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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo investigar a presença do discurso biopolítico nas páginas
do Jornal Gazeta de Minas, especificamente no que se refere à publicação do Codigo de
Posturas Municipaes de Oliveira em 1937, evidenciando como as propostas educativas
voltadas para os cuidados com a saúde e a higiene do indivíduo e da população aparecem
nesta publicação. Para tal, pretende-se usar como principal referencial teórico Michel
Foucault sob a ótica da análise do discurso e da biopolítica. O jornal Gazeta de Minas foi
fundado na cidade de Oliveira – MG em 1887 pelo português Antônio Fernal. Ao longo dos
anos este veículo de comunicação cresceu, chegando a ser considerado um dos maiores
jornais de Minas em formato e tiragem. A publicação do Codigo de Posturas Municipaes de
Oliveira evidencia a tentativa de educar o indivíduo e a população por meio de normas de
comportamento, trata da higiene domiciliar, alimentação pública, moléstias epidêmicas, além
de abordar o comportamento dos comerciantes, mendigos e infratores. Dessa forma, o Codigo
de Posturas Municipaes de Oliveira ajuda a compreender a formação dos discursos
biopolíticos nas primeiras décadas do século XX, em Minas, permeados por relações de poder
que tentavam utilizar o jornal como um dispositivo educativo, ou seja, um meio para educar a
população e transformar os habitantes em indivíduos fortes, saudáveis, moralizados e aptos
para o trabalho.

Palavras-chave: História da Educação, Imprensa, Códigos de Posturas, Biopolítica, Saúde e
Educação.

ABSTRACT

This study intends to investigate the presence of biopolitical discourse in the pages of Gazeta
de Minas newspaper, specifically regarding the publication of Codigo de Posturas
Municipaes of Oliveira in 1937, showing how educational proposals aimed at health care and
hygiene of individual and population appeared in this publication. In order to achieve that, we
intend to use Michel Foucault as main theoretical reference, especially when it comes to
discourse analysis and biopolics. Gazeta de Minas newspaper was founded in Oliveira – MG,
in 1887, by the Portuguese Antonio Fernal. Over the years, this communication vehicle grew
to the point of being considered one of the biggest Minas newspaper in format and print run.
The publication of Codigo de Posturas Municipaes of Oliveira highlights the attempt to
educate the individual and the population through norms of behavior, home caring, food
standards, epidemic diseases, in addition to addressing the behavior of traders, beggars and
offenders. Thus, the Codigo de Posturas Municipaes of Oliveira helps to understand the
formation of biopolitical discourses in the first decades of the twentieth century, in Minas,
permeated by power relations that tried to use the newspaper as an educational device, in
other words, a means to educate population and change them into strong, healthy, moralized
and able to work individuals.

Keywords: History of Education, Press, Códigos de Posturas, Biopolitics, Health and
Education.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho decorre do trajeto iniciado com uma pesquisa de Iniciação Científica
(2011/2012)1 que impulsionou em mim o gosto pela História da Educação e a tentativa de
buscar compreender as relações históricas, políticas e sociais que caracterizaram as primeiras
décadas do século XX, época de grandes transformações no meio educacional no Brasil. Nos
anos vinte e trinta desse século houve um momento de grande efervescência política e
educacional no País; trata-se de um período rico pelas reformas educacionais e pelas agitações
políticas.
As chamadas reformas de ensino, inspiradas em ideais escolanovistas, ocorreram em
diversos estados2 do País e visavam à implantação de novos sistemas e métodos de ensino.
Sobre este período, Freitas e Biccas (2009) afirmam que, além das questões educacionais, os
assuntos referentes à saúde também estavam em voga:
Na década de 1920, multiplicaram-se as reformas educacionais e os inquéritos sobre
as questões urgentes que demandavam reformas estruturais. As ações no campo da
atividade médico-sanitária eram também percebidas e prescritas como parte da
“questão social” e, simultaneamente, já estava em andamento certa centralização de
iniciativas nos domínios do Estado por intermédio da Diretoria-Geral de Saúde
Pública (Castro Santos, 2003 apud FREITAS e BICCAS, 2009, p. 40).

É importante ressaltar que um dos movimentos mais fortes nesse processo de mudança
e renovação no ensino, a Escola Nova ou escolanovismo, surgiu na Europa em fins do século
XIX. Segundo Souza (2008), a escola nova defendia um ensino ativo, centrado no aluno e
partindo de seus interesses. No Brasil, pretendia-se configurar a educação nos moldes do que
era feito nos países europeus atentando para a formação integral do indivíduo e formação de
um novo cidadão. Assim, “o movimento da escola nova, ou o escolanovismo, esteve
1

A pesquisa de Iniciação Científica intitulada As concepções de psicologia pedagógica de Helena Antipoff para
o estudo experimental da criança: o inquérito realizado com alunas da Escola de Aperfeiçoamento de Belo
Horizonte, MG em 1929, foi financiada pelo CNPq e orientada pelo professor Laerthe de Moraes Abreu Junior
durante minha graduação em Pedagogia na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Tal pesquisa, na
área de História da Educação, rendeu, entre outros, trabalhos apresentados no VII Congresso de Pesquisa e
Ensino de História da Educação em Minas Gerais, 2013 (ABREU JUNIOR; OLÍVIA, 2013) e no XX
Seminário de Iniciação Científica- UFSJ (ABREU JUNIOR; OLÍVIA, 2013).
2
Faço alusão às reformas realizadas nas legislações educacionais durante os anos 1920 e 1930, inspiradas em
ideais da Escola Nova, com destaque para os seguintes nomes: Lourenço Filho, no Ceará, e, posteriormente,
em São Paulo; Anísio Teixeira, na Bahia; Francisco Campos, em Minas Gerais; Carneiro Leão, no Distrito
Federal e em Pernambuco; Fernando de Azevedo e Sampaio Dória, em São Paulo.

associado, no Brasil, à ideia de ruptura e negação das práticas educacionais anteriores”
(GUIMARÃES, 2011, p. 55).
Desde a década de 1920, conforme Freitas e Biccas (2009), a reconstrução do Estado
era reclamada como plataforma política inadiável, pois havia discursos que colocavam em
“circulação imagens da precariedade de um povo que, perdido na própria inconsistência,
carecia de ser curado, escolarizado, moralizado e inserido na ordem do trabalho urbano que,
por suposto, estaria a influenciar a reconfiguração do país em termos mais modernos3” (p. 40).
Dessa forma, no momento em que a educação ocupava lugar de destaque “como redentora dos
problemas nacionais, a Escola Nova apresentava-se como capacitada para oferecer uma
educação que não se limitava à instrução, por estar baseada em conhecimentos científicos,
‘neutros’ e modernos” (SOUZA, 2001, p. 33).
Nesse contexto, os discursos propostos para a educação tocam em temas categóricos
que almejam redirecionar hábitos e influenciar as práticas sociais: a questão da higiene, da
moral, da escolarização, entre outros, estão sempre presentes. Dessa forma, “é importante
considerar que a esses discursos era creditada uma maior confiança, tendo em vista as
“verdades” que produziam e que, por sua vez, eram acatadas e valorizadas dentro dos
aparelhos educacionais da época” (GUIMARÃES, 2011, p. 38). Assim, de acordo com
Magaldi (2012),
No cenário focalizado, em que a educação era alçada a um patamar de importância
crucial para a reorganização da sociedade brasileira, assumem relevo variadas
proposições reformadoras encaminhadas por figuras de destaque no campo
educacional, que progressivamente se constituía. É digna de nota, desde inícios do
século XX, a mobilização de intelectuais de áreas diversas e em diferentes direções
que, críticos em relação aos rumos tomados pelo regime republicano, tomavam para
si a condução da tarefa urgente de construção da “nação” brasileira – desprovida até
então, segundo essa visão, de identidade própria –, processo articulado, também
segundo muitas vozes, à configuração de uma “ordem moderna” (Pécaut, 1990;
Herschmann; Pereira, 1994 apud MAGALDI, 2012, p. 172).

Fora o exagero de certas colocações, como a educação como “importância crucial”,
“reorganização da sociedade brasileira”, havia sim uma mobilização, ao menos nos discursos
difundidos na nascente república que defendiam um papel atuante da educação na
3

Embora alguns autores brasileiros, ao se referirem às primeiras décadas do século XX, utilizem as palavras
moderno/modernização como projeto para a sociedade, este conceito não era empregado no campo
educacional pelos sujeitos da época. Utilizava-se o termo “civilização” como característica do modo de vida a
ser alcançado. Quando algum autor da época faz referência a moderno, o faz como adjetivo, no sentido de
contemporâneo, atual, sem qualificá-lo como um substantivo projeto de sociedade.

configuração de uma sociedade brasileira conforme os modelos ditos civilizados dos países
europeus.
Não só educadores e políticos estavam envolvidos no campo educacional. Médicos,
psicólogos, jornalistas, engenheiros, entre outros, procuravam intervir na educação não apenas
com ideias e projetos, mas com ações concretas efetivamente apoiadas pelo Estado. Nesse
contexto, a higiene foi parte integrante das práticas escolares do período, pois “o ensino de
higiene nas escolas deveria acontecer a cada oportunidade e sob variadas formas. Às
professoras cabia empregar a matéria “hábitos de hygiene” em todos os momentos possíveis
em suas classes” (GUIMARÃES, 2011, p. 103). Percebe-se que o higienismo, principalmente
no meio educacional, tinha grande destaque:
Os discursos sobre a educação brasileira na primeira metade do século XX foram
então, em grande parte, formados por conceitos higienistas. O higienismo começa a
marcar presença no cenário social europeu em meados do século XIX, com a
propagação do saber médico que associado ao aparelho jurídico preocupava-se em
produzir meios para sanear a sociedade. No Brasil, a manifestação dessa tecnologia
de poder corretiva e saneadora também é notada na virada para o século XX. A
educação é designada como a instância mais adequada para o saneamento da
sociedade, a começar pela instrução da infância e orientação do papel da mulher,
principalmente das mães que eram as responsáveis por iniciar a educação higiênica,
moral, cívica e religiosa das crianças. Procuram-se usar os meios (tecnologias
positivas de poder)4 que vão divulgar esse saber para efetivamente realizar a ação
corretiva da educação na sociedade (ABREU JR., GUIMARÃES e CARVALHO,
2009, p. 06).

Entre as importantes iniciativas das chamadas reformas educacionais desenvolvidas no
período e sintonizadas com o movimento escolanovista, destacam-se as ocorridas em Minas
Gerais, nos anos 1925 e 1927. A reforma de 1925 foi realizada no governo de Mello Vianna
contando como Secretário do Interior Sandoval de Azevedo, e a reforma de 1927 aconteceu
durante o governo de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, tendo como responsável Francisco
Campos. Conforme Resende e Souza (2005);
Foi a segunda reforma [1927], no entanto, que obteve maior repercussão, já que o
governo mineiro não poupou esforços em implantar mudanças no ensino público
primário, utilizando-se de vários expedientes para tal, como a criação de uma Escola
de Aperfeiçoamento de Professores, reformulações na Revista do Ensino5,
4

Tecnologias positivas de poder: esse conceito refere-se ao entendimento de Foucault (2009) de que as ações de
poder são sempre “positivas”, não no sentido de um valor desejado (contrariamente a uma ação dita negativa),
mas pela efetividade de sua presença nas relações na sociedade.
5
A Revista do Ensino foi criada originalmente em 1892, porém teve um período curto de circulação, pois apenas
três números foram publicados, sendo em seguida desativada. Em 1925, a Revista do Ensino foi reativada e
permaneceu circulando no Estado Mineiro até o ano de 1971 mesmo com interrupções durante alguns anos
(GUIMARÃES, 2011).

contratação de educadores europeus para o ensino das professoras e realização de
inúmeros cursos que pretendiam modernizar as práticas educativas no Estado (p.
05).

Para as autoridades políticas da época, a escola era vista como uma instituição de
extrema importância na educação e moralização dos indivíduos; porém havia também outros
meios de divulgar e propagar os novos conceitos educacionais para a população. Nesse viés, a
presente dissertação tem por objetivo investigar os principais discursos referentes à educação,
moralização, normas de comportamento e hábitos de higiene veiculados pelo jornal Gazeta de
Minas, na cidade de Oliveira, Minas Gerais, nas décadas de 1920 e 1930, período em que
aparecem no jornal matérias que se referem ao tema deste trabalho.
A ênfase desta pesquisa dirige-se à publicação do Codigo de Posturas Municipaes de
Oliveira em 1937, no referido jornal. Assim, analiso o periódico como um dispositivo
educativo, ou seja, um meio para educar a população e transformar os habitantes em
indivíduos fortes, saudáveis, moralizados e aptos para o trabalho.
Se auxiliar na formação dos indivíduos se constituía em uma das tarefas do jornal
naquele momento, a efetiva ação disciplinar tinha, no periódico, um instrumento capaz de
veicular e instituir uma nova maneira de a população se comportar individual e socialmente.
Por meio da imprensa, a divulgação de matérias e notas sobre o governo, curiosidades e lições
de higiene, comportamento, moral e civilidade, pretendia-se exercer esse papel educativo,
posto que a precária escolarização da população era insuficiente para dar conta de tão urgente
tarefa política e social.
Assim, importa entender tais discursos no jornal Gazeta de Minas, principalmente no
que se refere à publicação do Codigo de Posturas Municipaes, tendo-se em vista as relações
de poder que os produziram e os efeitos políticos e sociais que buscavam causar, num período
de amplas discussões sobre os problemas educacionais não só no Estado de Minas Gerais,
mas em todo o País.
Neste trabalho, o discurso é entendido como algo que, em toda sociedade, tem sua
produção ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos (FOUCAULT, 2010, p. 9).
Ainda de acordo com o filósofo,

(...) ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se
não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais precisamente: nem todas as regiões
do discurso são igualmente abertas e penetráveis; algumas são altamente proibidas
(diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os
ventos e postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala
(FOUCAULT, 2010, p. 37).

Assim, há uma especificidade na produção de discursos que se relaciona com o papel
(e a aceitação desse papel por seus pares) a ocupar nas expectativas de conduzir (leia-se
educar) a população.
Para tratar do papel que a imprensa em Oliveira, MG, desempenhou nessa relação
política e educativa, é importante apresentar um pequeno histórico do jornal Gazeta de Minas.
Esse periódico semanal foi fundado nesta cidade em 1887 pelo português Antônio Fernal. Nos
primeiros anos de existência, o jornal chamou-se Gazeta de Oliveira. Em 1º de janeiro de
1899, dada a sua larga circulação, o jornal passou a denominar-se Gazeta de Minas, adotando
então, o nome que até hoje traz em seu frontispício. Tal periódico se coloca como o mais
antigo jornal do Estado ainda em circulação. Ao longo dos anos o veículo de comunicação
cresceu, chegando a ser considerado um dos maiores jornais de Minas em formato e tiragem.
Suas edições traziam notícias tanto da cidade de Oliveira como também notícias do Brasil e
do mundo. A partir da década de 20, o jornal ganha uma feição mais política, seguindo uma
linha editorial de apoio ao Partido Republicano Mineiro (PRM). A publicação do Codigo de
Posturas Municipaes de Oliveira evidencia a tentativa de educar o indivíduo e a população
por meio de normas de comportamento, trata da higiene domiciliar, alimentação pública,
moléstias epidêmicas, além de abordar o comportamento dos comerciantes, mendigos e
infratores.
Esse apoio do jornal Gazeta de Minas ao Partido Republicano Mineiro (PRM) e,
principalmente, a Arthur Bernardes pode ser notado durante as décadas de 1920 e 1930,
período em que esteve à frente do periódico o político oliveirense Djalma Pinheiro Chagas. A
edição do Gazeta de Minas de 14 de novembro de 1926, apresenta metade da primeira página
dedicada a Arthur Bernardes. O texto intitulado “O fim da etapa” elogia sua atuação como
Presidente do Brasil (15/11/1922 a 15/11/1926):
Quando amanhã deixar o Catete o dr. Arthur Bernardes poderá repetir como Cesar: –
vim, vi e venci. [...] Quando cessar o maremoto das paixões, e turbilhão das
agitações, todos hão de fazer justiça ao seu governo, reconhecendo em Arthur

Bernardes um dos grandes desta Republica (GAZETA DE MINAS, 14/11/1926. p.
01).

O político Djalma Pinheiro Chagas compra o jornal Gazeta de Minas em outubro de
1918 e, a partir daí, o periódico passa a apresentar maior variedade de notícias relacionadas à
política em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Ainda na primeira página da edição de 14 de
novembro de 1926 é anunciado o nome de Djalma para ocupar a pasta da Agricultura no
governo de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, Presidente do Estado de Minas Gerais.
O nome de Djalma foi quase uma constante nas capas do periódico durante os anos em
que esteve à frente do jornal, assim como a sua foto que, por várias vezes, ilustrou a primeira
página do Gazeta de Minas. Essa fase do jornal, antes de ter o aspecto municipalista que tem
atualmente, é de grande importância histórica, pois o periódico esteve ligado às questões
políticas municipais, estaduais, nacionais e mundiais, e isso se intensificou quando seu
proprietário era o político oliveirense.
Em 1950 o jornal passa para as mãos de outro proprietário, a Santa Cruz Publicidade
Ltda., administrada pela Igreja Católica. Com isso, percebe-se que Djalma permaneceu longos
anos à frente do periódico.
Ainda com relação ao apoio a Arthur Bernardes, mesmo quando este foi exilado, em
1932, o jornal Gazeta de Minas demonstrou sua afinidade ao político. Na primeira página do
periódico, em 06 de agosto de 1932, há a publicação do texto intitulado “Exilio Glorioso”,
que comenta como está a vida de Arthur Bernardes em Lisboa:
Os factos que tem enchido a vida exilada do glorioso estadista Snr. Arthur Bernardes
são provas cabaes da grande projecção do seu nome aureolado através de todo o
mundo civilizado.
S. Excia. é para os portugueses o que realmente é para os brasileiros: uma
organisação perfeita, um luminar da nossa politica.
Raro é o dia em que não se vê obrigado ao comparecimento na ‘sessão solemne’
dessa ou daquella sociedade, para receber as expressões de carinho do povo
portuguez. A Academia de Sciencias de Lisboa, a Ordem dos Juristas Portuguezes, a
Universidade de Coimbra e muitas outras organizações que honram a terra lusitana,
já lhe prestaram as homenagens excepcionaes de sua admiração e do seu respeito.
[...]
Para S. Exia., pois, o exilio tem sido uma boa oportunidade para medir bem a
grandeza da sua gloria e a luminosa projecção do seu nome.
Si as demonstrações de apreço e carinho do povo luzitano, muito honram a S.
Excia., honram mais ainda o Brasil que sempre se orgulhou de tal filho e também
aos brasileiros seus amigos, que d’aqui de longe, acompanham espiritualmente o
desenrolar da sua vida no seu exilio glorioso.

Perturbem-se seus gratuitos adversarios ante a realidade estupenda desses factos,
que vêm provar, claramente, o incontestavel prestigio do sr. Arthur Bernardes.
Si a colera incontida e a paixao desenfreada não lhes permittirem aceitar a realidade
esmagadora dessa magnifica consagração, que se recordem, ao menos, de que ‘o
consenso unanime dos povos é um criterio de verdade’ (GAZETA DE MINAS,
06/08/1932, p. 01).

Nota-se nesta, e em várias outras publicações do periódico, grande enaltecimento à
figura de Arthur Bernardes. O momento político pelo qual passava o Brasil, principalmente a
partir da década de 1930, era conturbado e conflitante, principalmente com relação às
questões presidenciais. De acordo com Del Priore e Venancio (2010), a história política
brasileira de 1930 a 1954 passa então a ser marcada por uma série de alianças, rupturas,
aproximações e perseguições entre o novo presidente e diversos segmentos da sociedade.
O recorte temporal deste trabalho gira em torno da publicação do Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira em 1937. No entanto, para entender o que se passava na época,
percorro o período do governo do Presidente do Estado de Minas Gerais, Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada (que corresponde aos anos de 1926 a 1930) e sigo até 1937, ano da
publicação do código de posturas. De acordo com Guimarães (2011), esse período tem
relevante importância na história da educação de Minas Gerais, pois foi marcado pela
influência de movimentos “modernizadores”6 e também pela reforma educacional que ocorreu
no estado, em 1927. A escolha de tal recorte justifica-se pelo fato de o Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira ter sido publicado nesse momento de efervescência educacional e
política.
O jornal Gazeta de Minas era favorável e apoiava politicamente o governo de Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada. Inclusive, como já foi citado anteriormente, o proprietário do
periódico, Djalma Pinheiro Chagas, foi nomeado Secretário da Agricultura quando Antonio
Carlos assumiu a gestão. Em publicação de 07 de março de 1926, o periódico traz na sua
primeira página a seguinte publicação:
AS ELEIÇÕES DE HOJE
Serão eleitos hoje os futuros presidente e vice-presidente do Estado no próximo
quatriennio, cargos a que se candidataram dois illustres cidadãos mineiros,
portadores ambos de nomes sobejamente conhecidos em todo o territorio nacional
6

Deve-se considerar mais uma vez o entendimento de certos autores contemporâneos do termo modernidade
como capaz de representar qualidades e características das ações dos sujeitos envolvidos no período. Deve-se
ressaltar que a modernização não era a preocupação, mas sim a conquista da “civilização” na sociedade
brasileira.

pelos elevados serviços prestados á Republica, e dos quaes já nos occupamos por
vezes, - os exmos. srs. drs. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Alfredo Sá
(GAZETA DE MINAS, 07/03/1926, p. 01).

A hipótese que guiou esta pesquisa foi a de que os discursos presentes no jornal
Gazeta de Minas tinham como objetivo educar e moldar a população de forma que se
adequasse ao padrão estabelecido para se alcançar o nível de civilização considerado
adequado e digno do padrão republicano àquela época. O Codigo de Posturas Municipaes,
publicado no periódico em 1937, serve como meio para se compreenderem um pouco as
questões que preocupavam o cenário nacional brasileiro e as iniciativas tomadas para tentar
amenizar algumas ações e educar a população, ou seja, aqui se pretende analisar o jornal
como um dispositivo educativo.
A partir de 1918, quando o político oliveirense Djalma Pinheiro Chagas torna-se
proprietário do jornal Gazeta de Minas, onde permanece até 1950, o periódico passa a
apresentar um caráter mais político, exibindo diversas notícias relacionadas à política em
caráter municipal, estadual, nacional e até mundial. No período estudado, o jornal
demonstrava claramente seu apoio ao Partido Republicano Mineiro (PRM), a Antonio Carlos
e a Arthur Bernardes.
Poucas publicações do periódico apresentam os nomes dos autores, a maior parte dos
textos e notícias apresentadas é feita sem assinatura. Durante a pesquisa, não foram
encontradas referências sobre a equipe que compunha o jornal no período estudado, a não ser
o nome do gerente, Antonio Silveira, exibido no cabeçalho.
O jornal Gazeta de Minas não foi o único que circulou na cidade, mas foi o que
sobreviveu por mais tempo, tanto que existe até os dias atuais, e que teve circulação em outros
municípios e até em outros estados, como o Rio de Janeiro. A imprensa em Oliveira foi
repleta de jornais de pequeno porte e curta duração. Desde a fundação do Gazeta de Minas,
em 1887, estes são, de acordo com Fonseca (1961), alguns dos principais jornais7 nascidos no
município: O Estandarte (1888); A Borboleta, jornal humorístico (1890); A Bonina (1891); A
Luta (1893); A Democracia (1894); A Pérola (1895); O Lírio (1895); A Tribuna (1895); A
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É importante dizer que nenhum desses jornais, com exceção do Gazeta de Minas, ainda circula na cidade de
Oliveira. E também que não foram encontradas referências do período de duração desses impressos, nem se
algum deles circulou nos anos de 1926-1937, ou ainda, se publicaram o código de posturas de Oliveira, assim
como fez o Gazeta de Minas.

Gazetinha (1897); O Oliveirense (1900); Rosa Mística, revista católica (1914); O Operário,
órgão mensal dos empregados da Gazeta de Minas (1914).
Em épocas mais recentes: A União, órgão dos Moços Católicos; O Conservador; A
Defesa; A Tocha; O L.C.T., jornal humorístico cujas iniciais significam “Liga contra
o trabalho”; O Paroquial, órgão da paróquia; A Justiça, fundado pelo advogado
prof. José Lopes Ribeiro; O Gládio, órgão do ginásio local; o jornal escolar das
normalistas e os jornaizinhos mimeografados dos dois grupos escolares; A Lanterna
(1953-54), de Geraldo Ribeiro e Silveira Neto (FONSECA, 1961, p. 241).

Neste trabalho, o jornal é analisado como um meio de formação e instrução, o que vai
além de seu caráter puramente informativo. No período estudado, não foram encontradas
outras publicações sobre códigos de posturas no periódico, porém em algumas publicações
foram localizados editais, decretos, atas e balancetes de receitas e despesas da Prefeitura
Municipal. Dessa forma, a imprensa jornalística apresenta-se como importante meio
documental, uma vez que nos permite visualizar os discursos de autoridades, intelectuais,
lideranças políticas e outros sujeitos locais em determinada época.
Este estudo se concentra na análise do Codigo de Posturas Municipaes publicado em
1937, porém foram analisados alguns textos, anúncios e propagandas presentes no impresso
nas décadas de 1920 e 1930. Em relação a essas análises, é importante ressaltar que foram
feitas de forma ampla, pois o foco se dirigiu prioritariamente ao código de posturas.
Nessa direção, foram utilizadas as contribuições teórico-metodológicas de Michel
Foucault, principalmente no que se refere à normalização dos sujeitos. Foram empregados os
conceitos de biopolítica e polícia educativa para entender as regras e normas de
comportamento que direcionavam as ações da população, assim como as noções de
moralidade e comportamento.
A biopolítica, segundo Foucault (2005), é uma tecnologia de poder, diferente da
tecnologia disciplinar do trabalho – que se dirige ao corpo, à vida do homem, aos “corpos
individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos” (p. 298). A
biopolítica se dirige à multiplicidade dos homens, se volta não ao homem-corpo, mas ao
homem vivo, ao homem ser vivo, ao homem espécie. Segundo Revel, estudiosa da obra de
Foucault, a biopolítica se ocupará “da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da
sexualidade, da natalidade etc., na medida em que tais gestões se tornarem apostas políticas”
(REVEL, 2011, p. 24).

Sobre a polícia educativa, utilizo o termo com o seguinte significado: polícia como
vigilância, no sentido de buscar modo adequado de convívio social; e educativa como
objetivo auxiliar dessa polícia, para fazer funcionar o Estado. Conforme Foucault (1997), a
polícia deve ser entendida no sentido de “conjunto dos meios necessários para fazer crescer,
do interior, as forças do Estado” (p. 83), ou seja, a polícia não deve ser entendida em seu uso
corriqueiro e consuetudinário atual, somente como força do estado de combate ao crime e à
marginalidade que se propõe a prender os fora da lei. Ainda de acordo com o filósofo,
“desenvolvimento do Estado de concorrência (econômico-militar), desenvolvimento do
Estado de Wohlfahrt (riqueza-tranquilidade-felicidade), são esses dois princípios que a
“polícia”, entendida como a arte racional de governar, deve poder coordenar” (p. 85).
Consultei, ao longo deste percurso, fundamentalmente, quatro grandes conjuntos
documentais: as Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II, III), sob a
guarda do Arquivo Público Mineiro; O Regulamento dos Mendigos, aprovado pelo Decreto n.
1.435 de 1900, obtido por meio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o jornal Gazeta
de Minas, digitalizado e disponível online; e, finalmente, um conjunto diverso de obras
científicas e acadêmicas sobre o tema.
As Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II, III) constituem
importante fonte para compreender o que se passava no período, bem como para a análise das
manifestações biopolíticas no discurso legal para a educação naquele momento. O
Regulamento dos Mendigos, aprovado pelo Decreto n. 1.435, de 27 de dezembro de 1900, é
um dos mais importantes relacionados ao discurso biopolítico direcionado a essa população.
Apesar de retroceder no recorte cronológico estabelecido, este documento é de grande valor
por se tratar de um regulamento específico para os mendigos e suas determinações serem
colocadas em prática até o período estudado.
O jornal Gazeta de Minas constitui a principal fonte primária para a análise das
manifestações biopolíticas e da polícia educativa no discurso voltado à população. Faz parte
deste periódico o Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira, publicado em 1937, que
determinava normas aos indivíduos mineiros, principalmente com relação à higiene
domiciliar, alimentação pública, moléstias epidêmicas, além de abordar o comportamento dos
comerciantes, mendigos e infratores. Dessa forma, a análise do discurso proposta por
Foucault, bem como o emprego de seus conceitos biopolítica e polícia educativa são

imprescindíveis para compreender as regras e normas de comportamento que direcionavam as
ações da população, assim como as noções de moralidade e comportamento valorizadas no
período.
Assim, com um olhar cuidadoso e investigativo sobre o jornal Gazeta de Minas e
sobre as demais fontes já citadas, este trabalho procura analisar tal material que se fez
presente no cotidiano da população oliveirense e demais cidades, as quais tinham acesso ao
periódico, um objeto habitual que, por muitas vezes, não era visto explicitamente nessa
proposta aqui apresentada. Conferindo esta importância ao material, o trabalho procurou
apresentar informações relativas às práticas educativas presentes no jornal citado.
Para finalizar esta introdução, apresento informações sobre a organização textual deste
trabalho e um breve detalhamento do conteúdo de cada capítulo.
Dividido em três capítulos e numa ordem que pretende dar encadeamento e
compreensão à exposição de ideias e argumentos, o trabalho pretende explorar as relações
entre o jornal Gazeta de Minas e o Codigo de Posturas Municipaes e seu conteúdo educativo
para a população. O contexto histórico, o qual foi marcado pelas reformas educacionais e
agitações políticas, que acabaram desencadeando o desejo de educar a população, também
auxilia na compreensão do tema.
No Capítulo I, Base teórica, procurei fazer um apanhado sobre as relações sociais,
políticas e educativas do Brasil no decorrer dos anos de 1926 a 1937, ressaltando os autores
que auxiliaram a compreender este tema. Também apresento aqui os referenciais teóricos e
metodológicos que nortearam esta pesquisa bem como as fontes utilizadas.
No Capítulo II, A Biopolítica e os dispositivos educativos, são realizadas reflexões
sobre as contribuições de Foucault a respeito da biopolítica e a polícia educativa; é abordada a
legislação de Minas Gerais, sua relação com o momento político e possíveis influências no
jornal Gazeta de Minas.
Já no Capítulo III, O Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira e suas prescrições,
proponho apresentar um delineamento do jornal Gazeta de Minas, com foco na publicação do
Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira, em 1937. Pretendo também localizar a cidade de

Oliveira – MG e apresentá-la ao leitor, para que esse possa compreender melhor a referente
pesquisa.
Nas Considerações Finais, procuro mostrar que o jornal é uma fonte que pode
oferecer ricas possibilidades e informações a respeito da vida da população da localidade aqui
referenciada, bem como se apresenta como um adequado dispositivo educativo para as forças
políticas da época. Além disso, as demais fontes analisadas nesta pesquisa demonstram as
intenções do Estado em regular a vida da população com o espaço urbano.

CAPÍTULO I – BASE TEÓRICA

A pesquisa em História da Educação tem sido de grande relevância para se pensarem
os processos educacionais da sociedade em diferentes momentos históricos bem como
compreender que estes processos não são de exclusividade da escola. Diversos outros
ambientes e suportes se apresentavam com o objetivo de educar e “formar” a população.
Nesse sentido, utilizo o jornal como um dispositivo educativo, focando nas primeiras décadas
do século XX.
Para qualificar o jornal como um material educativo foi necessário realizar um
trabalho investigativo. Dessa forma, esta pesquisa tomou como base a cultura material escolar
ao analisar o periódico e dar atenção a este objeto tão comum e acessível no meio urbano.
A cultura material escolar mantém relações com a cultura material propriamente dita.
Nesse sentido, recorro a Jean-Marie Pesez, quando este afirmava, nos idos de 1970, que a
cultura material “(...) apresenta o interesse de reintroduzir o homem na história, por
intermédio da vivência material” (PESEZ, 2001, p. 210). Ainda segundo o autor, não há uma
definição nominal que dê conta da significação da expressão, “(...) os debates que se
efetuaram [...] em torno da cultura material decorrem de um esforço de definição, mas vê-se
que, no fim eles levam sobretudo a circunscrever o campo da pesquisa e a precisar o projeto
proposto ao estudo da vida material” (PESEZ, 2001, p. 181).
Inserida nos estudos da história nova, a cultura material oferece uma oportunidade de
introduzir as diversas práticas sociais na historiografia, partindo da materialidade com
característica predominantemente de produzir essas práticas.
Com relação à cultura material escolar, esta trata de assuntos mais específicos, isto é,
assuntos do meio escolar. Desse modo, “no âmbito da cultura escolar circulam ações tanto
dentro da escola quanto no território de irradiação e de ressonância do que se passa na escola,
mas que têm nessa, um ponto forte de influência” (ABREU JR., 2012, p. 170). O jornal não é
especificamente um objeto do meio escolar, porém pode nos revelar muito sobre o que se
passava com relação à escolarização, bem como seu intuito de, assim como a escola, poder
educar.

Nesse sentido, o jornal, como qualquer dispositivo da época, apreciado com cuidado,
com um olhar sensível de investigador, pode revelar muitas informações, vestígios e indícios
sobre o que se passava no período de sua publicação. Assim, o periódico investigado nesta
pesquisa, o Gazeta de Minas, pode ser considerado um documento que permite a análise de
conteúdo educacional para além das práticas escolares: discursos referentes à educação,
moralização, normas de comportamento e hábitos de higiene que estavam presentes no jornal,
principalmente na publicação do Codigo de Posturas Municipaes em 1937.
Para realizar tal análise, utilizei como base o marco metodológico do paradigma
indiciário de Carlo Ginzburg empregado também por Abreu Jr. (2005). De acordo com o
historiador italiano, esta proposta de investigação dentro da história se distingue pela
proposição de olhar prioritariamente para o universo micro. Nesse sentido, o trabalho do
historiador se assemelha com o trabalho do detetive, ambos devem estar sempre atentos, em
busca de pistas, sinais, indícios. Desse modo,
... é preciso penetrar nas brechas, tomar partido da existência de falhas para chegar
ao ponto mínimo do detalhe, mesmo que aparentemente desvinculado de um sentido
para a compreensão da realidade, que só será entendida quando experimentada nessa
dimensão (ABREU JR., 2005, p. 149).

Assim, com um olhar atencioso e investigativo sobre o jornal Gazeta de Minas e sobre
as demais fontes anteriormente citadas, esta pesquisa buscou analisar tal material que se fez
presente no cotidiano da população oliveirense e demais cidades que tinham acesso ao
periódico. Conferindo importância ao material, o trabalho procurou apresentar informações
relativas às práticas educativas presentes no Gazeta de Minas.
A quantidade de fontes expostas a leituras e análises se encaixa em outro
procedimento metodológico apresentado por Abreu Jr. (2005). Trata-se de mais dois dos
quatro marcos metodológicos sugeridos para trabalhos em investigação em cultura material
escolar8. O segundo marco selecionado é a carta roubada. O conto de Edgar Alan Poe com o
mesmo título aborda a investigação de uma carta comprometedora que fora roubada dos
aposentos da rainha por um ministro, à vista dela. De todos os procedimentos investigativos
tomados pela polícia, nenhum deu certo para encontrar a carta. Na verdade, o documento
roubado estava na escrivaninha do ministro que ardilosamente pensou no artifício de esconder
8
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algo justamente onde ninguém iria se interessar em procurá-lo: ao alcance de quem olhasse
detidamente para seu local de trabalho. No contexto desta pesquisa, a carta roubada refere-se
a um procedimento de investigação que, aparentemente, é redundante, pois se volta para um
documento que está mesmo à vista de todos:
É fácil perder de vista o que está bem ao nosso alcance e procurar um horizonte
além deste, como se houvesse um outro caminho distante, cujo acesso é demorado e
difícil (…). Dessa forma, não só perdemos de vista o que está ao nosso alcance,
como superinterpretamos a realidade, no intuito de buscar uma verdade oculta que
precisa ser desvelada (ABREU JR., 2005, p. 152).

O terceiro marco metodológico se enquadra na proposição de estabelecer uma atitude
de estranhamento e completa os dois primeiros. As coisas corriqueiras e nossas bem
conhecidas práticas comumente caem numa rotina que banaliza o cotidiano, de tal maneira
que este parece ter como destino inelutável a repetição e a monotonia. A atitude de
estranhamento é sugerida por Carlo Ginzburg (2007), historiador italiano, a partir de sua
experiência como professor estrangeiro numa universidade americana: “suas experiências de
vida não soam familiares às pessoas dessa outra sociedade; o lidar com esse fato de ser
estrangeiro lhe traz a necessidade de um olhar diferenciado e até distanciado às coisas que lhe
são mais corriqueiras” (ABREU JR., 2005, p. 153).
Dessa forma, cumpre indagar: o jornal Gazeta de Minas não é uma carta roubada
posta à disposição de qualquer um, há algumas décadas, e que demanda uma atitude de
estranhamento? O que se pode trazer de relevante em uma investigação neste periódico? É
aqui que se fazem pertinentes as contribuições de Foucault: antes de mais nada,
problematizar:
Problematização não quer dizer representação de um objeto preexistente, nem
tampouco a criação pelo discurso de um objeto que não existe. É o conjunto das
práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma coisa entrar no jogo do
verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento (seja sob a forma
de reflexão moral, do conhecimento científico, da análise política, etc.)
(FOUCAULT, 2006, p. 242).

Em seguida, promover relações, posto que, para Foucault, na formulação do discurso,
as condições são numerosas e importantes, e o objeto do discurso
[...] existe sob as condições positivas de um feixe complexo de relações. Essas
relações são estabelecidas entre instituições, processos econômicos e sociais, formas
de comportamento, sistema de normas, técnicas, tipos de classificação, modos de
caracterização; e essas relações não estão presentes no objeto (FOUCAULT, 2009,
p. 50).

Para Foucault, as relações não são internas ao discurso, mas se estabelecem no
exterior, no limite do discurso e “determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar
para poder falar de tais ou tais objetos” (FOUCAULT, 2009, p. 51).
Há ainda que se mencionar que o contexto circundante desta investigação é o da
perspectiva da biopolítica e da polícia educativa. O sentido claro das publicações do jornal
apresentam a tentativa de educar a população, principalmente com relação ao Codigo de
Posturas Municipaes – alvo principal deste trabalho –, com a preocupação com as questões de
saúde, higiene, cidadania e controle da população. De acordo com Foucault (1999), “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” (p.
293).
Nesse sentido, o periódico analisado é visto como um material disposto a auxiliar a
educação da população, numa época em que a formação de um novo cidadão (educado,
civilizado e moralizado) se fazia urgente.
Dessa forma, o Gazeta de Minas se apresenta como rica possibilidade para análise de
conteúdo educacional que vai além das práticas escolares: as publicações em certa medida
instrutivas, o fazer circular opiniões e saberes, bem como estabelecer padrões de conduta, de
comportamento e de civilidade, fazem do periódico importante instrumento educativo, além
do cumprimento de seu papel de imprensa, que é informar. Pode-se considerar também a sua
busca de organizar e civilizar a nação com base nas ideias difundidas à época nos grandes
centros urbanos e vindas do exterior.

1.1 AS RELAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E EDUCATIVAS NO BRASIL NAS
DÉCADAS DE 1920 E 1930

Buscar compreender como os processos educativos veiculados por meio de um
periódico de relevante circulação e procurar apresentar os conceitos e ideias difundidos para
auxiliar a educação e moralização da população podem ser subsídios para apontar detalhes da

sociedade brasileira que colaboram para o entendimento da dinâmica social no que se refere à
composição da educação em nosso país.
Nesse sentido, é necessário, antes de focalizar o jornal, entender as relações sociais,
políticas e educativas no Brasil nos anos 1920 e 1930. No caso deste trabalho, é importante
perceber como o processo educativo se delineava no período bem como analisar os conceitos
difundidos e valorizados à época em que a educação era vista como a melhor alternativa para
auxiliar o desenvolvimento do país.
As reformas educacionais tornaram-se uma marca nos anos 1920 em vários estados da
Federação e no Distrito Federal. O que norteava esse movimento de renovação da educação
era a intenção de contribuir para o progresso da sociedade brasileira por intermédio da escola.
Isso significava colocar o Brasil em sintonia com os países considerados mais desenvolvidos
econômica e culturalmente. Dessa forma, pretendia-se configurar a educação conforme os
conceitos e práticas atestados pela ciência e difundidos, principalmente, pelos países
europeus. De acordo com Diana Gonçalves Vidal, era comum a utilização de obras
estrangeiras para respaldar a ação educativa no território nacional, “tanto a seleção de obras
traduzidas quanto a de trechos citados davam indícios para a percepção dos modos
particulares como o “escolanovismo” brasileiro9 apropriou-se da discussão internacional sobre
educação” (p. 513). E ainda:
Congressos, conferências e cruzadas constituíram-se em outras estratégias de
difusão do pensamento “escolanovista”, à medida que acolhiam professores de
diferentes níveis para debate de temas específicos, como higiene escolar, métodos de
projetos, museus escolares e muitos outros, e que atingiam pela sua divulgação na
mídia impressa e radiofônica parcelas da população de vários centros urbanos
(VIDAL, 2007, p. 513).

Em Minas Gerais, base deste trabalho, diversas ações foram tomadas para garantir o
almejado progresso. Entre elas estão duas reformas educacionais de grande relevância no
período. A reforma de 1925 e a reforma de 1927, inspiradas em ideais escolanovistas,
9
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“as mudanças operadas nas práticas e nos saberes escolares nos anos 20 e 30 ocorriam em função de um
conjunto de preocupações. Por um lado, os educadores renovados pretendiam acompanhar as discussões
teóricas e as inovações práticas realizadas na educação européia e norte-americana. Nesse sentido, não apenas
liam textos estrangeiros como empreendiam esforços para tornar a bibliografia internacional acessível ao
magistério público brasileiro, por meio da tradução e publicação no Brasil de várias obras” (VIDAL, 2007, p.
512-513). Para melhor compreensão do tema ver: MAGALDI e GONDRA (2003).

visavam à implantação de novos sistemas e métodos de ensino. A escola, nesse momento, era
vista como uma instituição de grande importância na educação e moralização dos indivíduos.
Conforme Magaldi e Gondra (2003),
Nos anos 1920 e 1930, a atribuição de um papel salvacionista à educação
considerava que a modernização do país – patrimonial, agrário, atrasado em termos
econômicos e tecnológicos – requeria a reconstrução educacional, fazendo-se da
escola o centro irradiador de uma mentalidade mais racional e, portanto, mais
adequada à vida moderna (p. 25).10

Para moldar a sociedade brasileira com o desejo de formar um novo cidadão, a
educação se mostrava como a peça mais importante no sentido de abrandar a imagem de uma
população que carecia ser educada e moralizada. Sobre este momento, Carvalho (2012)
afirma que havia, no contexto brasileiro da época, bem como no mineiro, “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
(CARVALHO, 2012, p. 30).

Eliane Vianey de Carvalho, em sua dissertação, investigou a presença do discurso
biopolítico na legislação mineira de 1927, discutindo como as propostas educativas voltadas
para a saúde do indivíduo e da população aparecem nesse texto legal. Segundo a autora, “a
educação do povo era apontada por muitos intelectuais da época como um dos maiores, se não
o maior problema nacional” (p. 167). Porém, as ações para minimizar esse “problema” não se
limitavam apenas à instrução escolarizada.
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 (CARVALHO, 2012, p. 167).
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Na verdade não se lê nos documentos da época referência ao termo “modernização”. E, mais que indicações
ou explicações sobre o que são modernidade e modernização, encontram-se indicações nos textos do período
sobre como proceder para se chegar à civilização.

Percebe-se que a educação, não apenas aquela relacionada à escola, mas nos diversos
espaços e suportes cotidianos, poderia ser uma forte aliada para colaborar com a tão almejada
civilização que se buscava no período. Naquele momento, a preocupação das autoridades era
que os indivíduos fossem educados e preparados para serem adultos fortes, saudáveis,
dispostos ao trabalho e, assim, contribuirem para a melhoria da nação e - numa expressão
corriqueira da época - no aprimoramento da raça. Assim, na década de 20 a educação
apresenta-se como possibilidade de produzir um novo cidadão brasileiro pela introjeção de
hábitos higiênicos. A renovação educacional necessária e almejada no País devia compor-se
sobre o trinômio saúde, moral e trabalho (CARVALHO, 1997, p. 285).
Pobres, mendigos e desocupados eram considerados um estorvo para que as
autoridades da época pudessem lidar com a população como fenômeno social e político, visto
que sua presença interferia na ordem social pretendida. Com a crescente urbanização, diversas
pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca de uma vida com menos
restrições. Porém, ao chegarem aos centros urbanos, se deparavam com diversas dificuldades,
entre elas a de conseguir um emprego. Dessa forma, muitos precisaram viver da caridade
alheia e foram qualificados como desocupados. Nesse período foi realizada a política do
“rumo ao campo” que, de acordo com Fernando de Azevedo (1937)11, constituía uma
tentativa de atrair novamente as pessoas para as zonas rurais, porém “essa política pseudorealista, irradiada ora das altas esferas do poder público, ora de setores educacionais, nunca
chegou a criar um 'clima de reflexão', capaz de despertar a consciência do problema e da
necessidade de resolvê-lo” (p. 47). Pelo que indica o autor, esta política não obteve sucesso.
Ainda de acordo com Azevedo (1937),
Todas as apologias da vida campestre ou, em geral, da natureza brasileira, “das suas
catadupas da vida, sons e coloridos”, não conseguiram jamais quebrar a força da
direção das massas rurais para a cidade, a que são atraidas pelas suas condições de
bem-estar e de conforto, nem desviar a atenção das populações urbanas que tem
acompanhado com cepticismo esses apelos sem repercussão (p. 48).

O que mais incomodava nesse movimento de saída do campo e povoamento das
cidades era o fato de que muitas dessas pessoas não encontravam emprego e viviam
11

O texto a que me refiro, “O problema da educação rural”, faz parte do livro “A educação e seus problemas”, de
Fernando de Azevedo. O texto em questão é o discurso proferido pelo autor em uma Conferência realizada no
Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1933. Tal Conferência aconteceu por iniciativa da Associação de
Professores Primários e da Liga de Professores e sob o patrocínio da Diretoria Geral de Instrução do Distrito
Federal.

precariamente. Fernando de Azevedo era a favor de ações políticas que mantivessem esses
indivíduos no campo. Segundo ele, essa tarefa cabia aos governos, que deveriam “fixar essas
populações no interior, já impedindo a corrente, que se estabeleceu, de êxodo para as cidades,
onde vem engrossar a legião de desocupados, já canalizando destas para o campo as correntes
de imigração” (p. 50).
Foucault nos ajuda a compreender melhor o incômodo que essa “legião de
desocupados” causava. Em seu livro Microfísica do poder (2009), o filósofo analisa o
nascimento da medicina social e explica sua hipótese de que com o capitalismo não se deu a
passagem de uma medicina coletiva para uma medicina individual, mas justamente o
contrário, a saber: “que o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do
século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força
de trabalho” (p. 80). Por isso era tão importante que todos os indivíduos trabalhassem,
tivessem uma ocupação e uma fonte de renda. Ainda de acordo com Foucault (2009),
O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela
consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo. Foi no biológico, no somático,
no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma
realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política (p. 80).

Nesse sentido, buscaram-se modos de adequar os “desocupados” na ordem do trabalho
para que, assim, contribuíssem com o desenvolvimento do País. É aí que podemos notar a
presença de variados dispositivos para educar a população para além da escola: jornais,
revistas, legislações, são alguns exemplos. Dessa forma, o conteúdo do jornal Gazeta de
Minas se apresenta como larga possibilidade de análise de conteúdo educativo para além das
práticas escolares, principalmente com relação à publicação do Codigo de Posturas
Municipaes, que evidencia a tentativa de educar o indivíduo e a população por meio de
normas de comportamento, para estabelecer padrões de conduta e de civilidade.
Em torno do eixo desta pesquisa se move a publicação do Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira em 1937 no jornal Gazeta de Minas. Contudo, para se entender o que
se passava à época, é necessário retroceder alguns anos. Como parâmetro, utilizei o governo
de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada (que corresponde ao período de 1926 a 1930), por se
tratar de um período de grande relevância na história da educação de Minas Gerais, marcado
pela influência de educadores e intelectuais e também pela reforma educacional ocorrida no
Estado em 1927, considerada a mais significativa. Segui até o ano da publicação do referido

código e justifico tal recorte pelo fato de ter sido esse um momento de grandes
movimentações políticas e educacionais.
É importante trazer algumas informações sobre esse presidente de Minas Gerais.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada nasceu na cidade mineira de Barbacena em 05 de
setembro de 1850. Sua família apresentava presença longínqua na política brasileira, sendo
seu tio-avô José Bonifácio de Andrada e Silva, o “Patriarca da Independência”. Antonio
Carlos, ao longo de sua vida, foi político, promotor, magistrado, advogado e professor.
Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1891. Iniciou a carreira política ainda
em fins do século XIX como vereador na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A partir de
então, assumiu diversos cargos políticos de grande importância. Foi Secretário de Finanças do
Governo, Secretário Interino do Interior, da Agricultura e de Obras Públicas bem como
Ministro da Fazenda; além disso, teve vários mandatos como vereador, prefeito, senador
estadual, deputado federal, presidente de Minas Gerais e constituinte (OLIVEIRA, 2011, p.
46).
Em 07 de setembro de 1926, Antonio Carlos tomou posse na presidência de Minas
Gerais; a partir de então, buscou se inteirar da situação educacional do estado. Escolheu para
Secretário dos Negócios do Interior Francisco Luís da Silva Campos. Este permaneceu no
cargo até 1930. Juntos, Antonio Carlos e Francisco Campos conduziram a reforma
educacional de 1927, que ficou conhecida como Reforma Francisco Campos. De acordo com
Souza (2001),
A Reforma de 1927, mais ampla que a de 1925, atingia também os professores já em
exercício. Foram feitos altos investimentos em sua implementação: a vinda de
professores estrangeiros; a intensa utilização da Revista do Ensino como divulgadora
dos princípios da Reforma; a criação de Cursos de Aperfeiçoamento para
professores, entre outras iniciativas (p. 16).

É claro que essa não foi a primeira nem a última reforma educacional do País, mas sua
importância na história educacional mineira é marcante. Como já foi dito anteriormente, todo
o País estava envolvido nesse contexto de mudança e renovação do ensino, pois a crença nos
poderes da escolarização se difundia amplamente. Durante os anos 1920 e 1930 foram
realizadas reformas nas legislações educacionais, inspiradas nos ideais da Escola Nova, em
diversos estados. Foram destaque os seguintes nomes: Lourenço Filho, no Ceará, e,
posteriormente, em São Paulo; Anísio Teixeira, na Bahia; Francisco Campos, em Minas

Gerais; Carneiro Leão, no Distrito Federal e em Pernambuco; Fernando de Azevedo e
Sampaio Dória, em São Paulo (FREITAS; BICCAS, 2009).
O livro Pela civilização mineira, volume I, publicado em 1930 pela Inspetoria Geral
da Instrução é uma compilação de discursos de Francisco Campos entre os anos de 1926 e
1930. A obra apresenta também alguns discursos do presidente Antonio Carlos, dois capítulos
do Regulamento do Ensino Primário e outros dois capítulos do Regulamento do Ensino
Normal. Tais discursos nos auxiliam na compreensão da Reforma de Ensino elaborada por
Campos e concretizada no governo de Antonio Carlos. O documento Exposição de Motivos
do Novo Regulamento do Ensino Primário de 14 de outubro de 1927 nos fornece indícios da
visão geral que Francisco Campos tinha da educação escolar:
Si a escola, porém, pela educação, adapta a creança á vida social, fazendo-a
assimilar a ordem intellectual e moral reinante, de que é um poderoso instrumento
de conservação, ella, por sua vez, como órgão de aspirações e de ideaes, reage sobre
a sociedade, a cujo serviço é destinada, introduzindo-lhe na circulação fermentos e
reactivos que lhe provocam alterações e transformações profundas, agindo, quer
immediatamente, por influencia directa, quer mediata e indirectamente, por
intermédio dos futuros cidadãos, cuja intelligencia e cujo caracter receberam a
marca da sua influencia, indelével por que impressa em metal ainda em via de
resfriamento e de condensação e, por conseguinte, plástico e ceroso (CAMPOS,
1930, p. 13-14).

Tais palavras sugerem que um dos papéis da escola é adaptar a criança à vida social,
de modo que ela possa assimilar a ordem intelectual e moral que está ao seu redor. Ele ainda
compara a escolarização da criança com o metal quente, pronto a adquirir formas por meio da
atuação do professor. A remodelação da escola era alvo central da Reforma de Francisco
Campos e, para auxiliar na implementação dessa reforma, Campos pretendia mobilizar os
professores, conclamando-os a realizar tal “obra de governo” (CARVALHO, 2007, p. 238).
Toda essa mobilização em prol da melhoria da educação escolar, de uma reforma no
ensino, renovação das concepções, métodos e modelos para a escola tinha suas bases nos
exemplos europeus, principalmente com a divulgação da Escola Nova. De acordo com Souza
(2001),
Nesse momento em que a educação ocupava o lugar primordial como redentora dos
problemas nacionais, a Escola Nova apresentava-se como capacitada para oferecer
uma educação que não se limitava à instrução, por estar baseada em conhecimentos
científicos, “neutros” e modernos. A escola em funcionamento era criticada por
recorrer a métodos considerados ultrapassados e por desconhecer as necessidades e

características da criança – recém descobertas pelas ciências, em especial, a
Psicologia (p. 33).

A respeito da grande importância dos professores e da influência da Psicologia nesta
nova concepção de educação, Souza (2008) afirma:
Para modernizarem suas práticas e renovarem a educação escolar, os professores
deveriam estudar principalmente as novas metodologias de ensino e a Psicologia. O
trabalho que não contemplasse os modernos conhecimentos psicológicos a respeito
da infância era tido como inadequado e incapaz de alcançar resultados satisfatórios.
A disciplina escolar, nessa perspectiva, estava diretamente relacionada à
competência do professor (p. 18).

Vale citar que, em outro trabalho, a pesquisa de Iniciação Científica intitulada As
concepções de psicologia pedagógica de Helena Antipoff para o estudo experimental da
criança: o inquérito realizado com alunas da Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte,
MG em 1929 (ABREU JUNIOR; OLÍVIA, 2013), analisamos parte da produção de Helena
Antipoff sobre as relações entre Psicologia e Pedagogia, visto que as duas áreas têm relações
muito próximas. Essa pesquisa possibilitou a compreensão de como a educação, a psicologia e
os testes de inteligência estavam fortemente ligados e voltados para o grande movimento de
atenção para os problemas educacionais que aconteciam no período. As segregações bem
como as práticas de medição e classificação das crianças eram as mais novas e avançadas
formas de se obter sucesso na educação. Assim, a Psicologia atuava na inserção de novos
procedimentos nos processos de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, os testes criados
e aplicados nos alunos, o que influenciou diretamente as práticas dos professores e a
organização do meio escolar.
Dessa forma, o ensino de Psicologia para as futuras professoras era uma necessidade
imprescindível, pois, segundo Souza (2008), havia a crença de que era importante reconhecer
as características de cada criança, para, assim, poder lhe proporcionar um tratamento
individualizado, conforme suas necessidades.
Conhecer para controlar, um dos dispositivos disciplinares. A Psicologia, a Biologia
e a Sociologia são ciências que, a partir desse momento, passavam a auxiliar o
professor a lidar com as diferenças de maneira útil, proveitosa, canalizando as
tendências pessoais sempre em direção a um melhor ordenamento social12 (SOUZA,
2008, p. 101).
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Melhor ordenamento social – deve-se entender este conceito de “melhor ordenamento” como uma
característica das preocupações biopolíticas de controle da população na época.

Acontecia então um movimento de atenção para os problemas educacionais e
entendia-se que era especialmente por meio da educação que se poderiam sanar os males da
população, pela atuação na ordem legal, e na produção de dispositivos escolares para cada
realidade específica, tal como se configuraram nas conhecidas Reformas de Ensino destacadas
pela historiografia da educação brasileira.

1.2 REFERENCIAIS TEÓRICOS

Para auxiliar a análise do conteúdo do jornal Gazeta de Minas, foram utilizadas as
contribuições teórico-metodológicas de Michel Foucault, principalmente no que se refere à
normalização dos sujeitos. Foram empregados os conceitos de biopolítica e polícia educativa
a fim de se entenderem as regras e normas de comportamento que direcionavam as ações da
população, assim como as noções de moralidade, comportamento, dispositivo e norma.
Ao ler (e estudar) Foucault, ao percorrer sua extensa e diversificada produção, ficamos
imersos em diversos conceitos e explicações. Percebemos como tais conceitos se completam e
se aperfeiçoam em seus escritos, mesmo que o filósofo não os tenha escrito clara ou
diretamente.
Le Goff (1990) considera que Foucault ocupa um lugar de destaque na história, já que
foi um dos maiores historiadores novos: “Historiador da loucura, da clínica, do mundo do
cárcere, da sexualidade, introduziu alguns dos novos objetos ‘provocadores’ da história e pôs
em evidência uma das grandes viragens da história ocidental” (p. 103).
E, embora não tenha dedicado seu estudo especificamente à educação, as obras de
Foucault oferecem variados suportes para as pesquisas educacionais. De acordo com
Guimarães (2011),
Em 1970, em países europeus como a França, Espanha e Inglaterra, começaram os
primeiros estudos na educação sob uma perspectiva foucaultiana. No Brasil, foi na
década seguinte que, sob a inspiração de Vigiar e Punir, a pesquisa educacional
começou a sentir os primeiros impactos da produção de Foucault. No início, tratavase de pesquisas relacionadas, sobretudo, à questão do disciplinamento, buscando
constatar, nas escolas brasileiras, as teses levantadas pelo filósofo francês sobre essa

instituição moderna. Já na década de 1990 houve um novo impacto, mais
significativo. Trata-se da produção do “Grupo de Porto-Alegre”, que, em torno de
Tomaz Tadeu da Silva e Alfredo Veiga-Neto buscou os diversos caminhos possíveis
dos estudos foucaultianos em educação. Desde então a produção nacional vem
crescendo (p. 36).

Assim, conferindo importância à produção de Michel Foucault para os estudos do
campo educacional, esta dissertação utiliza suas contribuições, principalmente aquelas que
ajudam a compreender as relações de poder, de controle do indivíduo e normas de
comportamento presentes nos discursos do jornal Gazeta de Minas, pois, com relação ao
objetivo desta pesquisa, os aportes de Foucault são pertinentes no que toca ao entendimento
de tais questões.
O conceito biopolítica começa a aparecer nos textos escritos e nos cursos
pronunciados por Foucault na primeira metade da década de 1970. O vocábulo parece ter sido
pronunciado pela primeira vez numa palestra feita no Rio de Janeiro em outubro de 1974,
quando Foucault fazia suas elaborações sobre a medicina social. Em 1976, no curso Em
defesa da sociedade, na aula de 17 de março, o termo começa a ser ainda mais explorado
como conceito:
Eu creio que há certo número de coisas que são importantes. A primeira seria esta: o
aparecimento de um elemento – eu ia dizer de uma personagem – novo, que no
fundo nem a teoria do direito nem a prática disciplinar conhecem. A teoria do direto,
no fundo, só conhecia o indivíduo e a sociedade: o indivíduo contratante e o corpo
social que fora constituído pelo contrato voluntário ou implícito dos indivíduos. As
disciplinas lidavam praticamente com o indivíduo e com seu corpo. Não é
exatamente com a sociedade que se lida nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim,
com o corpo social tal como o definem os juristas); não é tampouco com o
indivíduo-corpo. É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se
não infinito pelo menos necessariamente numerável. É a noção de “população”. 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, acho que aparece nesse momento (FOUCAULT, 2005, p. 292293, grifo meu).

Vale ressaltar que, nesse período, a discussão de Foucault se dá em torno do poder,
poder sobre a vida. No mesmo ano, em dezembro de 1976, é publicado o primeiro volume de
História da Sexualidade, no qual o filósofo retoma o tema nos mesmos termos: “Esse poder
sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas formas principais; que não são
antitéticas e constituem, ao contrário, dois pólos de desenvolvimento interligados por todo um
feixe intermediário de relações” (p. 131). Foucault separa, a título de explicação e não com a
intenção de afastamento, o corpo como máquina e o corpo como espécie:

Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como
máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas
forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em
sistemas de controles eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por
procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo
humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do
século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do
ser vivo e como suporte dos procedimentos biológicos: a proliferação, os
nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade,
com todas as condições da vida que podem fazê-los variar; tais procedimentos são
assumidos mediante toda uma série de intervenções e contrôles reguladores: uma
bio-política da população. As disciplinas do corpo e as regulações da população
constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder
sobre a vida (FOUCAULT, 1999, p. 131, grifos do autor).

Ainda na História da Sexualidade:
Se pudéssemos chamar “bio-história” as pressões por meio das quais os movimentos
da vida e os processos da história interferem entre si, deveríamos falar de “biopolítica” para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no
domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação
da vida humana; não é que a vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas
que a dominem e gerem; ela lhes escapa continuamente (p. 134).

Esse período, década de 1970, é marcado pela grande disseminação do livro Vigiar e
Punir (1999), em que, entre outros temas importantes, destaca-se a mudança do poder
soberano para outras formas de exercício de punição, de controle, que agora visam à correção
e a produção de corpos dóceis em diferentes esferas institucionais (nas prisões, nos quartéis,
nas escolas): “um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser
transformado e aperfeiçoado” (p. 118).
Nos anos seguintes, Foucault envereda para o trabalho com a ética, os cuidados de si e
dos outros, as tecnologias de si, a sexualidade, a verdade, preocupações que estarão presentes
em seus últimos cursos no Collège de France. Porém, o filósofo não abandona sua reflexão
sobre a biopolítica. Em A tecnologia política dos indivíduos (2006), que vem a público em
1988, Foucault diz que o Estado “exerce seu poder sobre os seres vivos como seres viventes, e
sua política é, em consequência, necessariamente uma biopolítica” (p. 316).
Sobre o cuidado do Estado com a vida do indivíduo, Foucault, neste mesmo texto,
analisando a obra do alemão J. P. Frank de 1779, conclui que fora nessa época que esse
cuidado tornou-se um dever. Para o filósofo, a obra de Frank “é o primeiro grande programa
sistemático de saúde pública para o Estado moderno” (p. 303). Ainda de acordo com
Foucault, Frank “indica, com riqueza de detalhes, o que uma administração deve fazer para

garantir o abastecimento geral, uma moradia decente, a saúde pública, sem esquecer as
instituições médicas necessárias à boa saúde da população, em suma, para proteger a vida dos
indivíduos” (p. 303).
Foucault cita que o livro La monarchie aristo-démocratique (1611) de Louis Turquet
de Mayerne dá um bom exemplo da opinião que circulava na época, início do século XVII,
em face da técnica utópica ou universal de governo. Foucault diz que, neste livro, Turquet
propõe a “especialização do poder executivo e dos poderes de polícia, cuja tarefa era velar
pelo respeito cívico e pela moral pública” (p. 310).
Turquet sugeria a criação, em cada província, de quatro conselhos de polícia
encarregados da manutenção da ordem pública. Dois cuidariam das pessoas; os dois
outros, dos bens. O primeiro conselho deveria cuidar dos aspectos positivos, ativos e
produtivos da vida. Em outras palavras, ele se ocuparia da educação, determinaria
com grande precisão os interesses e aptidões de cada um. Testaria a aptidão das
crianças desde o começo das suas vidas: toda pessoa com mais de 25 anos deveria
ser inscrita em um registro no qual se indicariam suas aptidões e sua ocupação, os
demais sendo considerados como a escória da sociedade.
O segundo conselho devia se ocupar dos aspectos negativos da vida: dos pobres,
viúvos, órfãos, anciãos, que tinham necessidade de ajuda; ele também devia
regulamentar o caso de pessoas destinadas a um trabalho, mas que podiam se
mostrar recalcitrantes, daquelas cujas atividades exigiam uma ajuda pecuniária, e ele
devia administrar um escritório de doações e de empréstimos financeiros aos
indigentes. Devia também cuidar da saúde pública – doenças, epidemias – e dos
acidentes, tais como incêndios e inundações, e organizar uma espécie de seguro
destinado às pessoas que precisavam ser protegidas de tais acidentes (FOUCAULT,
2006, p. 310).

Sobre o terceiro conselho, Foucault explica que este devia se especializar em
mercadorias e produtos manufaturados. “Devia indicar o que era preciso produzir e como
fazê-lo, assim como controlar o mercado e o comércio – o que era uma função muito
tradicional da polícia” (p. 310). Já o quarto conselho deveria cuidar do “território e do espaço,
dos bens privados e das heranças, das doações e vendas, sem esquecer dos direitos senhoriais,
das estradas, dos rios, dos edifícios públicos etc.” (p. 310). Foucault ainda indaga sobre os
escritos de Turquet:
O que esse texto demonstra? Demonstra primeiramente que a “polícia” aparece
como uma administração que dirige o Estado concomitantemente com a justiça, o
exército e as finanças. No entanto, ela na verdade engloba todas essas outras
administrações e, como explica Turquet, estende suas atividades a todas as
situações, a tudo aquilo que os homens fazem ou empreendem. Seu âmbito engloba
a justiça, as finanças e o exército (FOUCAULT, 2006, p. 311).

Desse modo, nessa época, tal “polícia” se preocupava com o modo de vida do homem.
Para Foucault, “é de um homem vivo, ativo e produtivo que a polícia cuida” (p. 311). O
filósofo ainda faz menção à mudança histórica das relações entre poder e indivíduo:
De modo geral, eu diria que o poder feudal era constituído pelas relações entre
sujeitos jurídicos, uma vez que eles estavam presos a relações jurídicas pelo fato de
seu nascimento, de sua classe ou de seu engajamento pessoal, ao passo que, com
esse novo Estado de polícia, o governo passa a se ocupar dos indivíduos em função
de seu status jurídico, certamente, mas também como homens, seres que vivem,
trabalham e comerciam (FOUCAULT, 2006, p. 312-313).

Foucault, dando continuidade à conferência, cita um compêndio francês do início do
século XVIII, de autoria de N. de Lamare, que apresenta as grandes regulamentações de
polícia do reino francês. De acordo com Foucault, “trata-se de um tipo de manual ou de
enciclopédia sistemática para uso dos comissários de Estado” (p. 312). Tal compêndio trata,
entre outros assuntos, da moralidade, da saúde, da segurança pública, da religião e dos pobres.
Analisando o texto de De Lamare, Foucault elucida:
Em suma, a vida é o objeto da polícia. O indispensável, o útil e o supérfluo: estes
são os três tipos de coisas das quais necessitamos, ou que podemos utilizar em nossa
vida. Que os homens sobrevivam, vivam, façam mais do que simplesmente
sobreviver ou viver: esta é exatamente a missão da polícia (FOUCAULT, 2006, p.
313).

Por fim, Foucault comenta o fato de que a “polícia” se tornou uma disciplina, “ela era
ensinada com o nome de Polizeiwissenschaft nas diversas universidades alemãs, em particular
em Göttingen” (p. 314). Segundo o filósofo, o documento mais importante a respeito do
ensino da polícia é uma espécie de manual de Polizeiwissenschaft, denominado Éléments de
police de Justi. Nesta obra dirigida aos estudantes, de acordo com Foucault, a missão da
polícia é semelhante como a definida por De Lamare: “velar pelos indivíduos vivendo em
sociedade”. Porém, Foucault considera a obra de Justi uma demonstração mais detalhada da
evolução do problema da polícia do que o compendium de De Lamare. Um dos motivos seria
que Justi estabelece a distinção entre o que ele chama de polícia (die Polizeí) e o que nomeia a
política (die Politik):
Die Politik é fundamentalmente, para ele [Justi], a tarefa negativa do Estado. Para o
Estado, ela consiste na luta contra os seus inimigos internos e externos, usando a lei
contra os primeiros e o exército contra os segundos. A Polizei, em contrapartida, tem
uma missão positiva, e seus instrumentos não são mais as armas, mas sim as leis, a
defesa ou a interdição. A finalidade da polícia é fazer aumentar permanentemente a
produção de alguma coisa nova, considerada como podendo consolidar a vida cívica
e o poderio do Estado. A polícia governa não pela lei, mas intervindo de modo

específico, permanente e positivo na conduta dos indivíduos (FOUCAULT, 2006, p.
315, grifos meus).

Foucault ainda reflete sobre o fato de que, apesar da distinção semântica entre a Politik
e a Polizei tenham desaparecido do discurso e do vocábulo políticos, “o problema da
intervenção permanente do Estado na vida social, mesmo sem a forma da lei, é característico
de nossa política moderna e da problemática política” (p. 315).
O filósofo também chama a atenção para o vocábulo população, utilizado por Justi, em
que, para ele, “a população e o meio mantêm permanentemente uma relação recíproca e viva,
e cabe ao Estado administrar essas relações recíprocas e vivas entre esses dois tipos de seres
vivos” (p. 316). Dessa forma, segundo Foucault (2006),
Podemos dizer que, desde então, no fim do século XVIII a população se torna o
verdadeiro objeto da polícia; ou, em outras palavras, o Estado deve antes de tudo
cuidar dos homens como população. [...] Sendo a população apenas aquilo de que o
Estado cuida, visando, é claro, ao seu próprio benefício, o Estado pode, ao seu belprazer, massacrá-la. A tanatopolítica é, portanto, o avesso da biopolítica (p. 316).

Foucault considera que, “do final do século XVI ao do século XVII, podemos pelo
menos conjecturar o desenvolvimento de uma racionalidade política ligada a uma tecnologia
política” (p. 316). Para ele,
Da ideia de que o Estado possui sua natureza e sua finalidade próprias à idéia do
homem concebido como indivíduo vivo ou elemento de uma população em relação
com um meio, podemos acompanhar a intervenção crescente do Estado na vida dos
indivíduos, a importância crescente dos problemas da vida para o poder político e o
desenvolvimento de campos possíveis para as ciências sociais e humanas, uma vez
que elas consideram esses problemas do comportamento individual no interior da
população e as relações entre uma população viva e seu meio (p. 316).

A partir destas considerações a respeito das reflexões de Foucault, é possível fazer
uma relação entre seus conceitos de biopolítica e polícia – no caso desta dissertação utilizo
polícia educativa – com o conteúdo do jornal Gazeta de Minas, principalmente no que se
refere à publicação do Codigo de Posturas Municipaes.
Quando o filósofo considera a biopolítica como uma tecnologia de poder que se dirige
à multiplicidade dos homens, se dirige ao homem ser vivo, ao homem espécie. E, de acordo
com Revel, a biopolítica se ocupa “da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, de
sexualidade, da natalidade, etc.”, analisando as publicações do Gazeta de Minas, podemos
notar tais preocupações com o homem, sua saúde, sua alimentação, sua higiene.

Com relação ao código de posturas, as propostas contidas nele tinham como objetivo a
modificação do modo de vida da população, o que corresponderia a moldá-la de acordo com
os princípios higiênicos e morais tomados, nesses discursos, como fundamentais para a vida
na cidade. Neste caso pode-se até pensar que esse código está mais de acordo com o
entendimento do que é essa polícia educativa já que é a vida do homem produtivo que se
procura governar interferindo na conduta do indivíduo. A saúde e a higiene eram grandes
preocupações no período estudado, primeira metade do século XX. De acordo com Carvalho
(2012),
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 (p. 14).

No curso Em defesa da sociedade, aula de 17 de março de 1976, Foucault fala sobre a
preocupação com a doença, a doença como fenômeno de população, “como a morte
permanente, que se introduz sorrateiramente na vida, a corrói perpetuamente, a diminui e a
enfraquece” (p. 291). Ainda de acordo com o filósofo,
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 de medicalização da população
(FOUCAULT, 2005, p. 291, grifo meu).

Em publicação do Gazeta de Minas de 20 de fevereiro de 1927, pode-se perceber essa
preocupação que Foucault diz a respeito da higiene. Tal publicação é referente à Copia do
Relatorio Annual do Serviço Permanente de Hygiene Municipal de Oliveira Apresentado ao
Exmo. Senhor Director de Hygiene do Estado de Minas Geraes, em 1926, escrito por
Domingos Ribeiro, chefe do serviço na cidade de Oliveira.

[...]Propaganda e educação sanitárias
Sem duvida, deve ser a maior preocupação dos Postos Permanentes o serviço de
educação e propagandas sanitarias, este tem sido o nosso maior objetivo e por todos
os meios nos esforçamos para colher os melhores resultados, tendo sempre em vista
o aphorismo de Chapin: education is better than legislation13. – A experiencia tem
13

Isto é: educar é melhor do que fazer leis.

nos ensinado que o analfabetismo é o maior entrave e a mais seria difficuldade a se
vencer para boa acceitação dos principios e doutrinas sanitarias.
Um povo constituído na sua immensa maioria de analfabetos, ignorante de todos os
principios de conforto, difficilmente acceitará os ensinamentos e mesmo os mais
rudimentares principios da hygiene.
O fazendeiro que não tem uma banheira – não abrirá uma fóssa si quer para os seus
colonos.
É difficil transformar-se o habito amadurecido dos indivíduos.
As difficuldades não devem esmorecer, é preciso contornal-as, ora estabelecendo um
serviço de hygiene bem organisado junto aos escolares, ora instituindo uma
campanha intensiva contra as molestias transmissiveis educando os portadores de
germens, já immunisando a população.
Educando o escolar nos habitos de hygiene preparamos uma nova mentalidade para
o futuro. Nesta tecla martelamos durante o anno organisando pelotões de saúde,
demonstrando o valioso concurso que nos podem fornecer as professoras que
dedicadamente secundaram o nosso esforço. [...]
Fizemos comparecer ao Posto as “curiosas” mais conhecidas na cidade e
procuramos educal-as, ensinando-lhes a pratica da assepsia do parto, cuidados ao
recenascido, a creideisação, os cuidados pré-nataes etc., com resultados bem
satisfatórios (GAZETA DE MINAS, 20/02/1927, p. 03).

Tal publicação, além de trazer a questão da preocupação com a higiene, também nos
fornece indícios de que a educação escolar, a alfabetização deveria caminhar junto com os
princípios higiênicos, pois “um povo constituído na sua immensa maioria de analfabetos,
ignorante de todos os principios de conforto, difficilmente acceitará os ensinamentos e mesmo
os mais rudimentares principios da hygiene”. Dessa forma, era necessário agir desde a
infância, uma vez que “educando o escolar nos habitos de hygiene preparamos uma nova
mentalidade para o futuro”. As pessoas deveriam ser alfabetizadas para compreenderem os
conselhos de higiene.
Vale ressaltar que as propagandas de medicamentos ocupavam grande parte das
páginas do Gazeta de Minas. No período estudado, em praticamente toda publicação, havia
uma página do periódico dedicada apenas a anúncios, sendo a maioria deles de medicamentos,
alguns ainda continham depoimentos daquelas pessoas que fizeram uso de determinado
remédio e relatam como ele é eficaz. Nas demais páginas, onde havia notícias, também
apareciam algumas propagandas. Nesse sentido, as propagandas de medicamentos, “além de
seu viés comercial, manifestavam um ideário educativo de modo a preparar, informar e
transmitir conhecimentos, de maneira clara e direta, cumprindo um dos princípios básicos da
imprensa: ser formadora de opinião pública” (PAIVA, 2014, p. 102).
O cuidado com a saúde era uma constante nas páginas do jornal Gazeta de Minas. Nas
propagandas de medicamentos havia várias recomendações de como aquela pessoa “não

saudável” deveria se cuidar, e havia também a valorização do corpo robusto, saudável. A
credibilidade do saber médico acompanhado de declarações de indivíduos que usaram
determinado medicamento e melhoraram a saúde, a disposição e, consequentemente, a vida,
colocavam em circulação os “discursos de verdade”, capazes de comprovar curas e garantir o
bem-estar físico.
Na propaganda do medicamento Neo-Necatorina vê-se a preocupação em informar a
população de que “Preguiça é Doença!” (figura 01). Num período em que havia a valorização
do trabalho e a busca do “progresso”, todos deveriam ter disposição e se adequar na ordem do
trabalho. E, nesse sentido, a propaganda do medicamento Cafiaspirina – “A caminho do
trabalho” (figura 02) – promete acabar com “qualquer dôr de cabeça, de dentes, de ouvidos”,
pois “uma simples dôr de cabeça rouba ao trabalhador a efficiencia do seu esforço”.

Figura 01:“Preguiça é
Doença”– propaganda.
Fonte: Gazeta de Minas
(22/05/1932, p. 04).

Figura 02: “A caminho do trabalho” – propaganda.
Fonte: Gazeta de Minas (05/06/1932, p. 03).

Verifica-se nessas propagandas14 como a medicina, aliada com a indústria
farmacêutica, procurou educar a população no sentido de incutir-lhe um pensamento
relacionado à importância da saúde e da higiene e suas relações com o trabalho.
O Governo de Antonio Carlos, presidente do Estado de Minas Gerais (1926 a 1930),
teve como uma das preocupações a saúde pública, preocupação esta que se estendeu pelos
anos posteriores a seu mandato, “assim, o cuidar, o tratar e o controlar se destinaram a
14

Importante destacar que o jornal pesquisado, em 1932, era impresso com as seguintes dimensões: 51,5cm x
34,5cm. A primeira propaganda citada aqui, “Preguiça é doença”, ocupava um espaço de 14,2cm x 4,7cm. Já a
segunda propaganda, “A caminho do trabalho” ocupava o espaço de 21,3cm x 10,9cm.

propagar nos jornais os procedimentos de conduta da população nas cidades e nas áreas rurais,
visando um modo de vida pautado no progresso da nação” (PAIVA, 2014, p. 99).
Ainda sobre a medicina e sua “autorizada” influência na vida da população, Foucault
(2005) explica que esse conjunto composto por medicina e higiene vai ser no século XIX um
elemento de considerável importância “dado o vínculo que estabelece entre as influências
científicas sobre os processos biológicos e orgânicos (isto é, sobre a população e sobre o
corpo) e, ao mesmo tempo, na medida em que a medicina vai ser uma técnica política de
intervenção, com efeitos de poder próprios” (p. 301-302). Assim, para Foucault, “a medicina
é um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o
organismo e sobre os processos biológicos e que vai, portanto, ter efeitos disciplinares e
efeitos regulamentadores” (p. 302). Neste sentido, Foucault (2005) ainda esclarece que
O elemento que vai circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se
aplicar, da mesma forma, ao corpo e à população, que permite a um só tempo
controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma
multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um e outro 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 (p. 302).

Dessa forma, relacionando as palavras de Foucault com o cerne desta dissertação,
creio que se pode dizer que o conteúdo do código de posturas, bem como a intenção de
publicá-lo num periódico de relevante circulação, demonstram a aplicação da norma, ou seja,
disciplinar o corpo de cada indivíduo, bem como regulamentar a conduta da população
oliveirense.
A obra de Norbert Elias também se faz pertinente para este trabalho, principalmente no
que se refere à civilização e moralidade. Em O Processo Civilizador15, que teve sua primeira
edição publicada na Suíça em 1939, Elias analisa os efeitos da formação do Estado Moderno
sobre os costumes e a moral dos indivíduos. O autor se baseia, principalmente, em manuais de
boas maneiras para tratar do tema civilização. Estes manuais visavam a adequar a educação de
jovens e crianças de acordo com os desejos da elite da época. De acordo com Oliveira e
Oliveira (2012),
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A obra é dividida em dois volumes: O Processo Civilizador: Uma História dos Costumes (Vol. I) e O Processo
Civilizador: Formação do Estado e Civilização (Vol. II). O volume I foi publicado em 1939 e não obteve
grande repercussão na época. Apenas em 1990 teve sua primeira edição em português.

Ao analisar as transformações nos costumes, Elias estuda diversas obras,
destacando-se as de Giovanni Della Casa e Erasmo de Rotterdam, escolhidas para
debater boas maneiras. Seu objetivo é tornar evidente que os princípios analisados,
são inclusões da estrutura mental e emocional da aristocracia que foram apropriados
pela burguesia, no fim da Idade Média, ou seja, são a propagação dos pensamentos,
sentimentos, costumes e hábitos da burguesia, que chegou ao poder e precisa ser
civilizada (p. 03).

Podemos inferir que, no caso do Codigo de Posturas de Oliveira, também havia o
desejo da elite em desenvolver hábitos e costumes mais adequados nos demais habitantes,
para que todos pudessem viver em sociedade de forma mais harmônica, segundo as
concepções vigentes à época. Para Oliveira e Oliveira (2012), as regras de comportamento
social estão diretamente relacionadas à história das boas maneiras.
Essa história refere-se não apenas a questão da etiqueta, mas também diz respeito à
moral, à ética, ao valor interno dos indivíduos e aos aspectos externos que se
revelam nas suas relações com os outros. Todas as sociedades, ao longo da história,
criaram normas e princípios com a finalidade de orientar as relações entre grupos e
pessoas. Apesar de nem sempre procederem do Estado, alguns desses princípios
impunham regras que se não fossem seguidas, implicariam em penalidades, que iam
da desaprovação à exclusão daqueles que não as respeitassem (p. 03).

Como exemplo disso, há a situação dos mendigos, citados no Codigo de Posturas de
Oliveira e na legislação de Minas Gerais. Esses deveriam se portar conforme estabelecido
nessas normas, do contrário, não poderiam pedir esmolas. Para reforçar essa determinação, o
código de posturas fora veiculado no jornal do município, bem como algumas orientações
para a população “ajudar” no funcionamento de tal determinação, como sugere a publicação
da seguinte nota na primeira página do jornal Gazeta de Minas do dia 20 de junho de 192616:
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Na imagem lê-se: “Aviso Importante: Em vista de certos abusos observados ultimamente, a Delegacia de
Policia avisa por nosso intermedio a toda a população da cidade que só devem receber esmolas os mendigos que
se apresentarem munidos das chapas fornecidas pela Delegacia, chapas estas de metal amarello, formato oval,
com os seguintes dizeres: Delegacia de Policia – Indigente – Oliveira – Minas.
Este serviço foi creado na cidade em beneficio da população: deve ser auxiliado por todos, pedindo o dr.
delegado de policia que lhe sejam communicados os nomes de todos os indivíduos que exploram a caridade
pública, sem se acharem devidamente habilitados, ou então apenas que se negue esmolas a indivíduos que se
apresentarem sem as chapas.
Assim todos cooperarão com a policia para a boa organisaçao de um serviço que visa exclusivamente prestar
beneficios ao publico” (GAZETA DE MINAS, 20/06/1926, p. 01).

Figura 03:
“Aviso importante”
Fonte: Gazeta de Minas
(05/06/1932, p. 03).

É importante ressaltar que esta publicação se dá anteriormente à publicação do código
de posturas. Dessa forma, pressupõe-se que a Delegacia de Policia estava cumprindo as
determinações do Decreto N. 1.435 – de 27 de Dezembro de 1900 que determina o
Regulamento dos Mendigos e propõe17:
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Em 1937, quando é publicado o Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira, o Art. 350 do Capítulo IV,
referente aos mendigos apresenta uma determinação semelhante ao Regulamento de 1900: “Nenhum individuo
poderá pedir esmolas na Cidade, sem estar inscripto como mendigo, no livro respectivo da Policia, ou da
Secretaria Municipal. Essa inscripção pode ser voluntária ou coercitiva, si a autoridade policial ou o Prefeito a
ordenar”.

Figura 04: “Decreto n. 1.435, de 27 de dezembro de 1900”. Fonte:
Cidade de Minas: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1900.

Nesse sentido, de acordo com Moreno e Vago (2011), havia a tentativa de um controle
direto sobre os protagonistas em circulação na cidade. “Nada, nem mesmo as diferenças
sociais, poderia ofuscar ideais de modernidade, devendo-se apagar cenas e personagens da
exclusão que se queria escondida” (p. 73). Os mendigos eram considerados um exemplo
desses personagens que se desejava esconder ou, pelo menos, controlar sua circulação.
Havia que regular os mendigos (Minas Gerais, 1900c), que eram “todo o individuo
que não puder ganhar a vida pelo trabalho, que não tiver meios de fortuna, nem
parentes nas condições de lhe prestar alimentos, nos termos da lei civil, e implorar
esmolas.” (Ibidem, art. 1). Médicos da Diretoria de Higiene da Prefeitura eram
responsáveis por identificar, inscrever e registrar os mendigos, que então receberiam
placas de identificação – que estes deveriam trazer ostentadas ao peito. Ficavam
reguladas as maneiras, os locais e os horários de pedir esmolas (MORENO e
VAGO, 2011, p. 73).

Assim, pode-se inferir que a vigilância e o controle exercidos sobre os mendigos era
uma forma que o governo da época – numa concepção bem próxima a ideia de polícia, tal
como abordada por Foucault – encontrou para “mascarar” essa realidade que supostamente
incomodava a população na visão de seus dirigentes políticos. Além disso, havia a
preocupação de não haver abusos de pessoas aptas ao trabalho viveram da mendicância. O
trabalho era considerado algo que contribuiria para o progresso do país. Era difundida a ideia

de que saúde, moral e trabalho compunham o trinômio sobre o qual deveria se assentar a
“educação do povo” (CARVALHO, 1997). De acordo com Magaldi e Gondra (2003),
No contexto das décadas de 1920 e 30 diferentes projetos intervencionistas da
sociedade foram concebidos e implementados, objetivando sanar os problemas e
instituir as bases para a construção de um novo país, de um novo homem, sendo
preciso para isto, regenerar o brasileiro, núcleo fundador da brasilidade, tornando-o
saudável, disciplinado, produtivo e educado (p. 32).

Desse modo, há no ambiente político e educacional brasileiros da época – assim como
no mineiro, objeto deste trabalho –, a produção de uma série de dispositivos e de práticas para
controlar e regulamentar a conduta da população. Entre esses dispositivos, destacam-se os
discursos difundidos por meio dos periódicos, onde temas variados são abordados de um
modo informal e buscam direcionar os hábitos da população.
De acordo com o código de posturas, as determinações para o comportamento dos
mendigos eram muitas e iam desde a proibição de “cantar, tocar e fazer alarido” até a decisão
de dias e locais pré-estabelecidos para cada indivíduo poder esmolar. A inscrição do mendigo
para lhe dar o direito de pedir esmolas consistia “no registro individual e numérico do nome,
idade, filiação, naturalidade, estado, residência e outros esclarecimentos para identidade do
mendigo” (Art. 351). A partir daí:

Figura 05: “Codigo de Posturas Municipaes – Art. 352”.
Fonte: Gazeta de Minas (19/09/1937, p. 05 - Suplemento).

As prescrições contidas no Codigo de Posturas Municipaes eram semelhantes ao
Regulamento dos Mendigos de 1900, porém tal regulamento apresentava um texto maior e
mais detalhado. Quando, no Art. 3º, o regulamento se refere à inscrição dos mendigos que
“pode ser voluntária, si o interessado a pedir, e coerciva, si a autoridade policial ou a
Prefeitura a ordenar [...]”, ele ainda especifica que, em ambos os casos, a inscrição só se
efetuará:

Figura 06: “Decreto n. 1.435, de 27 de dezembro de 1900”. Fonte:
Cidade de Minas: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1900.

Assim, podemos deduzir que esse “minucioso exame medico” compõe a relação da
polícia educativa com a medicina na medida em que tal exame é considerado adequado para
avaliar o indivíduo como capaz de se manter, ou não, pelo trabalho. Do mesmo modo, a
polícia busca investigar os familiares do sujeito e sua naturalidade, com objetivo de descobrir
se há alguém para sustentá-lo, ou então a possibilidade de “devolvê-lo” para sua cidade natal.
Nesse sentido, a polícia, ao lado da medicina, age com o intuito de manter o controle sobre o
indivíduo e regulamentar suas ações.
Corpo e Cidade: Sensibilidades, Memórias e Histórias, livro de Maria de Fátima
Guimarães, foi também uma obra que deu bastante suporte para esta dissertação. Publicado
em 2013, o livro aborda o cotidiano urbano da cidade de Bragança, interior de São Paulo, em
fins do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX. Na obra, a autora entrecruza
memórias e histórias locais, atentando para visões de civilização, privacidade e
individualismo. Por meio de fotografias, periódicos, processos, crimes, bem como de suas
próprias memórias e as de seus contemporâneos, Maria de Fátima proporciona ao leitor uma
compreensão do relevante processo de modernização daquela cidade paulista, que é sua
cidade natal.
A autora tem um olhar sensível aos sujeitos históricos focalizados, apresentando-os
como seres integrais, portadores de sensibilidades, racionalidades, corporeidade. Percebe que,
àquela época, muitas vezes as imagens dos corpos eram silenciadas, apagadas,
homogeneizadas em práticas discursivas aceitas pela contemporaneidade. A autora discorre
sobre o corpo que, na modernidade, “torna-se objeto do conhecimento científico de diferentes

instituições sociais, produtoras de discursos e práticas especializadas, que se revestem da
pressuposta competência daqueles que os enunciam (Chauí, 2006; Foucault, 1987)”
(GUIMARÃES, 2013, p. 21), discursos e práticas que, segundo ela, acabam gerando, em
algumas situações, ações e comportamentos que tendem a legitimar a violência, a
discriminação, a segregação e a exclusão de amplos segmentos sociais. Dessa forma, tem
como hipótese que esse mesmo corpo, em diferentes situações, ao mesmo tempo violou a
condição de vítima e de objeto do conhecimento científico reagindo, resistindo e negando esse
controle e aprisionamento dos seus desejos e pulsões que deram significados às experiências
vivenciadas por eles em determinada período.
Com relação à época abordada na obra, a autora salienta que o período foi marcado
pelo aumento populacional e a rápida urbanização do País, que tiveram relação direta com a
modernidade, já que propiciaram crescimento das cidades, a industrialização e a instituição do
trabalho assalariado. Tal período também “foi marcado pela imagem da multidão nas grandes
cidades e pelas epidemias que legitimavam a implementação de políticas sanitárias destinadas
a garantir o controle das doenças e dos corpos” (p. 23). Nesse sentido, tornava-se urgente a
necessidade de higienizar e controlar os corpos.
Ainda sobre as imagens do corpo, é importante um artigo que aparece em outra
publicação do jornal Gazeta de Minas. Trata-se do artigo intitulado A verdade sobre o Brasil,
publicado em 27 de junho de 1926 na primeira página do periódico. Tal artigo é escrito por
Mario Pinto Serva, advogado, publicista e jornalista e “collaborador dos principaes jornaes do
paiz”. O texto não foi escrito exclusivamente para o Gazeta de Minas; a descrição, logo
abaixo do título, e definição do autor explicam que “este artigo foi especialmente redigido
para os jornaes inscriptos no D.T.D18”. Mario escreve o referido artigo a fim de responder à
publicação do Nuevo Atlas Universal dedicado a La juventud americana, de autoria do Dr.
Gonzalez de La Rosa, que, de acordo com Mario, referindo-se ao Brasil, registra o seguinte:
“Brasil – População: 30 milhões – supõem-se que a população branca não passa de 4 milhões
(dos quaes quase 3 milhões extrangeiros) sendo o restante de mulatos, negros e índios”. Tal
livro é adotado nas escolas primárias da Argentina, e Mario demonstra repúdio às referências
que o autor faz ao nosso País. A resposta/artigo de Mario é extensa, e o que parece mais
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D.T.D.: não há referências, no jornal Gazeta de Minas, do significado da sigla. Pressupõe-se que “os jornaes
inscriptos no D.T.D” sejam jornais de relevante importância e circulação na época.

incomodá-lo é o fato de Gonzalez dizer que há tantos negros em nosso território. Para Mario:
“No Brasil daqui ha 50 annos não haverá mais pretos, a população será toda branca porque
vários factos, inclusive o caldeamento, alem da immigração intensa, terão homogeneisado
toda a nossa raça” (GAZETA DE MINAS, 27/06/1926, p. 01).
Nesse contexto, a necessidade de controlar, higienizar, homogeneizar e até
“branquear” os corpos fez-se presente. A imprensa possuía grande impacto como formadora
de opinião e foi peça importante, junto com a escola, para a difusão de tais ideias.
De acordo com Abreu Jr., Guimarães e Carvalho (2009), o higienismo surge na
Europa em meados do século XIX com a preocupação de produzir meios para sanear a
sociedade através da difusão do saber médico e jurídico. Essas ideias manifestaram-se no
Brasil em fins do século XIX e início do XX. Com o higienismo, “procuram-se usar os meios
(tecnologias positivas de poder) que vão divulgar esse saber para efetivamente realizar a ação
corretiva da educação na sociedade” (p. 06).
Nesse viés, a escola tem um papel fundamental para a efetivação desses ideais. De
acordo com Guimarães (2013), “a escola tornou-se um dos emblemas do avanço, do progresso
e da civilização, já que ela seria o espaço de práticas e de convívio sociais destinados às
iniciativas moralizantes e higiênicas, mediante a escolarização e o letramento crescentes da
população” (p. 33).
Na fonte analisada neste trabalho, o jornal Gazeta de Minas, em 07 de março de 1926,
publica a propaganda do Gymnasio S. Geraldo. A descrição do estabelecimento escolar
condiz com as preocupações de higiene e moral do momento:
O Gymnasio S. Geraldo proporciona a seus alumnos ao par de esmerada educação,
solida instrucção physica, intellectual e moral.
Installado em confortavel predio adaptado para esse fim obedecendo aos mais
severos principios da hygiene moderna, com vastos e arejados salões para
dormitorios, salas de aula, estudo, refeitorio e amplo parque arborisado para
recreios, offerece as maiores garantias de exito.
Baseada sobre o regimen familiar, a diciplina suave embora, é plenamente efficiente,
não tolerando em absoluto quaesquer actos ou attitudes, tendentes em afrouxar a boa
marcha do Gymnasio. As punições usadas são de ordem moral e exemplar, com a
energia exigida nos casos concretos (GAZETA DE MINAS, 07/03/1926, p. 03).

Na obra de Guimarães (2013), a autora versa sobre o contexto histórico, tanto mundial
quanto nacional, sobre relações capitalistas e a busca da civilidade. Nas primeiras décadas do

século XX, no Brasil, o desejo era “conduzir o país à modernidade, em contraposição ao
atraso e à miséria que se reconheciam no território nacional, diante do panorama mundial” (p.
62). Nesta análise, a autora percebe, com o apoio de contemporâneos do período, que uma das
alternativas para evitar que o País caminhasse para a barbárie, seria privilegiar a educação, a
saúde e a formação para o trabalho como condição primordial para o progresso e
desenvolvimento da Nação. No período, foram diversas as tentativas de controlar e de
governar o cidadão, planejadas pelo Estado e por diferentes instituições. O corpo do homem,
tanto urbano quanto rural deveria ser disciplinarizado. A higiene, a postura, os gestos, o grau
de escolaridade, a saúde, dentre outros, eram focos de controle.
As tentativas de controle do espaço e do corpo também são abordadas no livro de
Maria de Fátima Guimarães. Na época estudada, os hospitais e sanatórios eram meios de
isolamento daqueles indivíduos considerados prejudiciais para a população e para a cidade, já
que as doenças e o perigo das epidemias assustavam os contemporâneos do período. É
importante ressaltar que as duas primeiras décadas do século XX foram um período em que o
saneamento da cidade era a grande preocupação das autoridades.
Sobre esse saneamento das cidades que afligia as autoridades da época, o jornal
Gazeta de Minas, em 19 de setembro de 1926, publicou um texto sobre a visita que a equipe
do periódico fez ao Posto Permanente de Hygiene de Oliveira, e a entrevista realizada com o
Dr. Domingos Ribeiro, chefe do Posto, em que ele comenta sobre a fundação e os trabalhos
realizados no local. Sobre Ribeiro, a publicação diz o seguinte: “moço cheio de energia, de
dedicação para a sua profissão, elle vem se revelando um hygienista que não poupa esforços
para intensificar cada vez mais a acção efficaz do Posto que lhe foi confiado” (GAZETA DE
MINAS, 19/09/1926, p. 02).
Não nos podia o Doutor dizer algo da fundação deste Posto?
– Naturalmente. No entanto é necessário que lhe faça um apanhado sobre os serviços
da Hygiene no Estado, anteriores a vinda da Commissão Rockefeller.
Si Oliveira crescia e prosperava, notavel pelo seu clima, do qual dizia o Dr.
Aristides de Oliveira podia “ser considerado um dos melhores do Estado”, sentia-se,
nessa faina de trabalho, lamentavel esquecimento para o lado da hygiene e do
saneamento municipal.
[...]
A creação deste serviço de saneamento proveiu duma lei estadual que mandava criar
cinquenta Postos Permanentes Municipaes, em Oliveira, Barbacena, Ubá, Queluz e
Itajubá a titulo de experiência e que esses postos eram custeados pelo Estado,
Municipio e Comissão Rockefeller.

A actual organisação de saneamento em experiência nos Postos Permanentes, á
feição do que se faz na America, tem dado optimos resultados, pois o Posto não só
combate a epidemia como a previne com a educação sanitaria do povo.
Oliveira foi a primeira municipalidade a pleitear junto aos poderes do Estado a
installação de um Serviço Permanente de Hygiene, iniciativa feliz do Dr. Samuel
Libanio, Director de Hygiene do Estado.
[...]
O Posto desta cidade foi installado em 9 de Setembro de 1922 com a assistencia do
notavel scientista Dr. Carlos Chagas e Drs. Samuel Libanio, Borges da Costa, Dr.
Janey pela Commissão Rockefeller e muitas outras auctoridades estaduaes e
municipaes.
Resolveram os technicos, após a inauguração, que o serviço se iniciasse pela
campanha intensiva contra a helminthoses.
De Setembro a Dezembro de 1923 a acção do posto se fez sentir nos trabalhos de
combate aos vermes intestinaes dos quaes o mais dissiminado, que offerecia maior
campo de lucta era o ankilostomo.
Dez guardas do Posto percorreram todo o município e nessa afanosa tarefa levaram
18 mezes. Medicaram 18.865 pessoas sendo o indice de infestação...91%.
Em 1924 inaugurou o Posto o Dispensario anti-venereo e continuo num trabalho
crescente de propaganda educacional. Levantou o censo dos leprosos no Municipio e
combateu dois surtos endêmicos, sendo um de meningite em Carmo da Matta e
outro de variola nesta cidade. Preveniu as manifestações annuaes de febre thyphoide
e paratyphica. Creou este anno a assistencia medica-dentaria escolar da qual
fallaremos em occasião oportuna (GAZETA DE MINAS, 19/09/1926, p. 02).

A partir dessa publicação, podemos notar que, na cidade de Oliveira, assim como em
todo o País, a preocupação com o saneamento da urbe e a saúde da população eram uma
constante. O temor com relação aos surtos epidêmicos provocava ações das autoridades a fim
de educar os indivíduos, bem como de isolar os que poderiam estar acometidos de algum mal.
A esse respeito, Foucault (2009) explica que na França, em fins do século XVIII,
surge a medicina social. De acordo com ele, o desenvolvimento da urbanização e o aumento
da população nas cidades foram de encontro à falta de infraestrutura e saneamento básico, o
que provocou o que ele chama de “medo urbano”, o “medo da cidade, angústia diante da
cidade que vai se caracterizar por vários elementos: medo das oficinas e fábricas que estão se
construindo, do amontoado da população, das casas altas demais, da população numerosa
demais” (p. 87). E, além disso, medo “das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornaram
cada vez mais numerosos e invadem pouco a pouco as cidades; medo dos esgotos, das caves
sobre as quais são construídas as casas que estão sempre correndo o perigo de desmoronar”
(p. 87). A partir daí, desenvolve-se, “sobretudo na França”, a medicina urbana com seus
métodos de vigilância e hospitalização e que consistia em: “analisar os lugares de acúmulo e
amontoamento de tudo, que no espaço urbano, pode provocar doença, lugares de formação e
difusão de fenômenos epidêmicos ou endêmicos” (p. 89); controlar a circulação, mas não a
circulação “dos indivíduos, mas das coisas ou dos elementos, essencialmente a água e o ar”

(p. 90); e organizar os elementos da vida comum na cidade, ou seja, as fontes e os esgotos.
Para Foucault, “é nesta época que aparece o cemitério individualizado, isto é, o caixão
individual, as sepulturas reservadas para as famílias, onde se escreve o nome de cada um” (p.
89). Assim, “a individualização do cadáver, do caixão e do túmulo aparece no final do século
XVIII por razões não teológico-religiosas de respeito ao cadáver, mas político-sanitárias de
respeito aos vivos” (p. 89-90). E assim, surge a noção de salubridade. De acordo com
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, técnica de controle e
de modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de favorecer
ou, ao contrário, prejudicar a saúde (FOUCAULT, 2009, p. 93).

Com relação às sensibilidades relativas ao corpo, para Guimarães (2013), “muitas
dessas sensibilidades acabaram por endossar algumas iniciativas do poder público, destinadas
à produção do corpo saudável e escolarizado, em um contexto social no qual o trabalho
passou a ser dignificado como uma das virtudes humanas” (p. 137). A partir daí a autora
expõe o que era o corpo modelo da época: aquele civilizado, disciplinado, capaz de respeitar
as leis e viver bem em sociedade. Guimarães também apresenta ao leitor o contraponto desse
corpo modelo, “era o corpo daquele que não se moldou nem se mostrou dócil à racionalidade
instrumental” (p. 138), o desempregado, o mendigo, a prostituta, o vadio, o alcoólatra, o
doente, enfim, segundo a autora, todo aquele que desestabilizava o status quo e colocava em
dúvida a ordem social necessária à produção capitalista.
A publicação, no jornal Gazeta de Minas, em virtude do Dia do Trabalhador no ano de
1927, exemplifica essa preocupação e valorização do trabalho:
1º de maio
A data de hoje, feriado nacional, é de justas homenagens para todos nós que
vivemos no complexo das cogitações, cuidando do nosso labor proficuo e honrado,
do qual tiramos os proventos da subsistencia, cooperando para o engrandecimento e
progresso da patria.
Por toda a parte do mundo esse culto é afervorado e dignificante, confundindo se no
seu peito o capitalista e o operario, o artista e o scientista, todas as profissões
portanto, num só hymno, de alegria intensa que se apodera de todos os corações
(GAZETA DE MINAS, 01/05/1927, p. 01, grifo meu).

Nas primeiras décadas do século XX, de acordo com Guimarães (2013), era fácil se
deparar com sensibilidades plurais relativas ao corpo,“corpo, por vezes, violentado pela

miséria ou atormentado pelo preconceito ou pelo desejo de atender às convenções e padrões
sociais” (p. 183). A autora completa que a concepção de corpo valorizada e privilegiada nos
periódicos, era a do corpo saudável, escolarizado e formado para o trabalho. Dessa forma, os
periódicos eram dispositivos que difundiam ideias e preceitos, como podemos notar na citação
acima, referente ao Dia do Trabalhador.
As dissertações de Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira (2012) e Marina Guedes
Costa e Silva (2009) também contribuíram para a produção deste trabalho. Lucas Pereira
investigou o processo de constituição e promoção de uma “educação moral”, encabeçado por
uma polícia especializada, a polícia de costumes, que, de acordo com ele, propôs uma série de
intervenções na prática do meretrício, em Belo Horizonte, ao longo das décadas de 1920 e
1930. O autor tinha como objetivo compreender como a polícia participou da elaboração de
um projeto de modernidade, que procurava forjar novos sujeitos, apostando na difusão de um
“policiamento moral” capaz de transformar os comportamentos das meretrizes e permitir a
consolidação de Belo Horizonte como uma cidade “moderna”.
O trabalho de Marina Guedes Costa e Silva discute a existência da polícia de
costumes, em Belo Horizonte, e buscou compreender os mecanismos de controle e disciplina
sobre a população nos primeiros anos de 1900. Segundo ela, essa pesquisa possibilitou
perceber que a polícia fora um dos aparelhos de disciplina mobilizados pelo Estado na busca
por conformar comportamentos e sensibilidades demarcadas pelos valores morais
predominantes no período. De acordo com a autora,
Existia um discurso moral hegemônico que valorizava e colocava como corretos
determinadas maneiras de se comportar, agir e reagir aos estímulos da cidade (lugar
de encontros, das diferenças que, por isso, é capaz de produzir vivências múltiplas
ligadas aos divertimentos, aos desejos, aos prazeres). Esse discurso pretendia
conformar uma sensibilidade através da normatização, regulação e moralização dos
costumes. Para tanto, foi acionado um dispositivo disciplinar no qual a polícia se
conformou como uma das instituições mediadoras entre o discurso moral e a
população, pois normatizava, vigiava e regulava a circulação e o encontro de
pessoas e as vivências produzidas a partir deles, sobretudo, aquelas ligadas aos
divertimentos que quando assumiam os códigos de outra moral, a libertina, da
desordem, do prazer e do desejo, foram condenadas e criminalizadas (SILVA, 2009,
p. 112-113).

Ambos os autores utilizam como suporte de suas pesquisas a imprensa. Sobre a
importância dos periódicos no período, Pereira (2012) afirma:
Chamo a atenção, dessa maneira, para a importância do jornal na difusão e
consolidação de demandas sociais às autoridades policiais e políticas daquele

momento. Além disso, eles faziam circular notícias a respeito de fatos percebidos
como problemas por alguns grupos sociais, o que me leva, por um lado, a reafirmar,
em parte, as hipóteses apresentadas em trabalhos recentes sobre a história de Belo
Horizonte a respeito de uma intensa preocupação policial, nas primeiras décadas da
República, com os setores da população cujas ações geravam “medo” e desconforto,
como os vadios, os alcóolatras e as meretrizes. E, por outro lado, me permite
repensar a ênfase dada ao poder público e policial na formulação de prescrições para
o comportamento das meretrizes, reorientando o foco desse processo para uma
relação mais complexa, mantida entre demandas de diferentes grupos sociais e
autoridades políticas e policiais (p. 57-58).

Corroboro o pensamento de Pereira (2012) sobre a relevância dos jornais como fonte
para pesquisa. Penso que os periódicos apresentam potencial considerável para o estudo em
História da Educação. Assim:
A imprensa pode ser considerada como uma fonte privilegiada para se apreenderem
as práticas discursivas de uma época, bem como procurar entender as manifestações
e o processo de elaboração do pensamento coletivo de uma sociedade. Destacando
que para apreender essas manifestações, há que se trabalhar com a dispersão, com a
lacuna, com a incompletude, com a ausência (BOSCO, 2014, p. 11).

Tomar os impressos periódicos como fonte e objeto de estudo nem sempre foi uma
constante e, a princípio, a pesquisa se debruçava sobre os periódicos (jornais ou revistas)
pedagógicos. As páginas dos jornais foram, aos poucos, se tornando fonte de interesse para os
pesquisadores no momento em que houve a percepção de que naqueles impressos podiam-se
perceber questões relevantes de um determinado local, em uma determinada época. Questões
estas não somente relacionadas à economia e a política, mas também à educação.
O fato dos reformadores da educação na década de 1930 terem eleito a imprensa
periódica como instrumento para a ampla divulgação de suas ideias, como no
“Manifesto dos Pioneiros da Educação” em 1932, é modelar para a compreensão de
como a imprensa em geral pode se legitimar como fonte para pesquisas em História
da Educação (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2012, p. 265).

Ainda sobre Fernando de Azevedo, o Manifesto dos Pioneiros e a imprensa, Campos
(2012) esclarece:
A fim de se dirigir “ao povo e ao governo” em esfera pública de grande circulação,
os signatários do Manifesto, sob a batuta de Azevedo, recorreram inicialmente aos
jornais. Só posteriormente o texto adquiriu forma de livro, tamanho foi o
reconhecimento e o prestígio alcançados pelos impressos entre os setores ilustrados
da população brasileira desde o século XIX. É dessa tribuna utopicamente pública
que o povo19 foi convocado a aderir ao projeto escolanovista que se almejava
implementar. Dali saiu um plano que ganhou grande visibilidade e que deveria ser
executado pelo governo (CAMPOS, 2012, p. 4, grifo da autora).
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Povo – termo utilizado por Fernando de Azevedo.

Os jornais são meios de comunicação que têm como finalidade difundir informações
do cotidiano, apresentar acontecimentos. A imprensa exerce também uma ação educativa, no
sentido de determinar hábitos e costumes para influenciar seus leitores. Assim, os jornais
buscam exercer uma intervenção na vida da população de acordo com seus interesses, que
podem ser políticos, econômicos, sociais e culturais. Neste trabalho, o jornal é compreendido
para além de seu caráter informativo. Toma-se o impresso jornalístico como um dispositivo
educativo, capaz de instruir.
Manancial dos mais férteis para o conhecimento do passado, a imprensa possibilita
ao historiador acompanhar o percurso dos homens através dos tempos. O periódico,
antes considerado fonte suspeita e de pouca importância, já é reconhecido como
material de pesquisa valioso para o estudo de uma época. A imprensa registra,
comenta e participa da história [...] Compete ao historiador reconstruir lances e
peripécias dessa batalha cotidiana na qual envolvem múltiplas personagens
(CAPELATO, 1994, p. 13).

Mas há que se reconhecer que os periódicos também têm suas limitações e seus
interesses. Nesse sentido, é pertinente a fala de Capelato (1994):
O jornal não é um transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos e tampouco
uma fonte desprezível porque permeada de subjetividade. A imprensa constituiu um
instrumento de manipulação de interesses e intervenção na vida social. Partindo
desse pressuposto, o historiador procura estuda-lo como agente da história e captar o
movimento vivo das ideias e personagens que circulam pelas páginas dos jornais
(CAPELATO, 1994, p. 21).

Dessa forma, ciente da importância dos discursos veiculados pela imprensa, bem como
de sua possível imparcialidade, penso que os impressos periódicos, de algum modo, serviram
como um instrumento de defesa dos interesses dos agentes responsáveis por sua produção.
Nesse sentido, a análise do código de posturas veiculado pelo jornal Gazeta de Minas
revela-se importante para captar o modelo de cidadão que se buscava à época, além de
elucidar as opiniões e os discursos que conduziam o periódico.

1.3 OS CÓDIGOS DE POSTURAS COMO FONTE DE PESQUISA

Neste subcapítulo, pretendo discorrer sobre o que são os códigos de posturas e qual
sua finalidade. Abordar sobre os mendigos e o que eles representavam para as pessoas que

estavam ao seu redor. Pretendo também explanar sobre educação, higiene, saúde,
pobre/pobreza, e como esses temas/conceitos eram abordados no período estudado. Para
realizar tais análises, irei focalizar os assuntos da perspectiva: Oliveira, Minas Gerais, Brasil.
Os códigos de posturas são fontes riquíssimas que possibilitam a análise das
prescrições e normas de determinada localidade em determinado período, além de oferecerem
significativa visão sobre o que as autoridades julgam ser comportamentos adequados para a
cidade e a população em determinado momento. Também permitem visualizar o município
em suas práticas costumeiras, pois versam sobre temas públicos e privados como, por
exemplo, normas de comportamento, hábitos de higiene, moléstias epidêmicas e até higiene
domiciliar. De acordo com Carvalho (2005),
Constituem-se os Códigos de Posturas em instrumento jurídico-administrativo
utilizado para organizar o espaço urbano, portanto configurado como um mecanismo
a ser utilizado na tentativa de integrar os atores sociais a um projeto civilizador, cuja
consolidação passava pela disseminação da ideia da necessidade da constituição de
um espaço público organizado. Tais códigos difundiam também valores
disseminados como ideais no interior das camadas dominantes, uma vez que eram
produtos das ações políticas de homens pertencentes a essas mesmas camadas (p.
17).

Segundo Ricardo Schmachtenberg (2008), os Códigos de Posturas ou as Posturas
Municipais surgiram no século XIX, “originadas da necessidade de um novo delineamento
jurídico que reestruturasse as relações sociais, as relações de produção e a convivência nas
cidades” (p. 01). Para ele,
Os códigos de posturas assumem uma postura correlacional, uma postura preventiva
da ordem e da segurança pública, um conjunto de normas que estabeleciam regras de
comportamento e convívio de uma determinada comunidade e sociedade, portanto
assumem também uma esfera normativa (SCHMACHTENBERG, 2008, p. 01).

Aqui, vale destacar a exposição de Foucault (2009) sobre a medicina social. Falando
sobre a França do século XVIII, o filósofo explica que, com o crescimento da população
urbana, surgiu a necessidade “de constituir a cidade como unidade, de organizar o corpo
urbano de modo coerente, homogêneo, dependendo de um poder único e bem regulamentado”
(p. 86).
O desenvolvimento das cidades e o aumento da população, principalmente relacionado
à saída do campo e povoamento da urbe, “proporcionava condições favoráveis para o
desenvolvimento de um ambiente doentio e foi preciso regulamentá-la para curá-la destes

desvios” (SCHMACHTENBERG, 2008, p. 02). Ainda de acordo com Schmachtenberg
(2008),
Neste sentido, podemos considerar que os códigos de posturas e regulamentos,
criados a partir do século XIX, podem ser analisados como uma forma de
normalização da sociedade, normatização do espaço urbano, de organização do
ambiente citadino e ainda como uma legislação da cidade, que tenham efeitos
regulamentadores e disciplinares, visto que os códigos estão dentro de uma visão
jurídica, do cumprimento de normas e regras de convívio, como uma nova forma de
socialização, normas de civilidade e sociabilidade e que pressupõe um saber (p. 0506).

Assim, dada a importância que os códigos de posturas desempenharam nas cidades,
torna-se relevante pontuar os elementos de sua composição por se acreditar que se tratava de
instrumentos normativos da conduta da população no ambiente urbano. Nesse sentido, as
disposições legais contidas nos códigos de posturas são tentativas de ações políticas da elite,
as quais ela desejava transmitir para toda a população como o modo correto de viver e se
portar em sociedade.
Para Gebara (1986), o estudo das posturas municipais indica a tendência para
substituir controles violentos por controles sociais mais sutis, marcados pela vigilância do
cotidiano. Os códigos de posturas municipais podem ser considerados como uma tentativa de
impor normas e regulamentar a sociedade por meio da vigilância sobre o comportamento dos
indivíduos.
Dessa forma, os conceitos de biopolítica, disciplina e norma, elaborados por Foucault
no livro Em defesa da Sociedade (2005), se fazem pertinentes quando se trata dos códigos de
posturas e das regulamentações para a vida urbana. Utilizando a cidade operária do século
XIX como exemplo, Foucault assegura que é fácil encontrar nela toda uma série de
mecanismos disciplinares que incidem sobre o corpo e, encontram-se também, mecanismos
regulamentares que incidem sobre população.
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, 2005, p. 300).

O Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira estabelecia normas e regras de
comportamento para o convívio na cidade, demonstrando a preocupação com a higiene e

saúde públicas, com a moralidade e preservação da ordem. Podem-se caracterizar as
determinações, como forma de prevenção e controle do espaço urbano, um mecanismo
regulamentador para que este espaço não se tornasse um ambiente insalubre, propício a
doenças, vícios e vadiagem, evitando possibilidades de problemas relacionados à saúde e
moral públicas. Vigiar, controlar e punir os indivíduos eram artifícios utilizados para não
haver atitudes contra a ordem e moral pública e que colocassem em perigo a sociedade. Para
Carvalho (2005),
Nesses termos, uma questão é pertinente: o que seriam os códigos de posturas e
como surgiram como elementos delineadores da sociabilidade do espaço público
brasileiro? Segundo Gebara (1986, p.168-169), as posturas municipais, no século
XIX, funcionavam como um mecanismo de controle social, referindo-se a um
grande número de questões pertinentes à administração pública municipal,
relacionadas a aspectos da vida diária como os costumes e problemas enfrentados
pelos atores sociais que constituíam a urbe. Nesse sentido, pode-se aferir que eles
foram criados com o propósito de manter a ordem pública, para que a força políticoadministrativa do município não fosse abalada enquanto instituição, diante das
transformações significativas ocorridas no período (p. 35).

Os códigos de posturas geralmente são elaborados pela prefeitura de cada município.
Prefeito e vereadores são os principais responsáveis por tal elemento. Para o código existir é
necessária a aprovação da Câmara Municipal. De acordo com Carvalho (2005),
Em relação aos primeiros Códigos de Posturas de que se tem notícia no Brasil,
datam eles do período imperial. Contudo, na Colônia, já existiam prescrições de
posturas isoladas que não chegavam a formar um código, posto que, periodicamente,
as câmaras expediam algumas normas, sem, contudo, demonstrar preocupação em
consolidá-las em códigos municipais. Foi só a partir de 1828, com o estabelecimento
do Regimento das Câmaras Municipais do Império, que ficou definido como um dos
papéis das Câmaras Municipais a tarefa de formular um minucioso Código de
Posturas, visando ordenar as relações entre os munícipes e o espaço citadino
(PEREIRA, apud CARVALHO, 2005, p. 35-36).

O prefeito municipal de Oliveira em 1937, ano da publicação do Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira no jornal Gazeta de Minas, era Jayme Pinheiro de Almeida. Ele
esteve à frente da administração da cidade entre os anos de 1936 e 1945. De acordo com
Fonseca (1961), “essa administração se caracterizou por dois modos: primeiro, pela volta às
velhas e sadias tradições locais; segundo, pelo avanço às últimas conquistas do progresso,
realizando em Oliveira tudo o que o urbanismo científico tem de mais moderno” (p. 173). No
livro História de Oliveira (1961) de Luiz Gonzaga da Fonseca, algumas das mais importantes
realizações da administração de Jayme Pinheiro de Almeida foram a abertura de estradas,
construção de pontes, remodelação das instalações iluminativas, ampliou e reformou as redes

de água e esgoto, obras de calçamento, ajardinamento e arborização, criação de escolas,
conclusão e inauguração da cadeia pública, construção do matadouro municipal, reforma do
edifício da prefeitura, criação do arquivo histórico e biblioteca municipal.
A busca pelo “progresso”, o cuidado com a higiene e a valorização da escola,
preocupações do período, são também percebidos na cidade de Oliveira. Nesse sentido, o
controle da vida na cidade estava permeado por normas de comportamento. A moral e os bons
costumes eram tidos como valores essenciais, e o que estava na contramão desses valores
deveria ser reprimido. A relação entre falta de higiene, educação e moralidade e a pobreza era
uma realidade. De forma geral, nos países ocidentais, essa preocupação com a pobreza data do
início do século XVII.
No início do século XVII, houve uma ruptura no entendimento da pobreza: antes
mística, abnegada e missionária, a pobreza passou a ser compreendida como uma
condição humana na qual os vícios poderiam surgir. O avanço do protestantismo nos
países ocidentais levou a uma gradativa laicização da caridade. Com isso, a pobreza
perdeu seus contornos de martírio e glorificação da dor e passou a significar
ausência de moralidade, em que os sujeitos pobres estavam inseridos em um espaço
vazio de valores e com conduta viciosa (CHRISTÓFARO, 2012, p. 25).

O livro “Os excluídos: contribuição à história da pobreza no Brasil (1850-1930)”, de
José Roberto do Amaral Lapa, é uma obra que oferece relevantes informações para o
entendimento da história da pobreza. Apesar de se ater à história da pobreza relacionada à
cidade de Campinas – SP, uma vez que as fontes utilizadas para a pesquisa foram em grande
parte deste município, o livro também contribui para estudar a pobreza no Brasil.
O autor, a princípio, aborda a pobreza e, em seguida, a escravidão, já que, segundo ele,
tanto o homem pobre livre quanto o escravo estavam vivendo na cidade. No momento em que
se dava a transição do escravismo para o capitalismo, são difundidos novos mecanismos de
controle dos pobres e o trabalho se torna componente importante tanto para o
engrandecimento do homem, quanto para a superação da pobreza. Neste sentido, o “nãotrabalho se identifica com a vadiagem, que é mãe do crime, da imoralidade, dos vícios, da
preguiça” (LAPA, 2008, p. 17).
Assim, o trabalho é tido como o meio ideal tanto para controlar e disciplinar, quanto
para manter os indivíduos úteis. “Motivar e impelir para o trabalho, dentro do controle social,
disciplinar e reprimir, se necessário for, para que a pobreza seja útil, desde que mantida nos

lugares que lhe são destinados, com o comportamento que os valores burgueses exigem”
(LAPA, 2008, p. 18).
Lapa fala ainda que a pobreza, no período em que estuda (1850-1930), é mais
perceptível no meio urbano, embora também exista no campo “dispersa e generalizada, quer
nas concentrações das fazendas, quer nas pequenas propriedades de subsistência” (p. 23).
No palco urbano se acirra o contraste entre a miséria e a riqueza, graças à
concentração demográfica espacial, enquanto no campo a rarefação individualiza o
colono e o camponês pobres. Não havendo na cidade a possibilidade de retirar da
natureza a subsistência, tendo que se sujeitar ao mercado de trabalho e à produção
artesanal e manufatureira, as leis que regem esse complexo marcado pelo
escravismo relegam o excedente da força de trabalho ao parasitismo e à dependência
ou à indigência, sem deixar de contemplar substantivamente a marginalidade. E aí é
que a miséria, com seu cortejo de prostituição, roubo, delinquência e fome, se
mostra também individual ou coletiva nas manifestações dos espaços públicos
(LAPA, 2008, p. 24).

Assim, nesse período, a pobreza tornou-se foco de diferentes discursos que propunham
projetos para o desenvolvimento do País. Os discursos econômicos, políticos e médicos se
voltavam para esta camada da população com o intuito de produzir maior número de
trabalhadores e evitar os desajustados, vadios e criminosos. Seguindo ainda as reflexões de
Lapa (2008):
O elevado índice que representa a população pauperizada exigiu sempre dos
aparelhos de Estado um sistema de controle social, que se distribuía por agências
governamentais, sem contar com a malha de instituições privadas, estas compondo
uma frente filantrópica com suas Santas Casas de Misericórdia, creches, orfanatos,
asilos de inválidos, rodas de expostos, albergues e recolhimentos diversos, com a
inquestionável liderança da Igreja católica (p. 28).

A pobreza associada à falta de trabalho (ou impossibilidade para desempenhar
qualquer tarefa) e a falta de condições de sobrevivência levavam os indivíduos a buscarem a
caridade alheia. Os mendigos, em algumas situações, eram tolerados e tinham alguns direitos
garantidos, mas isso não amenizava o desconforto de haver nas cidades indivíduos “ociosos”.
A lexia “mendigo” define quem pedia esmolas, não podendo trabalhar e passando
então a usar desse expediente para a obtenção de proventos, o qual não encontra
sanção naquela sociedade, embora seja tolerado e controlado. Para a ideologia
liberal, então vigente, o mendigo tem certos direitos reconhecidos, como o de ser
mendigo, enquanto sua cidadania é extremamente limitada, quando não negada. É
claro que não se enquadra na primeira situação o problema da falsa mendicância,
isto é, daqueles que não trabalham porque não querem e não porque não podem
(vadiagem), tornando, portanto, ilícita sua “função” de esmolar” (LAPA, 2008, p.
30).

Nesse sentido, o trabalho era considerado dignificador e auxiliar do “progresso” da
nação e, além disso, garantia o controle dos indivíduos afastando-os do ócio e dos vícios.
Com a emergência do capitalismo e sua própria ética, impõe-se a valorização do
trabalho, a economia passa a ser gerada e gerida pelo mercado, e processa-se então
certa proletarização dos miseráveis e homens pobres, que nem por isso deixarão de o
ser, mas que agora, entretanto, não podem simplesmente deixar de trabalhar. Se
persistirem nesse intento, cairão na desclassificação da vadiagem, que em ambos os
sistemas – escravista e capitalista – recebe suas próprias estratégias de tratamento e
controle social (LAPA, 2008, p. 30).

E não era apenas o ócio o que incomodava. Lapa (2008) comenta sobre como as
deficiências, a falta de higiene e a não adequação aos “padrões” de comportamento causavam
desconforto à população.
Portando deficiências físicas e mentais e delas usando para provocar a compaixão do
próximo, expondo ou simulando, na aparência, nos gestos, na fala, no vestuário ou
na falta dele, a sua desgraça, atuam solidária ou competitivamente. Tornando
explícita sua pobreza, exteriorizando-a publicamente, o mendigo emerge na Bíblia e
na literatura universal, sendo tema e propondo questões para o direito, a moral, a
história, a psicologia, a teologia e a sociologia. A literatura mostra os estigmas e
preconceitos com que se apresenta na sociedade e como por ela é tratado. Da apatia
à ociosidade, da loucura à periculosidade, da aparência ao cheiro, da doença à
vergonha, seu relacionamento com o outro envolve sentimentos e sensações,
cautelas e ousadias. Assim, a sociedade hesita em assumir a responsabilidade de ser
a causa da existência de mendicidade e, portanto, de derivá-la do sistema social,
encarando-a, nesse caso, como objeto de assistência social ou atribuindo a causa à
vadiagem, à preguiça, à degeneração hereditária e, nesse caso, disciplinando com
mais rigor o seu enquadramento (LAPA, 2008, p. 33).

Lapa ainda aborda sobre a “vantagem” do homem escravo sobre o homem pobre. O
escravo tem seu meio de subsistência garantido pelo senhor, “muitos escravos chegam a ter
padrões de vida bem superiores aos dos homens livres” (p. 34).
Já o homem pobre livre, que não encontra oportunidade no mercado de trabalho,
nem para trabalhar por conta própria, restam só as alternativas de procurar cultivar
terras refugadas e distantes, responder a subempregos ocasionais, entregar-se à
caridade pública ou viver fora da ordem social lícita. Assim, embora dispondo de
capacidade física e intelectual, o sistema nega-lhe o mínimo para a sua subsistência,
pois não há aparentemente interesse no recrutamento da força de trabalho que ele
representa. O controle dos meios de produção, a divisão e as relações de trabalho
marginalizam os pobres e, quando não amparados pelos recursos filantrópicos,
acabam por morrer envolvidos por sua própria miserabilidade.[...] A conceituação
com que estamos trabalhando identifica o pobre como aquele que não encontra
condições nem meios para sua própria subsistência, tendo uma maneira de viver
subumana para aquela sociedade, embora, naturalmente, para os nossos interesses de
estudo, consideremos, como dissemos, uma gradação que vai do miserável ao
remediado. É preciso considerar ainda que a instituição escravista constitui um dos
obstáculos fundamentais à superação da pobreza para os homens livres e pobres. Em
certas situações o pobre livre e o escravo podem mesmo se apresentar como formas
excludentes, incompatíveis na organização social (LAPA, 2008, p. 34).

Assim, com tanto incômodo causado pelos pobres e mendigos, fez-se necessário
adotarem-se medidas que os levassem a adequar seus comportamentos no meio urbano. Os
códigos de posturas desempenharam este papel. É importante ressaltar que os códigos não
foram produzidos apenas para esse público; pelo contrário, foram feitos para a população em
geral. Porém, como se tratava de pessoas que mais “necessitavam” adequar-se aos
comportamentos ditos corretos, muitas prescrições desses códigos parecem ter sido
construídas para elas.
Finalmente, em termos de fontes, a legislação municipal – posturas – expressa direta
ou indiretamente a disposição do poder em estabelecer normas que permitam o
convívio da sociedade com sua pobreza. E ainda, no que diz respeito aos municípios,
que com suas Câmaras Municipais fiscalizavam os cidadãos, as instituições e as
coletividades, os regimentos internos e regulamentos que normatizavam cada um e
todos em cada unidade, a sincronia dos ditames com os provinciais, os censos desta
e daquela ordem também com certeza oferecem informações relevantes (LAPA,
2008, p. 27, grifos meus).

O objeto deste trabalho, os discursos exibidos no Codigo de Posturas Municipaes de
Oliveira, publicado no jornal Gazeta de Minas em 1937, procura compreender como as
lideranças políticas esperavam que a população de portasse na cidade naquele período. Assim,
é importante ressaltar que o que está presente aqui não é uma discussão sobre se as
prescrições foram ou não cumpridas, mas sim sobre os discursos que permeavam a cidade na
busca de uma convivência mais “harmoniosa” para todos.
Para tanto, é preciso levar em consideração as relações de poder que estavam
presentes nesses discursos e como os assuntos relacionados à saúde, higiene, educação e
moralidade eram tratados no período.

1.4 FONTES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como já foi mencionado, o principal procedimento metodológico desta pesquisa se
encaixa em três dos quatro marcos metodológicos sugeridos por Abreu Jr. (2005) para
trabalhos em investigação em cultura material escolar. O primeiro marco selecionado é o
paradigma indiciário, posto que, em geral, as pesquisas em micro-história atentam para as
particularidades e singularidades das manifestações. Assim, o jornal Gazeta de Minas é um
periódico de circulação em determinada região, sem poder ser considerado como o mais

importante do Brasil e, portanto, nem aparece em registros da historiografia convencional. O
segundo marco selecionado, a carta roubada, que, no contexto desta pesquisa, refere-se a um
procedimento de investigação que, aparentemente, é redundante, pois se volta para um
documento que está mesmo à vista de todos. Já o terceiro marco metodológico, ao estabelecer
uma atitude de estranhamento, completa os dois primeiros. Os acontecimentos triviais muitas
vezes caem numa rotina, em que se banaliza o cotidiano, de tal maneira que este parece ter
como destino inelutável a repetição e a monotonia. A atitude de estranhamento sugere um
olhar diferenciado e, muitas vezes, até distanciado das coisas que lhe são mais corriqueiras
(ABREU JR., 2005, p. 153).
Nesse sentido, lanço meu olhar para o jornal Gazeta de Minas por meio destas
perspectivas: o periódico como um exemplar da micro-história, exercendo o papel de uma
carta roubada, posto à disposição de qualquer um, há algumas décadas, e que demanda uma
atitude de estranhamento. De acordo com Magaldi e Gondra (2003),
O papel do historiador solicita um gesto fundador, cabendo-lhe não apenas resgatar
os diferentes tipos de documentos “adormecidos”, “esquecidos”, “postergados”,
“silenciados” e outros, mas também conferir-lhes voz, recuperando-lhes os sentidos
do dizer que tem sua história (p. 30).

Assim, o jornal Gazeta de Minas, apreciado com cuidado, com olhar de investigador,
tornou-se fonte primária desta pesquisa. O periódico foi fundado na cidade de Oliveira – MG
em 1887 pelo português Antônio Fernal. Nos primeiros anos de circulação, o jornal
denominou-se Gazeta de Oliveira. Em 1º de janeiro de 1899, dada a sua larga circulação, o
jornal passou a se chamar Gazeta de Minas, adotando então, o nome que até hoje traz em seu
frontispício. Tal periódico se coloca como o mais antigo jornal do Estado ainda em
circulação. A partir da década de 20, o jornal ganha uma feição mais política, seguindo uma
linha editorial bastante direcionada, principalmente a favor de Arthur Bernardes.
Com publicação semanal, o Gazeta de Minas, na época estudada, era, geralmente,
composto por quatro páginas impressas. Em algumas publicações, o jornal apresentava seis
páginas, sendo as duas últimas classificadas como Suplemento, onde, comumente, eram
publicadas propagandas com grande destaque. O Codigo de Posturas Municipaes fora
publicado no periódico nos meses de agosto e setembro de 1937, em algumas edições o
código aparecia como Suplemento. Geralmente, a primeira página do jornal era composta por

grandes e variadas notícias, muitas vezes tratando de política, possuía também algumas
propagandas. Na segunda página, havia pequenas notícias sobre o Brasil e o mundo, editais de
casamento, notas de falecimento, aniversariantes da semana, e mais propagandas. Terceira e
quarta páginas eram basicamente formadas por propagandas, a maioria delas de
medicamentos. Em algumas publicações aparecem textos, crônicas e poesias. Em grande parte
das publicações não havia referência do autor, ou, em alguns casos, apresentava apenas as
iniciais de quem escreveu.
Como já foi dito anteriormente, o jornal Gazeta de Minas, no período estudado,
pertencia ao político oliveirense Djalma Pinheiro Chagas, que comprou o periódico em 1918 e
o manteve até 1950, quando o jornal passou a ser administrado pela Igreja Católica. No
período em que Djalma esteve à frente do Gazeta de Minas as notícias relacionadas à política
eram quase uma constante. Djalma participou da gestão do governo de Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada (Presidente do Estado de Minas Gerais) ocupando a pasta da Agricultura.
Nesta pesquisa foram consideradas as publicações do jornal Gazeta de Minas no
período de 1926 a 1937. Porém, vale ressaltar que o periódico já circulava antes desse
período, bem como é publicado até os dias atuais.
A publicação do Codigo de Posturas Municipaes ocorreu no ano de 1937, sendo este o
ano mais dedicado à pesquisa no jornal. Nos demais anos analisados foram realizadas
investigações mais breves com o intuito de mapear os principais assuntos difundidos pelo
periódico. Dessa forma, foi percebida grande quantidade de publicações referentes à política
em caráter municipal, estadual, nacional e internacional. Assuntos alusivos à saúde também
eram uma constante no periódico, estes iam desde propagandas de medicamentos,
recomendações de tratamentos, até pequenas histórias relacionadas a pessoas doentes. A
educação também tinha seu lugar no jornal, com notícias sobre sua importância e propagandas
de estabelecimentos escolares.
A publicação do Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira evidencia a tentativa de
educar o indivíduo e a população por meio de normas de comportamento, trata da higiene
domiciliar, alimentação pública, moléstias epidêmicas, além de abordar o comportamento dos
comerciantes, mendigos e infratores.

Esta pesquisa toma como fonte principal a publicação do Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira, mas também utiliza outros documentos no sentido de realizar o
cruzamento de informações. Nesse sentido, as outras fontes utilizadas são o conjunto de Leis e
Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II, III) e o Regulamento dos
Mendigos, aprovado pelo Decreto n. 1.435, de 27 de dezembro de 1900.
Com relação às Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II,
III), a análise realizada foi no sentido de mapear e buscar compreender as prescrições
elaboradas para o período, bem como analisar, a partir da perspectiva de Michel Foucault, as
manifestações biopolíticas para a educação naquele momento. Essas considerações serão
abordadas no próximo capítulo.
O Regulamento dos Mendigos, aprovado pelo Decreto n. 1.435 de 27 de dezembro de
1900, é um importante documento relacionado ao discurso biopolítico direcionado a essa
população. Apesar de recuar no recorte cronológico estabelecido, esse documento tem seu
espaço nesta pesquisa por se tratar de um regulamento específico para os mendigos e suas
deliberações serem colocadas em prática até o período estudado.
É importante destacar que, na perspectiva desta investigação, o Codigo de Posturas
Municipaes, o Regulamento e as Leis e Decretos analisados são percebidos como documentos
que expressam as intenções do Estado em regular – impondo, padronizando e
homogeneizando – a relação da sociedade com o espaço urbano. Percebe-se que essa relação
influencia a concepção de uma nova sensibilidade para o corpo, que passa a ter suas condutas
prescritas e avaliadas como corretas ou não.

CAPÍTULO II – A BIOPOLÍTICA E OS DISPOSITIVOS EDUCATIVOS

Neste capítulo pretendo abordar as Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de
1927 (volumes I, II e III), sua relação com o momento político e as possíveis influências sobre
o jornal Gazeta de Minas. Para alcançar tal objetivo, utilizarei as contribuições de Foucault,
principalmente quanto à biopolítica e a polícia educativa.
Nas primeiras décadas do século XX o Brasil estava envolvido com amplas
transformações, tanto no âmbito educacional quanto com relação à saúde e o desenvolvimento
do País. O Estado de Minas Gerais também estava em sintonia com o que ocorria no País. De
acordo com Carvalho (2012),
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 (p.
39).

Para alcançar o desenvolvimento social e econômico almejado, o Estado se empenhou
em estabelecer leis, decretos e regulamentos que instruíssem os indivíduos num determinado
modo de se portar. Desta forma, na presente pesquisa, tratarei sobre a pretensão do Estado em
regulamentar a conduta da população.
O ano de 1927 foi marcante para a educação e os cuidados com a saúde no Estado de
Minas Gerais. Nesse período foram elaborados os textos do Regulamento do Ensino Primário
e de seus Programas do Ensino, resultado da denominada Reforma do Ensino, realizada pelo
Secretário dos Negócios do Interior Francisco Campos, durante o governo Antonio Carlos
(1926-1930), e que obteve destaque nacional.
A análise das Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II e III)
possibilita perceber as manifestações biopolíticas nesse discurso legal. Esse documento é
composto por leis, decretos e regulamentos que determinavam as normas e comportamentos,
assim como os espaços sociais adequados aos indivíduos mineiros, principalmente com

relação ao cuidado e à educação das crianças e jovens. Nesse sentido, a análise do discurso
proposta por Foucault se mostra adequada para compreender a formação discursiva por meio
dos enunciados que compõem a legislação.

2.1 A POLÍTICA EM MINAS GERAIS

Para uma melhor compreensão da legislação mineira de 1927 é necessário abordar o
contexto político em que ela foi desenvolvida, ou seja, o período de governo do presidente de
Minas Gerais Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. No primeiro capítulo desta dissertação
(subcapítulo 1.1 – AS RELAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E EDUCATIVAS NO BRASIL
NAS DÉCADAS DE 1920 E 1930) já foi traçado o perfil político de Antonio Carlos.
É importante dizer que, antes de se tornar presidente do Estado, Antonio Carlos já
havia assumido outros cargos políticos. Ele também pertencia a uma família que fora ativa na
política brasileira.
Assumindo a presidência do governo de Minas Gerais em 07 de setembro de 1926,
uma das ações de Antonio Carlos foi se informar sobre a situação educacional do Estado, e
Francisco Luís da Silva Campos foi seu escolhido para o cargo de Secretário dos Negócios do
Interior, permanecendo até 1930. Assim, Antonio Carlos e Francisco Campos conduziram a
chamada reforma educacional de 1927, que ficou popularmente conhecida como Reforma
Francisco Campos.
Num período em que a crença nos poderes da educação se expandia e o País se
encontrava envolvido nesse contexto de mudança e renovação do ensino, grande foi a
relevância desta reforma para o Estado de Minas Gerais.
Dentre as muitas atribuições de Francisco Campos, ele deu mais atenção à inspetoria
da instrução. Prova disso é que o trabalho educacional realizado nesse governo foi
expressamente percebido nas modificações diversas ocorridas no campo do ensino
escolar. Na plataforma de governo apresentada por Antônio Carlos, a educação
sempre se destacou, logo a função de Francisco Campos era concretizar as propostas
educacionais apresentadas na campanha eleitoral, sobretudo no ensino primário e
normal. Seu trabalho teve apoio total do presidente mineiro, ciente da obra que
empreendiam. Além da personalidade pública em Minas Gerais à época, Campos era
uma figura importante no pensamento educacional do país e acreditava que a

educação de qualidade poderia erradicar os males da sociedade civil. Em 14 de
setembro de 1927, ele expôs ao presidente os motivos para regulamentar o ensino
primário. A exposição foi vista à época como divisor de águas em matéria de ensino
primário (OLIVEIRA, 2011, p. 53, 54).

Dentre os motivos apresentados por Francisco Campos para regulamentar o ensino
primário, Campos esclarece que a escola primária é instrumento de educação, e que ela deve
manter-se em contato com a vida; sendo assim, a escola deve ser “um laboratorio em que os
problemas, utilidades e valores de vida ordinaria sejam postos nos mesmos termos em que se
traduzem na vida commum, apenas com mais clareza, ordem e concisão” (CAMPOS, 1930, p.
12). Para ele, a escola deveria irradiar sua influência educativa sobre o meio social, inclusive
realizando reuniões frequentes de pais para proporcionar-lhes tanto um conhecimento da vida
escolar quanto ministrar-lhes noções relativas à educação, higiene e outros assuntos.
Com relação às realizações de Antonio Carlos como presidente de Minas Gerais,
Carvalho (2012) faz uma síntese:
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, apud CARVALHO, 2012, p. 41).

Ao final de seu mandato como presidente de Minas Gerais, Antonio Carlos participou
da organização da Aliança Liberal, movimento responsável por unir Minas, Rio Grande do
Sul e Paraíba a favor da candidatura de Getúlio Vargas como presidente da República e contra
o paulista Júlio Prestes. Após o mandato, Antonio Carlos foi eleito Deputado Federal
Constituinte em 1933. Terminou sua carreira na política quando houve a instalação do Estado
Novo em 1937 e faleceu em 1946 no Rio de Janeiro.

Com relação ao seu governo, vale ressaltar que Antonio Carlos desenvolveu serviços
relacionados à saúde pública, remodelando os serviços dessa área e criando a Secretária de
Segurança e Assistência Pública, responsável pelos serviços de saúde pública e de
investigações; ele também regulamentou os serviços de assistência a alienados, bem como os
serviços sanitários do Estado e a assistência e proteção a menores abandonados e
delinquentes. De acordo com Carvalho (2012),
[...] 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 (p. 43).

Outro nome que deve ser mencionado nesse contexto é de José Francisco Bias Fortes.
Este foi Secretário de Segurança e Assistência Pública no Governo de Antonio Carlos. Assim
como o presidente de Minas Gerais, Bias Fortes também era natural de Barbacena, MG, e
tinha familiares envolvidos na política. Antes de assumir o cargo de Secretário de Segurança e
Assistência Pública, Bias Fortes já havia traçado um caminho na política:
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 (CARVALHO, 2012, p. 42).

Mesmo após o rompimento com Antonio Carlos, Bias Fortes continuou sua caminhada
na política, exerceu os cargos de 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
(CARVALHO, 2012, p. 43). O político mineiro faleceu em 1971.

2.2 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE 1927

Ao tomar as Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 (volumes I, II e III)
como uma das fontes deste trabalho é preciso levar em conta que se trata de um documento
legal e, como tal, é resultado de um processo de elaboração, que não aconteceu de forma
neutra ou isolada. Para Carvalho (2012),
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 (p. 16).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar as manifestações da biopolítica e da
polícia educativa nesse texto legal e suas possíveis influências sobre o jornal Gazeta de
Minas.
As Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais de 1927 pertencem à Coleção de Leis e
Decretos Mineiros (1847-1952). A fonte está impressa, encadernada e organizada em três
volumes, contém sessenta e oito (68) leis e setecentos e quarenta e seis (746) decretos
distribuídos em duas mil quinhentas e vinte quatro (2524) páginas. Tal coleção faz parte do
acervo do Arquivo Público Mineiro (localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais) e está
disponível para consulta.
Os discursos biopolíticos encontrados na legislação tocam em temas taxativos e vão
desde a saúde pública e mental até à educação e a assistência e proteção a menores
abandonados e delinquentes.
Com relação à saúde pública em Minas Gerais, em 10 de setembro de 1927, é lançada
a Lei n. 961 com 27 artigos que reorganizam os serviços sanitários do Estado e autorizam o
Governo a reformar esses serviços.
Art. 2.º A actual Directoria de Hygiene passa a denominar-se “Directoria de Saude
Publica”, ficando subordinada á Secretaria da Segurança e Assistencia Publica.
Art. 3.º A’ “Directoria de Saude Publica” compete:
a) estudo etiologico e epidemiologico de todas as doenças transmissiveis,
executando os serviços de prophylaxia geral ou especifica;
b) orientação technica de quasequer pesquisas scientificas que interessem á saude
coletiva;

c) policia sanitaria dos domicilios e logradouros publicos e inspecção das casas de
habitação colletiva, estabelecimentos commerciaes, fabricas, officinas, hospitais,
quarteis, mercados, etc (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 43, grifo meu).

Percebe-se que a saúde e a higiene apareciam como pontos importantes tanto com
relação aos cuidados individuais quanto para a vida em sociedade. O tratamento e a prevenção
de doenças, o cuidado com a higiene dos domicílios e estabelecimentos públicos eram
imprescindíveis para a vida na cidade.
Em outro momento na legislação, aparece a aprovação do Regulamento da Saúde
Pública, aprovado por meio do Decreto n. 8.116 de 31 de dezembro de 1927. Este
regulamento é bastante extenso (possui mil duzentos e noventa artigos (1290), divididos em
duzentos e noventa e nove páginas), foi baseado na Lei n. 961 e apresenta as normas sobre o
funcionamento do serviço de saúde pública no Estado.
Bias Fortes explica em ofício os motivos para a aprovação do Regulameto de 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[sic] 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, grifos do autor).

Para o Secretário, a saúde pública era o direito mais importante e capaz de sustentar os
demais direitos dos indivíduos. Dessa forma, a saúde pública deveria ser o primeiro dever de
todos os governos. Além disso, nesse ofício, Bias Fortes afirmava, entre outras coisas, ser
“imprescindível” sanear, cuidar da higiene das habitações e “zelar pela formação eugênica”
do povo. O secretário ainda afirmava a necessidade de “despertar a consciencia sanitaria
hygienica das nossas populações (MINAS GERAIS, 1928, V. 3, p. 1882). Para ele,
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).

Nota-se a preocupação de Bias Fortes em desenvolver a consciência sanitária nos
cidadãos. Para alcançar esse objetivo, a intervenção do Estado se mostrava necessária. Aqui, o

conceito de biopolítica elaborado por Foucault se faz presente no sentido de o governo estar
autorizado a intervir na vida da população. Na legislação é consentido ao Estado a intervenção
na saúde da população bem como nos espaços públicos e privados.
Nesse sentido, faço uma comparação da legislação com o Codigo de Posturas
Municipaes de Oliveira. Sob o título Da Policia Sanitaria – Hygiene DomiciliarAlimentação Pública- Molestias epidêmicas, etc., este capítulo do código de posturas
estabelece, na forma de lei, variadas determinações para a população oliveirense, entre elas:
Art. 283 – Considera-se infracção contra a hygiene e saude publica:
[...]
3- construir ou conservar latrinas, a não ser as de syphão com o respectivo esgoto ou
fossa liquefactora de typo aprovado pela autoridade sanitaria municipal; multa de
20$ a 50$000, além da obrigação de desfazer a construcção dessas latrinas dentro de
prazo determinado. Os agentes municipaes, sempre que julguem conveniente,
examinarão o funccionamento dos apparelhos sanitarios intallados nas habitações
particulares ou colletivas, intimando os respectivos proprietarios ou inquilinos para,
dentro do prazo razoável, removerem os defeitos encontrados;
[...]
Art. 292- Nas zonas rurais e nas desprovidas de redes de esgotos, até que estas se
construam, será permitida a construcção de fossas cujos typos e modelos serão
fornecidos pelo Posto de Hygiene Municipal;
[...]
Art. 293- Todas as casas novas ou reparadas e as de aluguel que vagarem, serão
examinadas pela autoridade sanitaria municipal, que verificará si offerecem ou não
condições indispensaveis de hygiene e asseio para serem habitadas.
Art. 294- Antes de ser occupado um prédio de qualquer natureza, serão suas chaves
entregues pelo proprietario ou responsavel ao Serviço Permanente de Hygiene
Municipal, para a competente vistoria, mediante recibo.
[...]
Art. 306- Não é permittido empregar pessoas affectadas de molestias contagiosas ou
repulsivas, ou empregar se essas mesmas em vender generos alimenticios, fructas,
etc., multa de 20$ a 50$000, que recahirá sobre o dono das mercadorias a venda
(GAZETA DE MINAS, 19/09/1937, p. 02- Suplemento).

A citação apresenta vários indícios de determinações com propostas similares à
legislação de 1927, bem como de manifestações da biopolítica e da polícia educativa. Intervir
na vida e saúde da população, determinar as condições “corretas” de higiene e asseio nas
residências, inclusive nas zonas rurais, proibir o emprego de determinadas pessoas são ações
ligadas principalmente à educação sanitária e higiênica, que tinham por objetivo garantir uma
vida mais saudável à população e assim evitar que os possíveis desajustados contaminassem
os demais.
Com relação à educação, esse é um tema quase que constante na legislação. São
inúmeros os decretos que criam escolas em municípios e nas zonas rurais nesse ano de 1927.

Porém, para este trabalho não vou me ater à criação de estabelecimentos escolares. O que
destaco na legislação são assuntos que apresentam indícios da biopolítica, tanto na educação
quanto em outros temas. Chamo a atenção para a Lei n. 989 de 20 de setembro de 1927, que
instituiu o fundo escolar e para o Decreto n. 7.877, que aprovou o Regulamento da Secretaria
do Interior.
A Lei n. 989 de 20 de setembro de 1927 instituiu o fundo escolar e determinava:
[...]
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).

Percebe-se que, para além da responsabilidade do Estado com o ensino, havia também
a preocupação com a saúde do educando, afirmada pela criação da Inspectoria Geral de
Assistencia Medica Escolar. Assim, esta Inspetoria evidencia um indicativo da biopolítica na
educação em Minas Gerais. À escola não cabia apenas o ensino, mas cabiam também os
cuidados com a higiene e saúde de seus alunos.
O Decreto n. 7.877, que aprovou o Regulamento da Secretaria do Interior, também
apresenta traços biopolíticos relacionados à educação e à saúde. A Secretaria do Interior
compreende a “uma Inspectoria Geral da Instrucção Publica e duas Directorias”. O art. 18
estabelece as competências do Inspector Geral da Instrucção Publica. Entre elas, destaco:
13) atestar o exercicio dos inspectores regionaes e dos funccionarios encarregados
do serviço medico-escolar e dentario da capital;
[...]
18) pronunciar-se sobre a parte pedagogica e hygienica dos prédios escolares a se
construirem ou reconstruírem na Capital, ouvindo para isso os medicos escolares,
directamente subordinados a 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).

É importante ressaltar que, nesse período, educação e saúde estavam intimamente
ligadas. Os professores deveriam seguir as orientações dos profissionais da saúde, tanto com
relação aos espaços escolares quanto à segregação dos alunos, devido à sua classificação

como “normais” ou “anormais”. Nesse sentido, a legislação constituiu-se um meio relevante
na articulação e imposição de ideias voltadas para a união e aproximação desses saberes.
Compreendendo a educação sanitária como um conjunto de “disciplinas”, por meio
do qual se procurava forjar um sistema de hábitos, os médicos- higienistas elegeriam
a infância, concebida como matéria maleável e moldável, como alvo prioritário, sem
se descuidar, entretanto, da obra de instrução dos adultos. Neste sentido, educação e
saúde figuraram como elementos indissociáveis na configuração de um programa de
moralização, que tinha, como um dos seus mais importantes pilares, a higienização
da população (ROCHA, 2003, p. 54).

Outro ponto relevante para a educação na legislação de 1927 é o Decreto n. 7.970 de
15 de outubro de 1927 que aprova o Regulamento do Ensino Primário. Porém, antes do
decreto, há um ofício20 (datado de 14 de outubro de 1927) escrito por Francisco Campos
apresentando os motivos para a criação de tal regulamento. O ofício é extenso, tem foco na
importância da educação, nos fornece indicativos da concepção de Francisco Campos sobre
educação e demonstra o alcance almejado com a reforma no ensino:
[...], 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 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. [...]
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
20

Esse ofício de Francisco Campos foi também publicado no livro Pela Civilização Mineira em 1930 com o
título Exposição de Motivos do Novo Regulamento do Ensino Primário. Embora esse texto já tenha sido citado
no Capítulo 1- subcapítulo 1.1 deste trabalho, considero importante voltar a trazê-lo neste momento para uma
análise mais aprofundada da legislação de 1927.

noções, mas é tambem uma fórma de vida em commum, cabendo-lhe 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).

Francisco Campos estava ciente de que não bastava apenas a Reforma no Ensino
Primário, pois para ele “a formação do professorado é o problema a cuja solução se acha
condicionada a solução do problema da instrucção primaria. Esta reforma, portanto, sómente
se completará com a reforma do ensino normal” (p. 1132-1133). E Campos esclarece que
pensa em apresentar, no prazo de dois meses, a proposta de reforma para o ensino normal.21
A higiene e a saúde também tiveram espaço na exposição de Francisco Campos.
Segundo ele, “a inspecção e a assistencia medica e odontológica foi, egualmente, objecto de
minuciosa regulamentação, dada a incontroversa importancia do serviço, cuja organização é
das mais urgentes e inadiáveis” (p. 1134). E ainda:
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” (MINAS
GERAIS, 1928, V. 2, p. 1136, 1137, grifos meus).

Campos discorre sobre os alunos considerados “anormais” e explica que a estes, o
ensino deverá ser mais efetivo no sentido de tentar “corrigir” e “eliminar” seus variados
“defeitos” e aproximá-los da normalidade:
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 (MINAS GERAIS, 1928,
V. 2, p. 1137, 1138, grifos meus).

21

Francisco Campos conseguiu realizar a Reforma no Ensino Normal em 1928 e neste momento também criou a
Escola de Aperfeiçoamento de Minas Gerais (escola superior de formação de professoras).

A preocupação do auxílio da escola para com o futuro profissional das crianças fica
expressa na citação acima. Campos acreditava que os indivíduos considerados “anormais”
deveriam aprender ofícios manuais, pois este seria o único tipo de trabalho que poderiam
desenvolver quando adultos.
Em busca de uma homogeneidade nas classes escolares, de acordo com Souza (2008)
a primeira recomendação escolanovista era, após detectar as “anormalidades”, reunir tais
crianças em classes especiais, separadas das crianças ditas “normais”. Assim, “tornava-se
imperioso identificar, caso a caso, as características de cada criança com o objetivo de lhe
oferecer um tratamento individualizado, conforme suas necessidades” (p. 101).
É importante destacar que nos Grupos Escolares de Minas Gerais dos anos vinte aos
cinquenta frequentavam crianças de diversas etnias, religiões e classes sociais. Porém, de
acordo com Souza (2008), nem sempre essa diversidade era respeitada, já que a
homogeneidade era a “febre” do momento. Assim, “para algumas crianças, especialmente das
classes menos favorecidas, a escola era um mundo completamente diferente da vida cotidiana,
o que provocava uma grande angústia” (SOUZA, 2008, p. 83).
Com relação ao Regulamento do Ensino Primário propriamente dito, este foi aprovado
pelo Presidente do Estado de Minas Gerais, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, para entrar
em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 1928. O documento é dividido em 15 partes, cada
parte contendo vários capítulos, e apresenta um total de 157 páginas.
As 15 partes são as seguintes: I- Do ensino primário em geral (5 capítulos); II- Da
direção superior do ensino (4 capítulos); III- Da inspeção e assistência técnica do ensino (5
capítulos); IV- Da higiene escolar e da assistência médica e dentária (7 capítulos); V- Do
aparelhamento escolar (4 capítulos); VI- Das instituições escolares e das instituições
complementares da escola (2 títulos com 4 capítulos cada); VII- Das escolas em geral (2
títulos, sendo o primeiro com 2 capítulos e o segundo com 3 capítulos); VIII- Do regime
escolar (2 capítulos); IX- Do funcionamento escolar (5 capítulos); X- Dos alunos (5
capítulos); XI- Das escolas especiais para débeis orgânicos e para retardados pedagógicos (2
capítulos); XII- Do pessoal docente e administrativo do ensino público primário (3 títulos,
sendo o primeiro com 10 capítulos; o segundo com 3 capítulos; e o terceiro com 8 capítulos);
XIII- Da Revista do Ensino (apenas artigos); XIV- Das infrações e das penas disciplinares (3

títulos, sendo o primeiro com 5 capítulos; o segundo com 8 capítulos; e o terceiro com 4
capítulos); XV- Disposições gerais (apenas artigos).
De acordo com o regulamento, o ensino em Minas Gerais seria dividido em duas
categorias: o fundamental e o complementar. O ensino fundamental, considerado obrigatório e
leigo, dividir-se-ia em dois graus, “correspondendo o primeiro grau ás escolas infantis, com
um curso de tres annos, e o segundo ás escolas primarias, cujo curso será de três e quatro
annos, respectivamente” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1140). Já o ensino complementar
apresentaria “caráter technico-profissional e regulamento á parte” (MINAS GERAIS, 1928,
V. 2, p. 1140). Havia ainda, a autorização para o ensino primário particular, desde que fosse
registrado na Secretaria do Interior.
O Regulamento do Ensino Primário é um documento riquíssimo para a pesquisa em
História da Educação. Porém, neste trabalho serão abordados apenas alguns tópicos referentes
aos aspectos biopolítico encontrados nesse texto legal.
O artigo 21 trata da obrigatoriedade à frequência escolar no ensino primário para todas
as crianças, de ambos os sexos, dos 7 aos 14 anos, estendendo-se até os 16 anos para aqueles
que aos 14 ainda não estivessem habilitados no curso primário. Havia algumas exceções para
essa obrigatoriedade, entre elas destaco:
(...)
b) incapacidade physica ou mental certificada por medico escolar ou verificada por
outro meio idoneo; na incapacidade physica se compreendem, além das deformações
ou enfermidades que materialmente inhabilitem para a frequência, as moléstias
contagiosas ou repulsivas;
c) indigencia, emquanto não se fornecer, pelos meios de assistencia previstos neste
regulamento, o vestuario indispensavel á decencia e á hygiene (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1145).

Nota-se que, com o título de “eximem desta obrigação” a exclusão escolar fica velada.
Ela é apresentada não como se a criança estivesse sendo excluída, mas sim que são suas
condições de vida e saúde que a impedem de frequentar algum estabelecimento de ensino,
levando a crer que a responsabilidade pelo fato de estar fora da escola é da família e/ou da
própria criança, e não da sociedade e seus governantes.
A preocupação com a saúde, principalmente a do aluno, aparece de forma efetiva no
regulamento. Em várias partes do documento a relação saúde, higiene e educação é

mencionada, porém a Parte IV – Da Hygiene Escolar e da Assistencia Medica e Dentaria é
onde o assunto aparece de modo mais detalhado. A princípio, no artigo 97, é esclarecido que
“a Inspectoria de Hygiene e Assistencia Medica e Dentaria Escolar compõem-se de dois
inspectores chefes, medicos e dentistas escolares, enfermeiras assistentes e especializadas”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1171). Fica determinado também que os diretores e
professores “são considerados auxiliares do serviço de inspecção medica e dentaria escolar”
(MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1171).
Sobre a inspeção médico-escolar, o regulamento aponta que
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 mobiliário e material escolar são
adequados ao fim a que se destinam.
Art. 100. A inspecção compreende:
a) exame, no inicio do anno lectivo, dos alumnos e do pessoal docente e
administrativo das escolas;
b) inspecção diária de saude, principalmente para o fim da prophylaxia das moléstias
contagiosas;
c) exames periodicos, incluindo pesada mensal e, ao fim do anno lectivo, um exame
geral de saude;
d) correção de defeitos remediaveis, incluindo não sómente a escolha de lentes para
corrigir os vicios de refração, a remoção de amygdalas infectadas e adenoides,
limpeza prophylatica dos dentes, correcção das anomalias dentarias, assim como
medidas especiaes para corrigir os desvios de nutrição e gymnasticas individuaes
para a correcção dos defeitos orthopedicos;
e) hygiene da instrucção, compreendendo 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
responsáveis para o reconhecimento dos signaes de alteração da saude;
g) organização das fichas anthropometricas dos escolares (MINAS GERAIS, 1928,
V. 2, p. 1172, 1173).

O regulamento ainda especifica que ao início do ano escolar será realizado o exame
geral, individual e orgânico em todas as crianças matriculadas pela primeira vez. A finalidade
de tal exame é “afastar da escola creanças accommettidas de molestia contagiosa ou repulsiva,
os cegos, surdos-mudos e idiotas e distribuir pelas classes próprias as creanças que exijam,
pela sua constituição physica ou mental, educação especial” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p.
1173).
Diretor, professores, funcionários administrativos e enfermeiras também eram
submetidos, no início do ano letivo, a exames médicos e, se necessário fosse, eram vacinados.
“Nesta inspecção deverá o medico verificar a hygiene individual do examinado,

recomendando-lhe os cuidados necessários 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).
Ressaltam-se, nestas determinações, as deliberações de cunho biopolítico que
especificam, vigiam e controlam a vida e a saúde de educandos e funcionários dos
estabelecimentos escolares. Nota-se a importância atribuída ao médico escolar, um sujeito que
deveria avaliar minuciosamente as condições físicas e de saúde, tanto dos alunos quanto dos
professores e funcionários da escola. Assim, a figura do médico era exposta como uma
autoridade, um sujeito portador de verdade e capaz de determinar a autorização ou não dos
demais no ambiente escolar, bem como auxiliar numa melhor relação de cada indivíduo com
seu corpo, sua saúde e sua higiene.
Com relação às competências e atribuições de cada servidor, as que chamaram a
atenção foram as seguintes:
Art. 126. Ao inspector, chefe do serviço medico escolar, incumbe:
a) organizar, orientar, fiscalizar e dirigir o serviço medico escolar;
[...]
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;
[...]
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;
[...]
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.
[...]
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. 1180-1182, grifos meus).

Percebe-se que as listagens das atribuições citadas acima demonstram como o
Governo de Minas pretendia que funcionasse a educação: estreitamente ligada à saúde e
baseada em normas regulamentares e disciplinadoras.
As competências e atribuições das enfermeiras escolares e do professor, que também
deveria atuar “como auxiliar do serviço de inspeção de saude”, estão igualmente descritas no
regulamento.
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.
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. 1182-1183).

Percebe-se o importante lugar designado às enfermeiras escolares, principalmente o de
estarem autorizadas a atuar no lugar do médico em caso de ausência deste. Além disso, essas
profissionais deveriam auxiliar os professores com conselhos sobre educação sanitária.
Outro tipo de profissional citado no regulamento eram as enfermeiras assistentes,
responsáveis pelos cuidados com a saúde bucal das crianças. Entre suas atribuições destaco:

“ministrar ás creanças instrucções individuaes dos preceitos de hygiene” e “fazer visitas
domiciliares nos casos indicados” (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1186). Essas atribuições
apontam para o fato de que o governo mineiro desejava expandir o serviço de saúde bucal
para além das escolas, auxiliando e instruindo as famílias a cuidarem não só da saúde do
corpo em geral, mas especificamente dos problemas dos dentes e da boca.
O regulamento ainda discorre por vários outros assuntos referentes ao ambiente
escolar, a sua estrutura física, de mobiliário, sobre o regime e funcionamento escolar etc.
Chama a atenção a parte que se refere aos alunos onde, além de estabelecer como deve ser o
comportamento dentro da escola, há também um capítulo determinando sobre a disciplina fora
da escola:
Art. 337- É vedado aos alumnos das escolas primarias:
a) vadiar pelas ruas;
b) encontrarem-se na rua á noite, desacompanhadas, depois das 8 horas;
c) frequentar estabelecimentos publicos, taes como cafés, bars, cervejarias,
cinematógrafos, e outros locaes de diversões, sem que estejam acompanhadas de
pessoa da família;
d) fumar e tomar bebidas alcoolicas;
e) fazer parte de qualquer associação cuja actividade seja prejudicial á saude ou
incompativel com os seus deveres escolares;
f) atirar pedras ou outros projectis;
g) trazer comsigo armas ou substancias perigosas, taes como, veneno, explosivos,
etc.;
h) desenhar, escrever ou rabiscar nas portas, paredes, muros, etc.;
i) maltratar os animaes (MINAS GERAIS, 1928, V. 2, p. 1235-1236).

Nota-se na citação acima que o regulamento estabelece determinações e normas de
conduta para além do ambiente escolar. Aos alunos matriculados no ensino primário e que
descumprissem essas regras caberiam punições necessárias. O regulamento recomenda que a
vigilância sobre as crianças fora da escola cabe principalmente aos “paes, mães e responsaveis
e, particularmente, ás auctoridades incumbidas da policia local, aos funccionarios do ensino,
aos membros dos Conselhos Escolares, das Associações de Mães de Familia, das Ligas da
Bondade, bem como ás autoridades prepostas á proteção dos menores” (MINAS GERAIS,
1928, V. 2, p. 1236). Nesse sentido, a escola age como uma instituição capaz de determinar
normas e regras de comportamento tanto dentro do seu território como fora dela,
estabelecendo assim, uma forma de controle em toda a sociedade.
Outro tema presente nas Leis e Decretos de 1927 é a saúde mental. O Decreto n.
7.471, de 31 de janeiro de 1927, “Approva o Regulamento da Assistencia a Alienados de
Minas Geraes”. Com o intuito de “soccorrer as pessoas atacadas de alienação mental,

resguardar a sociedade dos actos morbidos das mesmas e combater por meios adequandos os
factores psychopatologicos existentes no Estado”, este decreto é mais um indício das
prescrições biopolíticas presentes na legislação.
O Decreto é extenso, possui 52 páginas, e é bastante detalhado. A princípio esclarece
os locais onde será prestada a assistência pública aos alienados:
a) Hospital Central da Assistencia a Alienados, com colonias annexas, em
Barbacena;
b) Instituto “Raul Soares”, em Belo Horizonte;
c) Manicomio Judiciario, em Barbacena;
d) Hospitaes Psychiatricos, regionaes, que se venham fundar nas diversas zonas do
estado (MINAS GERAIS, 1928, V.1, p. 100).

No decorrer do documento é detalhado o trabalho que deve ser realizado em cada um
dos locais acima citados. O Hospital Central, por exemplo, destinava-se
a) ao recolhimento e tratamento dos alienados, indigentes e adultos, existentes no
Estado, os quaes nelle sejam internados directamente ou então removidos dos outros
estabelecimentos;
[...]
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
(MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 101).

Percebe-se que os princípios eugênicos presentes na sociedade da época também se
fazem presentes nesse documento. A necessidade de classificar os indivíduos e buscar
indícios de herança genética que justifique a doença dos sujeitos confirmam esse fato.
Outra questão que chama a atenção nesse Decreto é a relação da saúde mental e a
delinquência. O Manicômio Judiciário destinava-se à “internação e tratamento dos alienados
criminosos e criminosos alienados, existentes no Estado” (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p.
103). E, além disso:
b) á observação dos accusados suspeitos de alienação que nelle forem legalmente
recolhidos para exame de sanidade mental, e dos delinquentes isentos de
responsabilidade por motivo de affecção mental – (Codigo Penal, atr. 29);
[...]
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 (MINAS
GERAIS, 1928, V. 1, p. 103).

Dessa forma, percebe-se que a intenção do governo vai além da internação e
tratamento dos alienados. Examinar os menores delinquentes, estudar suas heranças
familiares, bem como estudar os fatores da criminalidade do Estado e as formas de extinguilos, talvez fosse uma estratégia para pensar nas futuras gerações desses indivíduos e, até,
realizar uma forma de orientação para que estes indivíduos não tivessem filhos, a fim de
evitar mais “alienados” e “delinquentes” no Estado. Neste sentido o artigo 13 orienta:
§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).

Para Foucault (2005), “a extrema valorização médica da sexualidade no século XIX
teve, assim creio, seu princípio nessa posição privilegiada da sexualidade entre organismo e
população, entre corpo e fenômenos globais” (p. 300). Nesse sentido, a medicina terá o poder
de intervir sobre o corpo e a população, a fim de procurar evitar que aquele indivíduo
“perturbado” procrie e tenha descendentes “perturbados”.
A cidade de Oliveira, MG, também contou com seu próprio hospital psiquiátrico. Este
foi criado pelo Decreto n. 7.556, de 13 de março de 1927 (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p.
248) e funcionou por alguns anos no município. De acordo com Botti, Castro e Cotta (2009),
o hospital psiquiátrico de Oliveira teve sua origem no prédio do ex-sanatório de turbeculosos,
onde nos anos de 1928 e 1929 teve suas dependências reformadas para adaptar-se à função de
hospício. A inauguração do hospital aconteceu em janeiro de 1931 e contou com a presença
de autoridades da época como Dr. Levindo Coelho, Secretário da Educação e Saúde Pública;
Dr. Leopoldo Dias Maciel, representante do Presidente do Estado; Dr. Eduardo Amaral,
representante do Secretário da Agricultura; Dr. Djalma Pinheiro Campos, Ministro do
Tribunal Especial; Dr. Carlos Pinheiro Chagas, diretor do Serviço de Indústria Pastoril; Dr.
Mario Telles, chefe do serviço zootécnico do Ministério da Agricultura; Cel. Luis Fonseca, da
Força Pública do Estado; Dr. Pedro Magalhães, Chefe da linha e Sr. Carlos Sena, auxiliar
técnico pela Diretoria da Estrada de Ferro Oeste Minas; Dr. Aloizio L. Guimarães, oficial de
gabinete do Secretário de Educação e Saúde Pública; Dr. Caio Libano Noronha, Diretor do

Instituto Raul Soares, de Belo Horizonte, entre outros. A inauguração do hospital bem como a
presença das autoridades nesse evento estamparam toda a primeira página do jornal Gazeta de
Minas de 18 de janeiro de 1931. Com tantas autoridades presentes, nota-se a importância
desse tipo específico de hospital para a época.
O hospital psiquiátrico de Oliveira foi idealizado pelo político oliveirense Djalma
Pinheiro Chagas; sendo assim, como forma de homenageá-lo, o hospital recebeu o nome de
Instituto Psychiatrico Dr. Djalma Pinheiro Chagas. Em 1949, o hospital de Oliveira foi
transformado em colônia destinada exclusivamente a menores - Hospital de Neuro-Psiquiatria
Infantil. Atualmente, no prédio onde funcionou o referido hospital está em funcionamento a
Escola Estadual “Mário Campos e Silva”.
Ainda sobre a legislação de 1927, aprovado pelo Decreto n. 7.680 de 03 de junho de
1927, o Regulamento da assistência e proteção a menores abandonados e delinquentes
apresenta propostas, com traços biopolíticos, para as crianças e jovens de Minas Gerais. De
acordo com Carvalho (2012),
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 (p.
65).

São considerados neste regulamento os menores abandonados, pervertidos,
delinquentes e anormais. Para cada caso há a especificação do tipo do menor e as medidas
aplicáveis a cada um.
Com relação aos “abandonados”, eram considerados assim todos aqueles menores de
18 anos que não tivessem habitação nem meios de subsistência, seja por terem seus pais
falecidos, desaparecidos ou desconhecidos; seja por indigência, enfermidade, ausência ou
prisão dos pais, tutor ou pessoa que tenha por algum título a guarda do menor; aqueles cujo
pai, mãe ou tutor fossem considerados incapazes de cumprir seus deveres para com os
menores; aqueles que vivessem em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que apresentasse 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; aqueles empregados em profissões
proibidas, contrárias à moral e aos bons costumes, ou que causassem riscos à vida e à saúde; e
ainda, aqueles induzidos a gatunice, mendicidade ou libertinagem (MINAS GERAIS, 1928,
V. 1, p. 554-555).
Os menores classificados como “pervertidos” eram os considerados “vadios, mendigos
ou libertinos”. Vadios eram aqueles que, mesmo morando com os pais, se negassem a receber
instrução ou se dedicar ao trabalho. Mendigos eram os que pediam esmolas ou donativos para
si ou para outrem. E libertinos os que perseguem ou convidam companheiros ou transeuntes à
prática de atos obscenos em via pública; se entregam à prostituição; ou vivem da prostituição
de outrem (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 555-556).
Já os “delinquentes” eram aqueles que, com mais de 14 anos, forem indiciados como
autores ou cumplices de algum crime ou contravenção.
Por fim, os menores considerados “anormais” eram aqueles que, “por uma razão
qualquer, se acham em condições de inferioridade e não podem adaptar-se ao meio social em
que se destinam viver”. Estes deveriam ser assistidos e sujeitos a 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 affectivas (MINAS GERAIS, 1928, V. 1,
p. 557).

Essas classificações e a busca de se encontrar um local adequado para cada indivíduo
evidenciam o incômodo causado por esses sujeitos e a tentativa de criar espaços e estratégias
para conter esse mal. É aí que, mais uma vez, a biopolítica se faz presente, no sentido de criar
normas, mecanismos de controle e classificação dos indivíduos. Para Carvalho (2012), “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” (p.
81).
Antes, porém, de haver tal Decreto destinado aos menores abandonados e
delinquentes, há um ofício de Bias Fortes para o Presidente do Estado esclarecendo os
motivos para a criação do Regulamento. Neste ofício, Bias Fortes explica:

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 para o trabalho honesto, que os transformará em
valores moraes, intellectuaes e economicos (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 549,
grifos meus).

O discurso de Bias Fortes estava pautado pelos conceitos higiênicos, eugênicos e
morais, disseminados à época. Para ele “ao Estado corre, pois, o dever de contribuir, por meio
da chamada hygiene social, em prol da ordem e do bem commum”. Bias Fortes ainda cita que
O avanço das idéas no dominio da sociologia criminal nos faz crer na possibilidade
da substituição gradual dos castigos e das penas pelas praticas tendentes a remover
os factores da delinquencia. É assim que, nos paizes prosperos e cultos, reprime-se a
vadiagem; restringe-se a fabricação e venda do álcool e impede-se, dentro do
possivel, o uso de toxicos; organizam-se sociedades, cooperativas, caixas de
socorros e colonias agrícolas (MINAS GERAIS, 1928, V. 1, p. 550).

Para Bias Fortes, cabia ao governo usar artifícios para exterminar os fatores que
incitavam a delinquência. Assim, incumbia ao Estado a responsabilidade de prevenir para que
os “menores de índole defeituosa” não se contaminassem nem se tornassem delinquentes e
perturbadores da paz e do progresso social. E, além disso, havia a tentativa de recuperar
aqueles jovens que já estavam “contaminados”.
Nesse sentido, percebe-se a presença do discurso biopolítico envolvendo esse Decreto.
Uma das características da biopolítica é criar mecanismos de controle, normas, regulamentos
e classificações. Especificar quem são os “anormais”, os “vadios”, os “pervertidos”, e vários
outros que não se encaixam nos “padrões da normalidade” determinados por alguns bem
como estabelecer como estes devem proceder ou não podem ser consideradas ações
biopolíticas.
Na análise da legislação de 1927, realizada neste capítulo, percebe-se a ocorrência das
prescrições da biopolítica e da polícia educativa para a população do Estado de Minas Gerais.
O desejo de manter a ordem e a busca pelo progresso esbarravam em situações, locais e
indivíduos que não estavam ajustados ao considerado ideal pelos dirigentes da época. A
inspiração em outros países também foi ponto fundamental para que as autoridades
desejassem uma “nova” forma de viver.
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”
(CARVALHO, 2012, p. 167).

Assim, as prescrições biopolíticas e da polícia educativa se fizeram presentes na
legislação, principalmente com relação à educação sanitária e higiênica, que tinham por
objetivo atuar na vida, nos hábitos e costumes da população de modo que pudessem garantir a
saúde e o bem estar de todos.

CAPÍTULO III – O CODIGO DE POSTURAS MUNICIPAES DE OLIVEIRA E SUAS
PRESCRIÇÕES

A proposta para o desenvolvimento deste capítulo é realizar um delineamento do
jornal Gazeta de Minas, com foco na publicação do Codigo de Posturas Municipaes de
Oliveira, publicado em 1937, e tentar encontrar vestígios de como o periódico e suas
publicações atingiam a vida da população. Pretendo também localizar a cidade de Oliveira –
MG e apresentá-la ao leitor, para que ele possa compreender melhor esta pesquisa. Além de
obras científicas e acadêmicas sobre o tema, irei consultar o livro História de Oliveira, de
Luiz Gonzaga da Fonseca, que trata da história da cidade mineira desde sua fundação22 e o
livro Waldemar Fernal- meu pai, de Hilda Fernal Cascão, que apresenta uma outra visão
sobre o político oliveirense Djalma Pinheiro Chagas.
O estudo das posturas municipais de Oliveira, realizado por meio do código de
posturas do município, tem como intuito percebê-las no horizonte da normalização e
disciplinarização. As referidas posturas apresentam-se publicadas no jornal Gazeta de Minas,
o que nos leva a acreditar que elas podem nos aproximar daquilo que as autoridades da época
estabeleciam como comportamentos adequados para a manutenção da ordem no espaço
urbano, bem como o desejo de divulgar esses preceitos.
Na análise da fonte, percebe-se que o que orientou a elaboração do código e sua
publicação diz respeito ao estabelecimento de uma nova ordem de comportamento no espaço
público. O aumento populacional urbano nas primeiras décadas do século XX desencadeou a
necessidade de uma remodelação desse espaço e uma adequação dos indivíduos para a vida
em sociedade.

3.1 A CIDADE DE OLIVEIRA- MG E O JORNAL GAZETA DE MINAS
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O autor iniciou suas pesquisas em 1938 e as concluiu em 1942, porém o livro só foi publicado em 1961, com
adição de alguns fatos locais advindos dos anos decorridos.

A cidade de Oliveira, situada no centro-oeste de Minas Gerais, “é uma das poucas
cidades mineiras cuja fundação não se liga à presença do ouro ou de gemas preciosas”
(FONSECA, 1961, p. 17). Porém, pela sua localização geográfica, tornou-se travessia dos que
partiam em busca de ouro e também com destino às regiões goianas, daí sua primeira
denominação enquanto povoado: Picada de Goiás. De acordo com Fonseca (1961), não há
referências exatas sobre a época ou o motivo para a substituição do antigo nome Picada de
Goiás para Oliveira. Alguns registros referem-se a uma homenagem à padroeira Nossa
Senhora de Oliveira. Outros sinalizam como origem do nome da cidade a existência de
árvores de oliva no local que hoje é o centro do município. E ainda, outra versão para o nome
da cidade, esta a mais comum, foi a existência de uma hospedaria, a primeira da cidade, que
tinha como proprietária Maria de Oliveira e, como passavam muitos viajantes por esse
caminho, a hospedaria foi crescendo e era comum a frase: “Vamos pousar no rancho da
Oliveira.” Assim, “cansado, as distâncias perdidas, quanto viajor exausto não suspirou por
esse ‘rancho da Oliveira’, depois arraial da Oliveira, vila da Oliveira, cidade da Oliveira, ou
modernamente, de Oliveira” (FONSECA, 1961, p. 65).
Os primeiros habitantes do município eram fazendeiros e lavradores. “Cidade filha de
uma marcha para o Oeste, filha da sua geografia privilegiada e do heroísmo oculto dos bravos
legionários do comércio, da lavoura e da pecuária: caso raro na história mineira” (FONSECA,
1961, p. 82). Em 1861, completando a Vila vinte e um anos de emancipação, foi elevada à
categoria de cidade.
O livro História de Oliveira de Luiz Gonzaga da Fonseca é um dos poucos que tratam
da história da cidade. A obra, fruto de pesquisa iniciada em 1938 e concluída em 1942, foi
publicada23 apenas em 1961 e aborda da história da cidade mineira desde sua fundação.
Gonzaga da Fonseca não era natural de Oliveira, ele foi professor de Língua
Portuguesa no Ginásio Mineiro “Professor Pinheiro Campos” e morou na cidade por
23

Após a conclusão do livro, em 1942, o autor não conseguiu publicá-lo imediatamente. Em 1952, algumas
pessoas intervieram para que a publicação ocorresse, mas o que conseguiram fazer foi sensibilizar a prefeitura
para que adquirisse os direitos autorais da obra com a obrigação de publicá-la no prazo de cinco anos. Nesse
momento, Silveira Neto e Geraldo Ribeiro, que lutavam pela publicação do livro, acrescentaram, com a
autorização do autor, fatos locais acontecidos nos 12 anos após a conclusão do livro. Porém, passados os cinco
anos em que a prefeitura deveria promover a publicação, ela não o fez. Assim, os direitos autorais retornaram
para o autor e a obra foi publicada em 1961, outra vez acrescida de novos dados referentes aos anos que se
passaram.

aproximadamente sete anos, “o autor estranhava existir entre as antigas cidades mineiras uma
que não possuía, editada, uma história orgânica e atual” (FONSECA, 1961, p. 13). Dessa
forma, interessou-se por registrar a história do município.
A obra de Fonseca, além de abordar a história de Oliveira, possui elementos do
folclore, da lenda, da tradição e até anedotas. Cita também personalidades consideradas por
ele como importantes no município, principalmente no campo político. Além disso, o autor
não poupa elogios à cidade mineira, para ele “entrar em Oliveira é entrar no templo da
pedagogia. Mal raia a alvorada, vibra pelas ruas paralelepipedadas [sic] o vaivém promissor
dos uniformes cáquis dos ginasianos e das saias azuis das normalistas” (FONSECA, 1961, p.
285).
A respeito da salubridade no município, Fonseca (1961) afirma:
Altitude, clima, arejamento atmosférico, fertilidade do solo, ausência de moléstias
endêmicas, condições higiênicas oriundas dum urbanismo bem orientado — tudo
põe Oliveira em situação privilegiada. Foi sempre tida como “bela e amena estância
de repouso e convalescença”, procurada, desde épocas remotas, por educadores,
magistrados, prelados, intelectuais e todos os que se achem ergasteniados [sic] pela
lufa-lufa da vida (p. 178-179).

Ainda tratando sobre salubridade, o autor afirma que, em 1942, “graças ao movimento
vicentino local, desapareceram da rua os bandos de mendigos, entre os quais era costume
figurarem diversos morféticos” (FONSECA, 1961, p. 183). Notamos que mendigos e
enfermos eram incômodos para a sociedade, que buscava meios de fazê-los “desaparecerem”.
Nesse sentido, Fonseca ainda fala sobre os serviços dos quais a cidade dispunha no período:
serviço preventivo no Posto Permanente de Higiene e na Santa Casa de Misericórdia.
O Posto Permanente de Higiene de Oliveira, primeiro a ser fundado em Minas Gerais,
foi inaugurado em 07 de setembro de 1922. De acordo com Fonseca (1961), de início o posto
esteve sob a orientação da Fundação Rockefeller, depois passou a ser mantido pelo Estado e
pela municipalidade.
Logo nos seus primeiros anos (1925), sob a direção do ilustrado higienista
oliveirense dr. Domingos Ribeiro, o Posto de Oliveira foi classificado em 2º lugar
entre os serviços de higiene de Minas e São Paulo, merecendo, por isso, tanto a
instituição como o seu chefe, um voto congratulatório do inspetor da Fundação
Rockefeller, dr. John H. Jauney (FONSECA, 1961, p. 212).

Nota-se que Oliveira estava em sintonia com o movimento higienista que ocorria em
todo o País nas primeiras décadas do século XX.

O município também possuiu um hospital psiquiátrico, o qual já foi citado
anteriormente. Conforme Fonseca (1961), o estabelecimento foi fundado pelo governo
estadual como Hospital Colônia, semelhante ao de Barbacena. O prédio foi estruturado em
1928-1929 e funcionou nestes moldes até 1949, quando se transformou em Hospital de
Neuro-Psiquiatria Infantil.
Com relação à imprensa oliveirense, esta foi rica em variedade de jornais, porém a
maioria teve curta duração. O jornal Gazeta de Minas, como já foi mencionado antes, foi
fundado na cidade de Oliveira em 1887. Tal periódico circula até os dias atuais e se apresenta
como o mais antigo jornal do Estado ainda em circulação. Atualmente, o periódico possui
uma feição mais municipalista, porém, na época estudada para esta pesquisa, o jornal
apresentava notícias do Brasil e do mundo, principalmente as relacionadas à política.
O proprietário do jornal, no período estudado, o político oliveirense Djalma Pinheiro
Chagas, frequentemente estampava as páginas do periódico com notícias relacionadas à
política.
Hilda Fernal Cascão, neta de Antônio Fernal, o fundador do Gazeta de Minas,
escreveu um livro em homenagem a seu pai Waldemar Fernal e faz alguns relatos a respeito
do Gazeta de Minas. Ao que tudo indica, a relação da família Fernal com Djalma Pinheiro
Chagas não era amigável.
Minha avó, enviuvando-se, vendera, em 08/04/190924, de acordo com meu pai (os
outros irmãos eram menores de idade, a “Gazeta”, que não tinha condições de
manter. Eu nasceria dezesseis anos depois.
Iniciava-se uma nova etapa na vida de papai, preocupante para ele que passaria,
como filho mais velho, a ser o responsável pela família (CASCÃO, 1997, p. 94-95).

Cascão relata sobre o ataque que sua casa recebeu em 24 de outubro de 1930. Na
época, Waldemar Fernal era proprietário do jornal “O Conservador”, que era editado em sua
residência.
A malfadada “Revolução de 30”: Propiciou a corrupção, abrindo a alguns delegados
de polícia uma “porta de entrada” às propinas que lhes encheram os bolsos
ladravazes, através de “licenças” para o trânsito de veículos nas estradas, e de outros
“expedientes legais” criados pela safadeza dessas “autoridades” que, corruptas, em
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Vale ressaltar que Djalma não foi o primeiro comprador do jornal Gazeta de Minas. Djalma passou a ser
proprietário do periódico em 1918.

ocasiões como essa, tornam-se mais bandidos que os “bandidos” que eles se
propõem a caçar.
E quem eram esses “bandidos”, na ocasião? Em Oliveira? Um deles: Waldemar
Fernal, meu Pai, incorruptível, pobre e destemido. No dia em que “estourou” a tal
“Revolução de m.” estava ausente de Oliveira, tendo de lá saído dias antes, com
destino a Belo Horizonte. Adepto de Washington Luís, ao lado da legalidade,
publicava, em Oliveira, um jornal – o Conservador – cuja tipografia com os
equipamentos (máquinas, impressora, etc.) foram completamente destruídos pela
turma encachaçada (As autoridades haviam mandado servir, de graça, nos bares e
botequins da cidade – “feudo” de Djalma Pinheiro Chagas – toda a produção dos
alambiques oliveirense e de cidades vizinhas) (CASCÃO, 1997, p. 36).

Hilda parece atribuir a responsabilidade ao ataque de sua casa a Djalma. Segundo ela,
Um plano diabólico fora elaborado: O “caixão” que carregavam, acompanhado pela
multidão delirante e que, simbolicamente, continha os “restos mortais” do Presidente
Washington Luís, seria enterrado no quintal da casa daquele que se atrevera a
discordar da opinião do “cacique” da cidade, o tal Djalma Pinheiro Chagas! Muito
embora ali estivesse a família do “inimigo” (procurado, sem tréguas, em Belo
Horizonte, para ser preso, como o tinham sido seus companheiros), representado
pela esposa e seus filhos (duas moças e quatro rapazinhos...), e talvez por isso
mesmo (indefesos), os dirigentes do que já era o que hoje se chama “arrastão”
estacionaram em frente à residência do chefe da família ausente, sabidamente
ausente. A rua se encheu e um barulho como de trovada se fazia ouvir. E o que se
seguiu é indescritível, pelas cenas de covardia, insensibilidade, irresponsabilidade e
perversidade: As muitas vidraças da frente da casa foram estilhaçadas; pedras e
estrume de animais atirados para dentro da sala que dava para a rua. E o delegado –
Céus! – ao invés de procurar arrefecer os ânimos, de proteger a família ameaçada,
mandou um recado: “Que fugissem pelos fundos da casa, porque o povo (o povo!) ia
invadir a casa!” A resposta a essa torpe intimidação foi curta e resoluta: “O primeiro
que arrobar a porta, terá seu bucho furado”. Correu, então, lá fora, a notícia de que a
filha mais velha (então com vinte e dois anos de idade) estava armada de revolver,
engatilhado, atrás da porta... (Era conhecida como brava e valente). Não havia
revolver nenhum. O que houve (e ainda existe, como relíquia histórica) era uma
bengala de cabo de prata, que desembainhada se transformava num grande florete, a
que chamavam de “estoque” – realmente capaz de ferir e matar” (CASCÃO, 1997,
p. 36-37).

As críticas e denúncias da autora contra Djalma Pinheiro Chagas são contundentes.
Apresento-as aqui por acreditar que também fazem parte da história de Oliveira e para expor
outras considerações sobre o proprietário do jornal Gazeta de Minas.
Waldemar Fernal trabalhou em Oliveira como farmacêutico (formou-se farmácia em
Ouro Preto), posteriormente trabalhou em um Cartório no Fórum local, fundou o jornal O
Conservador e foi prefeito de Oliveira. Faleceu em 03 de janeiro de 1936, aos 48 anos,
quando ainda era prefeito.
Papai não viveu o bastante para ver o que se desencadeou no país, após a revolução.
Sua preocupação era a família. O jornal, onde poderia extravasar seu pensamento,
expor suas ideias, lutar por seus ideais, não existia mais. A Gazeta, fundada por seu
pai, em mãos controladas e ‘vendidas’ ao caciquismo local, era um instrumento de

bajulação e propagação do continuísmo de uma política contra a qual ele lutara,
ingloriamente (CASCÃO, 1997, p. 47-48).

Com relação à Revolução de Outubro25 citada por Hilda Fernal, o jornal Gazeta de
Minas publica aos 29 de outubro desse ano matéria de primeira página intitulada SALVE 3 DE
OUTUBRO DE 1930- Com o triumpho da Revolução Brasileira, passou a Historia a mais
legitima e soberba conquista de um Povo cioso de suas Liberdades. O periódico exalta a
Revolução:
O estupendo exito do movimento revolucionário que irrompeu em todo o território
nacional a 3 de outubro do corrente, é uma prova de que o povo brasileiro se achava
perfeitamente identificado com elle. [...]
Após 21 dias de luta o grande déspota que se intitulava presidente da Republica foi
feito prisioneiro, dando o Brasil á America e a todo o mundo civilizado, com a
victoria da Revolução, um nobre exemplo de patriotismo (GAZETA DE MINAS,
29/10/1930, p. 01).

A notícia é extensa e expõe que em Oliveira “foi festejada com delirante enthusiasmo
a victoria da Revolução” (p. 01). De acordo com o periódico, houve passeata pelas ruas da
cidade, discursos pronunciados por oliveirenses na sacada do Fórum, no Colégio Nossa
Senhora de Oliveira, no Ginásio Mineiro de Oliveira, no Grande Hotel e na Câmara
Municipal.
Na portaria do Forum foi affixado logo que se teve conhecimento da completa
victoria das forças revolucionarias o seguinte manifesto: Viva a Republica! Viva o
presidente de Minas! Viva o Dr. Djalma Pinheiro Chagas! Viva a policia mineira!
Viva a tropa gaúcha! Vivam as tropas parahybanas (GAZETA DE MINAS,
29/10/1930, p. 01)!

Sobre o ataque à residência de Waldemar Fernal, nada é relatado no jornal. A notícia
apresenta apenas a festa e a alegria da população com a deposição de Washington Luis.

3.2 O CODIGO DE POSTURAS MUNICIPAES DE OLIVEIRA: PRESCRIÇÕES
BIOPOLÍTICAS PARA A POPULAÇÃO
O desenvolvimento econômico, político e social das cidades nas primeiras décadas do
século XX surgiu concomitantemente com o desejo de estabelecer normas e condutas de
25

A Revolução de Outubro de 1930 foi um movimento de revolta armado que resultou em um Golpe de Estado e
retirou do poder o presidente Washington Luiz em 24 de outubro de 1930. Getúlio Vargas assumiu a
presidência do País.

comportamento no meio social. Nesse sentido, os códigos de posturas apresentaram-se como
instrumentos ideais para difundir esses preceitos. Determinar a postura da população seria
como estabelecer uma nova ordem de comportamento frente aos espaços públicos e, algumas
vezes, também nos ambientes privados.
Comumente, os responsáveis pela elaboração dos códigos de posturas municipais são
os vereadores e o prefeito. Com relação ao código de posturas estudado, ele foi elaborado e
publicado durante a gestão do prefeito Jayme Pinheiro de Almeida e dos seguintes vereadores:
Cel. Joaquim Affonso Rodrigues (presidente), Dr. Francisco Paolinelli, Iris Castro Teixeira,
Eustachio de Assis Ribeiro, José Ribeiro de Oliveira e Silva Junior, Nephtali Gonzaga de
Mello, Cyro Coelho de Andrade, João Martimiano dos Santos, Armando Pinheiro Chagas e
Antonio Monteiro.
O Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira foi publicado no jornal Gazeta de
Minas nos meses de agosto e setembro de 1937. São 377 artigos distribuídos em 15 títulos26 e
um total de 9 páginas27 disponíveis para a consulta. O código de posturas foi publicado e
registrado em 23 de julho de 1937.
Os títulos são os seguintes: Título Primeiro: Do Município e sua administração; Título
Segundo: Da Prefeitura, expediente e disciplina interna; Título Terceiro: Do pessoal e suas
atribuições; Título Quarto: Da nomeação, penas disciplinares e demissões; Título Décimo
Segundo: Da Policia Sanitaria – Hygiene domiciliar, Alimentação publica, Molestias
epidêmicas, etc.; Título Décimo Quarto: Das medidas policiaes (Damno, explosivos e
inflammaveis, etc.); Título Décimo Quinto: Capitulo Único- Disposições Gerais.
Em 08 de agosto de 1937, ocupando grande parte segunda página do periódico aparece
a primeira parte do código de posturas. Não é feita nenhuma introdução, nem há nota
explicativa sobre o motivo de tal publicação no jornal. Apenas o título Resolução n. 31 –
Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira. Essa publicação apresenta o Titulo Primeiro –

26

Os títulos vão do Primeiro ao Décimo Quinto, porém, na sequência do código não aparece o título Décimo
Terceiro. Acredito que haja um erro de digitação, pois o último artigo do Título Décimo Segundo é o Art. 329
e o primeiro artigo do Título Décimo Quarto é o Art. 330.
27
Não foi possível consultar do Art. 73 ao Art. 260 devido a problemas no site. Na edição de 05 de setembro de
1937 só é possível visualizar as páginas 01 e 02 do periódico; assim, depois da página que vai até o Art. 72 do
Código de Posturas, a próxima disponível é a partir do Art. 261.

Do municipio e sua administração. Ao final da página há a descrição “continua no proximo
numero”. Destaco nessa parte do código de posturas o seguinte:
Art. 2- A Competencia do Municipio está definida nas Constituições do Estado e da
Republica e na Lei de Organização Municipal, competindo-lhe prover tudo que
respeite ao seu peculiar interesse e especialmente:
[...]
XXIII- Regulamentar as installações sanitarias e electricas domiciliares, elaborando
os respectivos códigos, de accordo com as normas estabelecidas pelo Estado; fazer
inspeccionar frequentemente as ditas intallações, para verificar si obedecem ás
prescripções regulamentares, quanto á segurança e hygiene das habitações, bem
como os quintaes e os terrenos baldios, obrigando os proprietarios a mantel-os
asseados (GAZETA DE MINAS, 08/08/1937, p. 02).

Também competia ao município “velar pela salubridade publica, para isto cooperando
com as autoridades sanitarias na prescripção de regras de hygiene, localizando os cemiterios,
hospitaes, matadouros, theatros, cinemas e outros estabelecimentos publicos ou particulares”
evitando assim “males e incommodos á população” (GAZETA DE MINAS, 08/08/1937, p.
02).
A partir dessas citações é notável a afinidade do código de posturas com a legislação
de 1927. A preocupação com a salubridade e a inspeção nos domicílios para constatar as
condições de higiene aparecem em ambos os textos legais.
Com relação ao lazer, era competência do município conceder licença para o
funcionamento de estabelecimentos destinados a esse fim, como “casas de diversões,
espectaculos, jogos, cafés e estabelecimentos congeneres exigindo que preencham as
condições de ordem, segurança, hygiene e moralidade”. A licença desses locais poderia ser
cassada caso causassem danos “á saude, ao socego publico, ou aos bons costumes” (GAZETA
DE MINAS, 08/08/1937, p. 02).
Nas publicações dos dias 15 e 22 de agosto, na segunda página de cada edição,
aparecem as sequências do código. São relatadas, principalmente, as atribuições de alguns
funcionários da prefeitura municipal e não há nada que se mostre relevante para a pesquisa.
Já em 29 de agosto a publicação do código aparece no jornal como Suplemento, e não
nas páginas comuns como estava surgindo anteriormente. Dessa forma, o periódico, que
frequentemente se apresentava em 4 páginas, agora oferece 6 páginas ao leitor, sendo duas de
suplemento dedicadas inteiramente ao código de posturas.

No Titulo Terceiro: Do pessoal e suas atribuições destaco a Seção IV, que trata sobre
a Inspectoria Fiscal e especifica as competências do funcionário denominado fiscal geral,
entre elas:
Art. 34 [...]
I. superintender o serviço de fiscalização em todo o Municipio, orientando os fiscaes
da cidade e os dos districtos, os quaes lhe estarão subordinados sobre todas as
questões que se prendam á fiscalização das rendas municipaes, limpeza publica,
aferição de pesos e medidas, fiscalização de vehiculos, matadouro, gêneros
alimenticios, etc. (GAZETA DE MINAS, 29/08/1937, Suplemento).

A limpeza pública, considerada como uma das grandes preocupações do período, se
fez presente no Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira. Havia que fiscalizar e controlar o
espaço urbano comum, bem como os ambientes privados, assim caberia ao primeiro fiscal
“fiscalizar a limpeza e hygiene domesticas”.
Outra preocupação do período era com relação aos cemitérios:
Art. 37 – Ao terceiro fiscal compete, além das attribuições communs a todos os
fiscaes da cidade, fiscalizar o cemiterio municipal, obrigando o respectivo zelador a
trazel-o sempre limpo e bem tratado, inspeccionando, também, a escripturação e
providenciando:
a) quanto ao serviço funerario em geral;
b) quanto ao enterramento dos indigentes;
c) quanto á fiscalização das inhumações e exhumnações, exigindo as certidões
regulamentares e prova de pagamento das taxas municipaes (GAZETA DE MINAS,
29/08/1937, Suplemento).

Aqui se faz pertinente recorrer novamente à preleção de Foucault (2009) a respeito da
medicina social e da medicina urbana, nascidas na França em fins do século XVIII. O
aumento da população nas cidades desencadeou a necessidade de um novo ordenamento
relacionado à saúde e à higiene da urbe. É nessa época que surge a ideia da individualização
nos cemitérios. Para Foucault, um dos pontos da medicina urbana consistia em analisar, nas
cidades, os locais de acúmulo e amontoamento que pudessem provocar doenças. Nesse
sentido, os cemitérios são alvo de preocupação sanitária.
Para que os vivos estejam ao abrigo da influência nefasta dos mortos, é preciso que
os mortos sejam tão bem classificados quanto os vivos ou melhor, se possível. É
assim que aparece na periferia das cidades, no final do século XVIII, um verdadeiro
exército tão bem enfileirados quanto uma prova que se passa em revista. Pois é
preciso esquadrinhar, analisar e reduzir esse perigo perpétuo que os mortos
constituem. Eles vão, portanto, ser colocados no campo e em regimento, uns ao lado
dos outros, nas grandes planícies que circundam as cidades (FOUCAULT, 2009, p.
90).

Foucault (2009) cita o exemplo do “Cemitério dos Inocentes” que havia no centro de
Paris e onde os cadáveres, de pessoas que não eram ricas, notáveis e não tinham condições de
pagar por um túmulo individual, eram jogados uns sob os outros.
O amontoamento no interior do cemitério era tal que os cadáveres se empilhavam
acima do muro do claustro e caíam do lado de fora. Em torno do claustro, onde
tinham sido construídas casas, a pressão devido ao amontoamento de cadáveres foi
tão grande que as casas desmoronaram e os esqueletos se espalharam em suas caves
provocando pânico e talvez mesmo doenças. Em todo caso, no espírito das pessoas
da época, a infecção causada pelo cemitério era tão forte que, segundo elas, por
causa da proximidade dos mortos, o leite talhava imediatamente, a água apodrecia,
etc. Este pânico urbano é característico deste cuidado, desta inquietude políticosanitária que se forma à medida em que se desenvolve o tecido urbano
(FOUCAULT, 2009, p. 87).

Na publicação de 05 de setembro de 1937, a única página do código disponível para
consulta é a de número 2. Nela constam as atribuições de outro funcionário relacionado aos
cemitérios, o zelador, e, de acordo com o código de posturas, a ele competia:
I- zelar o cemitério, conservando-o e cuidando da limpesa rigorosa do mesmo;
II- não permittir aos coveiros a abertura de sepulturas senão nos logares previamente
determinados;
III- fazer o policiamento dentro do cemitério, não permitindo algazarras e outros
actos ofensivos á moral e aos bons costumes;
IV- registrar em livro proprio os enterramentos, annotando o n. da guia emittida pela
Secretaria da Prefeitura, data do enterramento, nome do morto, idade, naturalidade e
nacionalidade, estado civil, de que foi victimado e o n. da quadra e da sepultura;
V- fiscalizar os enterramentos, verificando si o cadáver a ser enterrado tem os
caracteristicos constantes da guia;
VI- não permittir o enterramento nos casos de suspeição ou falta de guias (GAZETA
DE MINAS, 05/09/1937, p. 02).

Já em 19 de setembro, na sequência do código, aparece a seguinte determinação
referente ao artigo 274: “Não é permittido pendurar gaiolas em janellas, portas ou em
qualquer parte do edifício que dê para a via publica, assim como pendurar roupas para seccar
em janellas ou saccadas, sob a pena de multa de 10$ a 50$000, dobrada nas reincidências” (p.
02). E, com relação à higiene domiciliar, destaco:
(...) os agentes municipaes, sempre que julguem conveniente, examinarão o
funccionamento dos apparelhos sanitarios installados nas habitações particulares ou
collectivas, intimando os respectivos proprietarios ou inquilinos para, dentro do
prazo razoável, removerem os defeitos encontrados (GAZETA DE MINAS,
19/09/1937, p. 02).

Nota-se que o poder público municipal conduzia os cidadãos, por meio das posturas, a
agir a favor da salubridade da cidade, o que dependia da limpeza não só do espaço público,
mas também do privado, o qual poderia ser praticamente invadido pelas autoridades para

verificação de suas condições. Assim, a pretensão era alcançar uma cidade limpa, civilizada e
controlada rigidamente, para impedir a proliferação e disseminação das doenças e mazelas
que atentassem contra a qualidade de vida da população.
Com relação à alimentação pública, o código proibia a contratação de pessoas
infectadas de moléstias contagiosas ou repulsivas para trabalhar nesse meio. Também
determinava:
Art. 298- É prohibido vender bebidas falsificadas; falsificar quaesquer generos,
accrescentando substancias que lhes alterem o peso, o volume e a qualidade; vender
peixe, carne e toucinho deteriorados: carne de animaes mortos accidentalmente ou
por veneno; carne de porco affectado de trichnose, etc. multa de 50$ a 100$000
(GAZETA DE MINAS, 19/09/1937, p. 02).

Outra grande preocupação das autoridades era referente às moléstias epidêmicas.

Nesse sentido, o código de posturas definia que “os medicos, gerentes de fabricas e de hoteis,
directores de collegios são obrigados a communicar immediatamente ao Prefeito os casos de
moléstias transmissiveis e epidemicas, ou suspeitas de o ser, sob pena de multa de 20$000 a
100$000” (GAZETA DE MINAS, 19/09/1937, suplemento). Interessante destacar que a
comunicação referente às doenças era feita ao prefeito. Aos enfermos cabia o isolamento ou a
remoção “para lugar conveniente, sendo o domicilio desinfectado, si for o doente removido,
sendo-o diariamente se ahi permanecer”. E ainda:
Art. 312- No caso de desenvolver-se qualquer epidemia no Municipio, a Prefeitura
organisará, fóra do perimetro das povoações, enfermarias ou hospitaes, onde
estabelecerá o serviço de isolamento e desinfecções, de accordo com a autoridade
sanitaria municipal e, em falta desta, com um medico contractado pela
Municipalidade (GAZETA DE MINAS, 19/09/1937, Suplemento).

Como se vê, tratava-se de uma intervenção na vida do indivíduo, ou seja, biopolítica.
Com relação à biopolítica, Foucault (2005) explica que “as primeiras de suas áreas de
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” (p. 292).
Já a respeito da retirada dos enfermos do município, Foucault (2009), falando sobre a
“boa organização sanitária das cidades no século XVIII”, comenta que “o mecanismo da
exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era
mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina de

exclusão” (p. 88). Percebe-se que essa medicina da exclusão acontecia também em Oliveira.
Seguindo o pensamento de Foucault, deve-se entender essa exclusão no sentido de diferença
entre o modelo de exclusão dos leprosos – expulsos da cidade – e o dos pestilentos –
excluídos da circulação na cidade, mas confinados em locais específicos para não contaminar
o resto da população, de forma a serem isolados e, talvez, desinfectados.
Com relação ao funcionamento do comércio no município, o código estabelecia:
Art. 342- As casas commerciaes fixas ou localizadas, estabelecidas nas zonas
urbanas, suburbana e limítrophe da cidade e dos districtos e não comprehendidas nas
exepções deste Capitulo, funccionarão nos dias úteis entre 8 e 19 ½ horas, havendo
para as refeições uma folga de 3 e ½ horas e nos dias feriados entre 8 e 15 horas.
[...]
Art. 346- Os estabelecimentos compreendidos nas disposições deste Capitulo, não
poderão, sob nenhum pretexto, manter aberta ou semi-aberta qualquer de suas
portas, nem tão pouco vender mercadorias, depois das horas regulamentares, ficando
prohibido que as entradas residenciaes se façam pelas portas dos estabelecimentos
comerciaes (GAZETA DE MINAS, 19/09/1937, Suplemento).

No Título Décimo Quarto – Das medidas policiaes (damno, explosivos e inflamáveis,
etc.) chama a atenção os seguintes artigos:
Art. 338- É prohibido vagar pelas ruas da Cidade os loucos, mentecaptos e ebrios,
sendo estes detidos e entregues pelos agentes municipaes á policia correcional, e
aquelles entregues aos seus responsaveis e, em falta destes, enviados aos
estabelecimentos de caridade publica.
Art. 339- É prohibido esmolar para quaesquer invocações, multa de 20$000.
Exceptuam-se os hospitaes, asylos, irmandades que tiverem licença por seus
compromissos e as collectas de contribuições para festas religiosas (GAZETA DE
MINAS, 19/09/1937, Suplemento).

Assim, a circulação na cidade também não era permitida a todos, excluindo-se das vias
públicas os indivíduos que não se adequassem aos padrões estabelecidos. A mendicância
estava ligada ao ócio e, consequentemente, à vadiagem. Num período em que se acreditava
que o trabalho poderia amparar a sociedade e fornecer subsídios para o progresso, “a
vadiagem poderia significar uma ante-sala da criminalidade, podendo o vadio ser considerado
um semi-criminoso, dada a sua predisposição para o crime, uma vez que se encontrava
distante do trabalho honesto e regular” (SIMÃO, 2008, p. 93).
A incoerência no código de posturas aparece quando, posteriormente ao artigo 339, o
qual proíbe esmolar, surge o Capítulo IV- Dos Mendigos, que apresenta cinco artigos (art. 349
ao 354) definindo quem poderia ou não pedir esmolas. Dessa forma, em Oliveira a
mendicância era tolerada, mas somente em dia, hora e local pré-determinados pelo poder

público municipal por meio do código de posturas que, acredito eu, era inspirado no
Regulamento dos Mendigos de 1900. Para poder viver como mendigo o indivíduo deveria
estar inscrito na prefeitura. Caso alguém fosse encontrado esmolando sem a devida
autorização, este passaria por uma avaliação para averiguar sua capacidade para o trabalho.
Constatada sua inaptidão, receberia a licença para viver da caridade alheia, conforme
determinava o Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira.
As posturas determinadas no código são analisadas nesta pesquisa como propostas
educativas, uma vez que almejavam educar a população de modo amplo, no sentido de
estabelecer “modos de viver” e se portar. Devido às precárias condições higiênicas e de saúde
no período, fizeram-se necessárias intervenções, aqui consideradas nos moldes da biopolítica
e da polícia educativa, para estruturar a vida na cidade de modo higiênico e saudável, bem
como a vida privada, determinando os hábitos morais e também higiênicos dos sujeitos.
Como se pode ver, as prescrições estabelecidas no Codigo de Posturas Municipaes de
Oliveira são variadas e almejaram alcançar diversos indivíduos e segmentos da
municipalidade, principalmente com relação aos pobres e doentes, para que não se tornassem
um perigo para os demais. Dessa forma, todos deveriam cuidar da saúde do corpo e da higiene
das residências e da cidade, e o código de posturas prescrevia esses novos hábitos, atitudes e
comportamentos, considerados mais adequados para a convivência na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira - MG, publicado no Jornal Gazeta de
Minas em 1937, é um meio para se compreenderem algumas questões de destaque no
cenário urbano brasileiro e as iniciativas tomadas para se tentar camuflar o estado
degradante e de penúria que assolava parte significativa da população. Pretendia-se
também educar a população em moldes civilizados, ou seja, usar o jornal como um
dispositivo educativo e regulamentador da sociedade.
Por meio das análises realizadas nesta dissertação, tentou-se compreender como o
poder público atuou no processo de controle e ordenação do espaço urbano em Oliveira.
Percebeu-se que as autoridades agiam de acordo com o projeto de constituição de um
espaço urbano em consonância com os desejos de progresso veiculados no período.
Os horários determinados para o funcionamento do comércio, a proibição de se
pendurarem roupas para secar em janelas ou sacadas, as vistorias nas residências para
constatar as condições de higiene das mesmas eram alguns assuntos abordados no código
de posturas. As determinações para a população e, principalmente, para os mendigos
assinalam quais eram as questões que mereciam atenção e deveriam ser vigiadas e
controladas naquele momento.
Mendigos, negros, loucos, prostitutas, rebeldes tornaram-se um estorvo para o
progresso e a almejada civilidade. As chamadas classes perigosas foram objetos
de estudo das ciências em emergência, em diferentes partes do mundo, cuja
preocupação básica foi conhecê-la na sua dimensão psico-biológica e interferir
no meio em que viviam. Nesse contexto, foram notórios os empreendimentos
relacionados às reformas urbanas e reformas escolares, no intuito de fazer
desaparecer o medo do contágio, tanto na perspectiva de doenças físicas, da
“rudeza” de certos hábitos e valores, quanto dos próprios movimentos
insurrecionais (VEIGA, 2007, p. 400-401).

A ideia de coibir a mendicância e a ociosidade surgiu, segundo Foucault (1978), a
partir do século XVII. Nesse momento algumas medidas são tomadas para a internação
desses indivíduos que são considerados transtornos para a sociedade assim como os loucos,
doentes, vagabundos e prostitutas. Com relação aos mendigos, incomodava principalmente
o fato de serem pobres e viverem da caridade alheia, fora dos padrões exigidos à época.
Eles perturbavam a “ordem do espaço social” (FOUCAULT, 1978, p.72).

Do mesmo modo, o código de posturas, em 1937, nos faz perceber que estes
indivíduos ainda causavam transtornos para a sociedade. As propostas contidas no referido
código tinham como objetivo a transformação do “modo de vida” da população, o que
corresponderia a educá-la de acordo com princípios morais tomados, nos discursos, como
ideais para a vida na cidade.
Se não era possível excluir totalmente determinados indivíduos da vida em
sociedade, então optou-se por regular seus comportamentos e sua circulação dentro da
cidade. O código de posturas agiu na tentativa de alcançar a prevenção e a proteção de uma
ordem moral do espaço urbano.
As autoridades desejavam uma cidade ordenada e disciplinada. Assim, alguns
indivíduos eram considerados indesejáveis e, em busca de uma boa imagem, fez-se
necessário determinar o modo de se portar da população e exercer certa vigilância com
relação aos hábitos e comportamentos na urbe.
O Codigo de Posturas Municipaes de Oliveira, as Leis e Decretos do Estado de
Minas Gerais de 1927 e o Regulamento dos Mendigos analisados deixam claras as
intenções do Estado em regular a relação da sociedade com o espaço urbano. Nota-se que o
estabelecimento dessa nova relação tem a intenção de ajudar a desenvolver uma nova
ordem municipal bem como auxiliar no progresso e civilização do País. É também nessa
direção que se assinala o caráter educativo do código, visto que sua produção para alcançar
a população e sua difusão por meio da imprensa tinham a nítida intenção da atuar muito
mais que na mera informação dos modos de viver adequados, a formação de uma postura
cidadã digna do que se podia esperar das cidades civilizadas.
Não se pode relevar, porém, que o Código de Posturas de Oliveira, veiculado na
imprensa local, manifeste, também as intenções de ordenamento social que estavam
intimamente relacionadas aos mecanismos de exclusão e segregação. Nessa trama, a
educação dos corpos está diretamente ligada aos novos ordenamentos de vida em
sociedade.
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