total das despesas (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1144). Essa afirmação pode
levar a duas constatações: a primeira é que o governo se preocupava em propiciar a
escolarização dos menores pobres. Em contraposição, estava explícito que mesmo com todos
os esforços em criar instituições de ensino não haveria escolas públicas suficientes,
necessitando, portanto, que o ensino de crianças pobres fosse oferecido por instituições
particulares, associações e municipalidades mediante o pagamento do governo, o que, no
entanto, acabaria ajudando a iniciativa privada.
O governo exigiria que essas instituições particulares cumprissem as mesmas
determinações exigidas para as escolas primárias públicas. Para isso, disponibilizaria
exemplares do Regulamento e dos Programas do Ensino de 1927 e concederia às professoras
assinaturas gratuitas da Revista do Ensino e do jornal Minas Gerais, órgãos oficiais do
Governo. E ainda:

Art. 118. Aos estabelecimentos de ensino primario, creados e mantidos por
municipalidades ou associações, e subvencionados pelo Estado poderá ser
fornecido o necessario material didactico para alumnos pobres; aos
particulares, subvencionados apenas pelo Estado, tão sómente livros
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1144, grifos meus).

Os alunos pobres das instituições subvencionadas deveriam receber material didático
gratuito, mas nos casos específicos das instituições particulares “apenas livros”. Nota-se aqui
uma distinção: os alunos são igualmente pobres perante a lei, uma vez que esta não aponta
diferenciação de maior ou menor pobreza em relação aos bens materiais tanto dos alunos que
frequentariam as instituições mantidas por associações ou municipalidades quanto aqueles das
instituições particulares. Então, por que os alunos das instituições particulares deveriam
receber “apenas livros”? O problema fica ainda mais complexo quando se analisa as
determinações para os alunos pobres das escolas públicas em relação aos alunos pobres das
instituições particulares:

Art. 171. Aos estabelecimentos publicos de ensino será fornecido, para uso
dos alumnos pobres, mediante requisição visada pelo inspector escolar local,
o indispensavel material didactito, que levará o carimbo da Secretaria do
Interior.
Art. 172. Os livros, modelos e mais utensilios fornecidos aos alumnos não
poderão ser conduzidos para fora do estabelecimento. A cada alumno será
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distribuido sempre o mesmo livro ou utensilio, ficando ele responsavel pelos
damnos causados.
§1.º Os livros para o 2.º anno, o 3.º anno e 4.º do curso primario, deverão ter
uma duração minima de dois annos, cabendo aos professores o rigoroso
dever de zelar sempre pela conservação delles.
§ 2.º Os livros que não tiverem mais applicação nas escolas publicas serão
devolvidos á Secretaria do Interior, a qual poderá distribuil-os aos
estabelecimentos particulares que matenham alumnos pobres (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1194, grifos meus).

As citações, ao serem retiradas de partes separadas do Regulamento e confrontadas por
meio da atitude metodológica referente à carta roubada, de Abreu Junior (2005), apontam a
diferenciação não da condição de pobreza entre os alunos, mas entre o que seria destinado a
eles em relação à instituição que viessem a frequentar. O que leva a outra indagação: se os
livros deixariam de ser utilizados pelos alunos pobres das escolas públicas por algum motivo,
por que, mesmo assim, eles poderiam ser utilizados pelos alunos pobres das escolas
particulares? Inclusive o próprio Regulamento exigia que as instituições particulares
seguissem as mesmas determinações e os mesmos programas de ensino das escolas públicas.
Para os alunos pobres das escolas particulares qualquer coisa serviria? Parece que com essas
determinações o Regulamento estaria burlando suas próprias medidas.
Outros indícios sobre como a pobreza era apresentada pelo Regulamento aparecem de
forma sutil no que se trata da obrigatoriedade da frequência escolar. As crianças de ambos os
sexos com idade dos sete aos quatorze anos seriam obrigadas a frequentar escolas primárias.
O mesmo era determinado para os analfabetos com idade entre quatorze e vinte um anos, que
deveriam se matricular em localidades em que houvesse escolas noturnas.
Seriam responsáveis pela matrícula e a frequência dos alunos os pais, tutores e
protetores. Nos casos que envolvessem menores trabalhadores, “os proprietários,
administradores ou gerentes de quaisquer estabelecimentos mercantis, industriais ou
agrícolas” seriam responsáveis pela matrícula e frequência dos operários e empregados. Os
responsáveis pelos menores em idade escolar estavam sujeitos a penas e multas caso não
cumprissem as determinações sobre a matrícula e frequência dos mesmos (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1145).
Os alunos seriam liberados da obrigação, nos casos em que não houvessem escolas
públicas ou subvencionadas pelo Estado, “num raio de dois quilômetros em relação às
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crianças do sexo feminino e de três para as do masculino”; e as crianças que recebessem
instrução em casa ou estabelecimento particular36; e nos casos em que houvesse

b) incapacidade physica ou mental certificada por medico escolar ou
verificada por outro meio idoneo; na incapacidade physica comprehendem,
além das deformações ou enfermidades que materialmente inhabilitem para a
frequencia, as molestias contagiosas ou repulsivas;
c) indigencia, emquanto não se fornecer, pelos meios de assistencia previsto
neste regulamento, o vestuario indispensavel á decencia e a hygiene
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1145, grifos meus).

A citação aponta uma salvaguarda no Regulamento no que se refere à responsabilidade
do Estado em oferecer instrução para determinados indivíduos. A justificativa criada pela
legislação para afastar da escola os indivíduos que se enquadrassem no perfil citado era
utilizar o poder da autoridade médica escolar ou “outro meio idôneo” para demonstrar, por
meios científicos, que estes não poderiam frequentar a escola porque possuíam características
que os classificavam como física ou psicologicamente incapazes. Também se utilizava uma
justificativa moral para afastar da escola os indivíduos considerados “indigentes” por carência
material ou social associadas à falta de “vestuário indispensável à decência” ou de hábitos de
higiene. Dessa forma, a lei, ao mesmo tempo em que faz valer o direito do indivíduo, também
delimita qual indivíduo é considerado apto a receber a instrução e quais as suas características
físicas, mentais, materiais e culturais.
O Regulamento balizava a preocupação do Estado em receber na escola os indivíduos
considerados pobres, expressa por meio de isenção da taxa de matrícula, como o ensino nos
jardins de infância, que seria “somente gratuito para os alunos notoriamente pobres, pagando
os demais uma taxa de matrícula de 50$000 por ano” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1214);
a ajuda na aquisição do material didático; a distribuição de bolsas de estudos nas escolas
primárias particulares, o que também caracteriza implicitamente que pobre é esse. No caso
analisado, o indigente só seria aceito se suas necessidades em relação ao “vestuário”
considerado “indispensável à decência e a higiene” fossem sanadas. Isso leva a indagar como
deveria ser o vestuário considerado apto ou inapto `a “decência” e à “higiene”, uma vez que o
Regulamento não o especifica claramente.

36

Neste caso os menores deveriam prestar exame à Inspetoria Geral de Instrução, presidido por um inspetor
escolar para verificar a aptidão dos mesmos, de acordo com as disciplinas do programa oficial.
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3.8.1 - O censo e a estatística escolar

A Inspetoria Geral da Instrução seria responsável por organizar um “serviço completo
e permanente de estatística escolar” como dispositivo de controle do “desenvolvimento e
variações da instrução primária estadual”. Dessa forma, o censo reuniria informações diversas
sobre os dados pessoais de cada menor em idade escolar; as aptidões dos professores; e as
condições e o funcionamento dos estabelecimentos de ensino, inclusive, seus aspectos
higiênicos. O governo mineiro pretendia fazer funcionar um minucioso mecanismo de acesso
a dados, de modo que o controle ultrapassasse a esfera pública, tendo em vista, também, que
as instituições particulares seriam inspecionadas e deveriam prestar contas sobre:

a) a data do inicio dos trabalhos escolares, expondo as dimensões das salas,
suas condições de arejamento e illuminação, o material didactico e o
typo de mobiliario, o numero maximo de alumnos que se destinam a
receber, si se admittem internos, semi-internos, ou sómente externos, as
condições de admissão ou matricula, o programma de ensino e os nomes
dos professores (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1141).

Todos os dados coletados serviriam como fonte para que fosse emitida em editais “a
lista das crianças obrigadas à escola, com os nomes e domicílio dos responsáveis” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1148-1152). Dentre os itens a serem informados à Inspetoria Geral
da Instrução, deveria constar “o número dos alunos que não tiverem meios de subsistência”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1148). Assim como deveria estar registrado no livro de
matrículas, se o aluno “tem meios de subsistência” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1222).
Da mesma forma, a Secretaria de Finanças forneceria, mediante pedidos, diversos materiais
para as escolas:

Art. 174. Os moveis, os apparelhos necessarios nas escolas primarias e os
livros didacticos para o uso dos alumnos pobres, serão fornecidos de acordo
com a relação feita pelos professores das escolas singulares e pelos
directores de grupos e escolas reunidas, visada pela auctoridade escolar
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1195, grifos meus).

Nota-se que deveria haver um controle de dados sobre os alunos pobres e suas
necessidades nas escolas.
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3.8.2 - Associações Complementares e Auxiliares da Escola na assistência aos alunos
pobres

Outros indícios apresentados no Regulamento sobre a condição de pobreza dos alunos
se referem ao tratamento dentário gratuito que seria feito nos dispensários escolares “em caso
de pobreza notória dos pais ou responsáveis” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1184); à
matrícula nas classes especiais para débeis orgânicos que seriam “gratuitas para os alunos
notoriamente pobres” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1242); e, ainda, à remuneração que
poderia ser obtida pela venda dos objetos feitos pelos alunos nas aulas de trabalhos manuais
nas classes de retardados pedagógicos, uma vez que eles deveriam ser fabricados de modo que
fossem “facilmente vendáveis, contribuindo, ainda que em parte, para a subsistência dos
alunos pobres” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1245).
Os principais dispositivos para arrecadar recursos para a assistência a alunos pobres
apresentados no Regulamento seriam compostos pelas Associações complementares e
auxiliares da escola. Delas fariam parte as Associações das Mães de Família; os Conselhos
Escolares Municipais; as Caixas Escolares; e o Fundo Escolar. A propósito das Associações
das Mães de Família, segundo Guimarães (2011), elas foram regulamentadas em Minas
Gerais durante o governo Mello Viana em 1924. Essas associações deveriam
[...] ser compostas por mulheres “modelo” da sociedade mineira, ou seja,
mulheres casadas, seguidoras dos preceitos religiosos da Igreja Católica e
dispostas a se “sacrificarem” pela educação da infância. Além de auxiliar as
escolas na educação de seus alunos, na formação moral e na saúde destes, as
associações também deveriam angariar fundos para as caixas escolares,
difundir a necessidade da caridade entre a população em prol da educação
dos alunos mais necessitados e, principalmente, auxiliar as famílias pobres
na formação moral de seus filhos (GUIMARÃES, 2011, p. 123).

Embora as Associações das Mães de Família já tivessem sido regulamentadas, isso
não impediu que fossem novamente incluídas, com especificações muito parecidas, no
Regulamento do ensino de 1927:

Art. 208. As auctoridades escolares têm por dever promover e estimular, a
organização de Associação de Mães de Familia em cada localidade.
Art. 209. Estas Associações se destinam a cooperar estreitamente na escola
com as auctoridades escolares no sentido de levantar na escola o nivel moral
e de saude, promover a matricula e a frequencia escolar, concorrer para o
desenvolvimento e o progresso das instituições escolares, particularmente as
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destinadas á assistencia aos meninos pobres (MINAS GERAIS, 1928, V. 2,
p. 1195, grifos meus).

Assim, as Associações de Mães de Família teriam, como apontado por Guimarães
(2011), a função de auxiliar a escola para que esta conseguisse cumprir três objetivos
principais: aumentar o nível moral e a saúde dos alunos e assistir os alunos pobres.
A propósito dos Conselhos Escolares Municipais, eles teriam a função de “estimular o
desenvolvimento do ensino primário”; dessa forma, haveria um “em cada município”. Ele
seria composto pelo “presidente da Câmara Municipal”, “ou prefeito”; pelo “diretor” ou
professor “designado pelo Inspetor Geral da Instrução”; pelo “juiz de direito” ou “juiz
municipal”; pelo “vigário da paróquia” do município; e por até “quatro membros”, nomeados
pelo “Secretário do Interior”, entre as “pessoas principais do lugar” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 2, p. 1205). Dentre os onze itens listados que deveriam ser de competência dos Conselhos,
dois tratavam da assistência aos alunos pobres:

7º promover a obtenção de fundos para as caixas escolares e fiscalizar sua
applicação;
8º prestar bons officios necessarios para supprir-se a falta de protecção
familiar aos menores desamparados e promover sua educação; (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1206).

O Conselho Escolar de cada município funcionaria como dispositivo para prover
auxílio a alunos desamparados e também fiscalizar se esses recursos estariam sendo bem
aplicados.
Já as Caixas Escolares se organizariam “de acordo com estatutos próprios”. A
administração ficaria a “cargo de uma diretoria eleita pelos sócios e composta por um
presidente, um tesoureiro e três fiscais”. Os sócios teriam três categorias: “beneméritos”,
aqueles que contribuíssem com “um conto de réis” ou mais; “fundadores”, aqueles que
prestassem “serviços relevantes na organização das caixas”; e “protetores”, aqueles que
fizessem a “contribuição mínima de um mil réis por mês”. Os serviços prestados pelos
“membros da administração da caixa” deveriam ser “gratuitos” (MINAS GERAIS, 1928, V.
2, p. 1207-1208). Quanto às funções das Caixas Escolares na assistência aos alunos pobres:

Art. 216. As caixas escolares se destinam a cooperar nos serviços
de
assistencia aos menores indigentes, proporcionando-lhes meios de, com
asseio e decencia, frequentarem os estabelecimentos de instrução primaria
em que ellas se fundarem (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1206, grifos
meus).

134

A determinação deixa bem evidente que o dever das caixas escolares seria
principalmente a “assistência aos menores indigentes, proporcionando-lhes os meios de asseio
e decência”, o que, na realidade, parece ser uma preocupação com a falta moral (decência) e
asseio (higiene) dos alunos indigentes. As determinações poderiam tanto mostrar-se com uma
preocupação apenas caritativa quanto figurar como medidas para evitar o perigo que as
doenças, advindas da falta de hábitos de higiene nas pessoas pobres, poderiam causar a outras
pessoas no ambiente escolar.
Dessa forma, os serviços de assistência das Caixas seriam incumbências da direção
dos estabelecimentos e consistiriam:

a) no fornecimento de merenda, roupa, calçados, objectos indispensaveis ao
uso pessoal dos escolares indigentes e de medicamentos;
b) na distribuição de premios (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1207).

Nota-se, mais uma vez, que o atendimento deveria ser direcionado principalmente à
decência, por meio de roupas e calçados; e à saúde, por meio da merenda e de medicamentos.
Os materiais escolares supostamente concedidos aos alunos pobres seriam decorrentes da
necessidade de manter as mínimas condições para que eles frequentassem a escola.
As Caixas Escolares para adquirir patrimônio que pudesse sustentar seu trabalho de
assistência contariam com:

a) contribuição de donativos
b) productos de subscripções, kermesses, festas, etc.;
c) produto das taxas especiais creadas em seu favor no Estado ou
municipio;
d) o que os funccionarios do ensino de cada estabelecimento por qualquer
motivo deixarem de receber (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1207).

O tesoureiro da Caixa Escolar deveria ainda “manter sempre em ordem clara e
minuciosa a escrita da caixa, de acordo com os diversos serviços a cargo da mesma” e seria
ainda “obrigado a prestar conta, anualmente, em época estabelecida em estatuto, sob pena de
responsabilidade civil e criminal e destituição imediata”. Do mesmo modo, “o secretário”
também deveria “enviar a Inspetoria Geral da Instrução Pública o balancete semestral da
caixa” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1207-1208).
Já a direção dos estabelecimentos de ensino deveria “remeter no início de cada
semestre letivo à Inspetoria Geral da Instrução Pública uma lista dos alunos indigentes”
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(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1208). Desse modo, o Governo de Minas esperava que as
Caixas Escolares devidamente regulamentadas pudessem colaborar para cumprir o dever
público de assistir os alunos pobres que chegassem as instituições escolares.
Outro meio instituído pelo Governo de Minas para assistir os alunos pobres seria o
Fundo Escolar, que deveria ser constituído por meio de impostos de procedências e taxas
diversas arrecadados no estado, tais como: porcentagens sobre a venda de produtos ou
impostos cobrados, de pessoas físicas, somente para os homens maiores de 21 anos, com
renda anual acima de 2: 400$000; adicionais nos impostos das bebidas alcoólicas, arrecadação
anual da receita municipal; multas de jurados; taxas sobre diversões; certidões emitidas; selos
e diplomas expedidos nas escolas de Farmácia e Odontologia que fossem reconhecidas pelo
Estado; bens que o Estado recolhesse por falta de herdeiros; doações de particulares;
subvenções federais, ou outras que fossem instituídas; e por multas ou taxas pagas ao Tesouro
Nacional (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1208-1209).
Desse modo, o “fundo constituído” pelas arrecadações e seus rendimentos se
destinariam, “exclusivamente, a auxílios e assistência escolar, aos alunos comprovadamente
pobres dos grupos escolares e escolas publicas e infantis do Estado”. Mas, caso houvesse
algum saldo, após a publicação do balancete do segundo semestre, ele poderia ser empregado
no ano seguinte para a “aquisição de materiais didáticos e construções de prédios escolares
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1210).
Pode-se inferir que o Governo de Minas, ao regulamentar a atuação das Associações
complementares e auxiliares da escola para assistir os alunos pobres, visava impedir que esse
alunos se tornassem um perigo para o patrimônio biológico do Estado, devido ao grande
número de carências dos pobres em relação a: educação, bons hábitos de higiene, asseio,
moral e civilidade, bem como à carência material que talvez fosse a maior responsável por
todas as outras. Desse modo, a educação e a assistência seriam os meios pelos quais o
Governo tentaria moldar esses indivíduos, sujeitando-os aos procedimentos escolares julgados
necessários para que eles fossem produzidos de acordo com a lógica liberal do Estado.
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3.9 - INSTITUIÇÕES ESCOLARES: DISPOSITIVOS DE EDUCAÇÃO HIGIÊNICA

O Governo de Minas, ao se preocupar com a educação da população, também criou as
Instituições Escolares para que pudessem, a partir dos estabelecimentos de ensino, auxiliá-lo
em seu projeto para o progresso do Estado, tendo em vista que:

Art. 195. A escola primaria, sendo destinada não sómente á instrucção, como
tambem a educação, deve procurar desenvolver nos alumnos o instituto
social, offerecendo-lhes opportunidades de exercer sentimentos de
sociabilidade, responsabilidade e cooperação (MINAS GERAIS, 1928, V. 2,
p. 1200).

As Instituições Escolares criadas pelo Regulamento para funcionar nas escolas foram
o Clube de Leitura, o Auditório, o Pequeno Escoteirismo e o Pelotão de Saúde. Essas
associações deveriam ser organizadas pelos diretores e professores para “promover obras e
estudos escolares feitos em comum”, como os “pelotões de saúde para a educação higiênica”,
bem como “outras formas de atividade social próprias da infância” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 2, p. 1200). Isso se deu pela crença do Governo na capacidade de transformação social que
a escola poderia realizar na vida dos indivíduos e na população. Desse modo, acreditava-se
que:

[...] a escola deve manter-se em intimas relações com o meio social em que
funcciona, collaborando com as instituições complementares e auxiliares da
escola na obra de aperfeiçoamento do meio escolar e social da localidade,
para o que procurará interessar na vida da escola a população local,
particularmente as familias dos alumnos.
[...] A escola deverá, assim, incorporar ao seu organismo as influencias
favoraveis do meio social e extender a este os proprios beneficios,
promovendo no seu edificio reuniões frequentes dos paes e mães de familias,
não só para o fim de proporcionar-lhes um conhecimento mais completo da
vida e do funcionamento escolar, como para ministrar-lhes conhecimentos
uteis e relativos á educação, hygiene e outros assumptos de interesse
educativo, relacionados com a vida e as ocupações locaes (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1200-1201).

Nota-se, nessa passagem, o interesse do Estado em utilizar o ambiente escolar para
também educar a família dos alunos e a população, “ministrando-lhe conhecimentos” que ele
considerava úteis.
Das Instituições escolares, o Clube de Leitura seria criado no terceiro e no quarto anos
do ensino primário e teria por “fim desenvolver a leitura de bons livros e favorecer o
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desenvolvimento e o gosto na escolha das obras”; além de “promover a leitura em voz alta e a
audição inteligente por parte do auditório infantil que assistir a leitura”; e ainda “desenvolver
aptidões de expressão por exposições orais”, de modo que o aluno desse sua opinião sobre a
leitura e a sujeitasse à deliberação dos outros membros do Clube. Já o professor deveria, “por
todos os meios ao seu alcance, estimular e favorecer o bom funcionamento do clube”, assim
como “encorajar, por meio de conselhos, as crianças mais atrasadas a fazerem exercícios
repetidos de leitura, de maneira a poderem pertencer ao clube” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2,
p. 1201). Tais atividades do clube, delimitadas pelo Regulamento, teriam o objetivo de
produzir cidadãos que fossem bons leitores e bons ouvintes, capazes de se expressar
adequadamente, como desejado pelos políticos republicanos.
Já o Auditório teria por finalidade reunir por duas horas no espaço escolar “o diretor,
professores, alunos e pessoas das famílias, quando convidadas” para as atividades destinadas
“a cantos corais, a audições musicais, a exposição” pelo professor ou por algum aluno de
assunto que interessasse à escola, tanto em relação ao programa de estudo quanto a “alguma
obra social”; e ainda para “palestras pelo médico ou dentista escolar sobre temas de higiene”,
bem como “conferencias se possível acompanhadas de demonstrações práticas, sobre a
indústria, a produção agrícola e o comercio locais”; e, por fim, para a exposição por pessoa da
administração local, “sobre o plano de obras públicas que estão sendo executadas, o seu
processo, o seu custo provável e os benefícios que trazem, etc.” (MINAS GERAIS, 1928, V.
2, p. 1201-1202). Aparentemente, o espaço destinado às atividades do Auditório teria variadas
finalidades, dentre elas a de conformar as pessoas quanto ao modo de vida que deveriam
seguir por meio das palestras de higiene e, ainda, abrir as portas da escola para possíveis
assuntos de interesses econômicos, campanhas e propagandas políticas.
Por seu lado, o Pequeno Escoteirismo deveria ser “instituído entre os alunos das
escolas primárias, com caráter facultativo” e teria por finalidade consistir em um “instrumento
de educação física, moral e cívica”. As instruções seriam realizadas “fora dos dias de
funcionamento escolar” “por instrutores escoteiros” mediante as instruções, seguindo as
determinações da “Inspetoria de Educação Física”, “assim como as do médico escolar”, que
autorizaria quais alunos poderiam participar dos “exercícios”, de acordo com a avaliação das
condições de saúde dos mesmos (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1203). Embora as
determinações adviessem da Inspetoria de Educação Física, esta também estaria sob o
domínio do poder medical, tendo em vista que a decisão final de quem e de como poderiam
realizar os exercícios físicos ligados ao Pequeno Escoteirismo seria do médico escolar.
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Última das instituições escolares, o Pelotão de Saúde deveria ser organizado nas
escolas e consistiria em “associações de alunos nos moldes dos chamados pelotões e cruzadas
de saúde”, os quais se destinariam a “incutir e fixar os hábitos de higiene nos escolares e
generalizá-los na localidade”. “Os pelotões e cruzadas de saúde” deveriam ser “organizados e
orientados pelos médicos e enfermeiras escolares de acordo com as instruções expedidas pela
respectiva inspetoria” médico escolar (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1203). Pode-se supor
que os alunos que comporiam o Pelotão de Saúde seriam treinados como “soldados” para
entrarem na “guerra” contras as doenças. Eles aprenderiam a cuidar da própria saúde, da
saúde dos seus colegas, e ainda teriam a função de “generalizar” esses conhecimentos para a
localidade em que estivessem inseridos. Isso explica a necessidade do Estado de formar
indivíduos que pudessem ser seus parceiros na tentativa de realizar a educação sanitária, por
meio das prescrições e normas ligadas à saúde para criar a “consciência sanitária” da
população.
Foram vistas, neste capítulo, as determinações biopolíticas para o ensino primário em
Minas, principalmente no que se refere aos dispositivos médicos-escolares, à educação física,
ao aparelhamento escolar, à assistência escolar aos alunos pobres e à educação higiênica.
Passe-se, agora, para o último capítulo, que tratará das prescrições biopolíticas presentes nos
Programas do Ensino Primário de Minas Gerais.
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CAPÍTULO IV - PRESCRIÇÕES BIOPOLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO NOS
PROGRAMAS DO ENSINO PRIMÁRIO

O capítulo anterior teve como propósito analisar no texto do Regulamento do ensino
primário como se apresentavam nas determinações legais os discursos sobre a saúde e
higiene. O propósito deste capítulo consiste em analisar como se apresentavam esses mesmos
discursos nas elaborações dos Programas do Ensino quanto à educação higiênica.
No Regulamento do ensino primário, já havia sido exposto que o ensino em Minas
deveria seguir o método intuitivo, no qual o aluno, colocado no centro do trabalho escolar,
aprenderia, principalmente, pela experiência no contato direto com os materiais e com o meio
no qual estivesse inserido. Essa concepção pedagógica também está presente no texto dos
Programas do Ensino. No corpo do documento, há uma citação de Comenius, que afirma: “A
instrução deve principiar por uma observação real das coisas, e não por uma descrição verbal”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1557). Desse modo, o discurso defendia que o ensino
deveria ser guiado pelo

[...] estudo da natureza e da sociedade, mediante o methodo intuitivo. São
licções da vida pratica que a escola primaria ha de proporcionar aos
alumnos. Por meio da observação e da experiencia é que ella terá de
ministrar o ensino. Fazer, antes de tudo, que os alumnos comprehendam a
vida da familia, da sociedade e da propria escola.
Desse modo, a escola tornar-se-á officina de apprendizagem social.
Com a collaboração do professor, os alumnos irão fazer de si mesmos
cidadão prestantes, cumprindo desde logo seus deveres na escola, em casa e
na cidade [...] (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1557).

Logo no início, na apresentação dos Programas, o discurso sobre o papel da escola
está em destaque. A educação teria como objetivo conduzir os alunos de forma que eles se
tornassem “cidadãos prestantes” para cumprir seus “deveres” na família, na escola e na
sociedade. Por isso, uma escola que apenas ensinasse conteúdos escolares seria insuficiente,
tendo em vista que

A escola é uma communidade, que tem seu lugar entre a sociedade e a
familia. Como auxiliar desta, cumpre-lhe preparar os alumnos para cidadãos.
É ella collaboradora da familia e da sociedade na obra da civilização
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1556).
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Já nas primeiras colocações sobre o papel da escola, o discurso civilizador aparece
explicitamente. Foi a partir da crença no poder civilizatório da escola que os legisladores
mineiros, seguindo as ideias liberais, prescreveram modelos, normas e condutas para o ensino
em Minas.
Quanto ao professor, caber-lhe-ia a “responsabilidade de conduzir os alunos para a
colaboração social”. Seu papel deveria ser o de “um verdadeiro guia, encarregado de lhes
explicar e fazê-los compreender os três meios sociais37 em que vivem” (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1556). Nessas circunstâncias,

Organizada a escola primaria como centro da actividade educativa,
aproveitando para o estudo o ambiente local, applicado intelligentemente o
methodo intuitivo, prefferindo o valor qualitativo do ensino a seu valor
quantitativo, vivificando o trabalho escolar pelo devotamento do professor,
eis que estará resolvido o problema da educação nacional.
Identificando-se com essas aspirações, a escola realizará trabalho efficiente e
garantirá o valor social de seus alumnos. Nem de outra fórma poder-se-ia
compreheder o prestigio conferido a escola como factor preponderante do
progresso social (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1559, grifos meus).

O discurso idealizava o poder que a escola teria de transformar a sociedade,
encaminhando-a para o progresso social. Por isso, fazia-se necessário que o ensino formasse
cidadãos de acordo com os projetos de nação que os políticos liberais almejavam, ou seja, o
desenvolvimento pelo trabalho, economia, melhoramento do meio e pela qualidade de vida
expressa na saúde da população. Acreditava-se, ainda, que cumprindo o projeto educativo
normatizado pelo Regulamento e expresso nos Programas do Ensino se resolveria “o
problema da educação nacional” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1559).
Nessa mesma perspectiva, o médico Miguel Couto, presidente honorário da ABE,
publicava em 1927: “No Brasil só há um problema nacional: a educação do povo” (COUTO,
1927). Outro médico, Belisario Penna, também afirmava em sua publicação que “saúde e
educação [...], são os fatores mágicos da produção de riqueza, da ambição justa de prosperar,
do progresso, do civismo, do respeito, da moralidade, do prestigio da nação” (PENNA, 1923,
p. 517). Com base nessa concepção salvacionista da educação, muitos intelectuais dos
primeiros anos do século XX propunham medidas para resolver os problemas nacionais. A
educação era colocada nesses discursos como principal dispositivo para alcançar tais
objetivos. Dessa forma, a análise dos discursos de cunho biopolíticos presentes nos

37

Os três meios sociais: família, escola e sociedade.
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Programas do Ensino é fundamental para compreender a relação entre saúde e educação no
contexto mineiro em 1927.

4.1 - A APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO ENSINO

Os Programas do Ensino Primário foram aprovados pelo Decreto n. 8.094, de 22 de
dezembro de 1927, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1928, de acordo com as
determinações do Regulamento do Ensino Primário.
Esse documento possui duzentas e sessenta e nove (269) páginas, como já foi dito, e se
divide em duas partes principais. A primeira recebeu o título Instruções para serem
observadas nos programas do ensino, ocupando as primeiras duzentas e treze (213) páginas
(p. 1556-1768); e a segunda, com o título Programa de ensino do curso primário, ocupa as
cinquenta e cinco (55) páginas seguintes (p. 1769-1824).
A primeira parte consta de instruções, sob forma prescritiva, a propósito dos temas
educacionais, também chamados de Centros de Interesses, e a maneira como deveriam ser
ensinados em cada uma das matérias38 do curso primário. Nessas instruções são
caracterizados a Escola, o Aluno, o Professor, a Caixa Escolar e a Organização da Classe.
Em seguida, há considerações a respeito de cada matéria e as respectivas propostas de ensino
tratadas separadamente, para cada um dos quatro anos do curso.
São contempladas dezesseis matérias: Leitura, Escrita, Língua Pátria39, Aritmética,
Geometria, Desenho, Noções de Coisas, Geografia, História do Brasil, Ciências Naturais,
Higiene, Instrução Moral40, Instrução Cívica41, Exercícios Físicos, Trabalhos Manuais e
Canto. Havia, ainda, outras atividades que deveriam fazer parte do programa de ensino, tais
como Excursões Escolares, Museu Escolar42, Exames, Festas Escolares, Diário da Classe,
Caderneta Escolar e Instituições Escolares.
Na segunda parte, que trata do Programa de ensino do curso primário, a organização
discursiva do texto é mais esquemática e sintética, feita a partir de cada ano do ensino das
38

O termo “matéria” está empregado de acordo com o documento analisado no sentido de disciplina escolar.
Incluído nesta matéria o exercício de redação.
40
Incluídos nesta matéria os tópicos Deveres sociais do aluno; Deveres higiênicos do aluno; Caixa escolar;
Reclames escolares; Provérbios; Máximas e pensamentos.
41
Incluído nesta matéria o tópico Normas Cívicas.
42
O Museu Escolar compreendia todos os objetos a serem utilizados nas aulas, por exemplo: gravuras, trenas,
mapas, retratos, tabuleiros, esqueletos, folhas de plantas, grãos de alimentos, minerais, alavanca, lente, cartões
com preceito de higiene, quadros dos deveres higiênicos dos alunos, tecidos, bandeiras, entre outros.
39
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respectivas matérias que seriam ensinadas43, ao contrário da primeira parte, que era
organizada de forma mais extensa, instrutiva, evidenciando detalhes da matéria e de como
ensinar em cada ano do curso, porém, sem deixar de ser prescritiva. Apesar da forma de
organização ser diferente nas duas partes, percebe-se a íntima relação entre as instruções da
primeira parte e as prescrições da segunda.
Desse modo, os objetivos dos quatro anos do ensino primário seriam:

No primeiro anno, o ensino irá concentrar-se na localidade, fazendo do
alumno um observador; no segundo, a parte central será a linguagem falada,
com o fim de tornal-o um conversador; no terceiro, o principal interesse
estará na linguagem escripta, para que elle, sem o sentido pejorativo do
termo, fique sendo um escrevedor; no quarto, comprehendendo a Idea social
e o valor do trabalho, já habituado á leitura methodica, o alumno sahirá da
escola com um autodidacta (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1561, grifos
no original).

A partir dos quatro objetivos propostos para os alunos, o professor teria a função de
fazer com que eles realizassem as atividades indicadas, apenas sendo um condutor, uma vez
que nos enunciados o aluno seria como uma “flor do pomar” e “a esperança da Pátria”. Nesse
sentido, a escola seria a “sementeira de esperança da Pátria: cumpre ao professor fazê-las
desdobrar-se em fecundas realizações” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1561).
Embora o objetivo deste trabalho se restrinja à análise dos discursos sobre a relação da
saúde e a educação, pode-se afirmar que, de modo geral, as matérias que seriam trabalhadas
no ensino primário teriam por finalidade desenvolver a formação moral e o sentimento
patriótico nas crianças. É possível observar essa finalidade do ensino nos programas de
algumas matérias de forma mais explícita como: Noções de Coisas, Geografia, História do
Brasil, Higiene, Instrução Moral, Instrução cívica, Canto e Trabalhos manuais44. Porém,
percebe-se que a pretensão na formação moral e patriótica, mesmo quando não era o objetivo
principal das matérias, apresentava-se de forma indireta para ser desenvolvida em todo o
trabalho escolar.

43

Vide quadros do Anexo III que contêm a organização dos Programas, bem como a síntese dos objetivos a
serem alcançados pelos alunos e o modo como os professores deveriam ajudá-los a alcançá-los.
44
Vide quadros do Anexo III.
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4.2 - A DISPERSÃO DISCURSIVA DA EDUCAÇÃO HIGIÊNICA NOS PROGRAMAS
DO ENSINO

No ambiente escolar, a educação higiênica seria trabalhada principalmente na matéria
de Higiene e teria seu horário definido nas aulas do curso primário. Porém, o conjunto de
enunciados ligado à saúde não se restringiria apenas às aulas de Higiene, pois aparece
disperso entre os conteúdos das outras matérias e atividades escolares.
A análise da dispersão discursiva dos enunciados relacionados à saúde e à higiene nos
Programas do Ensino será tratada aqui como uma postura biopolítica de ordem educativa do
governo mineiro, ao utilizar a educação higiênica como um dos mecanismos dentro do
dispositivo escolar, com o objetivo de transformar a população mineira, nos dizeres de
Foucault, em um “patrimônio biológico” do Estado. Os indivíduos deveriam ser educados,
preparados para serem adultos fortes, saudáveis, dispostos ao trabalho, contribuindo para
conduzir a nação rumo ao progresso.
Havia um tema, Organização da classe, que tinha por objetivo instruir o professor
para que ele utilizasse os primeiros dias de aula para informar a classe sobre os
procedimentos, normas e condutas durante as aulas. Nele, havia trinta e cinco (35) itens que o
professor deveria instruir os alunos. Dentre eles, pelo menos oito (8) itens se relacionavam
aos cuidados com a saúde: o item 14: “Não cuspir no chão”; o 20: “Asseio do corpo e do
vestuário, revista de asseio”; o 21: “Obrigação de usar o lenço”; o 22: “Uso individual de
caneca ou copo para água”; o 23: “Não comer na sala de aula”; o 24: “Proibição absoluta de
fumar”, o 31: “Explicação das semanas com suas ideias e diretrizes: Semana da pontualidade,
da atenção, da higiene, da polidez”; e o item 34: “Organização de listas de alunos pobres para
efeito da assistência escolar” 45 (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1566-1567). Percebe-se que
o tema da saúde deveria ser tratado desde os primeiros dias letivos, o que demonstra,
principalmente, a preocupação com o asseio e a aquisição de atitudes corretas para prevenir
doenças.

45

O item 34 foi listado aqui como um dos itens que de forma indireta estavam relacionados à saúde, devido à
compreensão de que os pobres eram vistos como um dos fatores de transmissão de doenças, posto que lhes
faltavam cuidados e asseio com o corpo e condições materiais para a aquisição de medicamentos a fim de tratar
suas enfermidades sendo dessa forma necessitados de assistência.
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4.2.1 - Postura correta na escrita

Da mesma forma, a preocupação indireta com a saúde estava presente no discurso da
matéria Escrita, desta vez relacionada à postura correta do aluno ao escrever:

11. O alumno, quando escreve, deve guardar sempre uma distancia de trinta
e cinco centimetros entre o papel e a linha dos olhos, convindo ter na carteira
uma regua desse comprimento afim de poder elle proprio verificar a
distancia (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.1576).

Embora pareça apenas um tipo de norma para se ter uma boa escrita, a preocupação
estava embutida na dimensão da ortopedia do corpo.
Outra preocupação com a saúde, que aparece no discurso da matéria Escrita, dizia
respeito à necessidade de iluminação adequada nas escolas noturnas. Nessas escolas deveria
ser observada

[...] a disposição da luz, que deverá estar sempre em condições de não
prejudicar a visão do alumno, nem forçal-o a uma attitude viciosa. Assim,
essa luz virá de cima para baixo, da esquerda para a direita, de maneira que a
sombra do corpo, da mão, da caneta e do lapis, etc., não se projecte no papel.
Tome-se também em consideração a intensidade da mesma luz, que não
convem seja escassa ou excessivamente intensa (MINAS GERAIS, 1928, V.
3, p. 1577).

Além da atenção à iluminação, deveria ser observado, ainda, o modo de realizar as
atividades escritas para alunos que não houvessem atingindo um desenvolvimento
satisfatório. Recomendava-se que os exercícios fossem “feitos em tipos graúdos: bastardo e
bastardinho46, atendendo a integridade dos órgãos visuais” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1577-1578). Na matéria Escrita, os indícios que apontam a preocupação com a saúde dos

alunos se referiam à postura corporal e à prevenção de problemas na visão.

46

No documento não há uma descrição do que significava na matéria de Escrita utilizar os “tipos graúdos:
bastardo e bastardinho”. Porém, no Dicionário Prático Ilustrado, de Portugal, um dos significados do termo
“bastardo” é: “Fórma de letra, inclinada e cheia”. E para o termo “bastardinho”: “Fórma de letra, semelhante ao
bastardo, mas mais miúda” (Diccionário Prático Illustrado, s/d, p. 131). Embora não se saiba o ano de sua
edição, pode-se afirmar que o Dicionário é dos anos de 1920, por trazer final do livro a portaria com o plano de
regularização e simplificação da escrita portuguesa datada de 20-11- 1920 em Portugal.
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4.2.2 - Noções de coisas e lições de saúde

Sobre a matéria Noções de Coisas, o texto dos Programas afirmava que o
Regulamento do Ensino a havia incluído entre as matérias do ensino primário para ser
ensinada em “torno dos centros de interesse infantil, de acordo com o método Decroly”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1593-1594). Desse modo, as lições da nova matéria seriam
uma “adaptação do método Decroly”, que, segundo o documento, elevaria muito “o papel do
professor embora seja a criança o ponto de convergência de toda a ação da chamada Escola
ativa”. Mas “ao professor fica no entanto não a mera fiscalização ou assistência, mas o papel
de guia, de orientador da criança” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1594).
A aprendizagem da criança por meio do método Decroly se realizaria mediante “três
operações intelectivas”: a observação, para despertar a curiosidade da criança sobre o objeto a
ser estudado; a associação de ideias, para que a criança generalizasse a noção que aprendeu
nas situações análogas; e a expressão; que seria a forma como a criança poderia demonstrar a
ideia que se “formou em seu cérebro”, como, por exemplo, por meio de um desenho (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1595). O texto dos Programas apresenta um “sumário esquemático
das lições da Escola Ativa pelo método Decroly”. O sumário ocupa setenta e duas (72)
páginas (p. 1596-1667) com um primor de detalhamento das lições para cada ano do curso
primário.
No que se refere aos indícios sobre a preocupação com a saúde e a higiene no sumário
das Noções de Coisas, pode-se citar, como exemplo, a parte do conteúdo que deveria ser
trabalhada no terceiro ano primário, sob o título: Defesa. Um dos temas Combate aos animais
nocivos assim dividia o trabalho nas três operações intelectivas:
Combate aos animais nocivos
Observação...
a) Notar o effeito do asseio sobre as moscas, pulgas, percevejos, piolhos,
etc...
b) Observar o funccionamento e o effeito das pequenas bombas insecticidas
(flit, flytox, etc).
Associação...
1) O desasseio é em geral responsavel pela presença de bichinhos
domesticos: moscas, percevejos, pulgas, piolhos, acaros da sarna, porque
taes anthropodos se desenvolvem nos monturos, na poeira, nas frinchas
dos moveis não espanados, nos cabellos embaraçados.
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2) Só por esse facto é facil advinhar que elles acompanham as molestias e
podem leval-as de uma pessoa doente a outra sã.
3) Os mosquitos nascem e criam-se nas aguas paradas, das tinas de lavar
roupa, poças de agua de chuva, calhas entupidas.
4) Todos esses bichos devem ser combatidos sem treguas. Elles destroem a
vida do homem que não os combate.
Expressão: Desenho expontaneo (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 16341635).

Percebe-se, nesse tema, a pretensão de realizar uma educação higiênica das crianças
utilizando-se das lições da matéria Noções de Coisas, a partir do método da Escola Ativa, por
meio da observação, da associação e da expressão. Isso se faria convencendo as crianças de
combater os animais nocivos à saúde por meio do asseio e dos cuidados com a higiene.
Em outra atividade, que trata do “Auxilio do sol às plantas”, há os seguintes
enunciados: “Os cientistas têm calculado [...]. A clorofila é portanto a saneadora da
atmosfera”. Mais: “a arborização da cidade é uma condição de higiene” (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1647). E ainda: “os indivíduos reclusos, que não apanham sol, são como as
plantas de estufa: pálidos, cloróticos e anemiados”; desse modo, “casa que não entra o sol,
entra o médico” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1657).
Nota-se aqui a utilização de enunciados ligados ao vocabulário da ciência e, mais
particularmente, da medicina, tais como: asseio, desasseio, sarna, moléstias, doente, sã,
saneadora, higiene, pálidos, cloróticos, anemiados e médico. Esses enunciados são indícios
que demonstram o intuito de uma educação higiênica por meio dos exemplos da vida prática,
que deveriam ser realizados na matéria Noções de Coisas.

4.2.3 - Contar história sim, decorar não!

No que se refere à História do Brasil, chama a atenção a prescrição de como o
professor deveria ensinar para não causar prejuízos à saúde do aluno:

Compenetrem-se os professores de que é um trabalho perdido todo o ensino
não assimilado pelo alumno, qual o de apprender machinalmente factos
historicos. O ponto ha de ser narrado e esclarecido pela palavra do professor
e não por compilações, que os alumnos tenham de decorar, quantas vezes
por meio de um esforço exhaustivo, inteiramente inutil para o fim e
prejudicial a sua saude (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1687-1688).
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Aqui se vislumbra uma crítica à memorização. Nessa época, a divulgação dos métodos
ativos fazia verdadeira campanha contra o que era considerado uma prática do dito ensino
tradicional: a cópia e a repetição desses textos copiados.

4.2.4 - A formação higiênica do caráter

Na matéria Instrução Moral, logo de início chama a atenção a distinção entre instrução
moral e educação moral. O programa indicava que seriam coisas diferentes. A primeira seria
uma matéria com horário definido, assim como as demais, e teria por função realizar a
segunda, a educação moral, esta a mais importante, pois era “o fim supremo, a que visa o
trabalho escolar, isto é, a formação do caráter dos alunos”. E que “todas as disciplinas,
inclusive a de instrução moral, concorrem para este fim” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1714). A propósito da matéria de Instrução Moral e a relação com a educação higiênica, o
que se apresentava com mais veemências eram cartões com os deveres dos alunos que
deveriam ser trabalhados pelo professor como centros de interesse no ensino. Os cartões eram
nomeados da seguinte forma: Deveres sociais do aluno, Deveres higiênicos, Reclames
escolares, Provérbios, e Máximas e pensamento.
Segundo o programa da Instrução Moral seria mais importante a forma como o
professor ensinaria com os cartões os deveres do aluno do que a própria regra. Para isso, seria
necessário que o professor soubesse ilustrar as regras “com exemplo e historietas curtas,
expressivas e interessantes”. Ele deveria explicar aos “alunos de que modo hão de cumprir os
seus deveres e para que fim têm de cumpri-los”, tendo em vista que a “maneira mais profícua
de inculcar” nas crianças “a noção de dever é mostrar-lhes a vantagem de cumprir seus
próprios deveres” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1716).
Já o cartão contendo os Deveres higiênicos do aluno apresentaria os seguintes dizeres:
“Toda despesa com a hygiene é uma economia”
1. Manter o asseio do corpo e do vestuario.
2. Cuidar dos dentes, olhos e ouvidos.
3. Ter as unhas e os cabellos limpos e tratados.
4. Conservar as mãos asseadas e não leval-as á bocca.
5. Usar o lenço e ter seu copo para beber agua.
6. Tomar as refeições devagar e em horas determinadas.
7. Dormir em quarto arejado e respirar pelo nariz.
8. Fazer diariamente exercicios de gymnastica
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9. Prevenir-se contra a variola e outras molestias.
10. Não jogar, não fumar, não beber (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 17191720).

O cartão com os deveres higiênicos do aluno está no programa de Instrução Moral,
mas deveria ser utilizado também em outros momentos. Nesse caso, como será visto adiante,
os dizeres condensados nos dez deveres seriam abordados detalhadamente nas aulas da
matéria Higiene.

4.2.5 - Educação do corpo: “tornai-o sadio, belo e forte”

Os Exercícios Físicos também constituía uma das matérias dos Programas do Ensino
primário que se relacionava diretamente aos objetivos biopolíticos do Estado de constituir
uma população com corpos sadios, belos e fortes. Desse modo, o texto prescrevia que
“cumpria ao professor empenhar-se em dar à educação física o mesmo impulso que vem
recebendo a educação intelectual”, tendo em vista que seu dever seria “agir energicamente e
combater as causas do enfraquecimento físico, que provoca o enfraquecimento moral”. Para
isso, seria necessário que no Brasil lançasse “mão do exercício” “como sucedeu na Suécia,
França, Estados Unidos, etc.”, pois, desse modo, “a juventude crescerá sã, forte, vigorosa e
numa harmoniosa perfeição intelectual e física”, já que “a educação física traz benefícios, não
só de ordem individual, como também de ordem social e nacional” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 3, p. 1737).
As justificativas para que o professor se empenhasse em proporcionar a execução de
exercícios físicos na escola estavam principalmente ligadas aos benefícios de ordem social e
nacional, uma vez que “para a educação do corpo a ginástica é, sem dúvida, o agente
poderoso; concorrendo para seu desenvolvimento, tornando-o sadio, belo e forte” e sugeriria
“ao espírito, força de vontade, energia, coragem, decisão e cordialidade” (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1737). Nota-se que entre as justificativas não há menção às práticas de
diversões ou brincadeiras. É como se os exercícios físicos se constituíssem apenas de
mecanismos disciplinares, e atividades de ordem fisiológica para obtenção da saúde física e
moral. Isso porque a finalidade da educação física expressa nesse documento seria
“desenvolver as grandes funções orgânicas (respiração, circulação, inervação e funcionamento
da pele)” e visaria “educar o sistema nervoso” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1738).
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Dessa forma, os exercícios de ginástica deveriam ser contínuos, “progressivos” e
visariam, “cada um, certo órgão ou grupo de órgãos, e o conjunto deles, a totalidade do
organismo”. Assim, estava previsto que “na escola primária a educação física” compreendesse
“exercícios naturais; respiratórios, de ginástica sueca, jogos ginásticos e a ginástica rítmica”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1739).
Cada tipo de atividade corporal teria objetivos específicos ligados à saúde. Os
exercícios naturais consistiriam em “marchar, correr, saltar, arremessar, conduzir, trepar,
ataque e defesa”, e visariam “não somente o desenvolvimento do corpo” como também
contribuiriam “para sugerir ao espírito coragem, decisão, força, agilidade e destreza” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1739). Os exercícios respiratórios, segundo o programa, seriam de
“suma importância, pois o bom funcionamento dos pulmões é um dos melhores meios de
conservar a saúde”. No mesmo sentido, os exercícios de ginástica sueca, que compreendiam
“movimentos simples ou compostos de cabeça, tronco e membros”, tornariam “o corpo
flexível”, corrigiriam “os defeitos de posição”, aumentariam “a força de resistência”,
educariam “o sistema nervoso” e ainda fortificariam “os órgãos da respiração e circulação”.
Sobre o jogo ginástico não havia claramente as especificações das atividades, mas o programa
leva a crer que este seria sinônimo de “jogos”, ou “jogos menores”. Nesse caso, eles poderiam
ser “simples, sem instrumentos”, ou ainda realizados “com bolas, cilindros, bastões” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1739), com “lenços, bandeiras e maças, instrutivos” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1777).
Pensava-se que esses jogos seriam “a mais natural forma do exercício, o melhor meio
de por a criança em atividade física”. Além disso, “as crianças que se dedicarem aos jogos”
terão “superioridade, quer física, quer moral, sobre os companheiros que tenham desprezado
essa disciplina”. Mas havia a prescrição para que se evitassem “os esportes violentos, que
longe de combater, favorecem certos graves defeitos físicos”. Por fim, a ginástica rítmica era
considerada uma arte, pois, “servindo-se da música, ensina o gosto e o verdadeiro sentido da
beleza”, se infiltraria “sutilmente no espírito dos educandos, elevando-lhes os sentimentos e o
pensamento” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1739).
Além das especificações sobre as atividades físicas para as aulas de Exercícios
Físicos, o programa também advertia que o professor, para trabalhar com essa matéria,
deveria possuir alguns requisitos, tais como “boa saúde, energia, agilidade, destreza, presença
de espírito, bom humor”. O objetivo do ensino não seria a memorização de regras, mas que
as crianças praticassem com “regularidade os exercícios”. O professor deveria, ainda,
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“aconselhar a seus alunos meios indiretos de educação física: boa alimentação, ar puro,
banhos, assistência médica e dentária” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1740).
Percebe-se que para o programa o objetivo da educação física seria alcançar a saúde
do corpo, como se ambas fossem sinônimas. Outra presença significativa nesse programa
diretamente ligada à saúde é a do poder medical, representado pela função do médico escolar:

O medico escolar instruirá o professor sobre a prohibição,
diminuição ou especialização de gymnastica para determinados alumnos.
Entre os alumnos, que não devem praticar a gymnastica ou que a praticarão
com instrucções especiaes, adequadas ao seu estado particular, figurarão os
que apresentarem determinados desvios da columna vertebral, os debeis que
se cançam facilmente, os que soffrem de molestias organicas do coração e
dos pulmões, os que apresentarem determinadas varizes, etc.
Ainda sob a direcção do medico escolar, deverão ser verificados os
meios indicativos dos progressos na cultura física: vigor e medidas
anthropologicas (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1740).

O poder de decisão sobre o destino do aluno seria dado pelo médico escolar, que
deveria avaliar minuciosamente as condições físicas e de saúde dos alunos para adequar as
atividades às capacidades de cada um. Isso constitui um forte indício que confirma o objetivo
do governo em implantar os exercícios físicos na escola como medida voltada para o
melhoramento das condições físicas dos corpos, o que resultaria em boa saúde e, por
conseguinte, no progresso biológico da raça. Portanto, uma estratégia biopolítica voltada para
os corpos dos indivíduos que constituiriam a população.
Foi apresentado brevemente, com apenas uma parte do vasto material disponível, o
conjunto de enunciados ligados à saúde, dispersos em algumas matérias do ensino primário.
Se elas não tinham por objetivo principal e explícito realizar a educação higiênica, também
acabavam indiretamente por cumprir esse papel. A intenção nessa análise foi evidenciar a
preocupação do discurso legal com o tema da saúde, mesmo que indiretamente, nas matérias
citadas. A atenção, agora, volta-se para a análise dos discursos dos conteúdos da matéria
Higiene, que seria a responsável direta pela educação higiênica dos alunos.
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4.3 – “A ESCOLA COMO CASA DE HIGIENE NA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SANITARIA”

As prescrições do programa da matéria Higiene, assim como já foi afirmado sobre
outras matérias, também estavam divididas nas duas partes dos Programas: a primeira parte
com as instruções mais detalhadas e específicas, e a segunda apenas com as instruções mais
concisas acerca de como deveria ser aplicado pelo professor o programa da matéria.
No fim do texto, que trata dos Programas do Ensino Primário, havia também
determinações para serem seguidas quanto ao dever de observar os horários das aulas “com a
máxima pontualidade e precisão, não podendo de forma alguma ser modificados pelo
professor”. Além disso, fazia distinção sobre os turnos em que as escolas deveriam funcionar:
os grupos escolares, em turno único; e as “escolas urbanas, distritais e rurais em dois turnos”.
A justificativa para o funcionamento em dois turnos era o “bem da eficiência do ensino”. Essa
medida também resultaria, na possibilidade de dobrar a matrícula escolar e atingir maior
número de alunos (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1811).
Quanto ao horário, as aulas de Higiene deveriam ser ministradas em todas as escolas
duas vezes por semana, com a duração de vinte (20) minutos cada uma, com exceção apenas
do primeiro ano das escolas urbanas, em que as aulas deveriam ser ministradas três vezes por
semana, num total de sessenta (60) minutos (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1812-1824).
Logo no primeiro ponto que trata do programa Higiene aparece a afirmação: “O
exemplo permanente da escola como casa de higiene, que ela deve ser” (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1698). Essa forma de apresentar a matéria na legislação já é um importante
indício para compreender a análise dos enunciados que se seguirá, pois o discurso inscrevia a
escola como o lugar por excelência que deveria realizar a educação higiênica dos alunos.
Dessa forma, a escola seria mesmo uma “casa de higiene”, tendo em vista que o
Regulamento do Ensino havia estabelecido determinações sobre a inspeção médico-dentária;
o ensino de higiene aos alunos, a criação do Pelotão de Saúde, e ainda estabelecia que a
higiene deveria ser “um dos grandes centros de interesse no trabalho didático” – o que,
segundo o discurso do programa, “quer dizer que a organização escolar do nosso Estado se
interessa realmente pela saúde dos alunos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1698). No que
se refere às “diretrizes do ensino de higiene na escola primária”, o programa destacava seus
alvos em cada ano do curso:
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O ensino de hygiene no curso primario visará estes alvos: primeiro anno,
mostrar directa e indirectamente aos alumnos quanto é util e agradavel a
saude; no segundo, fazer que elles se tornem amigos della; no terceiro,
armal-os contra os inimigos da saude; no quarto, interessarrem-se elles não
só pela saude propria, mas tambem pela saude publica, da qual depende
aquella (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1698).

Os quatro objetivos apontados para cada um dos anos do curso primário estavam
presentes em, praticamente, todas as prescrições para o trabalho do professor nas duas partes
dos Programas. Esse tipo de discurso deixava explícita a preocupação do Estado não só pela
saúde de cada aluno como também pela “saúde pública, da qual depende aquela”.
Esses objetivos biopolíticos pretendidos pelo Estado também estavam presentes no
discurso da educadora Maria Antonieta de Castro, na tese A escola e a educação sanitária,
apresentada na II Conferência Nacional de Educação:
É de Metchnikoff a asserção de que “a educação higiênica deve ser colocada
em lugar de destaque entre os ramos da moral aplicada, pois ensina ao
indivíduo o modo de bem viver”. Só ela pode resolver os múltiplos e
complexos problemas que à Higiene se relacionam, tanto os que dizem
respeito à vida coletiva como à individual. De fato, de nada valem leis,
decretos, regulamentos e avisos relativos à saúde pública, pois serão
recebidos pelo povo com indiferença e hostilidade, se não intervém a
cooperação do indivíduo, só possível pela educação sanitária (OLIVEIRA E
SILVA, 2004, p. 125).

A professora confirmava como os discursos biopolíticos circulavam na sociedade. Ela
manifestava que a intenção da educação sanitária era atingir o indivíduo e a população, por
meio dos ensinamentos higiênicos, que deveriam ser realizados pela escola. A educadora
reforçava, ainda, a crença no poder educativo da escola ao afirmar que “de nada valem leis,
decretos, regulamentos e avisos relativos à saúde pública”, sem convencer os indivíduos da
importância de tais hábitos para que eles cooperassem com a sociedade.
Para ser mais persuasiva quanto à necessidade do ensino higiênico, afirmava que “[...]
já em 1904, catorze mil médicos pediam ao Bureau of Education, de Londres, a prática da
Higiene nas escolas” (OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 125). Desse modo, “[...] sobre a escola
primária pesa, pois, uma enorme responsabilidade na grande obra do aperfeiçoamento da raça.
Chamemo-la pois a ocupar o lugar que lhe compete na formação da consciência sanitária do
cidadão” (OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 126). Para a educadora, “o fim da educação
sanitária na escola, é fazer a criança: adquirir a saúde pela correção de defeitos físicos;
conservar a saúde pela aquisição dos hábitos sadios; preservar a saúde pelo aprendizado dos
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meios de evitar as moléstias infecciosas” (OLIVEIRA E SILVA, 2004, p. 126). Isso também
estava muito presente no discurso médico: que a escola educasse os alunos para formar a
consciência sanitária por meio da educação dos hábitos, pela repetição dos atos, visando,
dessa forma, a melhoria da raça.
A tese apresentada na II Conferência foi mencionada como mais um exemplo da
circulação dos discursos higiênicos e sanitários, justamente no ano de 1928, em que a
legislação sobre o ensino primário entrou em vigor. Pode-se notar, com esse exemplo, as
semelhanças do que foi exposto pela educadora com as prescrições dos Programas do Ensino
mineiro de 1927, como se verá a seguir.
As prescrições para o trabalho do professor na matéria Higiene se apresentavam na
forma de pequenos textos ou frases com temas variados sobre higiene e saúde, embasados em
apelos morais, separados para cada ano do curso primário. O objetivo seria que o professor
utilizasse os casos citados, nos textos ou frases presentes no programa, como exemplos para
construir “historietas interessantes” e ainda, utilizar outros que poderiam ser “lembrados” pelo
professor, desde que não fosse perdido o “propósito das lições” (MINAS GERAIS, 1928, V.
3, p. 1700), e desse modo, realizasse a educação higiênica dos alunos.
No que se refere à recorrência do conjunto de enunciados das doenças presentes no
texto, os mais citados foram: tuberculose, varíola, opilação, verminoses, moléstias
microbianas, impaludismo, maleita, lepra ou morféia, febre amarela, doença de chagas, raiva
ou hidrofobia, sífilis e febre tifóide. Havia também muitas prescrições, quase sempre ligadas
às posturas morais, para evitar e combater as doenças. Os meios indicados para preveni-las
seriam: lavar as mãos, o corpo e as roupas; cortar as unhas, usar calçados; não colocar as
mãos em ferimentos, na boca e no nariz; usar as sanitárias; vacinar-se; beber água potável,
filtrada ou fervida; usar copo individual; respirar ar puro, tomar sol, limpar a casa com pano
úmido para evitar que se levantasse poeira; escovar os dentes; consultar-se sempre com o
médico e não procurar curandeiros; usar lenço; cozinhar e lavar bem os alimentos; não deixar
água parada para evitar a proliferação de mosquitos e pernilongos; não permitir animais
dentro de casa, nem brincar com eles; não beijar as crianças; fazer exercícios físicos e ter boa
postura corporal; realizar trabalho metódico; auxiliar os pobres; além de não fumar, não jogar
e não beber.
Foram mencionados quais os principais tipos de doenças que estavam presentes no
programa, bem como os meios de prevenir e combater as doenças. Passa-se agora para a
análise de como esses enunciados sobre as doenças e as formas de prevenção e combate foram
incorporados ao programa para serem ensinados às crianças, com o intuito de produzir os

154

indivíduos com posturas consideradas higienicamente corretas para fortalecer o patrimônio
biológico do Estado.

4.3.1 - Prevenção e combate as doenças: saúde, moral e asseio

A maioria dos enunciados presentes na formação discursiva do programa
relacionavam os temas saúde com moral e asseio/higiene.
O conteúdo dos textos e frases que o professor deveria desenvolver em “historietas
interessantes” no programa para o primeiro ano era dividido em onze (11) partes e tinha o
objetivo de “mostrar os alunos quanto é útil a saúde”. A maioria tratava das práticas de asseio
corporal que as crianças deveriam ter para prevenirem-se contra as doenças.
Já na primeira parte, a prescrição se iniciava utilizando casos de asseio: “O aluno terá
as mãos limpas e as unhas aparadas. Deixe-me ver suas mãos dir-lhe-á o professor. Ele as
mostrará com todo o prazer” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1698). Embora esse seja um
caso para a “historieta”, pode-se fazer uma ligação com as determinações do Regulamento
que incumbia o professor de fazer diariamente a inspeção da saúde e do asseio nos alunos.
Isso leva a considerar que o caso descrito poderia ser utilizado tanto como meio de educação
higiênica quanto para convencer os alunos de que a inspeção deveria ser encarada de modo
natural e necessária no ambiente escolar.
Da mesma forma, outros casos parecidos envolvendo asseio e moral estavam
prescritos:
─ A cabeça do menino está lavada e limpa. Não precisa de coçal-a. Quanto é
util o asseio!
─ Tomou um banho, e sahiu do chuveiro mais leve e bem disposto.
─ Usa sempre lenço e não precisa de levar ao nariz nem a mão e nem a
manga, o que seria muito feio.
─ Dorme em quarto arejado, e, quando accorda, sente-se forte.
─ Não fuma, e por isso tem a bocca limpa, nem precisa de estar cuspindo.
[...]
─ Estava com as unhas grandes e sujas. Encontrou com o padrinho,
escondeu-as e sahiu logo envergonhado (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1699, grifos meus).

Dentre todas as prescrições relacionadas ao asseio corporal e à postura moral, a que
mais chama a atenção é a seguinte:
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A escola não receberá o alumno que vier sujo.
Quem assim estiver voltará para a casa, acompanhado do porteiro, que o
entregará á familia. Colocar-se-á este aviso em todas as classes: “A escola só
recebe alumnos limpos” 47 (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1699, grifos
meus).

Embora possa parecer banal à primeira vista, o discurso presente no texto deixa
explícito qual seria o perfil do aluno que a escola deveria receber, e qual não seria aceito no
espaço escolar, segundo critérios de avaliação das condições de asseio e higiene exigidas na
época. Essa passagem demonstra a postura que a escola deveria adotar, bem como indícios
das relações de poder que se estabeleceriam na implantação de tais normas com o desígnio de
governar a infância por meio de ações biopolíticas.
As citações dizem muito sobre o objetivo da escola de alcançar a saúde dos escolares e
generalizá-la para a sociedade por meio da divulgação de hábitos de higiene. O papel da
escola nesse “projeto de saúde” é ser um dispositivo de poder relacionado a um saber sobre o
que é verdadeiro quanto à saúde para produzir os indivíduos da população. Dessa forma, a
escola deveria ensinar por meio de ações, tanto com práticas não discursivas, como, por
exemplo, “não receber aluno que vier sujo”, quanto sob as formas discursivas, utilizando-se
de enunciados instrutivos e de fundo moral: “a escola só recebe alunos limpos”.

4.3.2 - “A saúde é a melhor garantia na casa do rico e do pobre”

Além dos casos envolvendo saúde, moral e asseio, também eram tratados temas
relacionando saúde com doença. O intuito era mostrar para os alunos que a doença era algo
ruim, e, em contrapartida, o quanto a saúde era boa.
Em um dos casos que deveriam ser trabalhados, havia uma prescrição para que o
professor aproveitasse a ocorrência de uma enfermidade de algum aluno para ser
desenvolvida como exemplo na classe sobre a relação entre doença e saúde. Desse modo, o
professor deveria questionar o aluno que esteve doente e retornou às aulas sobre sua doença e
como é estar doente e depois recuperar a saúde. Em seguida, eram apresentadas as
constatações: “Ele terá passado uns dias aborrecidos, de cama, sofrendo dores, suportando o
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Frase que originou parte do título da dissertação.
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mau gosto dos remédios, etc. Agora está contente, sarou , pode frequentar a escola. Como é
bom ter saúde!” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1700).
Em outro caso, a prescrição seria para que o professor observasse entre os alunos se
haveria algum deles aparentemente doente por estar “tão magro e tão pálido”. Assim, o
professor aproveitaria para ensinar os alunos que “a doença bem tratada desaparece e dá lugar
a saúde”; e quem trata da doença “é o médico”, responsável por receitar os medicamentos que
são vendidos na farmácia. “O medico é amigo da saúde e faz tudo em benefício do doente”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1700-1703). Havia ainda uma sugestão para que os alunos
fossem questionados sobre os médicos da cidade que eles conhecessem, bem como quantas
farmácias haveria na cidade, e para que o professor aproveitasse o horário destinado à aula de
higiene daquele dia para, juntamente com a classe, fazer uma visita a um farmacêutico.
O programa sempre enaltecia a figura do médico, e em contrapartida desqualificava a
atuação de indivíduos considerados curandeiros:

A ignorancia tem um filho, já homem feito, e ás vezes bom homem, que faz
muito mal á saude. Chama-se curandeiro. Elle não estudou medicina e deu
para curar. Tambem! quando o medico formado não estuda pode virar
curandeiro. [...] Ora, o curandeiro não tem nenhuma ideia do corpo humano
e nem dos medicamentos. É o mesmo que entregar o automovel á direcção
da cozinheira (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1709).

O texto parecia não apenas se preocupar com a formação profissional adequada para
cuidar dos doentes como também desqualificava aqueles que não fossem legitimados a tratar
de problemas de saúde, como se todos fossem curandeiros, inclusive os próprios médicos que
não tivessem o hábito de estudar.
Para Foucault (2009a), a educação pode ser tomada como uma maneira política de
manter ou modificar a assimilação dos discursos, juntamente com os saberes e poderes que
eles trazem consigo. Desse modo, o programa de higiene, por meio da educação dos alunos,
tentava fazer circular o discurso sobre o que era verdadeiro sobre a saúde, bem como quem
teria a permissão de intervir no corpo dos indivíduos.
Os aspectos ligados à saúde deveriam ser tratados pelo professor como sendo motivos
de alegria, e a doença, ao contrário, motivo de tristeza:

Lembrar aos alumnos que, quando em casa, todos estão saudaveis, ha
contentamento, ordem e tranquilidade; mas, ao entrar a doença, tudo muda,
vêm com ella a tristeza, a dosordem, o desasocego. A saude é a melhor
garantia na casa do rico e do pobre. O rico, que está doente, é menos que o
pobre: não póde comer nem dormir. O pobre, cheio de saude, é deveras rico:
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come com appetite e dorme tranquillamente (MINAS GERAIS, 1928, V. 3,
p. 1701-1702).

A saúde era apontada, nesse caso, como o maior bem que uma pessoa,
independentemente de ser rica ou pobre, poderia possuir.
Nota-se a tentativa de formar valores nos alunos, que em primeiro lugar deveriam
buscar a boa saúde, sem embargo da condição de riqueza ou de pobreza, pois deveriam
colaborar para constituir o patrimônio biológico do Estado.
Os alunos deveriam, ainda, fazer uma declaração de amizade pela saúde:

Vocês estão convencidos de que a saude é util e agradavel? Sejam, portanto,
amigos da saude. Façamos uma cousa: cada um virá declarar-me, pondo sua
mão direita sobre a minha, o seguinte ˗ “Eu sou amigo da saude”. É uma
declaração de amizade. Segue-se essa solemnidade encantadora (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1702).

O ritual para declarar amizade à saúde se assemelha a prática do juramento em uma
cerimônia judicial em que o indivíduo deveria colocar sua mão direita sobre a bíblia e jurar
dizer a verdade, somente a verdade, como uma forma de expressar sua integridade moral
perante os homens e perante Deus. Desse modo, as crianças deveriam aprender que cuidar da
saúde seria uma questão de honra, e talvez até algo sagrado.
A circulação do ar como um dos benefícios para a respiração também se apresentava
como uma preocupação com a saúde. Desse modo, os professores deveriam indagar os alunos
se eles dormiam em “quarto arejado, sem flores ou plantas, janelas e portas abertas, se
possível” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1704). Os alunos deveriam ficar de pé para que o
professor pudesse tomar nota se eles dormiam ou não em quanto arejado, com ar fresco e puro
para respirar.
A intervenção do Estado, por meio da escola, seria ainda maior nos casos em que as
crianças afirmassem não dormir em quanto arejado:
A‟s (sic.) mães de familia cujo filhos não dormem em quarto arejado, enviarse-á um cartão impresso, assim redigido: ˗ “Peço licença para lembrar que
seu filho precisa de dormir em quarto arejado, condição necessaria a saude
delle” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1704).

Se o assunto dizia respeito à saúde, a escola deveria se colocar no direito de ensinar
até mesmo a família qual a melhor forma de cuidar de seus filhos para que eles possuíssem
bom estado de saúde.
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As prescrições para as aulas de higiene englobavam detalhes minuciosos, como, por
exemplo, ensinar a importância da instalação de sanitárias para a saúde dos alunos. O
professor deveria introduzir o tema contando que em uma escola de “um país adiantado do
outro lado do mar” um diretor, que era “verdadeiro educador”, havia dado a si mesmo mais
um título, de “diretor do colégio e encarregado pela instalação sanitária”, para desse modo
“realçar a importância desta na saúde dos alunos” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 17021703).
Em seguida, o docente deveria convidar a classe para ver as sanitárias do
estabelecimento escolar e, durante a visita, aproveitasse para fazer preleções sobre a
importância do uso da “sanitária ou latrina”, pois ela seria “criada da saúde”. Desse modo,
elas deveriam estar sempre cheias de água e limpas, enfatizando que seria melhor “uma casa
sem quintal do que sem sanitária”, tendo em vista que esta seria “mais necessária do que o
chuveiro” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1703).
O professor deveria ainda explicar que “são perigosas as fezes: elas não devem ficar
sobre a terra, porque transmitem doenças” e que por isso elas deveriam ser deixadas na
sanitária. Além disso, os alunos deveriam ser aconselhados a andar sempre calçados, mesmo
que isso não estivesse “ao alcance de todos”, pois “há uns vermes nas fezes que entram pelo
pé e produzem a opilação. Deste modo, quem pudesse deveria “andar calçado” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1703-1705).
A matéria Higiene tratava até mesmo como deveria ser o funcionamento fisiológico do
intestino das crianças: “Cada um precisa de frequentar diariamente a sanitária. É bom ter hora
certa para isso, acostumando o organismo. Aquele que passa uns dias sem ir lá acaba doente,
reparem bem” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1703).
A educação higiênica escolar tentaria, assim, disciplinar os movimentos externos do
corpo, bem como o funcionamento interno, ao tentar normatizar como, quando e onde os
indivíduos deveriam realizar suas necessidades fisiológicas. Isso demonstra a abrangência dos
mecanismos disciplinares voltados para as intervenções biopolíticas do Estado para produzir
indivíduos por meio dos saberes sobre a forma de viver e também sobre como a população
poderia viver melhor.
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4.3.3 – “Os inimigos da saúde”

Para o programa, os três principais inimigos da saúde seriam “a ignorância, a
ociosidade, o vício”. E esses teriam como consequência a dependência do consumo de álcool,
de cigarro e do jogo, que eram relacionados a fatores prejudiciais à saúde, presentes no
programa da matéria Higiene. As armas indicadas contra os inimigos da saúde seriam:
“instrução, trabalho e higiene”. O trabalho metódico era considerado “um dos melhores
preservativos das doenças do corpo e do espírito” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1706).
Sobre a relação saúde e trabalho o programa assim prescrevia:

É necessario que na casa exista felicidade, sem a qual a saude ficará
soffrendo. A ociosidade, como mãe de todos os vicios, torna a casa infeliz.
Estar occupado, disse um educador, é ser feliz. O trabalho é, pois, condição
essencial á saude. Dicte-se aos alumnos o seguinte, para elles copiarem nos
cadernos: ˗ “Reserve-se o dia para o trabalho, a noite para o descanço e o
domingo para as relações sociaes e para a vida ao ar livre” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1708).

Nota-se nesse discurso que a relação entre saúde e felicidade seriam resultantes da
ocupação por meio do trabalho. Além da tentativa de inculcar nos alunos o valor social do
trabalho, por meio da relação imediata com a saúde, o discurso ainda tentava moldar os
indivíduos na sua vivência cotidiana: como eles deveriam viver o dia, a noite e até mesmo
quando e como aconteceriam os momentos de descanso e de relações sociais.
Em relação ao cigarro, por exemplo, os professores deveriam entregar cartões
impressos aos alunos com os seguintes dizeres: “o cigarro é inimigo da saúde: fazei guerra a
ele”. Em seguida, o professor ensinaria as crianças sobre “o fumo e os males que ele produz à
saúde” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1705).
Já o jogo seria causa de “desgraça na vida: o jogador torna-se mau esposo, pai
detestável, companheiro perigoso. Ele não se governa torna-se um escravo do baralho e da
roleta” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1708).
A propósito do consumo de álcool, as prescrições sobre os efeitos maléficos eram
diversas: “Usar bebidas alcoólicas é crime contra a inteligência, essa que eleva o homem
acima dos outros animais. O álcool conduz o homem ao crime, á doença, á loucura e á
miséria” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1708).
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As estratégias discursivas para inculcar os ensinamentos presentes no programa de
Higiene eram bastante persuasivas, justamente para que pudessem convencer as crianças da
incontroversa do que estaria sendo ensinado, o que produziria efeitos de verdade.
Os exemplos dos valores pregados deveriam ser internalizados pelos alunos e seguidos
como um dever com a própria honra:

Um dos maiores estadistas do mundo prestou um dia á sua mãe o
juramento de nunca beber. Vocês querem fazer hoje esse juramento e
cumpril-o sempre? Será uma belleza aqui na escola. Todos silenciosos o
maior respeito possivel. Hão de responder a minha pergunta, levantando a
mão direita. Vou fazer a pergunta: “Amigos da saude, querem prestar o
juramento contra as bebidas alcoolicas?”... Venham todos, cada um por sua
vez, em perfeita ordem. ˗ Segue-se a promessa solemne, pondo cada um sua
mão direita sobre a da professora, e pronunciando em voz alta estas palavras:
˗ “Prometto, sob a minha palavra de honra, não tomar bebida alcoolica”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1708).

Mais uma vez, como já visto sobre os malefícios do cigarro, o professor deveria
realizar com as crianças a prática do juramento, por meio de uma cerimônia que reforçasse o
valor moral do que estaria sendo ensinado sobre o álcool.
No programa também estava explícito o objetivo social da educação antialcoólica:

Trabalho de grande previdencia social é o ensino anti-alcoolico nas
escolas primarias. Elle deve trazer como consequencia a propaganda antialcoolica, feita pelos alumnos com o seu exemplo e com os seus conselhos
junto dos companheiros. O alumno não ha de acceitar, em nenhuma parte,
um copo de cerveja, um calice de vinho ou de licor.
Elle apprenderá argumentos contra o alcool, como o de ser
prohibido, nos Estado Unidos, nação adeantada. Elle decorará phrases como
esta: ˗ “Sempre que o alcool entra no sangue, afirma o dr. Pereira Barreto,
arranha as arterias” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1711).

A citação traz várias questões interessantes para serem analisadas: primeiro, ensinar os
alunos para que eles também fizessem a propaganda antialcoólica na sociedade; segundo,
utilizar como exemplo os Estados Unidos na argumentação contra o uso de bebidas
alcoólicas, afirmando que naquele país, uma nação adiantada, o álcool era proibido, o que
demonstra como os Estados Unidos eram uma referência para o Brasil; e, por último, utilizar a
figura de um médico como autoridade portadora da verdade para confirmar os efeitos
maléficos advindos do consumo do álcool para o organismo.
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4.3.4 - A assistência: o “anjo tutelar dos alunos pobres”

A propósito da relação entre saúde e pobreza, o programa de Higiene colocava a
necessidade de assistência aos pobres, igualmente como finalidade de saúde. Desse modo, os
alunos deveriam aprender por meios de lições morais que auxiliar os mais necessitados era
um dever do indivíduo com a população.
Para isso, o professor deveria ensinar os discentes sobre o funcionamento de
instituições que tratavam doentes, tais como a “Casa de Misericórdia”, que também era
“chamada Casa de Caridade ou Santa Casa”. Esses seriam locais considerados de “grande
valor” pela sua utilidade pública no tratamento dos doentes, mas também considerados locais
“muito tristes” devido ao sofrimento causado pelas doenças (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1702).
O discurso do programa era laudatório ao tratar da moral caritativa e sua relação com a
doença, apontando que “a saúde é tão boa que ela trata da doença”, de tal modo que “os sãos
cuidam dos doentes” e isso se chamava “caridade”. Assim, o professor deveria ensinar às
crianças as diversas formas pelas quais a caridade poderia ser exercida, devido a sua grande
importância para a sociedade. Os ensinamentos deveriam ser reforçados por argumentos
convincentes, como “a caridade, sob o nome de assistência infantil, vai merecendo grande
atenção em nosso país”, pois, “disse um ilustre brasileiro „que o equilíbrio moral das gerações
futuras repousa, em todos os países, na defesa social da infância desprotegida‟” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1702). Desse modo, a caridade era inscrita como um dever moral que
as crianças deveriam internalizar por meio da educação escolar e, também, ser vivenciada
cotidianamente por todos.
A caridade era associada à pobreza, tendo em vista que os maiores necessitados de
todas as formas de caridade seriam, principalmente, os pobres. Embora não mencionado
explicitamente, os pobres eram considerados os principais propagadores das doenças na
população, justamente pelas suas necessidades materiais e educativas. Consequentemente,
seriam os pobres que morariam em locais com infra-estrutura deficiente, ou seja, moradias
precárias e, por vezes, insalubres; teriam alimentação insuficiente em relação às necessidades
de nutrição; poucos hábitos de higiene, resultante da falta de condições financeiras para
adquirir produtos específicos de asseio, bem como pela falta de conhecimento dos novos
hábitos higiênicos que eram divulgados pela burguesia, principalmente, como forma de
prevenir as doenças.
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Nesse contexto, foram propostas muitas ações para auxiliar a pobreza, já que a
política liberal tinha como objetivo também colocar na escola os alunos pobres, considerados
os mais necessitados de serem educados em todos os aspectos, em um momento em que a
ignorância era responsabilizada pelo atraso do país. Dessa forma, fazia-se necessário trazer
para a escola aqueles indivíduos que viviam à margem, justamente para moldá-los, de acordo
com os novos modelos liberais que vinham sendo estabelecidos para o progresso.
Na primeira parte do programa da matéria Instrução Moral havia um subtítulo
chamado Máximas e Pensamentos, que tinha como objetivo ensinar preceitos morais por meio
de frases ou pequenos trechos. A instrução era colocada nos seguintes termos: “A instrução
do povo é a libertação do povo”. Já em relação aos pobres: “A instrução é a riqueza dos
pobres”. Nota-se a tentativa de convencer a população sobre os benefícios da escolarização,
colocada como um bem, mesmo que imaterial, para os pobres (MINAS GERAIS, 1928, V. 3,
p. 1722).
Já na segunda parte do mesmo programa, o professor deveria verificar se os alunos
cumpriam os “deveres higiênicos” para “o bem da saúde”. Dentre os deveres higiênicos
consigo próprios, os alunos deveriam, ainda, ser “propagandistas da Caixa Escolar, a
higienista dos alunos pobres”, pois se acreditava que esse seria “o ensino da solidariedade
higiênica” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1777). Para isso, o professor deveria ensinar os
alunos sobre a “Caixa Escolar do estabelecimento, seu nome, sua organização, serviços
higiênicos que prestam aos alunos”, e em seguida, entregar “à classe cartões impressos com
os seguintes dizeres: ˗ „Devo fazer a promessa de ser sócio da Caixa Escolar‟” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 3, p. 1710).
Em outra passagem do texto, a Caixa Escolar é chamada de “anjo tutelar dos alunos
pobres”. Além disso, o professor deveria persuadir o aluno, convencendo-o de que o melhor
meio de festejar seu aniversário seria “dando à Caixa Escolar um donativo, ainda que seja
pequenino” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1720). Percebe-se, dessa maneira, que havia
implícito um duplo objetivo no discurso: fazer com que os alunos ajudassem a Caixa Escolar
e, ainda, ensinar o dever da caridade com os mais pobres. Isso ocorre porque, provavelmente,
o Estado sozinho não conseguia prover todas as necessidades da população. Desse modo, a
alternativa encontrada seria incumbir os indivíduos que possuíssem melhores condições
financeiras de ajudá-lo nessa empreitada. Porém, para convencê-los a cooperar, seria
necessário inculcar na população a responsabilidade do dever moral de ajudar os indivíduos
mais necessitados.
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No que tange ao auxílio aos alunos pobres, havia uma prescrição para que o professor
verificasse “quais os alunos que escovam os dentes” e também que lhes desse as “necessárias
explicações” sobre o asseio dos dentes. Consequentemente, o professor deveria pedir aos
alunos que não escovassem os dentes que levantassem a mão direita. Dentre estes, aqueles
que fossem “pobres a Caixa Escolar” dar-se-iam “escovas; aos demais” recomendar-se-ia
“que comprem escovas e tratem dos dentes” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1705).
No programa do ensino de Higiene estava previsto, ainda, que o professor anunciasse
à classe que haveria “um prêmio de asseio no fim do ano”, que consistiria “em um estojo com
sabonete, pente, tesourinha, dentifrício e escova”. Para ser conferido o prêmio, o professor
deveria fazer as seguintes recomendações: explicar à classe que seria levado em conta “o
esforço despendido” pelo aluno que fosse “pobre, igualmente limpo” que tivesse se esforçado
“mais do que o outro”. E que “desse prêmio ficarão excluídos os alunos, que” tivessem “o
hábito de fumar, chupar os dedos, roer as unhas, coçar a cabeça, esgravatar o nariz, cuspir no
chão ou coisas semelhantes” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1701).
O programa, além de prescrever normas de higiene, também criava sanções com o
objetivo de levar os alunos pobres a cumpri-las, estimulados pelo prêmio. Ele atuaria, nesse
caso, como uma ação positiva de poder, tendo em vista que tanto o aluno pobre que recebesse
o prêmio quanto os outros que não o recebessem se guiariam pelas prescrições, pois teriam
também se esforçado para disputá-lo. A sanção operaria de duplo modo: tanto mostrando que
os alunos pobres deveriam se esforçar cada vez mais no cumprimento das normas quanto os
responsabilizando pelo fracasso de não terem conseguido. Desse modo, a classificação
resultante da competição tanto recompensa o indivíduo, por meio do prêmio, quanto o pune
por não recebê-lo. Mesmo assim, a ação era positiva para o Governo, pois seu objetivo era
produzir indivíduos com comportamentos higienicamente corretos, principalmente os pobres,
para que não se tornassem um perigo para o patrimônio biológico do Estado.

4.3.5 - O Pelotão de Saúde: “interesse patriótico pela saúde pública”

O ensino de higiene não deveria se restringir apenas a prescrever ensinamentos para os
alunos; sua finalidade também seria de prepará-los para exercer práticas de saúde no âmbito
social. Dessa forma,
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No quarto anno os alumnos vão ficar hygienistas. Não se extranhe o
termo. O rio tem este seu mesmo nome desde a nascente.
Elles farão parte do pelotão da saude, creado pela reforma. Não se
limitarão á hygiene propria: irão tambem interessar-se pela saude colletiva, a
principiar pelos seus collegas. Será isso possivel? Para que uma cousa seja
possivel, releva primeiramente acreditar na possibilidade della. É o que os
professores devem fazer (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1705-1710).

Os alunos do quarto ano do ensino primário deveriam fazer parte do Pelotão de Saúde,
uma instituição escolar, como visto no capítulo anterior, que teria por função fazer com que os
alunos aprendessem a cuidar da própria saúde e generalizassem esses conhecimentos na sua
comunidade, tendo em vista o “interesse patriótico pela saúde pública” (MINAS GERAIS,
1928, V. 3, p. 1806).
No quarto ano, principalmente, os alunos aprenderiam sobre os tipos de doenças, os
meios de evitá-las e o tratamento adequado, bem como: “cuidados com um ferido e modo de
fazer curativos”; “meios de reanimar um asfixiado”; “aprender a dar uma injeção”;
“desinfecção habitual e no caso de moléstias transmissíveis”; “a importância higiênica da
água potável”; “os mosquitos como transmissores de doenças”; “insetos prejudiciais a saúde”;
“qualidade e valor nutritivo dos alimentos”; “mordedura de cobra e o soro antiofídico”;
“concurso que a Caixa Escolar presta a higiene” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1806).
Para reforçar o ensino de higiene, os professores deveriam ensinar também a biografia
de médicos higienistas e sanitaristas considerados nos enunciados do programa de higiene
“homens celebres ou eminentes” da sociedade (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1807).
A propósito da vacinação, o programa enfatizava: “Dizia Oswaldo Cruz: „Só tem
varíola quem quer‟. É porque está livre da varíola quem se vacinou”. Desse modo, os alunos
do quarto ano deveriam aprender que “a vacina foi descoberta por um médico inglês, Eduardo
Jenner, que fez a primeira vacinação em 14 de maio de 1796, há mais de 130 anos”. Todos
deveriam aprender a vacinar, para que não tivessem “medo da varíola”, podendo até mesmo
“tratar de um varíolo, desde que estejam vacinados” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1711).
Além disso, “moléstias microbianas” como a “tuberculose e a varíola” poderiam ser
transmitidas “pelo ar, pela água, e os alimentos, pelas feridas na pele”. Dessa maneira, as
“armas de defesa contra a tuberculose” seriam “a vacinação como preventivo da varíola”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1707). Outro argumento, que deveria ser usado, seria contar
uma historieta para a classe de um menino que “não quis vacinar-se e apanhou varíola”, ele
“sarou, mas transformou-se num menino muito feio” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1700).
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Quanto às doenças cuja contaminação se daria por meio de mosquitos ou pernilongos,
os alunos deveriam aprender a não deixar “água parada perto de suas casas”, porque eles
“põem seus ovos, donde saem milhões de mosquitos” responsáveis pela “transmissão de
certas moléstias, como o impaludismo ou maleita, a lepra ou morféia, a febre amarela, etc.”.
Desse modo “para evitar a maleita” bastaria “o uso diário de quinino” que deveria ser
adquirido na “farmácia”. Já a lepra ou morféia era considerada “moléstia incurável e a mais
terrível de todas, não convindo tocar num morfético nem morar perto dele”. Sobre a febre
amarela, o programa declarava que a doença “foi extinta no Rio de Janeiro por Oswaldo Cruz
o maior higienista do Brasil” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1711).
Já em relação à doença de chagas, os alunos deveriam aprender que “um inseto,
chamado barbeiro, transmite a doença de chagas que foi descoberta pelo notável higienista
brasileiro dr. Carlos Chagas”. Assim, “tal inseto vive em paredes de barro, em vários lugares
do nosso Estado”. “De noite ele vem picar as pessoas, inoculando horrível doença”; desse
modo “bastaria rebocar as paredes, não deixando nenhuma fenda” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 3, p. 1712). Se, por motivo de viagem, o aluno tivesse que dormir em uma casa que não
tivesse tais cuidados, recomendar-se-ia que levasse fósforos e vela como fazia sempre um
médico.
No caso de hidrofobia ou raiva, seria recomendado que os alunos não mantivessem
animais dentro de casa, pois “ninguém deve brincar com os animais”, uma vez que “os cães e
também os gatos podem transmitir a raiva ou a hidrofobia” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p.
1712).
Outros animais que requereriam cuidados seriam as cobras. Os alunos deveriam
realizar estudos sobre elas e aprender que “o único tratamento garantido contra o veneno das
cobras” consistiria “na aplicação do soro antiofídico, cuja descoberta se deve ao ilustre
médico brasileiro dr. Vital Brasil” (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1712).
Também seria “indispensável que se ensine aos alunos a classificação dos alimentos”
para que eles tivessem “noções de qualidade e valor nutritivo dos mesmos quais sejam as
carnes, o leite, os ovos, as hortaliças, as batatas, os cereais, as frutas, os doces, a água, o sal,
etc.”. Os alunos do quarto ano, “meninos e meninas”, deveriam aprender a preparar em casa
“um lanche, coar café, fazer doce, bem como servir a mesa”. E, ainda, “a higiene da cozinha,
da cozinheira e da copeira não pode ficar esquecida”.
Por último, os alunos deveriam aprender sobre “um assunto higiênico de grande
importância” que era a água potável. Os professores deveriam organizar excursões para que a
classe pudesse visitar os “mananciais” que abastecessem a cidade, os “reservatórios
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distribuidores de água” para que fosse posto “em relevo a influência desse serviço na saúde
pública”. E aproveitaria ainda para “falar da febre tifóide, na necessidade de ser a água fervida
ou filtrada, no perigo dos alimentos crus, como a alface, nas águas contaminadas, etc.”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1713). Também se deveria ensinar sobre a utilização dos
filtros, que deveriam ser mostrados à classe. O objetivo a ser alcançado pelo Estado seria que:

Guiando-se por estas instrucções, os professores conseguirão inculcar nos
alumnos os habitos sadios da hygiene individual, formando nelles a
consciencia sanitaria. É um serviço inexcedivel, que irão prestar á sociedade
brasileira, dando-lhes novas energias, novas possibilidades, novas
esperanças (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1709).

Todos os ensinamentos que os professores deveriam passar aos alunos por meio da
educação higiênica e sanitária, descritos anteriormente, teriam por objetivo que eles
adotassem uma postura saudável para consigo mesmos, mas que também levassem o que
aprenderam para fora dos muros da escola, como higienistas do Pelotão de Saúde.
Como foi visto, o ensino de higiene deveria perpassar todo o trabalho do professor,
quer na matéria específica para o assunto, quer também nas outras. As prescrições sobre
higiene e saúde seriam embasadas por apelos morais e teriam o objetivo de evitar que os
alunos, principalmente os pobres, não se tornassem um perigo para os outros devido à falta de
higiene. Por isso, todos os alunos deveriam se tornar higienistas, formados no curso primário,
para cuidar da própria saúde e da saúde da população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou compreender como os discursos legais, envolvendo saúde e
educação, foram elaborados na década de 1920 com o intuito de promover o progresso da
nação. A educação do povo era apontada por muitos intelectuais da época como um dos
maiores, se não o maior problema nacional. No entanto, as propostas educativas não se
restringiam apenas a combater, com a instrução escolarizada, os altos índices do
analfabetismo, que acometia em torno de 85% da população brasileira naquela década. As
autoridades educacionais também se propunham a educar de modo amplo a população no que
se referia aos “modos de viver” e de “como viver”. Devido às precárias condições higiênicas e
sanitárias do país, que nesse momento entrava num processo mais acentuado de
industrialização e urbanização, fazia-se necessário atuar tanto nos espaços sociais (por meio
de intervenções como abastecimento de água, redes de esgoto, construção de prédios,
atendimento médico) quanto moldar os hábitos morais e higiênicos dos indivíduos,
principalmente os pobres, que eram vistos como um transtorno social. A educação foi
colocada como a melhor forma de modificar esse contexto.
Nesse sentido, a análise da legislação mineira de 1927 evidencia como os discursos
biopolíticos, com determinações e prescrições de cunho educativo, produzidos pelo governo
Antonio Carlos, pretendiam governar a população por meio de uma razão de estado liberal.
Para isso, foram empreendidos esforços no sentido de criar leis e regulamentos para
normalizar a população mineira de acordo com as medidas empreendidas em países europeus
e nos Estados Unidos, que serviam de inspiração não só para Minas como também para o
Brasil e outros países da América Latina.
Foi, principalmente, pela necessidade de melhorar as condições de saúde e higiene da
população e tentar reordenar a sociedade que os políticos mineiros lançaram mão de artifícios
jurídicos que envolveriam a educação, não só a escolarizada, de forma a atingir outros
espaços sociais como meio de alcançar o progresso biológico e econômico do Estado. Desse
modo, foram traçadas medidas biopolíticas ligadas à saúde pública envolvendo a criação de
instituições administrativas; de formação médica; de atendimento à saúde; de laboratórios
para pesquisa e estatística sobre as condições sanitárias dos estabelecimentos e da saúde da
população; de campanha e educação sanitária, por meio da imprensa, conferências, palestras,
entre outros, para incutir a consciência sanitária considerada ausente na população.
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Foram, ainda, criadas e reformadas instituições voltadas para o recolhimento e
atendimento dos indivíduos alienados, entendidos na legislação como carentes de auxílio do
Estado por apresentarem características que os classificavam como anormais, e que, devido ao
transtorno público e o perigo biológico pela degeneração da raça, deveriam ficar afastados em
instituições apropriadas, longe do convívio social. Seria necessário, ainda, realizar estudos
sobre o comportamento e a anatomia desses indivíduos, visando conhecer as causas biológicas
ou psíquicas que produziam degenerados. Assim, estava previsto que houvesse nessas
instituições para alienados, palestras e conferências sobre o tema da eugenia ministradas por
médicos às família e às pessoas próximas aos internos com o intuito de educá-las sobre quem
poderia e como deveria se reproduzir para não aumentar o número de anormais e causar a
degeneração da raça.
No que se refere às medidas direcionadas aos menores abandonados e delinquentes,
também foram criadas instituições para o abrigo e educação desses menores. A finalidade
dessas determinações também era de evitar que essas crianças se tornassem um transtorno
para a sociedade. Segundo a legislação, o abandono e o estado de pobreza acabariam por leválas à mendicância e à delinquência, transformando-as em adultos vadios, criminosos, viciados
e doentes. Para impedir o transtorno e as despesas econômicas do Estado deveriam ser
adotadas medidas como a internação em instituições com regime educativo e de trabalho –
ambos considerados necessários a formação cívica e moral do cidadão.
A propósito das determinações biopolíticas para o ensino primário, essas foram
elaboradas minuciosamente e abarcavam vários aspectos: os dispositivos médico-escolares se
encarregariam dos profissionais especializados para lidar com a inspeção de saúde dos alunos
e professores, bem como o atendimento médico e dentário. Também as normatizações para a
educação física tinham por objetivo disciplinar e tornar o corpo dos escolares “sadio, belo e
forte”. Já o aparelhamento escolar englobaria as determinações para a construção de prédios
escolares, os tipos de mobiliário adequado, as normas para a confecção e utilização dos
materiais e objetos no ensino, de acordo com conhecimento científico da época. Os pobres
também seriam alvo das determinações biopolíticas com o objetivo de sanar suas carências
relativas à instrução, aos hábitos de higiene e aos meios financeiros para se vestirem
“decentemente”, se alimentar, comprar medicamentos ou produtos de higiene pessoal ou,
apenas, manterem-se na escola. Por último, estabeleciam-se determinações acerca da
educação higiênica que deveria ser realizada pela escola e pelas instituições auxiliares.
Por fim, foram tratadas as prescrições biopolíticas direcionadas para o trabalho escolar
nos Programas do Ensino. Estas foram postas como obrigação moral tanto para o professor
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quanto para os alunos, que deveriam aprender e também disseminar para a sociedade os
cuidados com a saúde, higiene e asseio.
Todas as determinações e prescrições analisadas nesta dissertação se inserem no
campo das intervenções biopolíticas ligadas, principalmente, à educação sanitária e higiênica
e que tinham por objetivo intervir na vida dos indivíduos para garantir saúde e longevidade,
ou seja, “fazer viver”. Mas, este “fazer viver” implicaria o “como viver”, expresso pelas
normas que os indivíduos deveriam seguir para cuidar da saúde e do espaço em que viviam
para garantir longevidade. Todo esse mecanismo biopolítico tinha por objetivo intervir nos
hábitos e costumes dos indivíduos, que deveriam adotar uma nova postura diante de si e da
população para alcançar o progresso almejado pelo governo. Porém, percebe-se que os
discursos biopolíticos, pronunciados por autoridades oriundas de instituições médicas e
educativas, também possuíam efeitos de verdade ao classificar os indivíduos e apontar quais
eram os espaços adequados a eles na sociedade, o que também propiciou a produção de
indivíduos considerados doentes e anormais.
A consideração mais relevante é perceber que a saúde era uma preocupação tão
importante, ou até maior, que os próprios conteúdos e procedimentos específicos da instrução.
As relações envolvendo saúde e educação em Minas Gerais ainda apresentam muitos
aspectos para serem pesquisados, tendo em vista que este trabalho se ateve somente aos
discursos da legislação mineira de 1927. Portanto, ainda se faz necessário empreender novos
estudos para responder se as medidas biopolíticas determinadas e prescritas pela legislação
foram implantadas48 e, ainda, como se deram as práticas envolvendo a educação e a saúde da
população, principalmente, no âmbito escolar.
No entanto, pelo exposto neste trabalho, pode-se considerar que o Governo mineiro se
empenhou arduamente em elaborar normas legislativas em que se relacionavam saúde e
educação na tentativa de implantar um sistema governamental de cunho liberal, em que o
poder e o controle sobre a vida do indivíduo e da população era função do Estado.

48

Segundo Souza (2008), “em 1950 o governo mineiro unificou todos os decretos e leis estaduais em relação ao
ensino primário através do Código do Ensino Primário” por meio do “Decreto n. 3.508, de 21 de dezembro de
1950”. Porém, o novo código “não criava algo novo, mas consolidava as leis e decretos já existentes. Ou seja,
vinte e três anos após a Reforma, ainda se fazia dela o ponto inicial para se tratar do ensino primário em Minas
Gerais” (p. 19).
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ANEXO I – LEIS E DECRETOS SELECIONADOS DO ANO DE 1927

Lei
LEI N. 961
LEI N. 989

Data
10/09
20/09

Título
N º de artigos
Reorganiza os serviços sanitarios do Estado
27
Institue o Fundo Escolar
10
Quadro 1 - Leis selecionadas do ano de 1927

Pág.
42-48
113-116

VOL.
I
I

Fonte: A autora

Decreto

Data

N. 7.471

31/01

N. 7.680

03/06

N. 7.877

30/09

N. 7.970-A
N. 8.094

15/10
22/12

N. 8.116

31/12

Título

N º de artigos
do
regulamento
155

Approva o Regulamento da Assistencia a
Alienados de Minas Geraes
Approva o Regulamento de assistencia e
297
protecção a menores abandonados e
delinquentes
Approva o Regulamento da Secretaria do
104
Interior
Approva o Regulamento do Ensino Primario
586
Approva os Programmas do Ensino
Primario49
Approva o Regulamento da Saude Publica
Quadro 2 – Decretos selecionados do ano de 1927
Fonte: A autora

49

Os Programas não se apresentam na forma de artigos.

Pág.

VOL.

99-152

I

553-618

I

1005-1040

II

1139-1297
1556-1824

II
III

1883-2181

III
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ANEXO II - QUADROS COM A ESTRUTURA DO REGULAMENTO DO ENSINO DE 192750

PARTE I
DO ENSINO PRIMARIO EM GERAL

Capítulo
I
II
III
IV
V

Cabeçalho do capítulo
Do ensino publico primario
Do ensino primario particular
Do ensino subvencionado
Da obrigatoriedade da frequencia escolar
Do censo e da estatistica escolar

Artigos
1º, 2º
3º - 11
12 - 20
21 - 33
34 - 44

Páginas
1140
1140-1143
1143-1145
1145-1148
1148-1152

Artigos
45
46
47
48-52
53-70

Páginas
1153
1153
1153-1155
1155-1158
1158-1161

PARTE II
DA DIRECÇÃO SUPERIOR DO ENSINO
Capítulo
I
II
III
IV

50

Todos os quadros foram elaborados pela autora.

Cabeçalho do capítulo
Do Presidente do Estado
Do Secretario do Interior
Da Inspectoria Geral da Instrucção Publica
Do Conselho Superior da Instrucção
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PARTE III
DA INSPECÇÃO E ASSISTENCIA TECHNICA DO ENSINO

Capítulo
I
II
III
IV
V

Cabeçalho do capítulo
Dos assistentes technicos
Das Federações Escolares
Dos inspectores municipaes
Dos inspectores districtaes
Da Inspectoria da Educação Physica

Artigos
71
72-83
84-86
87-89
90-92
93-96

Páginas
1161-1162
1162-1166
1166
1167-1169
1169
1170-1171

PARTE IV
DA HYGIENE ESCOLAR E DA ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA

Capítulo
I
II
III
IV
V
VI
VII

Cabeçalho do capítulo
Da Inspectoria de Hygiene e dos seus fins
Inspecção medica dos alumnos
Da inspecção do pessoal docente e administrativo e dos candidatos
ao magisterio
Da prophylaxia das molestias contagiosas
Da competencia e das attribuições
Da inspecção e assistencia dentaria
Das attribuições do inspector, do dentista e das enfermeiras
assistentes

Artigos
97-100
101-106
107-114

Páginas
1171-1173
1173-1175
1175-1178

115-125
126-132
133-136
137-139

1178-1180
1180-1183
1183-1184
1184-1186
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PARTE V
DO APPARELHAMENTO ESCOLAR

Capítulo
I
II
III
IV

Cabeçalho do capítulo
Dos predios escolares
Do mobiliario e material escolar
Da escripturação escolar
Das dependencias e acessorios da escola

Artigos
140-158
159-177
178-184
185-194

Páginas
1186-1190
1190-1196
1196-1198
1198-1200

PARTE VI
DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E DAS INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES DA ESCOLA

Título
I- Das instituições escolares
‖
‖
‖
‖
II- Das associações complementares e auxiliares da escola
‖
‖
‖

Capítulo
I
II
III
IV
I

Cabeçalho do capítulo
Do club de leitura
Do Auditorium
Do pelotão de saude
Do pequeno escoteirismo
Das associações das mães de familia

Artigos
195-197
198-202
203-204
205-206
207
208-210

Páginas
1200-1201
1201-1202
1202-1203
1203
1203
1204

II
III
IV

Dos conselhos escolares municipaes
Das caixas escolares
Do fundo escolar

211-215
216-222
223-230

1205-1206
1206-1208
1208-1211
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PARTE VII
DAS ESCOLAS EM GERAL

Título
I- Dos graus do ensino
primario
‖
‖
II- Do ensino primario em
geral
‖

Capítulo
-

Cabeçalho do capítulo
-

Artigos
231-232

Páginas
1211

I
II
-

Dos jardins da infancia
Das escolas maternaes
-

233-245
246-248
249-253

1211-1214
1214-1215
1215-1217

I

254-255

1217

‖
‖
‖

II
III
IV

Da classificação, creação, insttalação, suppressão,
transferencia e reunião de escolas primarias
Da creação e installação das escolas primarias
Dos grupos escolares
Do desdobramento de classes e do seu funccionamento
em turnos

256-267
268-274
275

1217-1220
1220-1221
1221

PARTE VIII
DO REGIMEN ESCOLAR

Capítulo
I
II

Cabeçalho do capítulo
Da matricula e da frequencia
Da transferencia de alumnos e do cancellamento de matricula

Artigos
276-287
288-290

Páginas
1221-1224
1224-1225
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PARTE IX
DO FUNCCIONAMENTO ESCOLAR

Capítulo
I
II
III
IV
V

Cabeçalho do capítulo
Do anno lectivo
Das festas e commemorações
Do programma das escolas primarias
Da ordem dos trabalhos escolares
Do tempo de funccionamento das aulas

Artigos
291-294
295-301
302-305
306-319
320-322

Páginas
1225-1226
1226-1228
1228-1229
1229-1232
1232-1233

Artigos
323-335
336-339
340-352
353-358
359-365

Páginas
1233-1235
1235-1237
1237-1239
1239-1240
1240-1241

PARTE X
DOS ALUMNOS

Capítulo
I
II
III
IV
V

Cabeçalho do capítulo
Da disciplina na escola
Da disciplina fóra da escola
Das promoções e dos exames
Dos elogios e premios
Da caderneta escolar
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PARTE XI
DAS ESCOLAS ESPECIAES PARA DEBEIS ORGANICOS E PARA RETARDADOS PEDAGOGICOS

Capítulo
I
II

Cabeçalho do capítulo
Das classes especiaes para debeis organicos
Das classes para retardados pedagogicos

Artigos
366-376
377-383

Páginas
1241-1243
1243-1246

PARTE XII
DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO DO ENSINO PUBLICO PRIMARIO

Título
I- Da nomeação,
classificação, remoção e
exoneração
‖
‖
‖
‖

Capítulo
I

Cabeçalho do capítulo
Do provimento das escolas ruraes

Artigos
384-385

Páginas
1246-1247

II
III
IV
V

386
387-388
389-392
393-396

1247
1247-1248
1248-1249
1249-1250

‖
‖
‖

VI
VII
VIII

Do provimento das escolas districtaes
Do provimento das escolas urbanas do interior
Do provimento das escolas isoladas da Capital
Do provimento das escolas reunidas e dos grupos
escolares
Da nomeação das estagiarias
Das substituições e interinidades
Dos empregados dos grupos escolares

397-401
402-409
410-413

1250-1251
1251-1252
1252-1253

183

‖
‖
II- Dos deveres

IX
X
I

‖
‖
III- Dos direitos
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII

‖

VIII

Do compromisso, posse e exercicio
Da remoção e da exoneração
Dos deveres dos directores de grupos e de escolas
reunidas
Dos deveres dos professores
Das prohibições
Dos vencimentos
Das licenças
Das faltas
Do registro de notas
Dos premios
Da disponibilidade
Da verificação da incapacidade physica e technica dos
funccionarios do ensino
Da aposentadoria

414-423
424-434
435-436

1253-1255
1255-1256
1257-1259

437-438
439
440
441-452
453-470
471-476
477
478-480
481-487
488-494

1259-1261
1262
1262-1263
1263-1265
1265-1269
1269-1271
1271-1272
1272-1273
1273-1274
1274-1276

495-507

1276-1278

PARTE XIII
DA REVISTA DO ENSINO

Capítulo
-

Cabeçalho do capítulo
-

Artigos
508-510

Páginas
1279
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PARTE XIV51

51

Título
I- Das infarcções e das
penas disciplinares
‖
‖
‖
‖
II- Das infracções em
especie
‖

Capítulo
I

Cabeçalho do capítulo
Das infracções

Artigos
511

Páginas
1279-1280

II
III
IV
V
I

Das penas
Das causas que excluem a punição
Das circumstancias aggravantes e attenuantes
Das circumstancias attenuantes
Das faltas dos alumnos

512-524
525
526
527
528-530

1280-1282
1282
1282
1283
1283-1284

II

531

1284

‖

III

532-533

1284-1285

‖

IV

534-536

1285-1286

‖
‖

V
VI

537-541
542-543

1286-1287
1287

‖
‖
III- Da competencia do
processo e dos recursos
‖
‖
‖

VII
VIII
I

Das faltas dos paes, tutores ou responsaveis pelo
ensino dos menores
Das faltas dos directores e professores de
estabelecimentos particulares
Das faltas dos directores dos estabelecimentos
publicos
Das faltas dos assistentes technicos regionaes
Das faltas dos inspectores municipaes, districtaes
e auxiliares e dos demais funccionarios
incumbidos da estatistica escolar
Das faltas dos professores
Das faltas dos empregados administrativos
Da competencia

544-547
548-549
550

1288
1289
1289-1290

II
III
IV

Do processo disciplinar
Da suspeição
Dos recursos

551-569
570-573
574-579

1290-1293
1293-1294
1294-1295

Nesta parte não há título que a nomeie.
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PARTE XV
DISPOSIÇÕES GERAES52

Capítulo
-

52

Cabeçalho do capítulo
-

Artigos
580-586

Páginas
1296

Ao final da página 1296, há o seguinte texto: “Secretaria do Interior, 14 de outubro de 1927. Francisco Campos”. Na página seguinte (1297), há uma Tabella de
vencimentos especificando as categorias de funcionários e os respectivos salários.
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ANEXO III – OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS PELOS ALUNOS E INSTRUÇÕES PARA OS PROFESSORES NOS
PROGRAMAS DO ENSINO PRIMÁRIO53

QUADRO COM O PROGRAMMA DE ENSINO DO CURSO PRIMARIO - PRIMEIRO ANNO (p. 1769-1778)

OBSERVAÇÃO GERAL54

MATERIAS
LEITURA
ESCRIPTA
LINGUA PATRIA
ARITHMETICA
DESENHO
NOÇÕES DE COUSAS

GEOGRAPHIA

53

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Primeiro grau da leitura mechanica.
Organizar ensino apropriado ás difficuldades dessa leitura.
Copia a lapis dos modelos adoptados.
Fazer os alumnos todos copiarem.
Desenvolvimento da linguagem oral.
Conseguir que os alumnos se desembaracem no falar e conversar.
Pratica, com a dezena, de todas as operações elementares.
Tornar o ensino concreto e attrahente.
Desenho espontaneo, livre e de imaginação.
Deixar os alumnos desenharem livremente.
Fazer com que o alumno se interesse pelo meio em que vive.
Estimular quanto possivel o sentimento da observação de accordo com as
instrucções.
1. Chorographia da sede escolar e de seu municipio.
2. Mediante excursões e indicações fazer observar a localidade da escola.

1º
semestre
sim

2º
semestre
sim

1º e 2º
semestres
-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

-

sim

sim

-

Quadros elaborados pela autora.
“OBSERVAÇÃO GERAL
Precedem cada programma: ˗ sob numero 1. o objectivo a ser alcançado pelo alumno; sob o numero 2. a indicação geral para professor fazel-o alcançar o objectivo” (MINAS
GERAIS, 1928, v. 3, p. 1778).
54
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SCIENCIAS NATURAES
HYGIENE
INSTRUCÇÃO MORAL
CANTO
EXERCICIOS PHYSICOS
TRABALHOS MANUAES

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Observação da arvore, tirando della muitos conhecimentos.
Saber aproveitar o centro de interesse desse anno.
A conservação permanente da saude.
Demonstrar quanto a saude é util e agradavel.
A moral em acção, baseada nos cartões de deveres.
Explicar de que modo e para que fim hão de cumprir os deveres.
Objectivo final: cantar o Hymno Nacional e o Hymno á Bandeira.
Cantar com os alumnos, cantar para elles ouvirem.
Objetivo final: ˗ Ter força, agilidade e coragem.
Dirigir com energia e methodo os exercicios physicos.
Fazer com argilla objecto de utilidade.
Trabalhar com os alumnos para elles verem como se trabalha.

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

sim

-

-

sim

-

-

sim

QUADRO COM O PROGRAMMA DE ENSINO DO CURSO PRIMARIO- SEGUNDO ANNO (p. 1778-1788)

MATERIAS
LEITURA
ESCRIPTA
LINGUA PATRIA
ARITHMETICA
DESENHO

OBSERVAÇÃO GERAL
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Segundo grau da leitura mechanica.
Cingir-se a esta leitura, sem cuidar da interpretação.
Copia a tinta dos modelos usados.
Fazer os alumnos copiarem com acerto e asseio.
Exercicios escriptos precedidos de exercicios oraes.
Encaminhar com intelligencia estes para aquelles.
Problemas e operações com numeros de um até mil.
Variar para esse fim o ensino, dando-lhe a maxima clareza.
Desenho como no primeiro anno e correcção de erros.
Orientar os alumnos para que elles mesmos façam as correcções.

1º
semestre
sim

2º
semestre
sim

1º e 2º
semestres
-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-
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NOÇÕES DE COUSAS

GEOGRAPHIA
HITORIA DO BRASIL
SCIENCIAS NATURAES
HYGIENE
INSTRUCÇÃO MORAL
CANTO
EXERCICIOS PHYSICOS
TRABALHOS MANUAES

1. Observar como os seres da natureza reagem ás intemperies.
2. Fazer com que o alumno apprenda a se garantir contras as influencias do
meio nocivas á saude, de accordo com as instrucções.
1. Chorographia do Estado de Minas.
2. Ensinar com toda solicitude de admirador do nosso Estado.
1. Historia da localidade escolar.
2. Guiar-se pelas instrucções, dando ensino intuitivo.
1. Desenvolvimento do centro de interesse representado na vaca.
2. Collaborar com a classe no desejado desenvolvimento.
1. O interesse intelligente pela saude propria.
2. Fazer com que os alumnos se tornem amigos da saude.
1. A instrucção moral como meio de proceder correctamente.
2. Para attingir esse alvo, tornar o ensino attrahente e animado.
1. Objectivo final: cantar o Hymno Nacional e o Hymno á Bandeira.
2. Cantar com os alumnos, cantar para elles ouvirem.
1. Ter força, agilidade e coragem.
2. Dirigir com energia e methodo os exercicios physicos.
1. Fazer uma caixinha de papelão.
2. Dirigir com intelligencia o trabalho e deixar o alumno fazel-o.

-

-

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

sim

-

-

sim

-

-

sim

QUADRO COM O PROGRAMMA DE ENSINO DO CURSO PRIMARIO- TERCEIRO ANNO (p. 1788-1799)

MATERIAS
LEITURA
ESCRIPTA

OBSERVAÇÃO GERAL
1. Primeiro grau de leitura interpretativa.
2. Fazer lêr e verificar se comprehenderam.
1. Copia com relativa rapidez e escripta por dictado.

1º
semestre
sim

2º
semestre
sim

1º e 2º
semestres
-

sim

sim

-
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LINGUA PATRIA
ARITHMETICA
GEOMETRIA
DESENHO
NOÇÕES DE COUSAS

GEOGRAPHIA
HITORIA DO BRASIL
SCIENCIAS NATURAES
HYGIENE
INSTRUCÇÃO MORAL
INSTRUCÇÃO CIVICA
CANTO
EXERCICIOS PHYSICOS
TRABALHOS MANUAES

2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Estimular a classe para a escripta rapida, saber dictar.
Exercicios iniciaes de redacção de cartas.
Cooperar com habilidade para o bom exito desses exercicios.
Problemas e operações com os numeros até um milhão.
Exigir toda a precisão nos calculos.
Pontos enumerados neste programma.
Realizar o ensino por meios praticos.
Desenho do natural, de interpretação e decorativo.
Ensinar no quadro negro, apagando o desenho para não ser copiado.
Conhecimento dos meios que a creança e os seres da natureza dispõem para
se defender.
Incutir no animo dos alumnos a coragem indispensavel á vida.
Conhecer a grandeza do Brasil para melhor admiral-o.
Ensinar como quem fala de um ente querido.
Historia do Estado de Minas Geraes.
Orientar-se pelas instrucções do programmas.
A terra como grande centro de interesse a aproveitar.
Restringir-se ás instrucções para limitar o ensino.
Os meios proprios de evitar a doença.
Armar os alumnos contra os inimigos da saude.
Adopção de uma divisa para a pratica da vida.
Fortalecer essa divisa com o ensino dos grandes pensadores.
Interesse pelo progresso do logar, onde vive.
Explicar a organização local e a influencia do meio.
Objectivo final: cantar o Hymno Nacional e o Hymno á Bandeira.
Cantar com os alumnos, cantar para elles ouvirem.
Ter força, agilidade e coragem.
Dirigir com energia e methodo os exercicios physicos.
Conservar e concertar a roupa de uso.
Ensinar com paciencia, levando o alumno a vencer difficuldades.

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

Sim

-

-

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

Sim

-

-

Sim

-

-

Sim

-

-

sim

-

-

sim

-

-

sim
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QUADRO COM O PROGRAMMA DE ENSINO DO CURSO PRIMARIO- QUARTO ANNO (p. 1799-1811)

MATERIAS
LEITURA
ESCRIPTA
LINGUA PATRIA
ARITHMETICA
GEOMETRIA
DESENHO
NOÇÕES DE COUSAS
GEOGRAPHIA
HITORIA DO BRASIL
SCIENCIAS NATURAES
HYGIENE
INSTRUCÇÃO MORAL

OBSERVAÇÃO GERAL
3. Segundo grau de leitura interpretativa.
4. Fazer ler com expressão, verificando si entenderam.
5. Legibilidade e rapidez na escripta.
6. Empenhar-se por qualidades, realizando concursos de uma e de outra.
7. Redacção de cartas e habito de ler.
8. Incentivar a classe para attingir os dois objetivos.
9. Exercicios com inteiros e fracções, systema metrico, conta de juros.
10. Cooperar de modo efficaz em todos os exercicios.
11. Noções consignadas no programma.
12. Encaminhar o ensino para um fim util.
13. Desenho do natural, imaginação, de memória, decorativo.
14. Contribuir para esses objectivos, de accordo com as instrucções.
15. Conhecimento do meio para a valorização da vida.
16. Preconizar o valor do esforço proprio no emprego da vida.
17. Idéa de Emerson: “As nações foram feitas para se auxiliarem mutuamente”.
18. Dar idéa geral das nacionalidades do mundo.
19. Factos principaes da historia do Brasil.
20. Apresentar o ensino de modo assimilavel, banindo a decoração de pontos.
21. Noções geraes do corpo humano.
22. Imprimir ao ensino todo valor intuitivo.
23. O interesse patriotico pela saude publica.
24. Explicar as condições sanitarias de Minas e do Brasil
25. Acceitação, como modelo, da vida de um grande homem.
26. Narrar biografias de homens celebres ou eminentes.

1º
semestre
sim

2º
semestre
sim

1º e 2º
semestres
-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

Sim

sim

sim

-

sim

sim

-

sim

sim

-

-

-

Sim

-

-

Sim

-

-

Sim
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INSTRUCÇÃO CIVICA
CANTO
EXERCICIOS PHYSICOS
TRABALHOS MANUAES

27. Conhecer a Patria, para que melhor a honre, ame e sirva.
28. Esmerar-se no ensino de instrucção civica.
29. Objectivo final: cantar o Hymno Nacional e o Hymno á Bandeira.
30. Cantar com os alumnos, cantar para elles ouvirem.
31. Ter força, agilidade e coragem.
32. Dirigir com energia e methodo os exercicios physicos.
33. No fim do curso fazer Idea da vida profissional.
34. Habituar o alumno ao trabalho e dar-lhe coragem para a vida.

-

-

Sim

-

-

sim

-

-

sim

-

-

sim

