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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo promover uma reflexão a respeito dos discursos sobre a 

família analisados em livros destinados a alunos mineiros nos anos de 1920. A intenção 

maior foi analisar a configuração da família na sociedade brasileira, a partir de enunciados 

de cunho moral, religioso e patriótico, de meados do século XIX até a década de 1920. 

Entende-se que um suposto modelo de família inspirada mos moldes europeus esteve muito 

presente nesse período. Trata-se da análise dos discursos nos seguintes livros: Coração, de 

Edmundo de Amicis, seguido por Poesias Infantis, de Olavo Bilac, e, por último, Vários 

Estylos, de Arnaldo de Oliveira Barreto. O que se pretendeu foi apresentar um estudo 

historiográfico sobre a diversidade da configuração familiar no Brasil, seus múltiplos 

arranjos e variações, que se forjaram de acordo com as características de uma sociedade em 

formação recebendo forte influência europeia. Foram utilizadas as contribuições teórico-

metodológicas de Michel Foucault para justificar o trabalho arqueológico realizado nesta 

pesquisa e para analisar questões referentes à sexualidade, à família, à moral e aos 

enunciados dirigidos à família identificados nas fontes. Foi realizado um estudo de 

conceitos que fundamentam uma pesquisa sobre discursos a respeito da família brasileira na 

perspectiva da História da Educação. Assim, foram apresentados diferentes pontos de vista 

de enunciados sobre a família, no sentido de problematizá-los a respeito da aceitação da 

idealização de uma determinada forma de organização familiar do tipo pai, mãe e filhos, 

como uma disposição naturalmente estruturada dessa formação social.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to promote a reflection on the discourses about the family analyzed in 

books aimed at students of Minas Gerais/Brazil in the 1920s. The intention was to examine 

the family configuration existing in the Brazilian society, based on the analysis of moral, 

religious, and patriotic statements dated from the mid-nineteenth century to the 1920s. It is 

understood that a supposed family model inspired by the European manner was very 

present during this period. This work is the analysis of speech in the following books: 

Coração, by Edmundo de Amicis, Poesias Infantis, by Olavo Bilac and Vários Estylos, by 

Arnaldo de Oliveira Barreto. It was intended here to present a historiographical study on 

the diversity of family configuration in Brazil, its multiple variations and arrangements 

which were forged according to the characteristics of a society in formation under strong 

European influence. The theoretical and methodological contributions of Michel Foucault 

were used to justify the archaeological work conducted in this research, and also to analyze 

issues related to sexuality, family, morality, and the statements aimed to the family 

identified in the sources of this thesis. It was conducted a study of concepts that underlie 

the research on discourses about the Brazilian family, from the perspective of the History of 

Education. Thus, different views of statements about the family were presented in order to 

raise a discussion regarding the acceptance of the idealization of a particular form of family 

organization – such as father, mother and children – as a naturally structured arrangement 

of this social formation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A família é uma transação 
de olhos e retratos. 

(João Guimarães Rosa) 

 
 
 

Tudo teve início no ano de 2009, quando, ao iniciar uma trajetória de pesquisa na 

Iniciação Científica, houve uma aproximação com o tema da família numa perspectiva 

sociológica. O trabalho realizado me despertou para um assunto que passou, então, a ser de 

grande interesse. Nessa direção, foi elaborado um projeto e apresentado ao programa de 

mestrado em Educação, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) – Programa 

de Pós-Graduação em Processos Socioeducativos e Práticas Escolares –, em uma tentativa 

de prosseguir com o tema inicial. 

Entretanto, assim como na história, em que os acontecimentos não são tão lineares, 

houve a oportunidade de elaborar uma pesquisa; porém, desta vez, no campo da História da 

Educação, seguindo com o tema da família, mas lançando mão de outros questionamentos 

para a realização da investigação. Com isso, surgia uma possibilidade de conhecer novas 

leituras, novos autores, novas fontes de pesquisa e um novo referencial teórico-

metodológico. O desafio, a princípio, era assustador, o tempo parecia ser pouco para tanta 

novidade, as dificuldades poderiam ser muitas ao longo do percurso; contudo, o medo não 

foi o bastante para estagnar um sonho. Foi assim que este trabalho foi elaborado. Um novo 

caminho surgiu, uma nova possibilidade também. Esta pesquisa é resultado, antes de tudo, 

de muito esforço e dedicação.  

Esta dissertação analisa o discurso sobre a família burguesa, numa perspectiva 

histórica, presente em livros de leitura aconselhados no Programa do Ensino Primário de 

1927. A partir de uma perspectiva foucaultiana – que traz contribuições efetivas para 

estudos que se atêm a analisar os discursos, relações de poder, efeitos de verdade, entre 

outros –, este trabalho se propõe a analisar questões como idealização, valores, práticas e 

concepções sobre a família presentes em livros escolares. 

Para o entendimento dessas questões, apoio-me na proposta de Foucault, 

principalmente a partir do que ele nomeou como análise arqueológica, visto que o plano é         
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de identificar e apresentar os discursos sobre a família que circulavam na sociedade 

brasileira, especificamente em Minas Gereis, entendendo que os discursos não são algo da 

ordem do concreto, imóvel. Diferentemente, ele é dinâmico ao passo que se dispersa, se 

modifica, é elaborado, reelaborado, ajusta-se à vontade das instituições que procuram gerir 

a sociedade.  

Portanto, o recorte teórico aqui apresentado pretende situar o tema em suas 

características culturais e políticas da época em que foi produzido, mas é imprescindível 

pontuar que o discurso, assim como propõe Foucault, institui-se sob os sujeitos em 

diferentes tempos, ele se modifica de acordo com as mudanças ocorridas no interior da 

sociedade. Foucault entende a história a partir das descontinuidades, das rupturas. Em As 

palavras e as coisas encontra-se uma parte da discussão sobre a história do pensamento que 

pode ser apropriada para conceituar a análise arqueológica:  

 

Não é fácil estabelecer o estatuto das descontinuidades para a história em 
geral. Menos ainda, sem dúvida, para a história do pensamento. Pretende-
se traçar uma divisória? Todo limite não é mais talvez que um corte 
arbitrário num conjunto indefinidamente móvel. Pretende-se demarcar um 
período? Tem-se porém o direito de estabelecer, em dois pontos do tempo, 
rupturas simétricas, para fazer aparecer entre elas um sistema contínuo e 
unitário? A partir de que, em seguida, se desvaneceria e se deslocaria? A 
que regime poderiam obedecer ao mesmo tempo sua existência e seu 
desaparecimento? Se ele tem em si seu princípio de coerência, donde viria 
o elemento estranho capaz de recusá-lo? Como pode um pensamento 
esquivar-se diante de outra coisa que ele próprio? Que quer dizer, de um 
modo geral: não mais poder pensar um pensamento? E inaugurar um 
pensamento novo? (FOUCAULT, 2007, p. 68-69). 

 

Sobre o recorte temporal principal desta pesquisa, é importante dizer que o mesmo 

se justifica, a princípio, porque se insere em um conjunto de investigações sob orientação 

do Prof. Dr. Laerthe de Moraes Abreu Junior, que dedica uma parte de seus estudos ao 

projeto “Medicina, Psicologia, Higiene e Moral na Pedagogia: a composição heteróclita de 

um discurso hegemônico para a educação brasileira na primeira metade do século XX”. 

Nesse conjunto, merece especial atenção dos pesquisadores analisar a educação mineira da 

década de 1920. Por essa inserção no período, verificou-se a possibilidade de encontrar em 

decretos da reforma educacional Francisco Campos indicações de leituras que permitissem 

uma análise dos discursos sobre a família. O acesso aos documentos oficiais se deu em um 

momento de procura pelas fontes da pesquisa. Foram então encontradas, no regulamento do 
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Programa do Ensino Primário (decreto n° 8094), indicações de livros de leituras para 

alunos do 4° ano do Ensino Primário.  

No decorrer da pesquisa e, principalmente, depois das orientações do exame de 

qualificação, percebeu-se que, antes de apresentar os livros e dedicar boa parte da pesquisa 

a eles, era preciso pontuar que a preocupação deste trabalho é apresentar a família e os 

discursos em torno dela. Os livros aqui analisados foram a fonte de pesquisa privilegiada 

para identificar os discursos sobre a família. Eles são os suportes que propiciam a 

emergência de enunciados relativos à família, seus atores e sua função social.  A pesquisa é 

sobre a família e os livros são tomados como suportes de discursos. Por isso, todos os 

capítulos giram em torno dela. Os livros foram alguns dos materiais pesquisados para fazer 

um trabalho arqueológico, assim como os decretos e a revisão bibliográfica.  

Sobre a produção bibliográfica, foi realizado um trabalho de levantamento 

quantitativo em busca de fontes para a pesquisa e, também, para conhecer a densidade do 

tema tratado em anais de congressos da História da Educação em nível regional, nacional e 

internacional até o presente momento.  

Ao selecionar as palavras-chave para a realização deste levantamento quantitativo 

que se constitui como método de verificação da produção acadêmica de um determinado 

campo de estudo, foram levados em conta temas pertinente ao contexto histórico da 

pesquisa, que se relacionam à década de 1920. Foram pesquisados trabalhos que abordam o 

livro didático ou livro de leitura como tema de pesquisa, uma vez que a fonte utilizada para 

a presente pesquisa se trata de livros de leitura, às vezes confundidos ou tratados como 

livros didáticos por alguns autores, e publicações que versam sobre família. 

Para a confecção do Quadro I1, foram utilizados como fonte os anais do Congresso 

Brasileiro de História da Educação (CBHE) 2, anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de 

História da Educação de Minas Gerais (COPEHE-MG) 3 e anais do Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação (COLUBHE) 4 até o momento da elaboração desta 

dissertação. Foram selecionados esses congressos por avaliar importante apresentar um 

panorama de publicações em nível internacional, o COLUBHE; um panorama de 

publicações em nível nacional, o CBHE; e um panorama de publicações de trabalhos em 

                                                 
1 O Quadro 1 foi elaborado a partir de um modelo criado pela Profª. Drª. Christianni Cardoso Morais. 

2 O Congresso Brasileiro de História da Educação teve início no ano de 2000 e acontece bienalmente. 
3 O Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação de Minas Gerais teve início em 2001 e é 
realizado bienalmente. 
4 O Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação teve início em 1996 e é realizado bienalmente.  
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nível regional, com o COPEHE-MG. Com isso, foi possível visualizar, de modo geral, as 

pesquisas que têm sido realizadas e publicadas no campo da História da Educação, que se 

relacionam com o trabalho aqui apresentado. 

Abaixo se vê o quadro elaborado a fim de proporcionar uma visibilidade das 

publicações analisadas: 

 
QUADRO I:  RESUMO QUANTITATIVO DE TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE 
CONGRESSOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO COM TEMAS IMPORTANTES PARA A PESQUISA. 

 
                                                                                                                                             

Fonte: Cadernos de resumos das edições I a VI do CBHE (2000 a 2011); I a VI do COPEHE-MG     
(2001 a 2011); I a IX do COLUBHE (1996 a 2012). Organizado por Amorim (2013). 
 
Palavras-chave: Revista do ensino; Livros de leitura; Livros didáticos (1920-1930); Família; 
Reforma do Ensino em Minas Gerias – Francisco Campos; Manuais didáticos e/ou de Leitura. 
 

Nos cadernos de resumo do I ao VI do CBHE, verifica-se que foram publicados 

3.182 trabalhos, sendo que 112 desses, ou seja 3,5%, possuem temas relacionados a esta 

 CBHE 
(2000-2011) 

COPEHE-MG 
(2001-2011) 

COLUBHE 
(1996-2012) 

EDIÇÕES Totais de 
trabalhos 
aceitos 

Número de 
trabalhos com 
temas de 
interesse para a 
pesquisa (%) 

Totais de 
trabalhos 
aceitos 

Número de 
trabalhos com 
temas de 
interesse para a 
pesquisa (%) 

Totais de 
trabalhos 
aceitos 

Número de 
trabalhos com 
temas de 
interesse para a 
pesquisa (%) 

 
          I 

 
231 

 
        8 (3,4%) 

 
       61 

 
       6 (9,8%) 

 
        168 

 
       11 (6,5%) 

 
II 

 
428 

 
       19 (4,4%) 

    
       151 

 
       5 (3,3%) 

      
        164 

 
         9 (5,4%) 

 
III 

 
    418 

 
       12 (2,8%) 

 
       86 

 
       3 (3,4%) 

    
        259 

 
       13 (5%) 

 
IV 

 
    457 

 
         7 (1,5%) 

 
       172 

 
     10 (5,8%) 

  
        185 

  
       14 (7,5%) 

 
V 

 
    782 

 
       28 (3,5%) 

 
       107 

 
       3 (2,8%) 

 
      477 

  
       34 (7,1%) 

 
VI 

 
    866 

 
       38 (4,3%) 

      
       129 

 
       7 (5,4%) 

 
       698 

 
       18 (2,5%) 

 
VII 

 
     - 

 
           - 

 
        - 

 
          - 

 
       748 

 
       31 (4,1%) 

 
VIII 

 
     - 

 
           - 

 
       - 

 
          - 

 
        857 

 
      25 (2,9%) 

 
IX 

       
     - 

 
           - 

  
       - 

 
          - 

 
        694 

 
      20 (2,8%) 

 
TOTAIS 

 
  3182 

 
       112 (3,5%) 

 
    706 

 
     34 (4,8%) 

 
    4250 

 
    175 (4,1%) 
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dissertação. Nos anais do I ao VI COPEHE, foram publicados 706 resumos, dentre os quais 

34, ou 4,8% trazem temas vinculados com este estudo. E, por fim, dentre os 4.250 trabalhos 

aceitos e publicados no I ao IX COLUBHE, 175 (4,1%) trazem temas que caminham na 

mesma direção desta pesquisa. A quantidade de resumos presente nesses congressos 

referente aos temas aqui selecionados (Revista do ensino; Livros de leitura; Livros 

didáticos (1920-1930); Família; Reforma do Ensino em Minas Gerais – Francisco Campos; 

Manuais didáticos e/ou de Leitura) pode ser acompanhada, pela distribuição anual, 

conforme o Quadro I. 

A partir desse levantamento, que se configura como meio de averiguar a produção 

acadêmica de determinados temas importantes para este trabalho, e diante dos dados aqui 

apresentados, é possível afirmar que o trabalho aqui proposto tem sua singularidade, 

considerando o campo de publicação da História da Educação. Ao somar os periódicos 

contemplados de cada edição dos congressos, há um total de 3,5% de resumos no CBHE; 

4,8% no COPEHE – MG; e 4,1% no COLUBHE. A presença mais significativa aparece no 

I COPEHE-MG, totalizando 9,8% dos trabalhos, e a menor incidência de trabalhos 

relacionados com as palavras-chave aqui relacionadas se apresenta no IV CBHE, com uma 

soma de apenas 1,5% trabalhos.  

O trabalho de averiguação de resumos de pesquisas encaminhados e aceitos nos 

congressos aqui privilegiados tem mostrado que a recorrência de apresentação de temas 

relacionados a esta investigação vem aumentando, no caso dos últimos três Congressos 

Brasileiros de História da Educação. Já no Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação a contagem é inversa, pois se verificou que o número de trabalhos que caminham 

na mesma direção que este tem diminuído consideravelmente, principalmente depois da 

edição V. No caso do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação de Minas 

Gerais, a proporção varia entre 3,3% a 5,4%, sendo importante pontuar que nesse 

congresso a recorrência de temas sobre a família, especificamente, aparece em menor 

número e que os trabalhos privilegiam, em maior proporção, o contexto da década de XX 

com as reformas mineiras. No caso do CBHE, foi possível perceber que os trabalhos 

aforam a presença do tema dos livros de leitura e manuais e/ou livros didáticos. É 

importante afirmar também que, nesse congresso, a apresentação de temas relacionados à 

família está ligada mais à questão de gênero. O COLUBHE é o evento que traz mais 

trabalhos sobre temas relacionados à família.  
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A partir da análise do Quadro I, que oferece um mapeamento das produções 

acadêmicas da História da Educação, é possível afirmar que o trabalho proposto aqui tem 

sua peculiaridade, uma vez que buscou analisar os discursos sobre a família presentes em 

livros escolares aconselhados pelo governo do estado de Minas Gerais por meio de decretos 

legais dos anos 1920. Esses documentos mostram a força do discurso moral pela 

recomendação explícita de determinados livros de leitura que não se prestam somente a 

uma iniciação à leitura, mas também trazem a formação moral, considerada útil para a 

formação de um país “civilizado” e “moderno” pelos dirigentes da educação mineira. 

A partir dessas colocações elaboramos as questões, considerando a trajetória de 

pesquisa, obtivemos os resultados e elaboramos a organização textual desta dissertação, que 

se apresenta dividida em três capítulos finalizados por considerações finais.  

No primeiro capítulo, A genealogia da produção de discursos sobre a família da 

Europa para o Brasil, procurou-se apresentar a família e sua configuração na Europa 

oitocentista por acreditar na influência europeia trazida ao Brasil, sobretudo com a chegada 

da Coroa portuguesa. Lançando mão especialmente das contribuições de autores próximos 

da História Cultural, como na coleção História da vida privada, foram apresentados modos 

de vida, costumes e papéis sociais dos sujeitos componentes da família de uma sociedade 

que passara por uma revolução significativa com as mudanças ocorridas no período. Ainda 

em relação ao primeiro capítulo, é preciso destacar que ele se ocupa em apresentar 

diferentes configurações de família na Europa no século XIX, mediante discursos (do 

Estado, dos médicos, moral, o perigo da sexualidade) e livros de leitura para formação 

moral (como é o exemplo do italiano Cuore).   

Em um segundo momento, ainda no primeiro capítulo, são trazidas análises para o 

Brasil no período que abarca de meados do século XIX até a década de 1920. Apresenta-se 

a formação familiar no país nesses anos, encaminhando-se na direção do Estado de Minas 

Gerais, privilegiando a análise do discurso jurídico e de intelectuais da época.  Em seguida, 

há um subitem que tem a intenção de apresentar a família e o discurso em torno dela, a 

partir do ideário de família e sujeito esperado pelo Estado republicano, em que se procurou 

mostrar também os veículos que transmitiam tais ideais. Esse tópico traz ainda os 

regulamentos utilizados em que se encontram as fontes principais desta dissertação. A 

discussão pode ser resumida nos seguintes tópicos: O que o Estado republicano esperava da 

família e como ele pretendia moldá-la. As diversas formas de divulgação desse modelo: 

Revista do Ensino e os livros escolares. A importância dos livros de leitura no ambiente 
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escolar. A reforma do Ensino em Minas Gerais 1927. Livros de leitura presentes no 

Programa do Ensino Primário de 1927. 

O segundo capítulo, Apresentação dos livros de leitura destinados aos escolares, foi 

dedicado à exposição das fontes da pesquisa, quais sejam, os três livros indicados como 

material pedagógico aos alunos mineiros. Cada subitem se ocupa em apresentar os 

respectivos autores, suas biografias, o conteúdo de cada material analisado, marcando 

sempre relações dos conteúdos dos mesmos com os assuntos discutidos ao longo do 

trabalho, como, por exemplo, a moralidade religiosa, os diferentes papéis sociais para a 

mulher, o homem e os filhos no lar. Aborda, ainda, o discurso do trabalho como prática que 

dignifica o homem e o estímulo ao patriotismo, entre outros. O primeiro livro analisado se 

trata de Coração, de Edmundo de Amicis, seguido por Poesias infantis, de Olavo Bilac e, 

por último, Vários Estylos, de Arnaldo de Oliveira Barreto. Nesse capítulo são também 

apresentadas e analisadas algumas reproduções de imagens visuais publicadas nos livros.  

No último capítulo, A proclamação de discursos moralizantes sobre a família: a 

análise de enunciados como suportes de verdade, foram realizadas análises dos discursos 

sobre a família que emergiam nos manuais didáticos, sendo enfatizadas as figuras do pai, da 

mãe e do filho, sujeitos mais recorrentes segundo um levantamento feito para identificar 

todos os componentes familiares que aparecem nos textos. São apresentados também os 

enunciados dos discursos dirigidos a cada personagem da família. Em um segundo 

momento são apresentadas as figuras das filhas, dos netos e dos avós, bem como os 

enunciados que são apresentados para se referirem a eles. Esses personagens também estão 

presentes nos livros analisados, porém, com menor aparição em relação aos outros sujeitos 

da família.  

Os livros oferecem a oportunidade de fazer circular saberes produzidos para a 

conformação aos papéis estabelecidos como lugares de verdade. Assim, percebeu-se, 

através da análise do discurso, como os papéis recaíam sobre cada membro da família e 

como esses discursos, utilizados como ferramenta do poder-saber, efetivaram-se na 

sociedade brasileira, difundidos em um momento definido como o limiar da modernidade, 

trazendo para o meio social práticas vigentes desde décadas passadas.  

As considerações finais apresentam como são contraditórios os discursos que 

tentam resistir, até os dias atuais, ao modo de formação e configuração da família. Esses 

discursos não só persistem como estão postos de forma quase a se naturalizar e a valer 

socialmente como um modelo a ser seguido. E o modelo é apresentado em livros, nas 
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escolas, nos discursos religiosos e em preceitos legais. Entretanto, a família é plural, sendo 

constituída ou não por laços consanguíneos – que não é condição sine qua non para 

existência da mesma – e se organiza amparada ou não pelas leis, pela moral, pelos 

costumes, pelas crenças, etc., e, assim, ganha espaço para se constituir também na 

diversidade.   
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CAPÍTULO I - A GENEALOGIA DA PRODUÇÃO DE DISCURSOS SOBRE A 

FAMÍLIA DA EUROPA PARA O BRASIL  

 

Para a compreensão e questionamento dos discursos sobre uma dada concepção de 

família da forma como se apresenta atualmente na sociedade brasileira – uma família 

seguindo o esquema de configuração, constituída pelo pai, a mãe e os filhos, em que cada 

qual desempenha um papel determinado –, serão apresentados aqui estudos que se 

ocuparam em mostrá-la como uma formação múltipla de arranjos e de variações ao longo 

dos tempos.  

Para tanto, toma-se como base de apoio a influência de correntes historiográficas 

vinculadas à chamada Nova História, principalmente na perspectiva que Marc Bloch (2001) 

desenvolveu na relação entre passado e presente. Assim, não se quer aqui considerar o 

presente desarticulado com o passado. Ao contrário, quer-se partir do que Bloch nomeou 

como “solidariedade das épocas”, ou seja, pretende-se estabelecer vínculos de 

inteligibilidade entre momentos na história em que a família passou por definições e 

configurações distintas até chegar à formação atual. O historiador reconhece a possibilidade 

de “o conhecimento de o presente ser diretamente mais importante para a compreensão do 

passado” (BLOCH, 2001, p.56). Dessa forma, sem a pretensão de buscar a origem – uma 

questão identificada também por Bloch como desnecessária –, este trabalho parte de uma 

perspectiva genealógica para entender o que é a família, suas diferentes configurações e 

definições, além de identificar as instituições que se ocuparam – e ainda se ocupam – em 

defini-la e mostrar o tabu referente à sexualidade que gira em torno dela. 

Este trabalho inicia apresentando a família na Europa oitocentista por acreditar que 

o modelo de família presente no Brasil tem relações que a remete à organização da 

sociedade europeia no século XIX. Para tal foram utilizados os aportes teóricos de autores 

como Algranti (1997), Mattoso (1988), Samara (1987) e Vainfas (1997), que se dedicaram 

a estudar a história da família na sociedade europeia no século XIX e no Brasil nos séculos 

XIX e XX, entendendo que esse modelo europeu de organização familiar chegou ao Brasil 

com a família real e os colonos portugueses. A prioridade aqui estabelecida foi apresentar 

alguns estudos feitos por diferentes autores ao longo da história sobre a família, entendendo 

haver uma emergência de imagem sobre essa instituição e não representações sobre a 

mesma, no sentido de que não há um modelo original do qual se derivam, se afastam ou se 

contrapõem outras formações. Sem querer lançar um olhar progressista a respeito dessa 
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organização social, pode-se perceber que a família passou de uma discreta estrutura 

doméstica a uma complexa teia de relações que interage diretamente com a sociedade, 

religião, educação, com o processo de urbanização e migração de um país. Daí a 

perspectiva genealógica deste estudo. 

 

 

1.1 O QUE É A FAMÍLIA? 

 

Há uma pergunta inicial e geral que, mesmo em sua aparente banalidade, é um 

convite para a pesquisa: O que é família? 

Existem definições jurídicas, religiosas, sociológicas, econômicas, educativas, 

enfim, um variado espectro de discursos na sociedade que procuram conceituar essa 

organização social. Mas iniciar um trabalho já lançando mão desse questionamento seria 

uma maneira de começar pelo fim, pois se percebe que o conceito de família foi modificado 

ao longo do tempo. Definir seria limitar a possibilidade de notar as transformações 

conceituais que ela sofreu ao longo da história. Aqui será tratada, então, a configuração 

familiar como esta se apresentou na Europa oitocentista.  

A coleção História da vida privada, uma obra enciclopédica extensa e detalhada 

que traz relevantes contribuições de diferentes autores sobre temas que se entrelaçam na 

constituição da dinâmica familiar, ocupa-se em descrever e apresentar aspectos do 

cotidiano e de costumes ao longo do processo histórico da formação da família no Ocidente. 

No quarto volume, intitulado “Da Revolução Francesa à Primeira Guerra”, autores como 

Michele Perrot, Anne Martin-Fugier, Alain Corbin, entre outros, apresentam um panorama 

do século XIX em que os símbolos da vida familiar e doméstica podiam exercer um efeito 

político para além da esfera privada, durante esse período de instabilidade e de transição da 

esfera da vida privada, em que os europeus vivenciavam o limiar da Revolução Francesa 

com as concepções de igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa de1789 

colaborou, entre tantos aspectos da vida social, na redefinição dos espaços privado/publico 

do século XIX. Com isso, o sujeito europeu viu-se incentivado a abandonar o 

individualismo, característica marcante do movimento romântico anterior, e a dedicar-se à 

vida em família. Preocupações tais como vestuário, definição de papéis sociais entre os 

sexos e disposição dos espaços na moradia faziam, nesses anos, parte da mudança ocorrida 

e incentivada pelos revolucionários:  
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O pensamento francês sobre a família se apresenta particularmente rico no 
século XIX, devido aos agudos problemas ligados à reconstrução política, 
jurídica e social pós-revolucionária. Os grandes polos de reflexão são três: 
as fronteiras entre o público e o privado, e a ideia de esferas, o conteúdo 
da sociedade civil, os papeis masculinos e femininos. (PERROT, 1991, p. 
95). 
 

Passou-se a considerar o indivíduo, a sociedade civil e o Estado como elementos 

fundamentais para o novo modelo político da época e, para tanto, nesse novo contexto, a 

família foi entendida como o suporte para o caminho da sociedade moderna, pois, para 

alcançar os ideais de civilidade esperados naquela época, contava-se, ante de tudo, com os 

sujeitos que compunham a família. Ela seria o fator essencial de apoio ao que o Estado, 

enumerando-lhe inúmeras funções, pretendia alcançar para o bom funcionamento e o 

progresso da humanidade. .  

O papel da família também entraria no âmbito da função reprodutora. Sendo aquela 

que produz o sujeito, era a instância em que a criança teria sua primeira forma de 

socialização. O estabelecimento de uma “boa família” era o que se acreditava ser o 

fundamento do Estado; esta seria um modelo político doméstico de democracia, pois, 

principalmente para o movimento republicano francês, existia uma relação não dicotômica 

entre o amor à família e à pátria. Daí o interesse crescente do Estado pela família: em 

primeiro lugar pelas famílias pobres, por constituírem o elo mais frágil e vulnerável do 

sistema social, e a seguir por todas as outras famílias.  

O esquema familiar era antes assemelhado ao modelo monárquico, em que havia 

forte hierarquização nas relações, com a presença dominante da figura paterna, tão 

relevante como um “rei” do lar ou da casa. Nesse contexto anterior, o pai era apresentado 

como a figura mais importante da família – “o pai domina com toda a sua estatura a história 

da vida privada oitocentista” (PERROT, 1991, p.121) – e a figura da mulher era aquela que 

se apresentava submissa e obediente. Pais e filhos, naquele século, eram vistos como o 

centro da família, objeto de investimentos afetivos, econômicos, educativos e existenciais, 

sendo que o carinho e a familiaridade na relação cotidiana entre pais e filhos variavam da 

cidade para o campo, assim como o meio social onde as demonstrações de ternura se 

apresentavam mais ou menos efetivamente. 

Ao discorrer sobre as funções da família durante grande parte do século XIX, Perrot 

(1991) afirma que esta assegurava o funcionamento econômico social, cabendo-lhe 

proporcionar a forma de socialização dos sujeitos, a começar pela criança. Era a 

responsável por garantir a espécie, zelando pela pureza e saúde dos seus membros. A autora 
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define família como “rede de pessoas e conjunto de bens, é um nome, um sangue, um 

patrimônio material e simbólico, herdado e transmitido. A família é um fluxo de 

propriedades que depende primeiramente da lei” (PERROT, 1991, p.105). 

A família no limiar do século XIX era vista não apenas como um conjunto de 

patrimônio, mas também como um capital simbólico de honra. A honra era percebida, de 

modo geral, de forma mais moral e biológica do que econômica. Tudo o que desqualificava 

o nome, a reputação, configurava-se como uma ameaça para os que tinham um grande 

interesse em zelar por uma boa reputação. Filhos ilegítimos, considerados até como erros 

sexuais, filhos anormais, eram objetos de uma censura muito maior do que a falência, por 

exemplo. 

Além das funções aqui descritas, cabia à família a responsabilidade pela reprodução 

de uma raça saudável e numerosa. Para isso, deveria haver uma prática sexual condizente 

com alguns discursos, tanto do Estado quanto da medicina e da Igreja. Sem dúvida, a ideia 

de que o casamento era um meio para uma prática sexual saudável era evocada pelos ideais 

republicanos emergentes, e qualquer forma de sexualidade praticada fora do casamento era 

desqualificada pela moral da época.  

Os médicos, detentores de um discurso apoiado por um forte suporte institucional, 

aplicavam um saber na e para a sociedade que tornava o casamento ao mesmo tempo 

sagrado e regulador das práticas sexuais perigosas como as relações dos bordéis. Isso 

porque, principalmente na segunda metade do século XIX, havia o temor quanto aos 

grandes flagelos sociais – tuberculose, alcoolismo, sífilis – e uma preocupação em manter a 

pureza do sangue entre os sujeitos. 

A sexualidade era vista como objeto de apreensão entre os membros da sociedade. 

“A família é o cristal no dispositivo de sexualidade: ela parece difundir uma sexualidade 

que na realidade reflecte e difracta” (FOUCAULT, 1994, p. 144).  

 

Uma exigência incessante nasce então da família: exigência de que a 
ajudem a resolver esses mecanismos de infelizes da sexualidade e da 
aliança; e, apanhada na armadilha por este dispositivo de sexualidade que 
a investira do exterior, que contribuíra para solidificá-la sob a sua forma 
moderna, lança para os médicos, para os pedagogos, para os psiquiatras e, 
também, para os padres e para os pastores, para todos os peritos possíveis, 
a longa queixa do seu sofrimento sexual. (FOUCAULT, 1994, p.113). 
 

Os adolescentes e as mulheres eram identificados como portadores de perigo em 

potencial. Os primeiros, pela puberdade ser considerada um período conturbado, com crises 
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de identidade, momentos de desequilíbrio e de fragilidade para a formação do futuro. Sobre 

a puberdade, foi encontrado no livro VI do Emílio, de Rousseau, a definição desse estágio 

como uma fase de mudança e de perigo, uma vez que a criança – isto é, o menino, pois 

dificilmente as meninas eram objeto de atenção educativa – sai da infância, e nessa 

transição há “uma mudança no humor, arroubos frequentes, uma contínua agitação de 

espírito tornam a criança quase indisciplinável. Torna-se surda à voz que a fazia ficar dócil; 

é um leão em sua febre” (ROUSSEAU, 2004, p.286). Essas condições representavam um 

perigo não só para os próprios adolescentes, mas para toda a sociedade, que poderia vê-los 

como possíveis futuros criminosos, visto que estavam, com tal inquietude, suscetíveis a 

perderem a governabilidade e a condição moral.  

A masturbação e a homossexualidade também eram concebidas como monstros que 

poderiam surgir na fase das paixões e estavam incluídas na mesma classificação que crimes 

e perversões sexuais como o estupro e o incesto. No caso das mulheres, a sexualidade 

também era alvo de preocupação. Muitas vezes, eram vistas como as que traziam a 

desgraça, posto que tinham a possibilidade de provocar sexualmente os homens. Durante 

muito tempo – e não foi diferente na Europa oitocentista – a sexualidade feminina foi 

vigiada e controlada pela Igreja, que inculcava a infidelidade conjugal como o ato mais 

grave do que qualquer pecado. As mulheres – e havia uma expectativa de que todas 

também deveriam ser mães – eram consideradas os pilares morais da Igreja. Quanto ao 

adultério, desde que praticado pelos homens, poderia ser compreendido como um ato 

merecedor de tolerância.  

Em resumo, tanto a virilidade do homem quanto a virgindade da mulher eram tabus 

mantidos pela moral patriarcal. Essas questões relativas à sexualidade da forma aqui 

apresentada estavam em destaque na Europa desde os anos da Revolução Francesa, 

passando pela Primeira Guerra Mundial já no século XX. Pode-se notar naquele momento a 

confluência da Igreja Católica e da autoridade patriarcal em moldar a família segundo 

interesses comuns.  

 A escolha do cônjuge envolvia os vários sujeitos interessados no enlace. O 

casamento era uma prática de acordo mútuo entre as famílias, pois havia, por trás de cada 

contrato, uma estratégia que ocupava o centro da atenção das famílias. O melhor casamento 

era o casamento “arranjado”, do qual resultaria a afeição e a semelhança entre os sujeitos, 

na perspectiva econômica, religiosa, econômica e política.  
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 Na segunda metade do século XIX, segundo Perrot (1991), cresceu o número de 

pessoas que desejavam uma relação harmoniosa entre aliança e amor, casamento e 

felicidade. Eram os desejos principalmente das mulheres, cujo único horizonte era o 

casamento, que se inclinavam para este lado. Os homens, por sua vez, também procuravam 

não mais uma relação de submissão passiva, mas, sim, de concordância. Se não a atividade, 

pelo menos o amor da esposa era o interesse de alguns, que chegavam a querer até 

igualdade na relação.  

A impressão geral é a de um aparente equilíbrio e um convívio relativamente 

harmonioso entre os dois sexos, a mulher cuidando da casa, criação dos filhos, afazeres 

domésticos, e o homem cuidando das despesas e do sustento da família.  

O casamento funda, então, a continuidade da sociedade e da família. Porém, antes 

de chegar ao casamento, existiam etapas bem definidas na vida de um indivíduo, nas quais 

deveriam-se seguir: o ingresso na adolescência, marcado, na maioria das famílias, pela 

primeira comunhão; o fim dos estudos secundários, confirmado pelo bacharelado no caso 

dos rapazes; a entrada no mundo social; o trabalho; a busca de um cônjuge; e o noivado. No 

fim estava o casamento, seguido pelo nascimento dos filhos. Depois disso, o tempo privado 

transcorre de maneira bastante uniforme até a morte e é ocupado pela educação e 

estabelecimento dos filhos, batizados e festas familiares.  

Já a jovem burguesa encontra seu destino no casamento se a família dispõe de um 

dote suficiente para encontrar um marido, pois a questão do estudo superior não é uma 

prática da época. Para uma adolescente da burguesia, estudar significava preparar-se para 

desempenhar o papel de mulher do lar, com as seguintes ocupações: cuidar da casa, orientar 

os empregados, ser a interlocutora do marido nos afazeres e ser a educadora dos filhos. Para 

isso, acreditava-se não haver necessidade de conhecimentos, tais como latim, nem dominar 

conhecimentos científicos especializados. Bastava, para as moças, um pouco de cultura 

geral, de artes, música, desenho, higiene, puericultura e uma formação teórica e prática em 

atividades realizadas na cozinha. 

A rede de relações de família e amizade desempenhava um papel fundamental para 

estreitar possíveis matrimônios: os irmãos e as irmãs dos(as) melhores amigos(as) 

facilmente se convertiam em partidos cobiçados, tais como os primos distantes que se 

encontravam em festas familiares, casamentos, batizados ou comunhões. 

Anne Martin-Fugier (1991) mostra que a sociedade burguesa proporcionava aos 

jovens burgueses festividades tais como feiras de caridade, atividades esportivas como tênis 
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e patinação, saraus dançantes, para que os mesmos pudessem ter a oportunidade de se 

encontrarem. O hábito francês recomendava que a jovem se casasse no ano em que era 

apresentada à sociedade nos conhecidos “bailes brancos”5, organizados principalmente para 

moças e rapazes escolherem seus futuros cônjuges. Se a moça fosse mais nova, era aceito 

que ela aparecesse em dois bailes seguidos. Entretanto, se ela chegasse ao terceiro baile 

sem ter encontrado um pretendente, considerava-se que a mesma fora deixada de lado, ou 

se poderia suspeitar que sua virtude fosse discutível e, inclusive, que seu dote fosse 

insuficiente. 

Uma prática vigente, naqueles anos no meio burguês, era favorecer o casamento por 

meio de apresentações. Em geral, os casamentos por conveniência não significavam uma 

negociação dos sentimentos. A pessoa poderia ter muito sucesso ao se relacionar com um 

cônjuge sugerido pela família ou amigos. Mas, também, se um rapaz e uma moça se 

apaixonassem, os pais não afastariam, a princípio, a possibilidade de uma união. Era 

importante, no entanto, conhecer algumas características do sujeito e da família, tais como: 

respeitabilidade, religião, renda da família e linha política. 

Segundo Martin-Fugier (1991), o rapaz que pretendia se casar deveria transmitir sua 

intenção aos pais da moça. Isso poderia ser feito por intermédio de uma pessoa amiga. Se a 

proposta era aceita, seus pais iriam apresentar o pedido formal aos pais da senhorita. A 

partir daí o pretendente se tornaria o noivo oficial e seria recebido como tal na casa de sua 

futura esposa. Durante o noivado, as famílias combinavam assuntos referentes ao 

matrimônio, tais como o dote, e marcavam, após o acordo, a data da assinatura do contrato. 

O contrato de casamento era uma característica da burguesia. Apenas os pobres se casavam 

sem o contrato sob o regime de comunhão legal, administrado apenas pelo marido. 

A cerimônia de casamento era, sem dúvida, o ritual privado mais público que se 

apresentava na época. Até final do século XIX, apenas a esposa usava a aliança. A aliança 

masculina, uma moda estrangeira, passou a fazer parte dos costumes na Europa na virada 

do século, mas sem qualquer obrigatoriedade.  

Após o casamento, praticamente não se questionava a estrutura conjugal. Passou-se 

a valorizar a intimidade do casal, assim como uma prática que se tornaria cada vez mais 

recorrente: ambos começaram a dividir o mesmo quarto e a mesma cama. O discurso sobre 

                                                 
5 Os “bailes brancos” eram organizados para as moças e rapazes que pretendiam se casar. Eram denominados 
como “brancos” “porque as moças que estão debutando nesse momento, se vestem inteiramente de branco, 
símbolo de inocência e virgindade. As mães estão presentes para garantir o bom funcionamento geral, avaliar 
os dotes e comparar os partidos presentes” (MARTIN-FUGIER, 1991, p.237).  
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as vantagens de quartos separados desaparece. Na família nuclear, o leito conjugal é o altar 

das celebrações legítimas do casal; deixou de ser circundado por cortinas e passou a ser 

limitado pela espessura das paredes do quarto de dormir e pela fechadura de uma porta. 

Torna-se um espaço único, habitado apenas pelo marido e pela esposa.  

O espaço da casa torna-se o âmago do conceito de privado, mas um privado 

submetido à figura masculina como o único investido de direito de voz. Este torna-se o 

espaço em que os homens descansam do cansaço do trabalho e do mundo exterior. Cabe à 

mulher fazer de tudo para que a casa seja um ambiente tranquilo e harmonioso. A casa é 

como o “ninho” da família e a idealização do ninho leva à idealização da senhora do lar. 

Era preciso que ela cumprisse os afazeres domésticos sem que, com isso, a rotina da casa 

fosse modificada; ou seja, era preciso que apenas o resultado das tarefas domésticas fosse 

visto, e não os trabalhos na hora da execução. Cabia à mulher organizar o tempo destinado 

às atividades diárias, delegando as funções para os criados.  

Segundo Perrot (1991), na rotina de um lar burguês, a mulher era a primeira a se 

levantar e a última a se deitar. Aconselhava-se que ela estivesse de pé às seis e meia ou sete 

horas da manhã no verão e às sete e meia ou oito horas no inverno. Cabia a ela exercer a 

vigilância desde cedo, mesmo que a criada lavasse as crianças, vestisse-as e lhes preparasse 

o café matinal. Era necessária a atenção da mãe antes de irem para a escola. A burguesia 

geralmente contava com três criados: um cocheiro, uma cozinheira e uma camareira.  

Se houvesse criados suficientes, ela poderia dedicar a parte da manhã para realizar 

atividades pessoais, tais como correspondências, piano, trabalhos manuais. Uma mulher 

respeitável não saía de casa pela manhã. Se fosse vista na rua, a etiqueta mandava que não 

dirigisse o cumprimento a ninguém. Supunha-se logo que a mesma estivesse por realizar 

atividades filantrópicas ou religiosas, as quais deveriam ser realizadas em segredo. A 

senhora do lar tinha como missão privilegiar os momentos em que a família se reunisse ao 

redor da mesa para as refeições. Fazer a refeição era um momento além do que 

simplesmente comer; significava um ritual de encontro familiar. Os manuais de conduta da 

época eram enfáticos no que se referia ao papel da mulher em casa: propiciar um clima de 

felicidade em torno da mesa familiar. 

Percebem-se então funções destinadas a cada sujeito dentro de uma sociedade que 

buscava na família um alicerce para se constituir como tal. Os tratados de civilidade, assim 

como os discursos do Estado, implicavam práticas de pudor e faziam com que certos 

hábitos (tais como assoar, defecar, comer, lavar-se, amar-se e morar) se modificassem de 
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acordo com o que foi se estabelecendo como privado, íntimo e individual. Dessa forma, a 

socialização passa pele intimidade dos corpos: “O século XIX, assim, esboçaria uma idade 

de ouro do privado, onde as palavras e as cosias se precisam e as noções se refinam” 

(PERROT, 1991, p.10).  

No plano jurídico, é preciso considerar que o código civil da época aboliu antigos 

costumes sobre a vida em família da Europa oitocentista. A partir dele foram “proibidos o 

direito de testamentar, o direito de primogenitura, assim como foi estabelecida a igualdade 

de direitos entre herdeiros de ambos os sexos” (PERROT, 1991, p. 105).  

O fim do direito testamentário, que equivalia a uma assinatura do pai, possibilitava 

e estimulava a divisão dos patrimônios e dissolvia o poder dos patriarcas. Nas regiões de 

famílias mais numerosas, essa abolição foi acolhida como algo destrutivo e houve 

resistência a ela, contornando algumas vezes o código civil. A evolução jurídica no século 

XIX consistiu em um lento desgaste das concessões paternas.  

A família foi constituída, sobretudo, como um ser moral: o chefe é o pai, e apenas 

sua morte dissolvia a família ao liberar os herdeiros. A família é o todo superior às partes, 

que devem se submeter a ele; constitui, na sociedade oitocentista, um grupo indissociável. 

A divisão sexual dos papéis se baseava em seus “caracteres naturais”, segundo uma 

oposição entre passivo e ativo, interior e exterior, que governa todo o século. O homem 

possuía sua vida substancial real no Estado, na ciência, no trabalho e na luta com o mundo 

e consigo mesmo. 

A mulher encontrava seu destino na moralidade objetiva da família, cuja piedade 

familiar exprimia as disposições morais. Os filhos eram simultaneamente membros da 

família e indivíduos em si mesmos. Livres, deviam ser educados, mas sem excessos nos 

afagos e nos sentimentos de autodiferenciação. A maioridade lhes possibilitava formar 

outras famílias, os filhos como chefes e as filhas como esposas. Mas é realmente a morte do 

pai que lhes permitia aceder a esse novo estatuto. 

Um dos mecanismos de controle utilizado para moralizar a população, pode-se dizer, 

estava no recinto sagrado da escola e nos liceus.  Os filhos das famílias aristocratas, ou que 

almejavam tal posição social, eram recebidos a fim de que fossem investidas nos mesmos 

as possibilidades de ascensão social da família. Ser herdeiro não era uma tarefa fácil; havia 

sobre os filhos uma enorme cobrança a respeito do futuro da família.  
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Numa prática em que as concepções pedagógicas giravam em torno da higiene, da 

punição e dos bons hábitos, eram interiorizados valores de ordem através das leituras de 

formação.  

Dentre as leituras de formação, é possível citar a obra do autor Edmundo de Amicis, 

Cuore, que foi publicado na Itália em 1886 e que, em quatro anos, teve 101 edições. O livro 

destinado a rapazes traz como característica principal procedimentos disciplinares, ou seja, 

trata-se uma obra de literatura, mas com forte vertente educativa ao passo que faz 

referência à virtude, bondade e concepções sobre patriotismo que deveriam ser inculcadas 

nos jovens leitores. Tal discurso certamente ganha força na medida em que é apresentado 

em um dispositivo de efeito não só educativo como moral – o livro de leitura. Nesse sentido, 

os sujeitos são formados por efeitos dos discursos. Nesse livro, a família é abordada como 

um exemplo de pátria em miniatura. Lançando mão de um estilo claro de escrita, “De 

Amicis divulga ideais de um comportamento socioburguês que se tornaria um dos 

componentes essenciais da Itália pré-facista” (PIORNO, 2008, p.19).  

É importante trazer aqui o que Foucault nomeou como práticas discursivas ou não 

discursivas para entender que, “embora seja verdade que o sujeito é constituído 

simbolicamente, ele é, sobretudo, constituído por práticas reais historicamente analisáveis” 

(FISHER, 2001, p. 218). As práticas discursivas, no caso dos livros analisados neste 

trabalho, compreendem uma rede de poderes e de saberes que produziam os sujeitos 

daqueles anos. No pano de fundo da família que se estabeleceu em meio aos discursos aqui 

apresentados na Europa oitocentista, é possível notar semelhanças quanto ao modelo 

trazido e almejado no Brasil.  

A partir dos apontamentos apresentados acima, percebe-se que, entre outras coisas, 

existe uma semelhança com as práticas sociais relativas à família no Brasil, não só ao longo 

de sua constituição, mas ao longo dos anos que se estenderam até 1920. Importa afirmar 

que este trabalho não se preocupou em apresentar peculiaridades da formação familiar das 

famílias pobres existentes no contexto explorado. Cabe explicar que não se excluiu a 

existência de tais famílias. Apenas foi dada atenção à família burguesa porque é esta que 

aparece no levantamento bibliográfico realizado. Este trabalho optou por voltar o olhar para 

a configuração da família na burguesia, visto que o modo de vida dos pobres não era aceito 

como padrão a ser seguido, posto que eles não eram ouvidos nem reconhecidos como 

sujeitos capazes de se organizarem por conta própria de acordo com os costumes aceitos e 

defendidos como adequados à vida em sociedade.  
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Esses são discursos e práticas fáceis de serem identificadas nos dias de hoje. Como 

é o caso do obsessivo desejo de controlar os corpos, do recalque, o olhar para o adolescente, 

a visão direcionada às mulheres e o “machismo” ainda presente na sociedade, da vontade 

de moralizar os sujeitos por parte do discurso religioso e do Estado. 

Ao trazer a questão para o Brasil, lê-se em Samara (1987) que a “família seria o 

resultado da transplantação e adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente colonial, 

tendo gerado assim, um modelo com características patriarcais e com tendências 

conservadoras na sua essência” (p.30).  

O próximo item trará uma apresentação de como o modelo europeu teve marcada 

influência sobre a configuração da família no Brasil e que esta apresentou singularidades 

evidentemente diferenciadas.  

 

1.2 ENUNCIADOS SOBRE A FAMÍLIA BRASILEIRA NO BRASIL COLONIAL: 

CONTRIBUIÇÃO DO DISCURSO DA IGREJA, DO ESTADO E DE 

INTELECTUAIS.  

 

Para realizar uma pesquisa historiográfica, é necessário uma produção articulada 

com conhecimentos socioeconômicos, políticos e culturais.  Considerando sempre que “o 

objeto da história é, por natureza os homens”, “a história é antes de tudo a ciência dos 

homens, no tempo” (BLOCH, 2001, p.54).  

Nesse sentido, optou-se por apresentar e analisar os discursos sobre a família 

presentes na sociedade brasileira, no período que abarca desde meados do século XIX até a 

década de 1920. Por se tratar de uma pesquisa histórica, explorou-se a influência 

epistemológica dos historiadores dos Annales, Bloch e Febvre. Na perspectiva desses 

autores, há uma nova concepção de se fazer história, contrária à história convencional, 

ligada principalmente a questões políticas, seleção de feitos históricos relevantes ou dignos 

de nota, a partir de personagens considerados ilustres na sociedade. Eles propuseram 

caminhos para uma história nova, passando a considerar também as múltiplas atividades da 

vida social e humana por considerá-las tão importantes quanto os feitos dos ditos 

personagens ilustres. 

Neste item, a proposta foi realizar um estudo sobre a família no Brasil nos anos que 

se estendem do período colonial até 1920. É importante ressaltar que tal estudo se mostrou 

importante para entender as contribuições efetivas das formas culturais da Europa 
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oitocentista vindas ao Brasil como um modelo a ser seguido na configuração da família 

pretendida pelo Estado republicano de nosso país. 

É importante apresentar a proposição que guia esta dissertação: a de fazer um 

questionamento sobre a família entendida como uma estrutura monolítica. Para este 

trabalho, a família é entendida como um prisma em que suas superfícies refratam a luz em 

suas cores de espectro. A família, nessa analogia, poderia ser analisada a partir da dispersão 

dos enunciados e de diferentes discursos tal como um prisma, em que a separação da luz 

em suas variadas cores do espectro se apresentam de formas diferenciadas ao olhar. A 

palavra família implica realidades diversas. 

Nos primeiro séculos da colonização do Brasil, entretanto, a organização familiar 

apresentava características específicas em sua configuração. A formação familiar e a vida 

doméstica foram se constituindo com signos próprios, mas ainda sob forte influência de 

costumes europeus. O modo de vida na colônia, escravista e poligâmica, foi posto à prova 

com a chegada da família real em 1808, ,como apresenta Almeida (1987): 

 
A literatura romântica do século XIX mostra abundantemente o papel 
“europeizante” da corte portuguesa, ela mesma “recém-europeizante” 
pelas mãos do “estrangeirado” Pombal, nos fins do século XVIII, depois 
de mais de 200 anos de isolamento e de convivência com a Inquisição. 
Mas bem antes que o fenômeno da mundanização assumisse qualquer 
consistência para além da superficialidade de uma nova moda, chega uma 
outra influência, com a marca da burguesia industrial europeia, e cujo 
peso, reforçado pela ação dos higienistas, foi magistralmente analisado 
por J. F. Costa. O movimento a que esse autor deu o nome de 
“aburguesamento” atuou no sentido inverso: levar a mulher de volta para 
a casa, mas agora para ser a “rainha do lar”, a mãe ativa, competente, 
dedicada, e diligente, misto de ama, enfermeira e professora.  ( p. 62). 

 
A constituição dessa organização social, a família no Brasil, assim como observa 

Corrêa no livro Colcha de retalhos (1993), definiu-se como “a família patriarcal” 6, um tipo 

fixo no qual os personagens, uma vez definidos, apenas se substituem ao passar dos anos. 

A família patriarcal é, portanto, o ponto de partida, que tem seu modelo no pátrio-

poder ilimitado, um poder de propriedade dos homens dentro também de uma perspectiva 

de moral católica. Nessa constituição do lar católico era apregoado, entre os indivíduos, um 

discurso sobre a necessidade de adotar, para a constituição da família, a monogamia formal.  

                                                 
6 Entendida neste trabalho como define Mattoso (1988): “Família patriarcal como a grande família, que vai se 
identificar com um tipo de parentesco ampliado pela presença de dependentes e escravos, cujo conjunto forma 
a família patriarcal” (p. 62-63). 
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Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala (1961), incubiu-se de mostrar o caráter 

poligâmico dessa família patriarcal que se formava no Brasil. Longe de se apresentar como 

a Igreja Católica queria, Freyre relata, entre outros aspectos, o comportamento dos homens, 

no que diz respeito ao casamento, que coloca em questão, por exemplo, a monogamia, pois 

o homem branco procura “todas as relações heterossexuais e ativas possíveis, com tudo o 

que lhe passasse pela frente, das frutas às árvores, dos animais aos moleques, das escravas à 

esposa” (ALMEIDA, 1987, p.64). 

Alguns autores discorrem sobre essa atitude masculina como resultado da diferença 

e distância social entre os indivíduos, pela falta de mulheres brancas em contraste com a 

numerosa presença das índias e negras. Sobre isso, Algranti (1997) afirma: “A distância da 

metrópole – que dividia muitas vezes os membros de uma família entre os dois lados do 

Atlântico –, a falta de mulheres brancas, a presença da escravidão negra e indígena” (p.84) 

eram fatores que, em uma sociedade estratificada, como essa se apresentava, dificultaram 

padrões de organização familiar semelhantes ao europeu. Assim como a falta de recursos e 

produtos com os quais os colonos estavam acostumados no seu dia-a-dia, havia também 

outros aspectos que, segundo Algranti, levaram à transformação de práticas e de costumes 

constituídos no Reino, tanto os que se referem à constituição das famílias como os padrões 

de moradia, alimentação e hábitos presentes naquele momento.   

Nos primeiros séculos de colonização, foram diversos os fatores que contribuíram e 

marcaram profundamente a singular formação familiar brasileira e o modo de vida da 

sociedade. Segundo Corrêa (1993), assim se organizou a sociedade brasileira: 

 
A trajetória da ocupação do território natural brasileiro e de seu espaço 
social foi assim apresentada como uma linha cheia, central, homogênea, 
que percorreu a nossa história acompanhada de perto, nas margens, por 
linhas pontilhadas: ramificações, veredas, afluentes secundários de um 
caminho seguramente traçado do exterior para o interior do nosso mapa, 
do fundo do nosso passado para o presente, dos campos para as cidades. 
(p.16). 

 
 

As ramificações, veredas e afluentes eram modos singulares encontrados pela 

população brasileira, configurando uma sociedade que ainda estava por se firmar. É 

importante lembrar que, quando se fala em família patriarcal, deve-se deixar claro que ela 

não existiu de forma isolada, autônoma e independente. O processo de formação da 

sociedade brasileira se apresentava também com configurações próprias na medida em que, 

além de se constituírem de diferentes tipos de uniões (sacramentadas ou não), os membros 
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da família por vezes se dispersavam. Ora era o pai que se ausentava a serviço da Coroa, ora 

era o filho que abandonava o domicílio7 ou partia numa expedição ao sertão. Isso sem 

contar as esposas e maridos que abandonavam a família para formar novas relações 

extraconjugais.   

O próprio caráter de uma sociedade estratificada, na qual a condição racial e legal 

fragmentava os indivíduos entre brancos e negros, livres e escravos, dificultava a tentativa 

de buscar, tanto no mundo urbano quanto no rural, ao longo de quase quatro séculos, 

padrões semelhantes de vida e de organização familiar. 

 No livro História da vida privada no Brasil 1 (1997), diversos autores, 

investigando a lógica da composição de domicílios e de lares, afirmam em seus textos que 

identificaram, durante suas pesquisas, domicílios compostos de padres com suas escravas, 

concubinas e afilhadas, ou então comerciantes solteiros com seus caixeiros, o que poderia 

sugerir, nesse último caso, possíveis relações homossexuais. Ainda identificaram 

domicílios em que mulheres viviam com seus filhos, porém, sem a figura do marido. São 

adaptações de moradias feitas a partir das mudanças socioeconômicas e culturais que foram 

ocorrendo no país. 

Vainfas (1997) destaca o que ele chama de “deleitações”, quais sejam, as relações 

sexuais entre os diversos grupos que aqui se constituíam na colonização: portugueses e 

índias, senhores e escravas, padres e suas mucamas. Essas formas de contato acabaram 

promovendo a miscigenação e o povoamento da colônia. E afirma ainda o autor: 

 
Sexo pluriétnico, escravidão, concubinato, eis um tripé fundamental das 
relações sexuais na Colônia. No entanto, de modo algum quer isso dizer, 
como se afirmou muito tempo em nossa historiografia, que o casamento 
legal era raro na Colônia e somente restrito às famílias de elite, as quais 
aderiam ao matrimônio cristão para chancelar uniões conjugais com 
interesses patrimoniais. É certo que, entre as famílias bem aquinhoadas da 
América portuguesa, os patriarcas faziam valer com frequência seus 
interesses econômicos ao casarem suas filhas. Mas é igualmente certo, 
conforme a historiografia dos últimos anos tem indicado, que o 
matrimônio legal, difundiu-se muito além do estreito circulo dos “homens 
bons” da colônia.  

Em particular, os estudiosos da família com base em fontes paroquiais 
– os mesmos, aliás, que criticaram a família patriarcal como modelo 
exclusivo de organização familial no Brasil – demonstraram ter sido o 
matrimônio cristão bem mais difundido na sociedade colonial do que se 
supunha tradicionalmente. Essa conclusão valeria até mesmo para a 
população escrava, cuja prole, pesquisadas as listas paroquiais de batismo 

                                                 
7 Embora a morada tenha a função de dar abrigo e repouso a seus habitantes, ela é também, segundo Algranti 
(1997), o local onde inúmeras atividades se desenvolvem no dia a dia.  
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de várias partes da Colônia, logrou a atingir consideráveis índices de 
legitimidade. (VAINFAS, 1997, p.236). 

 
Os agentes eclesiásticos da colonização tentaram, por todos os meios, transformar o 

Brasil numa parte legítima da cristandade romana, o que implicava, entre outras coisas, 

difundir o modelo matrimonial cristão: uniões sacramentadas e família conjugal, um 

discurso impotente diante da prática corriqueira, como afirma Vainfas (1997), de enlaces 

entre senhores e escravas, utilização homossexual de cativos, paixões ou violências, que 

pontuavam, no mundo sexual, as relações entre os senhores e a senzala.  

Em Minas Gerais, a família foi marcada por conflitos permanentes entre a Igreja e 

os costumes populares, uma vez que ali a cultura popular era por vezes igual a outras 

regiões coloniais brasileiras. Os tipos de relações consensuais familiares, apoiadas pelo 

compromisso informal entre os indivíduos, era visto pela Igreja como uma prática imoral, e, 

como forma de combate, eram promovidas visitas dos bispados para averiguar o 

comportamento dos fiéis. Em cada povoado que chegavam, os visitadores eclesiásticos 

eram recebidos com avalanches de denúncias sobre as mais diferenciadas formas de 

relacionamentos organizadas entre casais. Para tanto, buscou-se, como forma de solucionar 

“este problema”, ou seja, as uniões livres, sem oficialização da Igreja, a disseminação do 

que chamaram de família legítima.  

Assim, a relação entre sexualidade e formação de organizações familiares é um 

tema muito presente na história, mas parece não ter o devido destaque na historiografia 

atual, que muitas vezes ainda privilegia aspectos socioeconômicos em detrimento do 

destaque aos enlaces afetivos reprimidos dos estudos pela forte conotação sexual.  

Nesse aspecto, torna-se relevante trazer o questionamento de Foucault, mesmo que 

direcionado à sociedade européia, sobre a relação entre sexualidade e repressão: 

 
Trata-se, em suma, de interrogar o caso de uma sociedade que há mais de 
um século se fustiga ruidosamente pela sua hipocrisia, fala prolixamente 
do seu próprio silêncio, obstina em pormenorizar o que não diz, denuncia 
os poderes que exerce e promete libertar-se das leis que a fizeram 
funcionar (...). A questão que gostaria de pôr não é a de saber porque é 
que somos reprimidos, mas porque é que dizemos, com tanta paixão, com 
tanto rancor contra o nosso passado mais próximo, contra o nosso 
presente e contra nós próprios, que somos reprimidos. Por que espiral 
chegamos ao ponto de afirmar que o sexo é negado, de mostrar 
ostensivamente que o escondemos, de dizer que o calamos – e isto 
formulando-o em palavras explícitas, procurando mostrá-lo na sua 
realidade mais nua, afirmando-o na positividade do seu poder e dos seus 
efeitos? É certamente legítimo perguntar porque é que durante tanto 
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tempo se associou o sexo ao pecado – e bem seria preciso ver como se fez 
esta associação. (FOUCAULT 1994, p. 14-15). 

         
            Assim, tornam-se legítimos os discursos e as práticas sobre sexualidade e repressão, 

dentre as ações que se fazem necessárias para gerir a sociedade e obter corpos dóceis e 

governáveis. Entretanto, assim como uma forma de família pode ser imposta em uma 

sociedade, os sujeitos, conforme o lugar que ocupam, também podem burlar as imposições. 

Em textos de diversos autores aqui estudados, percebe-se a presença constante e 

diferenciada de discursos sobre a família contextualizados historicamente. Entende-se que 

tentar definir o que é família pode exclui a possibilidade de que essa instituição teve em se 

organizar de forma natural.  

O que é possível de se notar são as várias tentativas de adaptação com suas 

continuidades, descontinuidades e dispersões, pois a família, ao longo da história, passou 

por diferentes transformações, e ainda o faz. O reconhecimento da diversidade do conceito 

de família faz-se emergir quando analisado historicamente. Essa é uma instituição 

meramente conceitual de sua época, de seu tempo, “a história da instituição familiar só 

aparece como articulação exemplificadora da história do conceito de família”. (CERRONI, 

1971, p.12). 

Entre os enunciados que se formaram na (assim como formaram a) sociedade no 

que diz respeito à composição familiar, é possível citar a influência da Igreja Católica, com 

seu discurso moral, como um dos mais influentes. O pensamento católico que buscava o 

controle da sexualidade dos fiéis apregoava um modelo familiar tipicamente hierarquizado: 

marido-mulher-filhos. A figura do homem era apresentada como chefe da unidade familiar, 

o encarregado de oferecer-lhe o sustento econômico. A figura da mulher – esposa e mãe – 

era valorizada em seus aspectos de submissão e fidelidade ao homem, chefe da família. Por 

fim, a figura dos filhos era colocada na perspectiva da obediência e dependência dos pais. 

O bispo de Mariana, em 22 de novembro de 1892, propõe aos fiéis da sua diocese a 

fundação da Irmandade da Sagrada Família, seguindo a orientação da Santa Fé. Assim 

apresentava o exemplo da família de Nazaré, um aspecto sagrado do matrimônio: 

  

Em São José, que foi dela o dito chefe, têm os pais exemplo vivo de 
vigilância, cuidado e desvelo, com que devem guardar, defender e zelar a 
vida e virtude de todos ao membros; em Maria, acharão as mães o mais 
acabado modelo de amor, do respeito que devem ao marido, de sujeição e 
perfeita fidelidade; em Jesus, o Filho de Deus, que viveu submisso e 
obediente a José e Maria, têm os filhos o tipo divino de obediência aos 
pais (SOUZA, 1927 apud AZZI, 1987, p.90). 
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Fica claro, então, o modelo de família definido e auspiciado pela Igreja, aquele em 

que o homem, no papel de marido e pai, é o que decide e governa o lar. Abaixo dele, a 

esposa e mãe, fiel e respeitosa, e, por último, os filhos, submissos e obedientes às ordens 

paternas. 

Neste ponto, é importante mencionar que as datas para a comemoração do dia dos 

pais e do dia das mães têm origens vinculadas às tradições da Igreja Católica. No Brasil, 

atualmente, o dia dos pais é comemorado no segundo domingo de agosto por motivos 

comerciais, mas, a princípio, aproximadamente a partir do ano de 1953, a data escolhida, 14 

de agosto, referia-se ao dia de São Joaquim – pai de Maria, a mãe de Jesus –, nomeado 

como o patriarca da família. Em outros países, como Portugal, Itália e Espanha, o dia dos 

pais é comemorado no mesmo dia de São José, 19 de março. 

Não diferentemente, o dia das mães no Brasil foi instituído pela Associação Cristã 

de Moços, em maio de 1918. Atualmente, é comemorado no segundo domingo de maio, em 

homenagem a Maria, mãe de Jesus. Ou seja, é também uma data com simbolismo religioso, 

já que maio é o mês em que a Igreja Católica comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima, 

pois acredita ser o mês em que a santa apareceu para três crianças em Portugal.  

Mesmo com um modelo cristão de organização familiar defendido pela Igreja e 

disseminado nas comunidades, a população encontraria, ainda, um jeito próprio de 

configuração familiar.  

 

Nesse sentido, para a Igreja mineira, o casamento (re)apareceu como o 
lugar da concupiscência, onde o desejo e a carne poderiam viver 
devidamente domesticados pela finalidade suprema e sagrada da 
propagação da espécie. O vínculo conjugal, sua indissolubilidade e 
estabilidade afastariam a luxúria dos casais, vivendo estes, relações de 
obrigação recíproca de uma sexualidade disciplinada sob a vigilância dos 
padres e da ordem cristã. Sua disseminação, no entanto, dependeria do fim 
das práticas extraconjugais adotadas pela população. Embora intimamente 
associadas, a ação da Igreja se dividia entre duas frentes muito nítidas: 
atacar as formas ilegítimas de relacionamento e administrar a produção de 
matrimônio. (FIGUEIREDO, 1997, p. 171). 

 

Ainda segundo o mesmo autor: “A política de defesa do casamento para a 

constituição de famílias legais e o combate às uniões consensuais ganharia força redobrada 

nas comunidades que se formaram rápida e atropeladamente nas Minas Gerais” 

(FIGUEIREDO, 1997, p.167). 
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No Brasil, outras formas de pensamento com relação à família eram manifestadas. 

Vertentes contrárias ao ideário católico, como, por exemplo, o pensamento positivista, 

fizeram parte dos questionamentos sobre alterações significativas da formação e divisão da 

família. 

Em 1881, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, positivistas ortodoxos8, 

assumiam uma postura antiliberal, sobretudo no que diz respeito aos aspectos políticos e de 

organização social. No entanto, mostravam-se favoráveis ao processo de industrialização e 

ao progresso científico do país. Segundo eles, tanto o pensamento católico, por estar 

imbuído de uma mentalidade retrógada, quanto o pensamento liberal, por orientar a uma 

fragmentação da sociedade, não estavam aptos para reestruturar a instituição da família na 

nova ordem republicana. Teixeira Mendes assim expressa seus conceitos antiliberais: 

 

Acabamos de notar dois graus na associação humana: um que tem por 
centro a mulher, outro que tem por centro o homem. O primeiro é a 
família, dissemos; e para saber ao que corresponde o segundo, basta ver 
que o elemento que predomina na agremiação masculina é a atividade. As 
mulheres acompanham os maridos, e estes agrupam-se em torno daquele 
que maior ascendente exerce pelo seu valor prático. Essa coordenação das 
famílias por uma atividade comum é que institui a pátria. 
A família deve ser considerada sob dois pontos de vista solidários: sob o 
aspecto político, ela é o elemento da sociedade; sob o aspecto moral, ela é 
o agente educador do homem, isto é, é no seu seio que o homem aprende a 
viver para a pátria e para a humanidade. (MENDES, 1902 apud AZZI, 
1987, p. 97). 
 

O positivismo, portanto, pretendia estabelecer, entre outras coisas, o lar como 

universo próprio da mulher, e esta, por sua vez, “deveria permanecer virgem até o momento 

do matrimônio e dedicar sua vida à procriação e educação dos filhos” (AZZI, 1987, p. 100). 

Para os adeptos desse pensamento, a família continuava sendo uma organização hierárquica. 

Já o pensamento liberal, que chegou ao Brasil no século XIX, defendia a liberdade 

política, econômica e humana e tinha como um dos principais porta-vozes Rui Barbosa. Ao 

contrário dos positivistas, os liberais consideravam a influência do pensamento católico 

extremamente nocivo para a instituição familiar. Esses intelectuais acreditavam que a 

                                                 
7 No período de transição de poderes, da Monarquia para a República, os adeptos do positivismo ortodoxo 
incluíam práticas religiosas a essa doutrina disseminada na então capital federal, Rio de Janeiro, pela Escola 
Militar aos jovens militares influenciados pelas aulas do positivista Benjamin Constant. Esses intelectuais 
brasileiros declaravam publicamente suas opiniões sobre diversos assuntos, eram a favor de um regime 
ditatorial para o país, designado por eles “Ditadura Republicana”. Uma de suas conquistas pode ser percebida 
nos dizeres da bandeira do Brasil – Ordem e Progresso, posto que Raimundo Teixeira foi um dos 
idealizadores da bandeira. (MELLO, 2011). 
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educação católica, presente no Brasil desde o século XVI, visava o controle da infância, 

assim como das mulheres, para instrumentalizá-las de acordo com suas finalidades 

religiosas, o que seria prejudicial para a liberdade política, econômica e humana. 

Denunciavam intenções não claramente explicitadas pela Igreja, como, por exemplo, no 

que diz respeito ao envolvimento das mulheres com questões de ordem religiosa, que se 

daria no intuito de afastá-las das tarefas em casa, e condenavam também a educação 

católica ministrada nos colégios. O jornalista Francisco Cunha escreveu no início do século 

XX: 

 

O instinto de conservação da monarquia lhe fez ver que a disciplina 
católica era um excelente auxiliar de opressão e que, para combater o 
progresso da ciência e do direito, era preciso combater a razão e a 
consciência. Ora, quando se trata de combater estas mais nobres 
faculdades do ser humano, não se recorre ao canhão e à baioneta. Há uma 
única arma para esse fim: é a educação da infância e a fanatização da 
mulher (CUNHA, 1914 apud AZZI, 1987, p. 103). 
 

É válido ressaltar que foram os representantes do pensamento liberal que 

procuraram incentivar a participação da mulher na vida social, abrindo espaço para sua 

participação no universo cultural e educacional. Tobias Barreto, no período monárquico, já 

defendia na assembleia de Pernambuco, em 1879, outro papel para a mulher que não o de 

subserviência ao homem:  

 

Entre nós, nas relações de família, ainda prevalece o princípio bíblico da 
sujeição feminina. A mulher ainda vive sob o poder absoluto do homem. 
Ela não tem, como deveria ter, um direito igual ao do marido, por 
exemplo, na educação dos filhos. Curva-se como escrava à soberana 
vontade marital. Essas relações, digo eu, deveriam ser reguladas por modo 
mais suave, mais adequado à civilização. (BARRETO, 1879 apud AZZI, 
1987, p. 106). 
 

As famílias mais abertas às mudanças sociais encontravam nas escolas protestantes9 

uma possibilidade de educação diferenciada, um lugar em que fosse oferecida aos seus 

filhos uma educação diferente desse modelo católico moralizante. Nas primeiras décadas 

republicanas, existiram colégios de filosofia protestante de grande prestigio, como, por 

exemplo, o Colégio Batista, do Rio de Janeiro, e o Colégio Mackenzie, de São Paulo. 

                                                 
9 O movimento protestante, iniciado no início do século XVI por Martim Lutero, foi marcado pela influência 
liberal.  Dos Estados Unidos vieram as principais denominações religiosas, que, ao final do século XIX, 
começaram a investir na educação. Sendo eles: Presbiterianos, Metodistas e Batistas. (AZZI, 1987). 
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Entretanto, é interessante notar que os discursos tanto do ideário católico quanto do 

positivista, no que se refere aos valores e ao conceito de família, foram os que 

prevaleceram, mantendo para o homem o espaço do trabalho e para a mulher as funções do 

lar. Na primeira metade do século XX, um texto significativo que aponta a prevalência 

desse pensamento e dessa postura conservadores é o de Everaldo Dias, um líder do 

movimento operário que publica em uma crônica no ano de 1921 o seguinte: 

 

Uma mulher esfarrapada estendeu para nós a sua mão. Não há nada de tão 
triste quanto o desamparo feminino. O homem não tem o direito de comer, 
enquanto uma mulher careça de alimentos. Ainda que pese a Ovídio, o 
macho deve manter a fêmea. (DIAS, 1921 apud AZZI, 1987, p. 114). 

 

Atitudes frente à divisão de responsabilidade familiar, no que se refere ao 

comportamento econômico e ao papel dos membros definidos na organização familiar 

nesse período, são definidas com o aporte também da lei.  

Há, ainda, estudos que analisam o discurso legal sobre a família brasileira como um 

reflexo das relações econômicas. É importante ressaltar que muitas leis elaboradas no final 

do século XIX no Brasil poderiam ter sido pensadas como uma tentativa de normatização 

da sociedade. Com a proclamação da República, o país “tornou-se fortemente laico, 

separando-se os poderes religiosos e estatais. Instituiu-se com o Decreto n° 181, 24 de 

janeiro de 1890, o casamento civil no Brasil, retirando-se do casamento religioso qualquer 

valor jurídico” (BASTOS, 2012, p. 81).  

A instituição jurídica, como apontam Alves e Barsted (1987) ao analisarem o 

Código Civil Brasileiro elaborado em 1916, “atua como mecanismo pedagógico, 

socializando os agentes sociais, produzindo crenças e sentimentos” (p. 166). Assim como o 

Código Civil, esses mecanismos podem tanto agir como conservadores em relação às 

mudanças sociais quanto delegar às instâncias jurídicas uma legitimidade como elemento 

de novos valores e ética social por meio de dispositivos disciplinadores. Segundo Bastos 

(2012), a partir dos discursos de juristas, as famílias juridicamente reconhecidas seriam 

constituídas pelo pai, provedor do lar, pela mãe e pelos filhos, que deveriam respeitar o 

patriarca e obedecê-lo10. No Código Civil encontra-se regulamentada e disciplinada a 

                                                 
10 Com a intenção de buscar possíveis proximidades quanto à organização da sociedade europeia para a 
sociedade brasileira, no que diz respeito à configuração familiar, é importante ressaltar que, segundo Ariès 
(1981), “a partir do século XIV, assistimos a uma degradação progressiva e lenta da situação da mulher no lar. 
Ela perde o direito de substituir o marido ausente ou louco... finalmente, no século XIV, a mulher casada 
torna-se incapaz, e todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça, tornam-se 
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constituição do casamento, que era a legítima constituição da família com amparo legal e 

proteção do Estado, os “direitos e deveres do marido e da mulher, o regime de bens entre os 

cônjuges, as relações de parentescos e adoção, o pátrio poder, o dever de prestação 

alimentícia, o regime de herança, a tutela e a curatela” (ALVES E BARSTED, 1987, p.170).  

Ainda em referência ao Código Civil, o Artigo 229 expõe: “criando a família 

legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos” 

(BRASIL, 1916, p.37). Bastos (2012) afirma que, “apenas com o advento da Constituição 

Federal de 1988, o casamento deixou de configurar pressuposto para o reconhecimento 

jurídico da família” (p.82). No capítulo II, intitulado “Os direitos e deveres do marido”, o 

artigo 233 declara que “o marido é chefe da sociedade conjugal (...)” e é dever do marido, 

na forma da lei, “prover a manutenção da família” (BRASIL, 1916, p.38), o que deixa claro 

a fixação de um modo de agir, de como o Estado interfere diretamente na classificação dos 

papéis socialmente estabelecidos, dentro do lar. 

As posições dos indivíduos na família são pontualmente marcadas nesse momento. 

Os homens, com suas responsabilidades financeiras, no exemplo supracitado, e a mulher, 

voltada para o lar e cuidado dos filhos. Ana Maria Magaldi (2007), em seu livro Lições de 

casa, ao analisar manuais escritos por Júlia Lopes de Almeida na década de 1920 e 

destinados às esposas e mães que deveriam “aprender” como cuidar da família, afirma que 

“trata-se das obras pedagógicas que lhe proporcionaram a oportunidade de cumprir um 

importante papel social: o de educar outras mulheres, com vistas a capacitá-las como 

educadoras dos filhos e da família” (p. 29). No mesmo livro são apresentadas também 

práticas discursivas e educativas acerca da família elaboradas por intelectuais como Cecília 

Meireles e Armanda Álvaro Alberto – educadoras ligadas ao movimento escolanovista – 

analisadas, porém, a partir de fontes documentais diferenciadas. 

No caso de Armanda, “seus escritos se resumem a alguns artigos, palestras, 

relatórios, e outros textos produzidos junto à ABE (Associação Brasileira de Educação)” 

(MAGALDI, 2007, p. 68). No caso de Cecília Meireles, esta se dedicou ao jornalismo e 

procurava publicar nas “Páginas da Educação” do Diário de notícias textos de cunho 

                                                                                                                                                     
radicalmente nulos. Essa evolução reforça os poderes do marido, que acaba por estabelecer uma espécie de 
monarquia doméstica. Enquanto se enfraqueciam os laços da linhagem, a autoridade do marido dentro de casa 
tornava-se maior e a mulher e os filhos se submeteriam a ela mais estritamente. Esse movimento duplo, na 
medida em que foi o produto inconsciente e espontâneo do costume, manifesta sem dúvida uma mudança de 
hábitos e nas condições sociais. Passa-se a atribuir à família o valor que outrora se atribuía à linhagem. Ela 
torna-se a célula social, a base dos Estados, o fundamento do poder monárquico.” (p.214).    
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educativos a seus leitores, “entre os quais se situavam educadores profissionais, pais de 

família e todos os interessados nos debates relativos à educação” (MAGALDI, 2007, p. 85).    

O papel da mulher, nesse período, envolve-se na história da família, da criança, do 

trabalho, da literatura e, juntamente com o Estado, médicos e educadores, buscam 

contribuir para formar uma sociedade forte e saudável. É importante pontuar que o discurso 

higienista, sinônimo de transmissão de hábitos e comportamentos saudáveis desencadeou 

ações políticas ligadas à saúde e à higiene. Isso colaborou para a afirmação de um 

determinado conceito de família que se desenvolveu desde o final do século XIX até o 

início do século XX, entendendo que as práticas que combatessem hábitos inadequados, 

tais como a condição de insalubridade muito presente nas formas de vida de uma população 

carente econômica e socialmente, poderiam ter eficácia se articuladas também dentro dos 

lares. 

Magaldi (2007) afirma que a família foi eleita como alvo dos discursos higienistas 

nos anos iniciais do século XX:  

 

A constituição de uma nação organizada deveria incluir ainda outros 
elementos fundamentais que mobilizaram a atenção das elites intelectuais 
daquele tempo, como a transmissão de hábitos e comportamentos juntos à 
população, de maneira a se conformar um “corpo social saudável”. Nesse 
caso, era bastante recomendável que intervenções situadas no âmbito da 
saúde e educação caminhassem em estreita articulação entre si (...) foram 
muitos os intelectuais que, engajados no mencionado projeto “civilizador”, 
elegeram a família como alvo de suas ações. (p.20). 

 

Pode-se observar uma ambiguidade nos discursos sobre a família presentes nos 

textos aqui selecionados. De um lado, uma tentativa de configurar um tipo de família 

idealizado como o mais condizente com a sociedade que emergia nos processos de 

industrialização desde meados do século do XIX até os anos iniciais do século XX. Nele se 

nota a tentativa de impor um modelo de família burguesa progressista e liberal.  

Por outro lado, os textos mostram também uma diversidade de configurações que 

não correspondem ao projeto de organização familiar desejada. Desta forma, os discursos 

que partiam das autoridades intelectuais apresentavam-se então como se fossem portadores 

de uma verdade inquestionável, tal a força de difusão de um modelo que a todo custo queria 

se impor na sociedade. Conforme questiona Foucault (2010): “E o que está em jogo no 

discurso, se não o desejo e o poder na vontade de verdade?” (p.19-20). Assim, muitos 

conceitos sobre a família, difundidos até hoje, manifestam-se mais como uma idealização 
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do que uma presença facilmente constatada nas formas de relações parentais contidas nos 

relatos e textos de como essa organização social se formou no Brasil. Assim, configurou-se 

uma imagem de como a família deveria ser, como deveria se constituir e se apresentar, 

confundindo-se como a chamada família tradicional. 

O próximo item dá continuidade à apresentação da formação da família no Brasil, 

desta vez sendo apresentado no contexto de um país que se tornara republicano e que trazia 

ideais que colocaria o mesmo na corrida pelo progresso.      

 

 

1.3 A CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA NO BRASIL REPUBLICANO: A NOVA 

ORDEM POLÍTICA 

 
Muitas vezes, evocando o ideário iluminista da Revolução Francesa, o 
projeto republicano de renovação da instrução popular impunha a 
necessidade de uniformização para garantir a mesma formação elementar 
aos cidadãos, tanto na escolha do modo e do método de ensino (modo 
simultâneo e método intuitivo) como na adoção dos conteúdos e 
condições materiais. Daí a importância dada à formação dos professores e 
à escolha do material didático para a execução de um programa graduado 
de estudos. (RAZZINI, 2008, p.100). 

 

A década de 1920 no Brasil foi marcada por significativos acontecimentos, 

principalmente no panorama político, cultural e educacional. É possível afirmar que o 

âmbito educacional foi definido por algumas reformas do ensino ocorridas em diferentes 

estados brasileiros, como, por exemplo: a Reforma Anísio Teixeira na Bahia em 1925; a 

Reforma Carneiro Leão em Pernambuco no ano de 1926; a Reforma Fernando de Azevedo 

no Rio de Janeiro em 1928 e a Reforma Francisco Campos, em Minas Gerais, realizada 

também nos anos vinte (FREITAS e BICCAS, 2009). 

Essas reformas tinham em comum a expectativa de que a educação poderia resolver 

grande parte dos problemas nacionais, como a falta de instrução elementar, assim como as 

doenças e a miséria que assolavam a população mais pobre e também mais numerosa. Essas 

reformas pretendiam estabelecer diretrizes e propostas concretas que propiciassem 

melhorias na escola pública, adaptando-as, assim, às novas necessidades sociais da época e 

a ideais que visavam um suposto progresso do país. Nesses anos, falar em desenvolvimento 

da nação significava ter na escola um dos caminhos não só de expressão do regime político 

como de consecução de suas metas.   
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No estado de Minas Gerais, em 1927, acontecia a reforma republicana do Ensino 

Primário, que ficou conhecida pelo nome do seu idealizador, Francisco Campos11. Nesse 

ano foram propostas mudanças de ordem legal para o funcionamento das escolas públicas. 

Algumas das novas determinações se inspiravam nas teses escolanovistas e a reforma 

pretendia ser o marco inaugural de um pretenso período áureo da educação mineira. 

(SOUZA, 2004). 

O ano de 1927 é um marco fundamental no recorte deste trabalho, principalmente 

no que diz respeito à escolarização da infância em Minas Gerais. No entanto, é preciso 

considerar que houve outros acontecimentos que não serão abordados aqui por 

extrapolarem a dimensão da pesquisa realizada. Mesmo sabendo que não se podem tratar 

isoladamente determinados temas, é necessário fazer seleções e recortes, que sempre estão 

contextualizados em planos mais gerais. 

Segundo Morais (1989), pode-se dizer que a Reforma Francisco Campos estava 

engajada em uma política nacional de educação que visava também uma inovação 

pedagógica, pois os diagnósticos da época repetidamente mencionavam o atraso do país.  

Entretanto, é preciso esclarecer que essa reforma, como pontua Magaldi (2010), não 

ocasionou um período de modernização e democratização para a sociedade da época. De 

modo diferente, pode-se entendê-la como uma “proposta de promoção de mudanças na 

sociedade, encaminhadas em diferentes direções e associadas, no caso, à ação da escola” 

(MAGALDI, 2010 p. 133). Assim, não se quer apresentar a Reforma Educacional realizada 

por Francisco Campos como a “peça-chave” que inaugurou novos tempos para a educação 

das crianças mineiras, mas deve-se levar em conta que ela teve sua importância como tantas 

outras reformas que aconteceram no país durante os anos de 1920. 

Campos via na Escola uma instituição possível de dispersar o discurso do novo 

modelo de cidadão que se pretendia para o país. Sua confiança era tanta nos efeitos da 

reforma que é possível perceber a firme certeza que ele levava consigo, ao longo do 

discurso do regulamento do Programa do Ensino Primário (decreto n° 8094), onde defendia: 

“a escola tornar-se-á oficina de aprendizagem social” e a caracterizava como “sementeira 

de esperança da pátria”. 

É possível confirmar essa percepção salvacionista a respeito da escola da época a 

partir do texto legal retirado de um dos decretos analisados: “Só a educação é a nossa 
                                                 
11 Francisco Campos, secretário do interior do Estado, no governo de Antônio Carlos de Andrade (1926-1930), 
jurista e político desde 1919, comandava a Secretaria, órgão responsável, entre outras coisas, pelo Ensino 
Primário do estado (GUIMARÃES, 2011). 



 43

salvaguarda política, só a escola bem organizada poderá ser a arca da nossa salvação” 

(MINAS GERAIS, 1927, p.2). 

O secretário preocupou-se também com a formação dos professores desse período. 

Para tanto, utilizou a Revista do Ensino de Minas Gerais, o órgão oficial de instrução do 

governo do Estado de Minas Gerais, para a divulgação das reformas entre os professores 

mineiros.  

A Revista do Ensino foi criada no final do século XIX e veiculava ideias da Escola 

Nova12. Sua relevância pode ser medida, em primeiro lugar, por ser o canal de comunicação 

do governo do Estado com os professores e, em segundo lugar, por sua incisiva divulgação 

dos ideais do ensino pretendida para o estado mineiro, assim como de efetivas propostas 

educacionais. Dentre essas propostas que se preocupavam em mudar práticas no processo 

de ensino, deve-se destacar a atenção dada à leitura escolar, principalmente no que diz 

respeito à leitura adequada para a formação das crianças e dos jovens.  

A Revista do Ensino era o impresso que possibilitava ao Estado anunciar a 

importância das mudanças na legislação educacional. Segundo Klinke (2000), “no final dos 

anos 20, é grande o volume de eventos e de textos que promovem a escola nova, quando a 

leitura atinge o patamar da mais importante das disciplinas escolares” (p.4).  

Produzia-se uma imagem da educação como aquela capaz de promover uma 

renovação social, pois “a educação colocava-se como uma condição essencial para o 

desenvolvimento da população brasileira e sua entrada numa modernidade que advinha 

com a República” (SOUZA, 2001, p.31).  

Nunes (1995) afirma que nas décadas de 1920 e 1930 coube aos educadores 

brasileiros a responsabilidade de discutir o tema da modernidade e dos projetos políticos a 

eles relacionados. Os discursos dos dirigentes e intelectuais voltavam-se para a educação 

como o meio para a modernização do país, além de disciplinar a sociedade brasileira. 

Assim, os reformadores manifestaram, nas páginas dos decretos, enunciados sobre 

como, onde e quando deveria ser feita a prática das normalistas em sala de aula, 

acreditando ser a prática dessas professoras um dos caminhos pelos quais se levaria a 

educação até as crianças, alcançando, então, mudanças no ambiente e na cultura tanto 

                                                 
12 “O Escolanovismo em Minas Gerais teve influências tanto europeias quanto americanas (...) por ser um 
estado com forte cunho religioso, muitas das novidades educacionais eram vistas com reservas, sendo 
acusadas de um excessivo materialismo e distanciamento da moral cristã. Em decorrência, as reformas 
educacionais em Minas Gerais buscavam conciliar as propostas modernas com o conservadorismo e 
religiosidade característico do estado no período” ( SOUZA, 2001, p. 7). 
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escolar como cultural. Neste ponto cabe um questionamento de Foucault (2010) sobre o 

papel do ensino e dos sujeitos que produzem discursos a ele relacionados: 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; 
senão uma quantificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que 
falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; 
senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e 
seus saberes? (p. 44). 

 
 A introdução da instrução moral e cívica nos currículos escolares fazia parte desse 

contexto e estava preocupada em acentuar os direitos e deveres cíveis e políticos dos 

cidadãos. Assim, a educação moral e cívica aparecia nos programas de ensino destinados a 

um apelo patriótico contido nos discursos daquela época.  

Ao examinar as políticas públicas da educação de 1927, no que tange ao 

regulamento do ensino do estado de Minas Gerais, foram selecionados alguns decretos que 

remetem ao Programa do Ensino Normal e do Ensino Primário. Como já foi dito, essa 

reforma tinha por objetivo propor uma renovação nos métodos de ensino, visando uma 

nova cultura escolar em Minas Gerais. Esses decretos estão disponíveis no Arquivo Público 

Mineiro (APM), localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Nesse sentido, importa entender essa proposta em relação a outras tantas propostas 

educacionais dos primeiros representantes da República brasileira que tinham como 

objetivo embutir no ensino valores e costumes que privilegiassem o trabalho, a boa ordem, 

o ideário de cidadão e de família. Para a consecução desse objetivo, contava-se com a 

escola e com a cultura material escolar correspondente, que tinha no livro escolar um 

dispositivo privilegiado. 

O livro escolar, na época, era um produto cultural com finalidades múltiplas, sendo 

não só um instrumento de iniciação à leitura como também de formação moral, considerado 

útil à socialização do indivíduo e importante para a perpetuação de determinados valores. 

 

É uma escola para a difusão dos valores republicanos e comprometida 
com a construção e a consolidação do novo regime; é a escola da 
República para a república. (...) era preciso fundar uma escola identificada 
com os avanços do século, uma escola renovada nos métodos, nos 
processos de ensino, nos programas, na organização didático-pedagógica; 
enfim, uma escola moderna em substituição à arcaica e precária escola de 
primeiras letras existente no império. (...) (SOUZA, 1998, p. 29 apud 
RAZZINI, 2002, p. 2). 
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Essa difusão de valores comentada por Souza (1998) pode ser entendida como a 

propagação de discursos de formação, apresentados como algo da ordem da produção do 

saber estabelecido na e para a sociedade, que mostram claramente os pensamentos daquele 

tempo. Como afirma Foucault (2010), a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada e redistribuída por procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos. O que se pretende dizer, usando a contribuição foucaultiana, é que todo 

esse discurso de modernização do país estava vinculado a práticas disciplinares da escola e 

era proferido por sujeitos que estavam respaldados por alguma instituição política, religiosa, 

acadêmica, que legitimava a procedência do mesmo. Em geral esses produtores de discurso 

difundido oficialmente enxergavam na escola a salvação do país. 

A partir dos decretos acima mencionados é feita aqui uma análise das proposta 

educacional estabelecida nos documentos legais pesquisados. A ênfase na análise se dá no 

que os textos trazem sobre o que se pensava, o que se falava e o que o Estado queria 

embutir na formação das crianças a respeito da família e de sua constituição. Para entender 

o sentido dessa pretensão foram pesquisadas inicialmente as indicações de livros de leitura  

encontradas nos regulamentos.  

No regulamento do Programa de Ensino Primário encontram-se indicados os 

livros13 que deveriam ser trabalhados com os alunos para que os mesmos pudessem 

“compreender a vida da família, da sociedade e da própria escola” (MINAS GERAIS, 1927, 

p.1). Para isso, o texto legal traz a lista de livros de leitura que deveriam cumprir o objetivo 

proposto. A respeito dos livros indicados, lê-se o seguinte no Decreto n° 8094: 

 

Sabendo apreciar a leitura de livros e jornais, poderá dispor do melhor e 
fácil meio de conservar o cabedal de instrução conseguido na escola. 
Todo o esforço e habilidade, que o professor empregar para este fim, 
representarão um grande trabalho para a educação nacional. Para atingir 
tal objetivo, apresentam-se as seguintes obras... (MINAS GERAIS, 
1927, p.5). 

 
É necessário, no entanto, fazer a ressalva de que não se quer aqui afirmar que foram 

exatamente esses os livros usados nas salas de aula, ou que, em função do estabelecimento 

dos decretos, que eram exclusivamente esses os livros trabalhados pelas professoras. Deve-
                                                 
13 No decreto de n° 8094, aprovado para vigora a partir de 1° de janeiro de 1928, foi encontrada a indicação 
dos seguinte livros para serem utilizados em salas de aula do quarto ano: Atravez do Brasil; Correio da roça; 
Poesias infantis; Por que me ufano do meu paiz; Festas Nacionaes; Alma Infantil; O guarani; Innocencia; 
Poesias; Alma; Coração; Ceo, terra e mar; Os meus amores; Obras Completas; Vários Estylos; Cinco 
semanas em balão; A horta do Thamé; A musa em férias; A vida simples; Pela terra e pelo ar. No entanto, 
trabalharemos com três livros, que foram os que encontramos no LIVRES. 
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se levar em conta, também, que as professoras em suas atividades didáticas cotidianas 

fazem uso de um grande número de atividade que as indicações do regulamento por si só 

não são suficientes para preencher todo o tempo e espaço escolares, posto que são múltiplas 

as possibilidades didático-pedagógicas que ocorrem em sala de aula.  

Há uma questão importante que não será respondida, mas que cabe aqui ser trazida, 

pelas múltiplas possibilidades didático-pedagógicas que ocorrem em sala de aula: Será que 

todos os docentes do período acataram de bom agrado e, assim, fizeram uma prática 

docente de acordo com o que foi estabelecido? É como uma transação de poderes, o Estado 

tem o poder de impor algo e, do mesmo modo, o indivíduo, conforme o lugar que ocupa, 

tem seu direito de renunciar ou acatar as imposições.  

É o que Michel de Certeau (1994) propõe como distinção entre estratégia e tática: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças 
que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e 
poder (uma empresa, um exército, uma cidade...) pode ser isolado. A 
estratégia postula um lugar suscetível circunscrito como algo próprio e 
ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de 
alvos ou ameaças (os clientes, os concorrentes, os inimigos...) (p. 99). 

 

Já a tática é algo da ordem do planejado, manipulado. A estratégia seria utilizada 

pelos reformadores para convencer os professores a mudarem a prática docente, ou seja, a 

estratégia tenta produzir e impor. Já os professores, assim como outros funcionários 

públicos, encontravam-se em uma posição diferenciada nas relações de poder, esperando 

que agissem de acordo com o que lhes era imposto. Entretanto, os professores poderiam 

utilizar táticas para burlar aquelas determinações com as quais não concordassem, já que na 

sala de aula têm um domínio do tempo e do espaço que as determinações legais não 

conseguem acompanhar e muito menos vigiar sua consecução. E, ainda dentro da sala de 

aula, em relação à classe dos alunos, os professores se tornam os estrategistas e aos alunos, 

nessa relação de poder, cabe a posição da tática.  

Portanto, as estratégias eram elaboradas pelos reformadores, visto que ocupavam 

um lugar de poder e os professores, através das táticas, imprimiam suas marcas nesse 

processo de reforma, de modo que a prática docente de cada um conduziria ou não a 

implantação das ideias escolanovistas da reforma. 

 A intenção aqui não é descobrir o que estava por trás do pensamento da época e o 

que estava por trás do discurso dos livros indicados nos regulamentos, mas, sim, 
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compreender como os discursos sobre a família se apresentavam nos manuais didáticos. Em 

outros termos, busca-se apresentar os discursos e analisar como estes se mostravam como 

suporte de verdades daquele tempo, como uma prática que forma os objetos de que fala. 

Nesses termos, para o entendimento dos discursos produzidos sobre a família, serão 

apresentadas e analisadas as fontes: livros de leitura indicados no Programa do Ensino 

Primário.  

Neste trabalho se enfatiza o discurso voltado para o Ensino Primário e o Ensino 

Normal, já que, para se consolidar o ideal pretendido na formação do povo brasileiro, 

deveria alcançar também os professores em formação e aqueles que já atuavam no meio 

escolar. No regulamento do Ensino Primário, Francisco Campos deixa explícitas as funções 

da escola, dos professores, dos funcionários e dos alunos.   

Na primeira frase do documento é possível perceber a importância dada à 

participação da família na escola, tal como defendia o discurso do secretário: “A escola é 

uma comunidade que tem seu lugar entre a sociedade e a família” (MINAS GERAIS, 1927, 

p. 1). Há nesse discurso o entendimento de que a influência da escola chega e penetra 

também no lar da criança; é como se a família estivesse em comunicação com a sociedade, 

também por meio da escola. 

É possível perceber que a aproximação da família junto ao estabelecimento escolar é 

defendida por Francisco Campos, principalmente no que ele entendia de ser o lar uma 

extensão da escola. Em outras palavras, acreditava-se na possibilidade do lar também ser 

um ambiente formador, onde a criança levaria o conhecimento e a cultura escolar, 

compartilhando e difundindo seu aprendizado junto aos seus entes mais próximos.  

No mesmo texto do decreto, dois parágrafos abaixo da menção à escola em relação 

à família, o “formoso”14 Coração, do autor Italiano Edmundo de Amicis é citado como um 

meio para a aprendizagem da vida em sociedade. Era importante, segundo afirma o 

documento, que os alunos compreendessem a vida da família, da sociedade e da escola, 

assuntos essenciais para se formar um cidadão. Ser cidadão nas entrelinhas do decreto 

significava ser um indivíduo cumpridor de seus deveres na escola, em casa e na sociedade.  

A Escola seria a instituição que favoreceria a democracia, civilizaria a população e 

colocaria o país ao encontro do progresso. Seria, ainda, a instituição capaz de inserir a 

                                                 
14 A palavra “formoso” aparece no documento fazendo referência ao livro – Coração. Este foi um adjetivo o 
qual Francisco Campos lançou mão ao se referir a obra de De Amicis.   
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criança no mundo. É notória a percepção salvacionista dirigida à escola, algo muito 

presente ao longo do regulamento:  

 

Onde quer que se encontre a justiça e a liberdade, o progresso e a riqueza, 
ali se encontrará a escola bem organizada, a instrução educativa prática 
como fundamento principal da sociedade (...) Só a educação é nossa 
salvaguarda política, só a escola bem organizada poderá ser a arca da 
salvação. (MINAS GERAIS, 1927, p.2). 

 

Em seguida, é dada uma grande atenção ao tema da disciplina na escola, envolvendo 

alunos, funcionários e familiares e incitando a ordem e o respeito. É como se delegassem à 

escola a função de formar os futuros cidadãos brasileiros. Se estes fossem disciplinados, a 

ordem prevaleceria e ter-se-ia um país composto por sujeitos autônomos, livres, capazes de 

se autocontrolar.   

 Com previsões tão benévolas a respeito do novo ideário de cidadão que se esperava 

com o direcionamento da criança para uma “nova escola”, que se pretendia formar, era 

preciso também alcançar os professores que receberiam e instruiriam estas crianças, ou seja, 

era preciso também uma reforma no Ensino Normal. Francisco Campos se ocupou em 

organizar regulamentos para a classe de professores tanto para aqueles que já lecionavam, 

quanto para aqueles que ainda iriam se formar.  

 

A partir de Francisco Campos a preocupação com a utilização das ciências 
na educação pública tornava-se mais incisiva. Uma das formas de 
possibilitar a entrada dos métodos científicos na Escola Primária era 
através da reforma no Ensino Normal, que prepararia os professores para 
utilizá-los. Ser professor para o secretário não exigia tão somente um dom 
para a missão, mas principalmente, o domínio de uma técnica que só seria 
segura se baseada em preceitos científicos. (SOUZA, 2002, p.8). 
 

 No Artigo 41 do regulamento do Ensino Normal (Decreto n. 8.162), em que está 

especificado sobre como deveria ser a prática do professor, o artigo 41 se ocupa em 

detalhar como ele deve proceder às lições ministradas na classe e como é importante seu 

papel como aquele que incentiva a iniciativa intelectual do seu aluno: “As lições não 

constituirão monólogos do professor ou conferências sobre a matéria, com o fito em tudo 

dizer e elucidar. O professor deve apelar para a colaboração dos alunos, suscitando-lhes o 

gosto da investigação e da reflexão.” (MINAS GERAIS, 1928, p.4). 
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A preocupação e o detalhamento com as aulas de leitura, ao transformá-la em 

disciplina, é também marcante no Programa do Ensino Primário e no Ensino Normal15 em 

que recebe uma atenção especial no currículo escolar, sem deixar de aparecer em outras 

disciplinas: “Ao ser transformada em disciplina, a aula de leitura passa a receber instruções 

próprias, programa de ensino próprio e lugar de destaque na grade curricular das escolas” 

(KLINKE, 2000, p.2). No Decreto n. 8.225 está especificado que os exercícios de leitura 

seriam diários também para os professores em formação, mas há que se entender que não se 

trata de qualquer leitura, mas, sim, apenas as “boas” leituras, pois somente essas deveriam 

aparecer como indicação para os alunos. Sobre isso o regulamento apresenta os seguintes 

dizeres:  

 

Por meio dela – da leitura- a inteligência assimila conhecimentos e se 
desenvolve para melhor compreender a vida. Como qualquer outro 
alimento, a leitura pode ser boa ou má. A orientação educativa, essencial à 
escola, há de fazer que os alunos saibam utilizar-se da boa leitura, 
considerando a outra como veneno intelectual. A boa leitura instrui, 
moraliza e diverte. (MINAS GERAIS, 1927, p.2). 

 
Sobre a leitura são dedicados mais de trinta parágrafos, pormenorizando cada 

detalhe referente ao papel do professor – durante os quatro anos primários – frente à tarefa 

de oferecer aos alunos a possibilidade de uma leitura interpretativa, passando da leitura 

simples e silenciosa para a mais elaborada e oral. Contudo, apenas no quarto ano do Ensino 

Primário é encontrada uma lista de livros que deveriam fazer parte da biblioteca infantil, 

orientando o que se deveria ler nas escolas mineiras da época para atingirem o objetivo do 

cabedal de instrução.  

  

Essas indicações são feitas não só nos Programas de Ensino como 
em artigos da Revista de Ensino, no Minas Gerais, nos impressos 
católicos e em manuais especializados , como os de Antônio Albalat. 
É um processo de canonização, no qual é atribuído um valor a 
determinados livros de acordo com seus conceitos que se tem de 
criança, de sua leitura e da escola, no caso, o que é esperado que ela 
faça com essa leitura. (KLINKE, 2000, p.7). 

 
Foram encontradas no decreto 20 indicações de livros de leitura que possibilitassem 

a compreensão e a assimilação dos alunos de aspectos considerados essenciais para a 

                                                 
15 No regulamento do Ensino Normal encontra-se como função do professor assinalar as leituras que os 
alunos devem fazer. Cabe ao professor também indicar um compêndio ou um manual para ser um guia seguro 
dos alunos de todas as horas. (MINAS GERAIS, 1928, p.4). 
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instrução, moralização e diversão. Os temas abrangem cidadania, progresso, trabalho, pátria, 

entre outros.  

Neste trabalho, o livro é compreendido como objeto de transmissão cultural, ele é 

um vetor que aproxima e oportuniza o entendimento do dinamismo social da época. 

Segundo Chartier (1999), 

 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que 
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 
algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu 
editor, ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu 
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 
lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é 
cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos 
que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos 
mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. 
(p.77) 

 

 Os livros, além de percebidos como auxiliares do ensino da língua portuguesa e do 

ensino de leitura, dedicam-se à instrução moral e, portanto, também podem ser 

caracterizados como objeto cultural, uma vez que se apresentam como um dispositivo que 

transmite, juntamente com a escola, concepções sobre a formação do caráter dos alunos, 

concepções sobre a família, culto à pátria, entre outras. Concepções estas que estão 

presentes na Reforma Francisco Campos, que almejava uma educação moral e intelectual a 

seus alunos.   

Assim, fazer uso da análise do discurso para entender as ideias contidas e 

priorizadas nos manuais de leitura possibilita entender como esse discurso pode ter afetado 

o pensamento e a conduta dos sujeitos daqueles tempos, por meio da cultura escolar. 

A cultura escolar é apresentada como lugar comum de investimento cultural, ou seja, 

o ensino apoiado pelo poder republicano, neste contexto histórico, em uma nova ordem de 

governo, pretendia, através do discurso docente, criar um espaço em que pudesse 

reproduzir ideais que, a partir da sedução da palavra “progresso”, inculcasse o ideal da 

renovação social. Nesse contexto da cultura escolar, o papel do professor estava 

intimamente relacionado ao funcionamento e alcance desse processo.  Sobre isso de 

Certeau (1995) afima: 

O corpo docente sempre teve necessidade dessa dupla referência: uma, a 
ideologia que mantenha no ensino a possibilidade de uma missão, de um 
evangelismo; a outra, a uma força, pois o docente não tem outro poder 
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senão aquele que diz respeito à organização de uma sociedade. Esse duplo 
papel foi exercido sucessivamente pela Igreja e pelo Estado. Ele revela a 
relação de uma cultura “desinteressada” com um poder interessado.  
(p.135) 

 
Segundo Bittencourt (2008), o livro escolar é um produto cultural com finalidades 

múltiplas, sendo instrumento iniciativo da leitura, vetor linguístico, ideológico e cultural, 

suporte, durante muito tempo privilegiado, do conteúdo educativo, instrumento de ensino e 

de aprendizagem comum à maioria das disciplinas.  

Com as reformas educacionais, a escola passa a servir aos interesses do Estado, que 

coloca em jogo, nas primeiras décadas do período republicano, concepções de moral e de 

valorização da família, assuntos destacados nesta pesquisa. Magaldi (2002) argumenta que 

a escola passou a ocupar um lugar de destaque, pois alcançou, naqueles anos, o papel de 

irradiadora da modernidade e da civilização. 

Assim, as famílias, nos decretos analisados, aparecem quando se referem à 

disciplina, à ordem, em indicações de exercícios orais, quando as crianças são convidadas a 

relatarem sobre a vida no lar, abrangendo vestuário dos familiares, refeições diárias, 

higiene, detalhes sobre a casa em que vivem como, por exemplo, detalhes dos móveis e 

cômodos. Quando incitadas a falar sobre o trabalho relacionam o modo com que a família a 

escola e a sociedade ensinam a trabalhar e a se tornarem úteis.  

Nessa composição familiar, o pai aparece como o provedor do sustento da família: 

“o pai que diariamente trabalha pela manutenção dos filhos (...) O esforço do chefe de 

família concretiza-se no salário com que há de adquirir o sustento para a família, que bela 

transubstanciação”16 (MINAS GERAIS, 1927, p.14). A mãe aparece como a protetora e 

cuidadora do lar: “A mãe no labor caseiro incessante, secundando os esforços do marido 

para o bem estar geral (...) A mãe dá de sua própria natureza, do próprio alimento que seu 

organismo assimilou, quando aleita seu filhinho” (MINAS GERAIS, 1927, p.14). “A 

atmosfera carinhosa de casa é a estufa em que melhor visam as virtudes do coração” 

(MINAS GERAIS, 1927, p.14).  

Caracteriza-se assim, a família dos ideais republicanos que o Estado queria 

apresentar aos alunos das escolas mineiras. Termos como os que foram mencionados acima 

                                                 
16 Transubstanciação é a junção de duas palavras latinas: trans (além) e substantia (substância), o que 
significa a mudança do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, ou seja, uma doutrina cristã e 
principalmente Católica, adotada pela Igreja. Mais uma vez a família é colocada em um grau de santidade que 
se aproxima a Jesus Cristo. Assim, os governantes pensavam o Estado de Minas Gerais da época, que utiliza-
se de termos impregnados de valores simbólicos religiosos em um decreto que regulamenta o Ensino Primário.  
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apontam para uma formação familiar como uma dádiva. Há como que um culto à família 

feliz, que só se efetivaria com a participação de cada membro, cumprindo o seu dever 

estabelecido por várias instituições – Estado, Igreja, Escola, sociedade.    

Para esta pesquisa, foram escolhidos para serem analisados: Decreto n° 8.094, do 

dia 22 de dezembro de 1927, aprovado para vigorar a partir de 1° de janeiro de 1928, que 

trata do Programa de Ensino Primário; Decreto n° 8.162, do dia 20 de janeiro de 1928, que 

aprova o regulamento do ensino nas Escolas Normais; e, por fim, o decreto n°  8.225, no 

qual o presidente do Estado de Minas Gerais17 aprova os Programas do Ensino Normal no 

dia 11 de fevereiro de 1928.  

  A partir do contato com esses documentos, foi encontrada no texto dos 

regulamentos a indicação de manuais didáticos que foram utilizados nas escolas de Minas 

Gerais e que, mais especificamente, pudessem identificar os discursos referentes à família, 

para serem trabalhados no ambiente escolar. A intenção foi entender como os discursos, 

voltados para a família, eram apresentados na sociedade mineira no recorte cronológico 

aqui apresentado e analisar as relações que se estabeleciam entre leituras de cunho 

instrutivo, moralizante e divertido.   

Pela intenção depositada na escola, investida de um papel de difusora de conceitos e 

modos de proceder na sociedade, pode-se supor que os conceitos a respeito da família 

apresentados na escola tinham também a finalidade de se propagarem pela sociedade. 

Para tanto, primeiramente, foram identificados e selecionados os manuais didáticos 

no Banco de Dados de Livros Escolares Brasileiros (LIVRES), um acervo de livros 

didáticos localizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Os 

livros encontrados: Coração, de Edmundo de Amicis, Poesias Infantis, de Olavo Bilac, e 

Vários estylos, de Arnaldo Barreto, serão apresentados no capítulo II, mas é possível 

adiantar que se trata de livros de leitura em que se apresentam histórias, contos e poemas 

repletos de moralidade, tendo como objetivo disciplinar e conduzir os corpos dóceis das 

crianças receptoras desse discurso. 

 

 

 

 
                                                 
17 Os três decretos foram expedidos pelo Secretário de Estado dos Negócios do Interior, Francisco Luiz da 
Silva Campos e assinados pelo então Presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada. 
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CAPÍTULO II –  APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DE LEITURA DESTINADOS A 

ESCOLARES. 

 

Neste capítulo são apresentados três livros de leitura que foram indicados como 

material pedagógico aos alunos das escolas pública mineiras do ensino primário pelo 

decreto de n° 8.094 do Estado de Minas Gerais, no ano de 1927, para serem adotados no 

ano seguinte. Os livros trazem discursos de cunho moral, textos sobre história da natureza, 

cenas familiares, da sociedade, da criança na escola, com a intenção também de instruir e 

divertir os leitores, como se poderá ver em alguns textos que serão destacados 

posteriormente. Em face de tanta variedade temática, torna-se necessário selecionar aqueles 

conteúdos pertinentes a este trabalho. Com isso, foram destacados para a análise os 

discursos de cunho moral, educativo e familiar. Esses discursos podem ser compreendidos 

como suporte de verdade, vetor ideológico e cultural (CHOPPIN, 2000) que embutem um 

conhecimento que, em um dado momento, emergia para a perpetuação de valores.   

Este capítulo tem como objetivo apresentar possíveis continuidades e rupturas a 

respeito da incorporação social do significado de família no Brasil. Não se pretende ainda 

comparar e comentar o conteúdo de cada livro, mas destacar trechos mais relevantes para o 

trabalho.   

Antes de iniciar a apresentação dos livros, é preciso mencionar o papel da leitura na 

formação escolar e também na formação social. No campo da historiografia, deve-se 

considerar a expansão da imprensa como um fator importante para construção da história 

do leitor, que se desenvolveu principalmente com a ampliação do mercado do livro e sua 

difusão na escola, com a alfabetização em massa das populações urbanas e, não menos 

importante, com a valorização da família e da privacidade doméstica e a emergência da 

ideia de lazer (LAJOLO, 1996).  Assim, o livro ultrapassaria as barreiras da escola e se 

apresentaria também em sua possibilidade lúdica. 

Foucault, ao propor a análise do discurso, parte do plano arqueológico18 , 

entendendo que o que se quer é ater à existência das palavras, ou seja, das coisas ditas, 

independentemente de uma única ordem ou forma de expressão. Assim, os enunciados 

contidos nos livros analisados não pertencem a um domínio exclusivo, mas reportam a 

textos diversificados, como narrativas, poemas, trechos bíblicos, etc. Neste capítulo 

                                                 
18 “A arqueologia seria o método próprio da análise das discursividades” (FOUCAULT 2005, p. 16).  
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pretende-se apresentar os livros, seus autores, os personagens e o modo com que tratam o 

tema família numa perspectiva de dispersão de enunciados. 

A formulação do discurso sobre a família nos livros didáticos intenta estabelecer 

confiabilidade sobre o mesmo e, com isso, regras e modos de funcionamento da sociedade. 

É importante pontuar que, segundo o pensamento foucaultiano, existem modos de aplicação 

de saberes em uma sociedade: “ora, essa vontade de verdade apoia-se sobre um suporte 

institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto 

de práticas.” (FOUCAULT, 2010, p.10). O discurso é, portanto institucionalizado, e há que 

se pensar sempre no que o legitima como “verdadeiro” ou “falso”. Assim, os livros aqui 

analisados são compreendidos segundo o que Foucault nomeia como suporte institucional. 

Os mesmos produzem enunciados e os colocam na ordem do discurso.  

Os livros pesquisados estão disponíveis na Biblioteca do Livro Didático19 

(LIVRES), localizada na Universidade de São Paulo (USP). O que contribuiu para a 

decisão de trabalhar com esses livros foram três motivos. Primeiro, porque esses livros de 

leitura foram indicados como suporte didático para os alunos do ensino primário e estão 

especificados no decreto n° 8094, estabelecido por Francisco Campos. Segundo, por se 

tratarem de obras de difícil acesso, pois, dentre os manuais indicados no decreto, , foram os 

únicos livros encontrados mesmo com a busca em bibliotecas e sebos. O terceiro motivo é 

que, apesar das diferenças de contexto e de produção dos mesmos, da nacionalidade dos 

autores, bem como do ano de publicação, tais livros foram elaborados para fins didáticos. 

Isso pode ser comprovado em citações nos próprios livros20. Por esse motivo os mesmos 

foram escolhidos, pois trazem uma dispersão discursiva em relação à família que aparece 

nas páginas dos referido livros.  

No Brasil, uma forma fácil encontrada para sanar a falta de suporte didático era a 

importação deles. O abrasileiramento dos livros didáticos só se torna realidade ao fim do 

século XIX, simultaneamente à nacionalização do livro para crianças (LAJOLO, 1996). A 

respeito da contribuição europeia, destaca-se o livro italiano Cuore, publicado na segunda 

metade do século XIX. Trata-se de um livro bastante popular entre adolescentes e adultos, 

com ampla divulgação também fora da Itália. É tal sua difusão que o poeta Manuel 

Bandeira o conheceu durante as aulas de leitura e comentou sobre o livro:  

                                                 
19 Vide sítio eletrônico do LIVRES <paje.fe.usp.br/estrutura/livres/índex.htm>. 
20 Sobre isso, ver em De Amicis (1949): “Este livro é particularmente dedicado aos meninos das escolas 
primárias, que tem entre nove e trezes anos” (p.1). Bilac (1924): “o autor deste livro destinado à escolas 
primárias do Brasil ” (p.1). Barreto (19..): “para uso nas classes de ginásio e escolas normais” (p.1).   
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Não posso deixar de evocar aqui as horas de intensa emoção, as primeiras 
provocadas per um livro lido por mim, e foi esse o Cuore de De Amicis 
na tradução de João Ribeiro. Era eu semi-interno no colégio de Virgínio 
Marques Carneiro Leão, à rua da Matriz. Depois de certa hora os alunos 
externos voltavam para suas casas, e eu ficava sozinho na grande sala dos 
fundos do edifício. O Coração era o livro de leitura adotado pela minha 
classe. Para mim, porém, não era um livro de estudos. Era a porta de um 
mundo, não de evasão, como o da Viagem à roda do mundo numa 
casquinha de noz, mas de um sentimento misturado, com a intuição 
terrificante das tristezas e maldades da vida. (LAJOLO, 1996, p.225). 
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2.1 CORAÇÃO, DE EDMUNDO DE AMICIS 

 

 
 

Figura 01: capa do livro Coração 
Autor: Edmondo de Amicis (1846-1908) 

Editora: Francisco Alves 
Ano de publicação: 1949 

Descrição: 18 cm x 12,5 cm/ 326 páginas 
Localizado na Biblioteca FEUSP- biblioteca do livro didático 

Registro fotográfico: A autora. 
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Os Srs. Alves & C., que são os nossos 
maiores editores escolares, deram à 
publicidade no ano findo os seguintes livros: 
Curso de geografia geral, Elementos de 
cosmografia, Rudimentos de corografia e 
Geografia Atlas de Couturier, todos pelo Sr. 
João Ribeiro, o Coração de Ed. de Amicis, 
essa obra-prima dos livros de leitura. 
 

José Veríssimo, 189121. 
 
 

Antes de tratar do livro Coração, apresentaremos uma breve biografia de seu autor. 

Edmondo de Amicis foi um escritor italiano que nasceu em 1846 na Ligúria, reino do 

Piemonte-Sardenha, berço da unidade italiana. Imerso no clima patriótico e nacionalista da 

sua juventude, em que vivenciou os tempos da chamada Unificação de seu país, marcado 

pelas guerras de independência contra a Áustria, Edmundo entrou para a Escola Militar em 

Modena, no ano de 1863. Tomou parte na guerra Austro-Prussiana e permaneceu no 

exército até 1870. A trajetória de Amicis foi marcada, entre outras coisas, por sua atuação 

como combatente do Risorgimento22 e por sua entrada no mundo literário. 

             Atuou como diretor do jornal A Itália Militar , de Florença (1867), e desde então 

passou a frequentar os salões literários da aristocracia toscana. Seus primeiros escritos 

foram sobre a vida militar e a primeira obra que elaborou é intitulada “A vida militar”, 

publicada em 1868. Na década de 1870, Amicis deu baixa no Exército e dedicou-se 

exclusivamente a sua carreira como escritor. Recebido como um autor dotado de estilo 

simples, puro e imaginativo, elaborou obras como Novelas (1872), Recordações de Paris 

(1878), Coração (1886), Romance de um Professor (1895) e Memórias (1899). Suas 

obras23 versam principalmente sobre a pátria, os jovens na fase de escolarização e a 

população pobre. 

Publicado pela primeira vez no Brasil em 1891 – ou seja, cinco anos após sua 

primeira edição italiana –, Coração, que foi traduzido por João Ribeiro e editado pela 

Livraria e Editores Alves & C., foi comercializado ao preço de 1$500. Segundo Gontijo 

(2008), Coração foi tido como obra prima dos livros de leitura em nosso país, sendo 

                                                 
21 In: (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p.155). 
22 Movimento na história italiana que buscou entre os anos de 1815 e 1870 unificar o país. 
23 Sobre vida e obras de De Amicis, ver Bastos (1994), Bastos (2004) e Lajolo (1996). 
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importante pontuar a influência que este livro exerceu sobre o leitor brasileiro. É possível 

supor que uma parte da geração de brasileiros aprendeu lições do trabalho, do patriotismo, 

da virtude e da generosidade pelas páginas do livro italiano. Essa hipótese pode ser 

formulada ao perceber a permanência do livro até meados do século XX: o anúncio de 

Coração encontra-se em suportes pedagógicos tais como uma revista que desempenhou um 

papel significativo na produção de saberes para a educação, a Revista Pedagógica24 em 

1892. Ele está presente também no decreto estabelecido pela legislação do estado de Minas 

Gerais em 1927, e possivelmente pode ter sido indicado em outros suportes de circulação 

pedagógica. Sobre o anúncio deste livro em vários dispositivos que versam sobre a 

educação, Bastos (1998) afirma: 

 

Em pesquisa no periódico Revista Pedagógica (1890-96) encontrei 
inúmeras referências e anúncios da obra de Edmundo de Amicis – 
CORAÇÃO (1886) bem como um extenso artigo de José Veríssimo sobre 
a Educação Nacional (a propósito de um livro italiano). Em levantamento 
realizado na biblioteca nacional/ RJ, a primeira edição de CORAÇÃO, no 
Brasil, data de 1891, tendo sido sistematicamente reeditada pela Editora 
Francisco Alves até 1968, quando registra a 53° edição. Neste ano passa a 
ser editada pela Tecnoprint/Livro de Ouro. (p. 31-32). 

 
 

Ainda sobre a ampla divulgação e uso desse livro no Brasil, Bastos (2004) mostra 

que na Folha de São Paulo de 12 de outubro de 1997 (p.3-9) encontra uma citação em que 

Coração está entre os livros estrangeiros mais vendidos entre os anos 1920 e 1940 no 

Brasil. 

Sobre a materialidade do livro, Bastos (2004) afirma que as edições de Francisco 

Alves não trazem ilustrações, diferentemente das edições italianas: “Na edição brasileira, 

somente a capa apresenta uma gravura, que reproduz o quadro de Nardi25 na última história 

Adeus, que retrata o beijo na fronte de Garrone em Henrique, no último dia de aula.” (p.9). 

Trata-se de um livro retangular cujo tamanho é de 18 cm x 12,5 cm, de capa dura, de 

tonalidade amarelada, possivelmente pela ação tempo, mas que apresenta boa condição 

para a leitura. Na capa, traz o título Coração e uma gravura do quadro de Nardi. O livro 

contém 326 páginas. A edição fotografada para a análise desta dissertação é a 44ª edição, 

publicada em 1949, pela Editora Francisco Alves. No prefácio do livro, De Amicis deixa 

claro que o livro foi elaborado para crianças entre nove e treze anos e que poderia se 

                                                 
24 Sobre indicação do livro na Revista Pedagógica, ver Bastos (1998).  
25 Foi procurado maiores informações sobre o quadro de Nardi, porém não houve sucesso na busca.  
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chamar “História de um ano escolar, escrita por um aluno de terceiro ano, duma escola 

primária da Itália”. Isso se justifica por se tratar de um texto narrativo em que Henrique (no 

original Henrico), personagem principal do livro, anotava diariamente – como em uma 

prática de escrita parecida com a de um diário – fatos ocorridos em uma escola pública para 

meninos. Também faziam parte de suas anotações diárias cenas domésticas e brincadeiras 

na rua. Há cartas escritas por parentes mais próximos, como sua irmã e seus pais, e contos 

patrióticos:  

 

Coração é o diário de Henrique, escrito ao longo do ano letivo de 1881-
1882. O personagem principal é, também, o narrador da história e é 
através de seus olhos que conhecemos ao outros personagens e lemos o 
mundo ao seu redor. Curioso é que pouco sabemos sobre o próprio 
Henrique, o que permite ao leitor acompanhar suas percepções e 
sentimentos, de modo que, ao final, seja possível conhecer um pouco dele 
e de nós mesmos. (GONTIJO, 2008, p.6). 

 
A ideia de elaborar um livro com a estrutura de um diário escolar pode indicar uma 

aproximação do público alvo que o autor escolheu, ou seja, meninos com idade entre 10 e 

13 anos. Assim, Henrique, o protagonista, aparece como narrador e leitor ao passo que traz 

à tona o manuscrito produzido para a confecção do diário e revive o cotidiano de um ano 

escolar. O sucesso do livro pode ter-se dado em função do estilo em que se apresenta. Em 

um texto carregado de moralidade, exorta o civismo, a bondade, a inteligência, o amor à 

família, a ordem, enfim, tudo que o governo daqueles anos almejava: um projeto 

pedagógico republicano e um novo homem para um novo regime.  

Um novo status da criança na família e na sociedade e esta – a criança –  vista como 

o futuro da nação. No pensamento republicano, a ideia de nação poderia ser efetivamente 

inculcada no ambiente escolar e com a colaboração da família. O livro pode ser também 

pensado como um símbolo para atingir a utopia do país do futuro, civilizando através da 

leitura, divulgando valores éticos e sociais presentes nas páginas de Coração, que se 

oferece também como um livro carregado de sentimento cívico, além de ser entendido 

como uma leitura de diversão.  

Através da proposta de educar pelo coração, o livro, fazendo uma analogia com o 

órgão humano que, simbolicamente, é considerado o lugar onde os sentimentos são 

guardados, pretendia educar de forma sensível e afetuosa. O trato com as palavras fomenta 

um discurso em que a ajuda ao próximo, o merecimento, a gratidão, o heroísmo, ou seja, 

atitudes nobres, dignas de pessoas de “bom coração”, são privilegiadas ao longo deste livro.   
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A narrativa começa com o relato do primeiro dia de aula. Henrique, já saudoso dos 

três meses de férias no campo, é acompanhado por sua mãe até a escola, e lá tem o 

reencontro com seus antigos mestres. Avista sua antiga sala de aula, observa o movimento 

do dia, as mães dos alunos, os oficiais do exército, as avós, as criadas, todos com os 

respectivos meninos segurados pelas mãos. O livro prossegue descrevendo o dia a dia do 

personagem principal que apresenta os coadjuvantes da história, relacionando-os sempre 

com a aparência e o caráter, isto é, com as qualidades e os defeitos dos personagens. 

Henrique tece considerações sobre seus colegas: para ele Garrone era o melhor amigo. 

Filho de um maquinista de estrada de ferro é o mais alto e o mais forte da classe e, nas 

palavras de Henrique, “basta olhá-lo no rosto uma vez para votar-lhe afeto” (DE AMICIS, 

1949, p.25).  

Ao longo do livro, o narrador vai contando pequenas histórias que transitam entre a 

bondade dos personagens e a maldade, também. A esse respeito, lê-se no trecho abaixo um 

exemplo do caráter moralizante do texto. 

Henrique relata que certa noite sua mãe, sua irmã e ele foram levar roupas a uma 

mulher pobre que pedia ajuda e esta solicitou que publicasse seu pedido em um jornal. 

Chegando ao local, chamou a atenção de Henrique uma criança que, em um quarto escuro e 

ajoelhada diante de uma cadeira, fazia a lição do dia. Conversando com a mãe sobre a 

impossibilidade de alguém escrever com tão pouca iluminação, Henrique percebe que a 

criança era conhecida. Tratava-se de Crossi, o menino paralítico de um braço que era filho 

da quitandeira. A mãe de Crossi explicava que desde que seu marido partira para a América, 

há 6 anos, eles passavam dificuldades financeiras, situação que piorara depois que ela ficou 

doente. Lamentava não poder contribuir para a educação do filho, pois nem sequer 

dispunham de uma mesa com cadeira para que ele fizesse a lição. Dizia que o menino ainda 

frequentava a escola graças à ajuda municipal, que disponibilizava os livros e os cadernos. 

A mãe de Henrique, sensibilizada com a triste história da mulher que fora abandonada pelo 

marido, deu tudo que tinha na carteira naquele momento, beijou o menino e quase chorou 

quando foi embora. Em seguida, disse as seguintes palavras a seu filho, que depois são 

enfatizadas pela figura do pai:  

 

Olha aquele pobre menino, como é obrigado a trabalhar, tu tens todas as 
comodidades, e te parece ainda duro o estudo! Ah! Meu Henrique, há 
mais merecimento no seu trabalho de um dia do que no teu trabalho de um 
ano. A esse é que deveriam dar os primeiro prêmios (...) Sim, caro 
Henrique, parece-te duro o estudo, como disse sua mãe, não te vejo mais 
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dirigir-te à escola com tanto ânimo. Mas ouça; que miséria, desprezível 
coisa seria para ti se não fosses à escola! Todos hoje estudam, meu 
Henrique. Pensa nos operários que vão à escola de noite, depois de 
trabalharem o dia inteiro; nas mulheres, nas moças do povo que vão à 
escola aos domingos, depois de trabalharem toda a semana; nos soldados 
que pegam nos livros e nos cadernos quando voltam exaustos dos 
exercícios; pensa nos meninos mudos e cegos que também estudam; e até 
nos presos que também eles aprendem a ler e escrever (...) se este 
movimento cessasse, a humanidade recairia na barbárie; este movimento é 
o progresso, a esperança, a glória do mundo. Coragem, pois pequeno 
soldado do imenso exército. Os teus livros são a tua arma, a tua classe é o 
teu batalhão, o campo de batalha é a terra inteira, e a vitória é a civilização 
humana. Meu Henrique, não sejais um soldado covarde.  Teu pai. (DE 
AMICIS, 1949, p.23-25).  

 
Sobre esse episódio podem ser feitas muitas considerações, a começar por aquelas 

de cunho moral que giram em torno da configuração familiar. Nota-se, primeiramente, que 

se trata de uma mulher que passa por dificuldades financeiras, visto que seu marido já não 

mora mais com ela, pois foi para a América em busca, talvez, de melhores condições de 

vida. É preciso esclarecer que naqueles anos havia muita migração de italianos para a 

América em busca de trabalho. Era comum o marido ir primeiro e, depois de conseguir 

estabilidade financeira, trazer a mulher e os filhos. No momento, sua família era composta 

por ela e seu filho Crossi. Está claro que o motivo de ela passar por problemas econômicos 

está ligado diretamente à ausência do marido, que, em uma estrutura familiar, 

principalmente no discurso religioso e do Estado, é o responsável por prover o sustento. 

No livro Coração, na mesma passagem, Henrique é advertido primeiro por sua mãe, 

que o repreende por não demonstrar tanto afinco pelos estudos, tendo ele todas as 

oportunidades para se tornar o primeiro da turma. Em seguida, seu pai o adverte sobre a 

importância do estudo e sobre as dificuldades que outras classes sociais têm para realizar as 

atividades escolares, ou aquilo que é denominado por ele “o progresso, a esperança e a 

glória do mundo”. 

Divulgação de valores e ideias sobre comportamento, culto à higiene, à pátria, à 

família e à escola são uma constante ao longo do livro. Verifica-se, então, a forte presença 

de uma concepção de progresso na organização de ideias que constituíam o imaginário 

republicano no Brasil. Essa configuração do livro pode até ter justificado a utilização do 

livro Coração nas aulas de leitura, moral e cívica.  

Uma peculiaridade do discurso analisado nesse livro é a importância dada à 

profissão dos pais dos personagens. Há uma tênue presença da profissão das mulheres, que 

só não é totalmente nula por conta de dois casos ilustrativos: um que se refere à criança 
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pontuando a profissão da mãe, como é no caso de “Crossi, o filho da quitandeira...” (DE 

AMICIS, 1949, p.65), e quando faz referência a uma mestra que sustenta com o seu trabalho 

a mãe e o irmão (DE AMICIS, 1949, p.72).  

Foram contabilizadas quinze passagens em que é pontuada a profissão dos homens 

em seu papel de pai, e em apenas duas passagens há referência à profissão das mulheres no 

papel de mãe. Essas passagens procuravam afirmar reiteradamente que ser provedor do 

sustento da família é prerrogativa da figura masculina. Sobre o papel do homem como 

aquele que mantém o suporte financeiro, há uma passagem em que a família de Precossi – 

colega de classe de Henrique – passa por um drama familiar. 

Filho de um ferreiro, Precossi é um menino muito estudioso e vive adoentado. Seu 

pai chega a casa sempre embriagado e bate no menino sem motivo aparente. Na escola, o 

caso é conhecido por todos da classe e, quando perguntam se o pai lhe bateu, por conta da 

cara inchada e dos olhos inflamados, Precossi nega sempre, para não desonrar o pai. 

Henrique afirma, como que defendendo o amigo: “o pai bebe, não trabalha, sua família 

passa fome” (DE AMICIS, 1949, p.91). E prossegue: “Quantas vezes o pobre Precossi vem 

para a escola em jejum, e rói um bocado de pão que lhe dá Garrone às escondidas (...) mas 

nunca ele diz: estou com fome, meu pai não me dá de comer” (DE AMICIS, 1949, p. 91-92). 

Apesar de tamanho sofrimento, Henrique faz questão de pontuar o empenho do menino na 

escola: “E estuda, e empenha-se; e fôra um dos primeiros se pudesse trabalhar em casa 

tranquilo. Esta manhã veio para a escola com sinal de unhada na face” (DE AMICIS, 1949, 

p.92). Benevolente com o colega de turma, Henrique relata que convidará o menino, 

juntamente com outros três colegas, para uma merenda em sua casa, e que o presenteará 

com livros, oferecerá frutas e fará de tudo para que seja um dia de alegria para o pequeno. 

Nesse relato fica evidenciado que, quando o pai não cumpre seus deveres 

estabelecidos socialmente, a família passa por dificuldades. O caso se trata de um menino 

que, apesar dos maus tratos vividos no lar, esforça-se para obter boas notas na escola. Outra 

questão para se levar em conta é a bondade e a caridade. Henrique reconhece o esforço do 

colega de classe com os estudos, exalta a coragem26 do mesmo e, por isso, convida-o para 

passar uma tarde agradável em sua casa, presenteando-o com livros, já que seria impossível 

para o garoto adquiri-los. No prosseguimento da história, fica-se sabendo que o pai impede 

o garoto de passar a tarde na casa de Henrique. Mais tarde, Henrique conta que o pai de 

Precossi voltara a trabalhar e que o mesmo estava há cinco dias sem se embriagar. Com 
                                                 
26 “Pobre Precossi! Que tão bom é, que tanta coragem tem!” (DE AMICIS, 1949, p.93). 
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isso, pode-se perceber que, constantemente, o autor procura dar um desfecho aos casos 

narrados aqui com um ideal de comportamento e de moralidade. 

A honestidade, a dignidade e o cunho religioso também fazem parte dos discursos 

encontrados em Coração. Há uma passagem que ilustra tal alusão: ao colocar o filho para 

dormir, depois de uma aula de religião, a mãe27 de Henrique discorreu sobre a importância 

de se fazer o bem para que eles conquistem o Céu após a morte, e assim possam se 

reencontrar em outra vida. No entanto, segundo ela, é necessário que sejam dignos dessa 

outra vida, cultivando boas ações, atribuindo palavras de afeto aos que amam, sendo 

corteses aos companheiros e ainda adquirir pensamentos nobres. A mãe enfatiza: “procura 

cada dia ser melhor e mais amável que no dia anterior. Dize todas as manhãs: hoje quero 

fazer uma cousa que me faça amado deste ou daquele companheiro, de meu mestre, de meu 

irmão” (DE AMICIS, 1949, p.114). E prossegue, dizendo ao filho que não há felicidade 

maior do que a de encontrá-lo de joelhos, rezando, e conclui que quando isso acontece 

“amo-te mais, trabalho com mais ardor, sofro com mais paciência, e penso na morte serena, 

calma, sem atribulações nem temores” (DE AMICIS, 1949, p.115). 

 Trata-se de um discurso marcadamente devoto, que poderia ser utilizado para 

alcançar os ideais de um estado com forte cunho religioso, como o que se apresentava em 

Minas Gerais no contexto da década de 1920. Os responsáveis pela educação em Minas 

Gerais podem ter percebido nas páginas de Coração vários enunciados plausíveis para 

educar e disciplinar o aluno, encaminhando-o para as leituras consideradas edificantes. 

Francisco Campos, por exemplo, considerado o mais importante responsável pela reforma 

da educação em 1927, defendia a Igreja Católica e a entendia como força moral para a 

sociedade. 

 Com a proclamação da república no Brasil (1889), a separação da Igreja e do Estado 

tornou-se uma realidade que, em se tratando de Minas Gerais, um Estado de forte cultura 

católica à época, não se efetivava: 

 

Logo após a Proclamação da República, foram decretados o casamento 
civil, a liberdade dos cultos e a exclusão do ensino religioso nas escolas 
públicas. Minas Gerais (...) autorizou em 1928, na gestão de Antônio 
Carlos a introdução do ensino religioso no horário escolar de todas as 
escolas dependentes do seu governo. A autorização foi convertida em lei 
em outubro de 1929 e se encontrou ligada diretamente à figura de 
Francisco Campos (BASSI, 2012, p. 60). 

                                                 
27 Vale pontuar ainda que o autor não nomeia a mãe de Henrique. O texto apresenta apenas o nome do pai, 
Alberto Bottini, e o nome da irmã, Silvia.  
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Como exemplo do incentivo ao sentimento patriótico no livro, há uma passagem em 

que o pai de Henrique conta a história de uma imagem reproduzida em uma estátua de 

mármore, por achar importante que o filho conheça a história daquele personagem. Trata-se 

de Conde de Cavour – importante personagem militar italiano que trabalhou para a 

unificação da pátria –, que foi durante muitos anos o primeiro ministro de Piemonte. Conta 

a seu filho o quão esse personagem dedicou sua vida à Itália e, por conta de terríveis 

batalhas, foi acometido de uma enfermidade que o conduziria à sepultura. Entretanto, 

mesmo no leito de morte, ele ainda lutava contra a doença, pois acreditava que poderia 

fazer muitas coisas para seu país: “a sua grande dôr não era, bem o vês, perder a vida; mas 

era vêr fugir-lhe a pátria que carecia ainda dêle, e pela qual despendera em poucos anos as 

fôrças desmesuradas do seu vigoroso organismo” (DE AMICIS, 1949, p.199). E continua a 

narrar a história induzindo o filho a pensar na grandiosidade daqueles homens que doam a 

vida em favor da pátria: 

 

Agora pensa um pouco, Henrique, no que são os nossos trabalhos, que, no 
entanto, nos pesam tanto; no que são as nossas dôres, mesmo a nossa 
morte, em confronto com as fadigas, com as amarguras formidáveis, com 
as agonias tremendas daqueles homens em cujo coração pesa um mundo! 
Pensa nisto, filho, e quando passares diante daquela imagem de mármore, 
dize-lhe de dentro da alma: - Glória! ... (DE AMICIS, 1949, p.199). 

 
Esse trecho ressalta também a importância do trabalho, sendo reconhecido como a 

ação que dignifica o homem. Esse tipo de enunciado está presente no contexto da década de 

1920. 

Após a apresentação do livro Coração, este trabalho segue expondo os outros dois 

livros. A seguir será tratado do livro de Olavo Bilac. 
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2.2 POESIAS INFANTIS, DE OLAVO BILAC 

 

 

Figura 02: capa do livro Poesias Infantis 
Autor: Olavo Bilac (1865-1919) 

Editora: Francisco Alves 
Ano de publicação: 1924 

Descrição: 19,5 cm x 14 cm/ 138 páginas 
Localizado na Biblioteca FEUSP- biblioteca do livro didático 

Registro fotográfico: A autora. 
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Absolutamente sintonizado com seu tempo, 
Bilac fez de seus poemas infantis o suporte 
onde diferentes ideias formativas se 
manifestariam e a concepção de memória, 
como história da nação, também será pelos 
poemas contemplada, seja através do 
explícito elogio aos heróis, símbolos e 
pátrias ou de episódios em que personagens 
comuns, homens e mulheres, rememoram 
seu passado de trabalho, sacrifício, de 
serviço a pátria e ao lar. 

 
     (CORDEIRO, 2004, p.4) 

 

Da mesma forma que no item anterior, este também se iniciará com uma breve 

biografia do autor antes da apresentação do livro. Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac 

nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1865, foi jornalista e poeta, além de ser um dos 

membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 

15. Seu talento começou a ser notado ainda jovem e passou a ganhar cada vez mais 

notoriedade por seus trabalhos. Em 1907, tornou-se “príncipe dos poetas brasileiros”, eleito 

por um concurso realizado pela revista Fon-Fon. É contemporâneo do movimento literário 

parnasianismo (final do século XIX e início do XX) e foi reconhecido como um de seus 

principais autores. 

A Livraria Francisco Alves, editora de renome no segmento de livros didáticos, 

tinha entre os autores de sucesso Olavo Bilac, que, com suas obras, apresentava a difusão 

de valores e ideais patrocinados pelo novo regime republicano. Bilac publicou vários livros, 

tais como Crítica e fantasia (1904), Conferências Literárias (1906), Ironia e Piedade 

(1916), mas seu renome se deve principalmente a poemas como Panóplias, Via láctea e 

Sarças de Fogo, com primeira edição em 1888, e Alma Inquietude, As viagens e O Caçador 

de Esmeraldas publicadas em 1902, entre outras (MASSAUD, 2001). 

Bilac tinha grande preocupação em transmitir conteúdos que incitavam o civismo e 

o patriotismo e dedicou-se, principalmente nos anos finais de sua vida, à difusão do espírito 

nacionalista entre a juventude por meio de conferências realizadas por todo o país. Seus 

poemas de cunho conservador também privilegiavam a educação, sendo assumidamente 

didáticos. O intelectual foi um dos principais ativistas das campanhas de alfabetização 

encetadas na época e acreditava ser a escola e o exército instituições formadoras do 

patriotismo.   
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O estilo de propaganda de Bilac baseava-se na denúncia da ausência de 
patriotismo dos brasileiros como fonte principal dos males do país. O 
antipatriotismo dos brasileiros era fruto de uma educação mal conduzida e 
segundo Olavo Bilac, a solução estaria na escola e no quartel. 
Fundamentando-se nestes princípios, o já então famoso poeta desenvolveu, 
a partir de 1916, uma intensa campanha a favor do serviço militar 
obrigatório. (BITTENCOURT, 1990, p. 169). 

 
 

O livro de Bilac selecionado para este trabalho, Poesias Infantis, foi premiado no 

ano de sua publicação (1904) pelo conselho superior da instrução Pública Municipal do Rio 

de janeiro. Trata-se de um livro de desenvolvimento da leitura, tendo sido utilizada para 

análise a versão publicada em 1924 de uma obra que teve sucessivas reedições até o ano de 

1961.  

O exemplar examinado é de tamanho pequeno: 19,35 cm x 14 cm, com 138 páginas, 

de formato retangular com capa dura e com desenhos coloridos na capa, que está amarelada 

provavelmente pela ação tempo. Na capa, pode-se observar um desenho de quatro 

personagens vestidos com ternos, o que pode sugerir que sejam estudantes uniformizados. 

Eles estão ao ar livre, sendo que três desses meninos estão com um livro na mão, o que leva 

a crer que estão estudando, enquanto o quarto menino observa a paisagem, constituída por 

palmeiras e flores. Essa ilustração pode tanto sugerir que estudar também é divertido, pois 

estão em poses descontraídas, quanto indicar que o estudo não se realiza só no ambiente 

escolar. O livro é ilustrado e sempre, no início de cada poema, apresenta uma imagem.  

Como anuncia no prefácio, Bilac retrata um desejo que vai além das expectativas de 

publicação e venda do livro, pois o autor deseja contribuir para a formação moral das 

crianças de seu país. Ele queria ser conhecido como aquele que com “boa vontade quis 

contribuir para a educação moral das crianças do seu país” (POESIAS INFANTIS, 1924 p. 

6). A obra produzida para uso específico nas salas de aula de instrução primária, detalhe 

também especificado no prefácio do livro, já enfatizava que o interesse não era abordar 

assuntos repletos de fantasias, como nos contos de fadas e histórias mirabolantes; ao 

contrário, ele especifica:  

 

É um livro em que não há os animais que falam, nem as fadas que 
protegem ou perseguem crianças, nem as feiticeiras que entram pelos 
buracos das fechaduras; há aqui descrições da natureza, cenas de família, 
hinos ao trabalho, à fé, ao dever; alusões ligeiras à história da pátria, 
pequenos contos em que a bondade é louvada e premiada. (POESIAS 
INFANTIS, 1924, p.6).   
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A partir de tal colocação, logo no prefácio do livro, ficam evidenciadas as intenções 

do autor, que, inserido no contexto do início do século XX, queria propor à escola 

republicana um discurso de cunho progressista sobre o desenvolvimento da nação, grandes 

conquistas, enaltecimento do sentimento patriótico, entre outros. Sem dúvida, as crianças 

eram um público de grande interesse para os idealizadores da República por representarem 

o futuro da nação enquanto sujeitos passíveis de serem receptores de um discurso próprio 

do ideal republicano. Cordeiro (2004) afirma:  

 

O livro foi criado para contribuir, sim, com a solidificação do paradigma 
de educação do homem novo, no qual a imagem da escola está colada à 
própria ideia de modernidade, assumindo um papel como agente 
civilizatório, como via de disciplinarização e instrução das camadas 
populares. (p. 3).  

 
Em Poesias Infantis, os personagens são: crianças – tanto meninos quanto meninas 

estão presentes nas poesias de Bilac –, as figuras do avô e da avó, assim como a mãe e o pai. 

Alguns textos se referem à natureza: sol, estrelas, flores, rio, o universo, as quatro estações 

do ano. Em outros se destacam animais: pássaros, borboletas, formigas, cachorro, boi, rã, 

touro, leão. Não se pode deixar de mencionar que as terminologias litúrgicas da Igreja 

Católica também estão presentes. O elogio à pátria, referida sempre como a “mãe” e “lar”, é 

apresentado com um vocabulário de característica moralista. Até os meses do ano são 

indicados um a um, fazendo referência ao calendário escolar no qual se relacionam ainda 

variadas datas comemorativas. 

O primeiro poema do livro é intitulado A Avó, e descreve uma senhora cansada de 

viver, fraca, que passa sua vida sentada em uma cadeira e cochila o dia todo. Seu único 

prazer na vida são os netos. Traz um discurso pessimista em relação à velhice, que não está 

restrito apenas a esse poema, pois, ainda sobre o mesmo tema, há os poemas O Avô e A 

Velhice, que seguem o mesmo procedimento. Todos os três poemas mostram os idosos 

como pessoas cansadas de viver, sendo que o avô, diferentemente da avó, é representado 

como alguém que vivenciou aventuras, que tem histórias a compartilhar e, por isso, passa o 

tempo contando a seus netos história de sua mocidade quando serviu à pátria.  

Passa-se agora à reprodução dos textos e ilustrações dos poemas A Avó e O Avô, 

seguidos de uma breve análise. 
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          A Avó 
 
 
 
 

A avó, que tem oitenta annos, 
Está tão fraca e velhinha!... 
Teve tantos desenganos! 
Ficou branquinha, branquinha, 
Com os desgostos humanos 
 
Hoje, na sua cadeira, 
Repousa, pallida e fria,  
Depois de tanta canseira: 
E cochila todo o dia, 
E cochila a noite inteira 
 
Ás vezes , porém, o bando 
Dos netos invade a sala... 
Entram rindo e papagueiando: 
Este briga, aquelle falla, 
Aquelle dansa, pulando... 

 
A velha acorda sorrindo, 
E a alegria a transfigura; 
Seu rosto fica mais lindo, 
Vendo tanta travessura, 
E tanto barulho ouvindo. 

 

Chama os netos adorados, 
Beija-os, e tremulamente, 
Passa os dedos engelhados, 
Lentamente, lentamente, 
Por seus cabellos doirados. 

 
Fica mais moça, e palpita, 
E recupera a memória, 
Quando um dos netinhos grita:  
“Ó vóvó! Conte uma história! 
Conte uma história bonita” 
 
Então, com phrases pausadas, 
Conta história de chimeras,  
Em que ha palácios e fadas,  
E feiticeiras, e feras, 
E princezas encantadas... 

 
E os netinhos estremecem, 
Os contos acompanhando, 
E as travessuras esquecem, 
- até que, a fronte inclinando 
Sôbre o seu collo, adormecem... 

(BILAC , 1924, p. 07). 
                                                                                          
 

       

 

 

 

 

 

 

 



 70

Figura 03: “A Avó” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 07 

Registro fotográfico: A autora. 
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          O Avô 

Este, que, desde sua mocidade, 
Penou, suou, sofreu, cavando a terra, 

Foi robusto e valente, e, em outra edade, 
Servindo a Pátria, conheceu a guerra. 

 
Combateu, viu a morte, e foi ferido: 

E, abandonando a carabina e a espada, 
Veio, depois do seu dever cumprido, 

Tratar das terras, e empurrar a enxada. 
 

Hoje, a custo somente move os passos... 
Tem os cabellos brancos; não tem dentes... 

Porém remoça, quando tem nos braços 
Os dois netos queridos e innocentes. 

 
Conta-lhes os seus annos de alegria, 

Os dias de perigo e de glorias, 
As bandeiras voando, a artilheria 

Retumbando, e as batalhas, e as victorias... 
 

E fica alegre quando vê que os netos, 
Ouvindo-o, e vendo-o, e lhe invejando a sorte, 

Batem palmas, extacticos, e inquietos, 
Amando a pátria sem temer a morte!  

 (BILAC,  1924, p. 55). 
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Figura 04: “O Avô” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 55 

Registro fotográfico: A autora. 
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 Na primeira imagem, a avó é representada como uma senhora em uma cadeira de 

balanço, indicando possivelmente a fraqueza da personagem. Cabisbaixa, ela parece fazer 

parte do cômodo da casa em que as crianças, seus netos, brincam. Já na segunda ilustração 

o avô é apresentado como um sujeito forte. De postura ereta, ele esta assentado em uma 

cadeira convencional e segura o neto no colo, o que indica seu vigor físico.  

A leitura desses dois poemas oferece uma oportunidade para discutir relações de 

gênero. Sem cair numa concepção anacrônica, nota-se que, ao longo dos poemas de Bilac, 

no que se refere à presença do feminino e sobre a diferença do papel social entre homens e 

mulheres, em especial no caso dos idosos, a figura feminina parece estar restrita ao contar 

história a seus netos. O espaço social da mulher, principalmente a mulher idosa, parece 

restrito ao lar e sem nenhuma função na dinâmica da casa, visto que se trata de um 

indivíduo já cansado e sem energia para tais tarefas. No poema sobre o avô, este aparece 

como aquele que lutou pela pátria, que trabalhou e, por isso, tem muitas coisas interessantes, 

relatos de vida, para compartilhar com os netos. Ao se ler ambos os poemas chega-se à 

conclusão de que os fatos narrados pelo avô parecem ser bem mais interessantes do que a 

vida que viveu a avó.  

Sobre o ambiente familiar, há um poema em especial que caracteriza a casa como 

um lugar sagrado. Exorta a criança a amar o lar e a reconhecer a importância do amor 

maternal:  

           A casa 
 
 
Vê como as aves teem, debaixo d’aza, 
O filho implume, no calor do ninho! 
Deves amar, creança a sua casa! 
Ama o amor do maternal carinho! 
 
Dentro da casa em que nasceste és tudo... 
Como tudo é feliz no fim do dia, 
Quando voltas das aulas e do estudo! 
Volta, quando tu voltas, a alegria! 
 
Aqui deves entrar como num templo,  
Com a alma pura, e o coração sem susto: 
Aqui recebes da virtude o exemplo, 
Aqui aprendes a ser meio e justo. 

 
Ama esta casa! Pede a Deus que a guarde, 
Pede a Deus que a proteja eternamente! 
Porque talvez, em lágrimas, mais tarde, 
Te veja triste desta casa ausente... 
 
E já homem, já velho e fatigado,  
Te lembrarás da casa que perdeste,  
E hás-de chorar, lembrando o seu passado... 
- Ama, creança, a casa em que nasceste!  
 
(BILAC , 1924, p. 125). 
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Com abundância de verbos no modo imperativo, Bilac transmite com esse poema 

fortemente emotivo um ambiente doméstico criado pelo imaginário adulto e que almeja que a 

criança se ajuste ao ambiente. Seus poemas podem ser lidos, hoje, como portadores de um discurso 

apelativo, melodramático, principalmente o supracitado.  

A figura da mãe é a que mais aparece nas linhas escritas por Bilac. Quando comparada com 

o pai, é uma figura terna que consola o filho ou a filha nas situações de medo, angústia, dúvida, 

oferecendo-lhes o ombro amável e palavras de consolo. Assim, percebe-se uma forma de 

ordenamento dos modos de ser e de se comportar das mulheres nas páginas de Poesias infantis, 

apresentando-as como aquelas que “estariam para o lar, para as crianças, para a caridade com o 

próximo, e para cuidados com o homem na figura do marido” (FRAZÃO, 2012, p. 46). Leia-se o 

poema Justiça, que faz referência a essa discussão: 

 

                                            Justiça 
 

Chega à casa, chorando, o Oscar. Abraça  
Em prantos a mamãe. 
“Que foi meu filho?” 
- “Sucedeu-me, mamãe, uma 
desgraça! 
“Outros, no meu Collegio, com mais brilho, 
“Tiveram premios, livros e medalhas... 
“Só eu não tive nada” 
- “Mas porque não trabalhas? 
“Porque é que, a uma existência dedicada 
“Ao trabalho e ao estudo, 
“Prefere aos passeios ociosos? 
“Os outros, filho, mais estudiosos, 
“Pelas suas lições despresam tudo... 
“Pois querias então que, vadiando, 
“os outros humilhasses, 
“E que, os melhores premios conquistando, 
“Mais que os outros brilhasses? 
“Para outra vez, ao teu prazer prefere 
“O estudo! E o premio alcançarás sem custo; 
“E aprende: mesmo quando isso te fere, 
“ É preciso ser justo!” 
 
(BILAC , 1924, p. 62). 

 

Nesse texto, é possível observar que a palavra “trabalho” aparece duas vezes. Nota-se com 

isso a relação do trabalho e do estudo presente em um texto que faz referência ao estudo. No 

mesmo texto também é possível notar a difusão de conceitos morais e cívicos. O livro de Bilac 
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ilustra essa tendência, afinado com o programa ideológico do regime republicano. O texto procura 

induzir o leitor a atingir as expectativas culturais e sociais esperados pela escola, envolvendo-o 

pela palavra, em um “ritual” 28 de troca e comunicação em que o discurso determina o lugar de 

onde o sujeito pode falar.  

Ainda em Justiça, nota-se a preocupação da mãe em mostrar a seu filho o quão importante 

é o estudo. O discurso de orientação à criança é proferido pela mãe, o que deixa marcada, mais 

uma vez, a sua função socialmente estabelecida e continua a pontuar que este, o filho, deveria 

abdicar do tempo que destina aos passeios, às brincadeiras, para dedicar-se aos estudos, pois, 

segundo o que é apresentado no poema, não há nada que dignifica mais homem do que o estudo e 

o trabalho. Nesse livro, também há outros poemas que insistem no mesmo discurso – o de que 

quem tem a dignidade é aquele que trabalha ou estuda, como em As formigas, O tempo, A 

madrugada, Meio-dia, A mocidade, O trabalho, A coragem, A pátria, O soldado e A trombeta. 

Os meses do ano também são abordados no livro Poesias infantis, em um modo que parece 

convidar os alunos a recitá-los em forma de cântico. O convite ao cântico fica aparente quando o 

autor discrimina antes dos versos: “côro da creanças”. Esse poderia ser um momento de 

apresentação na escola, uma vez que os poemas que se referem aos meses do ano procuram fazer 

uma homenagem às datas comemorativas do calendário escolar (datas religiosas, festas cívicas e 

mudanças de estação do ano), tais como: Dia de Tiradentes, Abril; Abolição da escravatura, Maio; 

Semana da pátria, Setembro. 

 

Abril 

Côro das creanças: 
(...) 
Foi n’este mez que um dia,  
O ódio da tyrannia 
Um martyr consagrou. 
Saudae o Tiradentes, 
E os sonhos resplendentes 
Que o seu ideal sonhou 
(...) 
(BILAC , 1924, p. 81). 

 

 

                                                 
28 Uma referência foucaultiana sobre a eficácia suposta ou imposta do discurso proferido e seu efeito sobre aos quais 
se dirige está em A ordem do discurso, em que Foucault (2010) discorre sobre a qualificação que possui o indivíduo 
que propaga um discurso. O discurso define e estabelece comportamento, gestos. O discurso elaborado por Bilac 
estaria então qualificado a partir dos textos elaborados por ele, como um discurso capaz de conduzir os corpos, ou não, 
por ele (o autor) ocupar um lugar de respaldo institucional.  
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Maio 
(...) 
Treze de Maio! A desgraça 
Findou de toda uma raça! 
- Os beijos, dando-se as mãos 
Os brasileiros se uniram,  
E o captiveiro aboliram, 
Ficando todos irmãos.  
(...) 

             (BILAC, 1924, p. 83). 

 

              Setembro 
(...) 

Sou o jovial Setembro! 
E aos brasileiros lembro 
A data sem rival,  
Em que o Brasil potente,  
Ficou independente 
Do velho Portugal.  
(...) 

             (BILAC, 1924, p. 91). 

 

Nota-se que as datas aqui apresentadas seguem uma tendência de privilegiar 

acontecimentos de grandes personagens, eventos marcantes e divisores de seu tempo para inculcar 

nos alunos o amor cívico e a valorização da pátria. Traz também o cunho positivista do lema 

“Ordem e Progresso”, tão caro aos republicanos, pois os eventos são tratados como conquistas que 

gradativamente levam o país rumo à civilização. 

Enunciados que se referem aos rituais cristãos também aparecem na obra de Olavo Bilac. 

Nos poemas de títulos como Natal, Os reis magos, Domingo e Ave Maria, pode-se perceber a 

presença da religiosidade para fundamentar a instrução que as crianças devem receber.   

 

Natal 
 

Jesus nasceu! Na abóbada infinita 
Soam cânticos vivos de alegria 
E toda a vida universal palpita 
Dentro daquela pobre estrebaria... 
(...) 

               (BILAC, 1924, p. 20). 
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Os reis magos 
(...) 
Avisando-a, os três Reis Magos 
Disseram: “Nasceu Jesus!” 
Olharam-na com afagos,  
Seguiram a sua luz.  
(...)  
(BILAC , 1924, p. 22). 

 
Domingo 

(...) 
Deus, quando o mundo fazia, 
Sete dias trabalhou, 
E ao fim do ontem dia 
Do trabalho descansou (...). 

                                    (BILAC, 1924, p. 45). 
 

Ave Maria 
 

Meu filho! Termina o dia... 
A primeira estrella brilha... 
Procura a tua cartilha,  
E reza a Ave Maria! 
(BILAC , 1924, p. 69). 

 
É preciso reafirmar a importância dada ao ensino moral católico nas escolas mineiras da 

década de 1920. Uma moralidade religiosa que, como identifica Bassi (2012), deposita nos alunos 

a formação de caráter predominantemente católico, e, para tanto, era oferecido um discurso escolar 

religioso. Como é possível notar, os poemas acima contemplam esse discurso, pois incitam o 

cristianismo através de seus signos.  

Poesias infantis pode ser entendido como um manual de leitura altamente denso no que se 

refere à questões morais particulares daquele tempo, com textos melodramáticos sobre as etapas da 

vida e tudo o que se propôs a falar: estudo, trabalho, religiosidade, caráter... O discurso moral da 

década de 1920 está fortemente presente nas instituições em que o ato de educar era esperado, tais 

como na família, na escola e na Igreja.  

Mas, mais do que apresentar esse discurso, o importante foi encontrar a carta roubada, 

assim como Abreu Junior (2005) propôs em “Apontamentos para uma metodologia em cultura 

material escolar”. Ou seja, o autor propõe que se volte à atenção para objetos e/ou materiais 

corriqueiros, possíveis fontes importantes para a pesquisa, mas que podem passar despercebidos ao 

olhar investigativo, visto que sua presença cotidiana é também um convite a nem serem percebidos 

e muito menos utilizados nas investigações.  
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Mais do que apresentar os discursos destinados a escolares, esta pesquisa se preocupa em 

chamar a atenção para detalhes que, por ser tão aparentes, passam despercebidos aos olhares do 

pesquisador. Não se quer aqui descobrir o novo, mostrar algo inédito, mas, sim, apresentar o que, 

por ser tão corriqueiro no dia a dia, às vezes não recebe a devida importância, tais como as 

questões examinadas aqui, sobre a família, por exemplo. 

 O livro pode ser entendido e analisado como produto da cultura escolar, um veículo 

transmissor de valores, fonte que pode contribuir para a contextualização das práticas escolares a 

fim de fomentar o entendimento sobre a formação social – a família, no século XX. Convém 

pontuar que, assim como define Julia (2001), as práticas escolares são aqui entendidas como 

cultura escolar, “um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos” (p.10). 

O próximo item trata do livro Vários Estylos organizado por Arnaldo de Oliveira Barreto.  
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2.3VÁRIOS ESTYLOS, DE ARNALDO BARRETO 
 
 

 

  
Figura 05: capa do livro Vários Estylos: selecta de trabalhos literários de autores modernos contemporâneos. 

Organizador: Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925). 
Editora: Melhoramentos 
Ano de publicação: 19-- 

Descrição: 21 cm x 14 cm / 296 páginas 
Localizado na Biblioteca FEUSP- biblioteca do livro didático 

Registro fotográfico: A autora. 
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Em vez de passares as tuas horas vagas em 
leituras frívolas e prejudiciaes á tua alma, - as 
quaes transviam a razão e exaltam a imaginação, 
desmoralizando as jovens e levando-as a um 
caminho fatal, - em vez de taes leituras, com que, 
deploravelmente, muitas alimentam todos os dias 
o espirito, tem tu, minha filha, juízo bastante para 
desprezares semelhantes distrações e escolheres 
de preferência os livros sérios, que elevem a alma, 
fortifiquem o coração, ou enriqueçam a memória 
de conhecimentos proveitosos.  
 
(Vários Estylos, p. 151). 

 
 

Da mesma forma que nos itens anteriores, este segmento se inicia com uma breve biografia 

do autor do livro. 

Arnaldo Barreto (1869-1925) nasceu em Campinas, no Estado de São Paulo. Iniciou os 

estudos aos sete anos de idade, diplomou-se pela escola Normal de São Paulo em 1891. Em 1894, 

atuou como professor em uma classe da Escola-Modelo do Carmo e, em 1897, tornou-se inspetor 

escolar no estado de São Paulo. Seu interesse pela Educação o encaminhou ao longo dos anos 1902 

a 1904 para o trabalho como redator chefe da Revista de Ensino. Também dirigiu a coleção 

Biblioteca Infantil, publicada pela Editora Melhoramentos. 

Ao longo de sua trajetória, Barreto foi reconhecido por suas produções literárias, 

principalmente aquelas relativas ao ensino de leitura, como As cartilhas das mães (1896), 

publicada logo após sua diplomação, e Cartilha Anallitca (1907). Foi um dos principais 

divulgadores do método analítico de leitura29. O material didático que produziu, seguia a tendência 

das novas ideias sobre o ensino da leitura, que já vinham sendo adotadas em São Paulo desde a 

segunda metade do século XIX:  

 

A partir de ideias de base mais cientificistas e de cunho positivista, já existente 
desde o império, pregava-se o ensino intuitivo e o método analítico para todas as 
matérias escolares, com aplicações no ensino de leitura. Arnaldo Barreto 
desenvolvia um trabalho conjunto com diversos educadores que faziam parte de 
diversas escolas modelos instaladas em São Paulo, entre 1890 e 1900. (FRADE, 
2011 p.2). 

 

                                                 
29 O método analítico de ensino para a leitura, sob forte influência da pedagogia estadunidense, “segue o caminho do 
“todo” para as “partes” e consiste em uma maneira de ensinar a introdução à leitura que começa com unidades 
completas de linguagem e mais adiante as divide em palavras ou as palavras em sons” (BERNARDES, 2008, p3).  
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Para este trabalho, foi analisado o livro que Arnaldo Barreto organizou para ser utilizado 

nas aulas de leitura. Trata-se da 8ª edição de publicação da Editora Melhoramentos30, de São Paulo, 

sendo que a fonte pesquisada não traz o ano de publicação. É um livro de capa dura vermelha, de 

21 cm x 14,5cm, contendo 296 páginas. Há nele poucas figuras, sendo que algumas (dez) são 

apresentadas em preto e branco e outras (seis) colorida, sendo este o único livro que apresenta 

figuras coloridas. Diferentemente do livro Poesias Infantis, as figuras que aparecem neste livro são 

mais elaboradas e estão presentes no início ou no final de alguns/poucos textos. O livro se 

caracteriza como livro de desenvolvimento da leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 A Editora Melhoramentos foi o resultado da fusão entre fornecedor e cliente, a fábrica de papel de Caieiras (1890) 
com a gráfica Bühnaeds e Weiszflog da capital paulista (1899), que produzia material didático desde 1909. A primeira 
publicação da Editora Melhoramentos foi O patinho feio, de Hans Christian (1915), obra adaptada por Arnaldo Barreto. 
(RAZZINI, 2002). 
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Figura 06: “contra capa”  
Organizador: Arnaldo Barreto 

Livro: Vários Estylos 
Ano de publicação: 19-- 
Localização: página 01 

Registro fotográfico: A autora. 
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Como se vê na figura anterior, trata-se de um livro organizado por Arnaldo Barreto, ou seja, 

não consta ao longo dos diversos textos apresentados nesse manual escolar nenhum elaborado pelo 

organizador.  

O livro traz pequenas histórias, fábulas; por vezes aparecem poemas, e alguns têm, ao final, 

um trecho de cunho moral, um discurso de um padre, um trecho retirado dos provérbios de 

Salomão. Pode-se supor que os textos não seguem uma ordem cronológica nem sugerem uma 

organização temática; ou seja, os assuntos parecem dispostos de forma aleatória. Assim, a um 

discurso sobre a importância da escola se segue um texto sobre a amizade, que, por sua vez, é 

sucedido por um texto sobre um país estrangeiro – Holanda. Há um texto que faz referência ao 

Natal, seguido de um texto sobre um touro, e assim por diante. Ou seja, são apresentados escritos 

diversos, sobre vários assuntos e em vários estilos. São abordados diferentes temáticas, tais como 

educação, cultura de outros países, índio, pátria, animais, fábulas, natureza, amor à família, 

reinados e até fenômenos naturais como a neve. Dessa forma, pode-se perceber a dispersão de 

temas tratados no livro. A impressão que o livro oferece é de possibilitar a aproximação de 

diferentes conteúdos, como num percurso não linear através da leitura, por diferentes espaços e 

tempos.  

Tal como nos outros livros analisados, neste também se apresenta, de forma destacada, uma 

postura moral religiosa, um padrão de sujeito, de comportamento. Pode-se afirmar que os textos 

são carregados de pressupostos que podem pretender a inserção de valores, cultura, um discurso 

que acarrete possíveis modificações no tipo de comportamento dos sujeitos que integram a 

sociedade do período republicano. Este cidadão deve ser educado e, antes de tudo, deve ser 

instruído, como se pode ver no trecho abaixo:  

 

Para fazer um cidadão, principiemos por educar um homem. Abramos escolas por 
toda a parte. Não é homem o que não tem a luz íntima que a instrucção dá: é uma 
cabeça do grande rebanho, sem acção, que o dono guia – ora para a pastagem, ora 
para o matadouro. Aquilo que resiste é escravidão, na creatura humana, não é 
matéria, é intelligencia. Começa a liberdade onde acaba a ignorância. (HUGO 
apud BARRETO, s.d., p.33). 

 

O texto acima é uma pequena epígrafe que segue ao final de um poema de Machado de 

Assis, A mosca azul. Esse poema conta a história do rei de Caxemira, que, admirado pela beleza de 

uma mosca de asas de ouro, viu-se no direito de tomá-la para si, levou-a para casa encantado com 

o mistério daquele inseto. Alvoroçado, ele a examina de todas as formas, e tão ferozmente o faz 
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que a mosca não resiste e perece. Por esse motivo, o rei não se conforma em ter perdido aquela 

mosca azul.   

Pode-se então fazer uma analogia de ambos os textos. Frente à pretensão do rei em tomar 

para si tudo o que achava bonito, perdeu a beleza de algo que fazia bem aos olhos. Faltou-lhe a 

sabedoria para entender que a mosca precisava de liberdade, pois se tratava de um ser frágil, pouco 

resistente a movimentos brutos. A epígrafe de Vitor Hugo alerta para a instrução que o homem 

deve ter, pois é esta que o guia ou para a pastagem, análoga à vida, ou para o matadouro, análogo à 

morte.   

Não se pretende aqui discutir a opção de Barreto em dispor os textos na ordem que o 

apeteceu, mas a lógica de que a educação dignifica o sujeito, em suas escolhas para a vida, é 

recorrente nos diversos textos. De forma mais elaborada do que os outros livros apresentados neste 

capítulo, ele consegue expor relações entre os textos e assuntos que dizem respeito à moral, ao 

respeito, ao trabalho... 

 Outro exemplo que ressalta a instrução, por meio da leitura, como o caminho para uma boa 

sociedade, interessada na ordem, valores e costumes, é expresso em outro texto escrito pelo Padre 

A. Vieira: 

 

São os livros uns mestres mudos que ensinam sem fastio, falam a verdade, 
conselheiros singelos; e assim como á força de tratar com pessoas honestas e 
virtuosas se adquirem insensivelmente os seus hábitos e costumes, também á força 
de ler os livros se aprende a doutrina que elles ensinam. Fórma-se o espírito, 
nutre-se a alma com os bons pensamentos; e o coração vem por fim a 
experimentar um prazer tão agradavel, que não ha nada com que se compare; e só 
o sabe avaliar quem chegou a ter a fortuna de o possuir.  (VIEIRA apud 
BARRETO, s.d., p.49). 

 
O texto intitulado A divina providencia narra a história de dois homens, vizinhos um do 

outro. Cada um deles tinha sua mulher e seus respectivos filhos, os quais os homens, como chefes 

da família, sustentavam-se apenas com o trabalho de suas mãos. Um desses homens passava os 

dias preocupado com o que aconteceria com sua família caso ele morresse. Esse pensamento o 

perturbava dia e noite. O outro também tinha a mesma preocupação, mas confiava que Deus, 

Aquele que conhece todas as criaturas, haveria de cuidar de sua família caso o pior se sucedesse. 

Certo dia, trabalhando no campo, o homem que vivia preocupado observou um ninho de 

passarinhos cheio de filhotes sozinhos porque abutres tinham levado sua mãe. Ele pensou: pobres 

pássaros, a morte para eles é certa, já que não têm mais a mãe por perto para prover os alimentos. 

No outro dia, voltou para o ninho certo de que iria ver os pequenos pássaros mortos de fome ou 
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devorados por outros bichos, mas, ao contrário do que imaginava, maravilhou-se ao perceber que 

nada de ruim havia acontecido. O homem observou que outros pássaros iam e vinham do ninho, 

alimentando os pequenos órfãos. Ao presenciar essa cena, correu e relatou o que vira a seu vizinho 

e entendeu que não havia necessidade para tanto desespero, pois Deus nunca abandona os que Nele 

confiam. E assim aprendeu a acreditar e a descansar e pôde trabalhar despreocupadamente.   

Nessa história podemos ver mais uma vez o papel do homem na configuração familiar, sua 

preocupação e responsabilidade pelo sustento dos seus e a crença/confiança em Deus, presença 

constante na moral religiosa propagada na educação. É interessante notar aqui a aproximação da 

família com o discurso religioso. Como um ideário de formação familiar fundamentado também na 

religiosidade, a família deve sustentar seus pilares em Deus e as pessoas, se assim procederem, 

estarão protegidas de qualquer mal. Esse tipo de discurso está presente também em outros textos 

da Selecta, como Jornada de Ourique, Provérbios de Salomão, Os sinos, As flores e O evangelho 

nas selvas.  

Em Retrato de si proprio, Marco Aurelio31, autor do texto, descreve-se como uma pessoa 

grata a seus parentes e amigos pela formação que obtivera e declara: “De meu avô Vero aprendi a 

ter costumes honestos e modos affaveis” “da reputação que meu pai deixou aprendi a ter um 

caracter viril e modesto” “minha mãe me ensinou a ser compadecido, a não fazer mal a ninguem, 

nem mesmo por pensamento” “ o meu pedagogo me ensinou a não tomar partes nas facções do 

povo, a supportar o trabalho e as fadigas, a contentar-me com o pouco”. Ao final do texto, 

agradece aos deuses por lhe terem dado bons pais e parentes, bons mestres e amigos, sendo que ele 

só teria alcançado todas essas vantagens por favor dos deuses. Aqui se percebe, pela primeira vez, 

a referência a uma pluralidade de deuses e não ao Deus cristão. Isso se devia à cultura romana, que, 

por sua vez, trazia um apelo à moral pagã. Entretanto, não diferentemente do texto anterior, A 

divina providencia, a família é colocada próxima de um contexto de divindade, de perfeição.  

Na Selecta, há cinco contribuições de Olavo Bilac. Dois são textos intitulados Conferencia 

e os outros Pelo Brasil, O caçador de Esmeraldas e D. Quixote. Dentre os textos escritos por ele, 

apenas este último não faz referência à questão do patriotismo brasileiro. Em uma de suas 

Conferencias, Bilac afirma: 

 

A patria não é a raça, não é o meio, não é o conjuncto dos aparelhos econômicos e 
políticos: é o idioma creado ou herdado pelo povo. Um povo só começa a perder a 
sua independência, a sua dignidade, a sua existencia autônoma, quando começa a 

                                                 
31 Pode-se concluir que Marco Aurélio se trata do imperador romano, visto que, ao longo do texto, faz referência a seu 
pai, Antonio Pio, que o adotou. Marco Aurélio foi imperador romano desde 161 até sua morte, em 180 d.C. 
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perder o amor do idioma natal. A morte de uma nação começa sempre pelo 
apodrecimento da sua língua.    

(BILAC apud BARRETO, s.d., p.147). 
 
 

Há o famoso poema de Gonçalves Dias, I-Yuca-Pyrama, a respeito dos índios exaltando 

sua bravura e honra. A seguir está a figura presente antes do texto, fazendo-se perceber também o 

tipo de ilustração que a obra apresenta, ou seja, uma imagem mais elaborada e rica nos detalhes: 
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Figura 07: I-YUCA-PYRAMA de Gonçalves Dias 
Organizador: Arnaldo Barreto 

Livro: Vários Estylos 
Ano de publicação: 19-- 
Localização: página 225 

Registro fotográfico: A autora. 
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O índio aparece nos textos como uma figura heróica, valente e de princípios dignos da 

pessoa humana. Assim ocorre no texto Cecília e Pery, escrito por José de Alencar, que apresenta a 

história de uma moça, Cecília, que, cansada por correr atrás de um colibri, encostou-se próxima a 

uma pedra para descansar. A menina não se deu conta de que o lugar que escolhera para descansar 

tinha uma grande pedra que estava se movendo em direção a ela. Nesse momento surgiu Pery, um 

índio da tribo Goytacaz, que sustentou o peso da pedra com o seu corpo, mantendo uma grande 

tensão dos músculos para se equilibrar. Dom Antônio, pai de Cecília, foi correndo ver o que 

acontecia. Ao encontrá-la caída e vendo a cena do índio protegendo Cecilia, o pai rapidamente a 

retirou de perto da pedra, temendo que o pior acontecesse, e o índio saiu, deixando que a pedra 

rolasse. Dom Antônio conhecia o “caráter dos selvagens, tão injustamente caluniados pelos 

historiadores” (ALENCAR apud BARRETO, s.d., p.239)32, e sabia que fora da guerra e da 

vingança eram generosos. Foi então que o fidalgo dirigiu-se ao índio, estendeu-lhe a mão 

cordialmente, e este, por sua vez, curvou-se e beijou a mão do fidalgo. Ficou estabelecida a partir 

daí uma relação de respeito entre o fidalgo português branco e o selvagem da tribo Goytacaz por 

ter salvado da morte a moça Cecília.   

A imagem a seguir retrata a hora em que Pery protege Cecília com a força de seu corpo, da 

grande pedra: 

 

                                                 
32 Grifos meus. 
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Figura 08: “Cecilia e Pery” de José de Alencar 
Organizador: Arnaldo Barreto 

Livro: Vários Estylos 
Ano de publicação: 19-- 
Localização: página 239 

Registro fotográfico: A autora. 
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A imagem mostra um índio de olhar condolente, que se esforça para livrar Cecília da morte. 

Ao fundo da imagem, o pai da menina, portando uma arma, vem correndo para averiguar o que 

está acontecendo. A cena se passa em uma região cercada por matos e árvores. Essa passagem 

expõe uma relação cordial entre um índio e um branco. Mostra que os dois, mesmo em suas 

diferentes formas de modos de vida, podem estabelecer uma relação de amizade. É o que o homem 

branco oferece ao índio: “Eu sou um fidalgo português, um branco, inimigo da tua raça, 

conquistador de tua terra; mas tu salvaste minha filha: ofereço-te a minha amizade” (ALENCAR 

apud BARRETO, s.d., p.239). Pode-se afirmar que, mesmo numa relação de poder estabelecida 

pelo português, o índio se submete, pois parece entender seu lugar socialmente estabelecido, ou 

seja, o português entende o ato heroico do índio e oferece sua amizade, como se isso fosse um 

valor importante para o índio cultivar. A menina nem sequer aparece para agradecer. Não haveria 

aqui, também, um sinal do apagamento da figura feminina na realização de atos de coragem e 

heroísmo, prerrogativa dos homens, conforme se pode ler nos muitos textos aqui analisados? 

Há, em Selecta, uma ordem de discurso um tanto aleatória, pois vários temas se sucedem 

sem uma lógica clara e aparente. Apesar de às vezes parecerem divergentes, produzem uma 

discursividade importante para a educação moral daqueles tempos.  

O que importa neste trabalho e, principalmente, neste capítulo, é oferecer uma aproximação 

entre as obras analisadas. Para tanto, buscou-se apresentar os três livros, mostrando como é o tipo 

textual de cada um, sobre quais temas eram elaborados os textos que seriam trabalhados em sala de 

aula, a materialidade dos livros e os autores que os escreveram ou organizaram, como é o caso de 

Barreto.  

  O Programa de Ensino Primário de 1927 destinou um tempo específico para a leitura 

escolar. Esta passou a ser muito valorizada, pois era entendida como o caminho para conscientizar 

e dirigir a sociedade através dos discursos. “Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados 

que se apoiem na mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 2005, p. 135). O enunciado está 

apoiado em um conjunto de signos, e esse conjunto inscreve o sujeito que os produziu como aquele 

que ocupa uma posição de poder. No presente trabalho, é possível identificar os autores dos livros 

como os sujeitos que, apoiados em um suporte institucional, proferiram discursos. Estes foram 

aceitos como os que deveriam circular no ambiente formador das escolas mineiras da década de 

1920 e são uma referência no campo de sua época. Os discursos sobre como deve ser o cidadão 

brasileiro apresentam-se apoiados com diferentes enunciados: o da família, o discurso religioso, o 

discurso sobre a pátria, sobre o trabalho e assim por diante; isso tudo expresso em uma 

materialidade concreta, que são os livros de leitura. 
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A partir da apresentação dos livros, este trabalho prossegue com a proposta de fazer 

emergir uma análise sobre a imagem de um dos núcleos fundamentais da sociedade. A prioridade 

no próximo capítulo será tratar dos discursos presentes nos manuais didáticos que se referem 

exclusivamente à família.  
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CAPÍTULO III – A PROCLAMAÇÃO DE DISCURSOS MORALIZAN TES SOBRE A 

FAMÍLIA: A ANÁLISE DE ENUNCIADOS COMO SUPORTES DE V ERDADE.  

 

      FAMÍLIA 

Família, Família! 
Papai, mamãe, titia. 
Família, Família! 
Almoça junto todo dia 
Nunca perde essa mania... 

Mas quando a filha 
Quer fugir de casa 
Precisa descolar um ganha-pão 
Filha de família se não casa 
Papai, mamãe 
Não dão nem um tostão... 

Família êh! Família ah!  
Família! 

 (...) 

Titãs 

 
 

Este capítulo pretende estabelecer alguns indicadores que serviram de apoio para a análise a 

respeito da família nos livros selecionados. Ao longo desta dissertação, procurou-se atentar para os 

suportes, veiculadores de discursos que se ocuparam em dispersar questões referentes ao trabalho, 

patriotismo, civismo, religiosidade, entre outros. Entretanto, esses assuntos são entendidos, aqui, 

como componentes de uma configuração idealizada pelo Estado, Igreja e escola, numa tentativa de 

moldar a família brasileira. 

Os discursos sobre a concepção de família por vezes parecem ser utópicos e, mais do que 

isso, concentradores e excludentes. Concentradores porque determinadas instituições se vêem no 

direito de impor padrões de condutas de tal modo que se os sujeitos que não se adequam ao 

estabelecido são marcados, discriminados e excluídos. É o que acontece no caso de organizações 

familiares que não são constituídas exclusivamente por marido, esposa e filhos. Essa é a formação 

encontrada nos manuais didáticos, a formação que a Igreja e o Estado defendem.  Mas por que essa 

única formação deve ser aceita? Qual o motivo de se fechar os olhos para o fato de que nem 

sempre a configuração marido-esposa-filhos é a estabelecida em lares brasileiros? “Pobres e ricos, 
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sábios e ignorantes, protestantes ou católicos, oficiais do rei, comerciantes ou moralistas cada qual 

tem sua forma de regularidade e igualmente seus sistemas de coerção” (FOUCAULT, 2010, p. 68).  

Cada sujeito constitui suas verdades, justificando ou excluindo alguns enunciados. 

Trazendo a discussão para o campo da sexualidade, esta parece estar antecipadamente nomeada, 

descrita, explicada e julgada. É um discurso que está posto. A sexualidade é um instrumento de 

controle, visto que é a partir dela que se constitui a família. Sua pluralidade não é discutida; a 

análise do discurso possibilita destacar e questionar a relação de poder que a impõe e que define 

seus modos de ser.  

Nesta parte do texto será discutida a formação da família que aparece nos livros analisados, 

os enunciados utilizados para caracterizar e qualificar os sujeitos, assim como será apresentada 

uma análise quantitativa da frequência de aparições dos membros da família e as imagens relativas 

a esses sujeitos. Mesmo que não caiba à pesquisadora identificar verdades absolutas ou defender 

uma bandeira sobre o que seja a melhor ou a mais adequada formação familiar, sempre serão 

possíveis questionamentos sobre essa instituição. Entretanto, é uma questão instigante pensar os 

motivos pelos quais, em dias atuais, esse ainda é o modelo que se apresenta aos sujeitos. E não se 

pode desconsiderar que a formação em sociedade está, senão determinada, pretensamente 

direcionada pelos textos lidos e trabalhados cotidianamente nas escolas.  

A leitura tinha a clara intenção de conduzir a formação de certo tipo de brasileiros que 

tinham acesso à escola. Se a escola foi/é o espaço de formação, é ali que foram/serão depositados 

os ideais que se esperam do sujeito. Esse sujeito bom, trabalhador, cumpridor dos direitos civis, 

que ama a Deus, tem sua família e cuida dela.  

A intencionalidade sobre como a família deve ser está presente nos três livros, seja de 

forma muito nítida, seja disfarçadamente, de modo quase subliminar. Mais: nos textos lidos não foi 

apresentado outro tipo de família a não ser aquele defendido pela moral da época: marido, esposa, 

filhos, sempre abrigados no espaço sagrado da moral e dos bons costumes.  
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3.1 “ISTO É O RESULTADO DE UMA EDUCAÇÃO APRIMORADA E CUIDADOSA”: 

COMO SÃO APRESENTADOS OS DISCURSOS SOBRE A FAMÍLIA NOS LIVROS DE 

LEITURA 

 

 O título deste subitem faz referência a uma passagem encontrada no livro Vário Estylos, 

que alerta para os resultados benéficos de uma boa instrução recebida em sala de aula. A boa 

instrução engloba também os conceitos de uma boa família, formada de acordo com as verdades da 

época.  

Os três livros que possivelmente circularam nas escolas de Minas Gerais na década de XX 

trazem um único discurso voltado para a família. Nota-se que, mesmo se tratando de livros 

publicados por diferentes autores, em anos distintos, e mesmo que um deles seja de outro país, o 

discurso que se apresenta sobre a família é muito parecido, para não dizer idêntico. Cada membro 

é apresentado em sua função no lar, com ênfases determinadas: o primeiro em importância é o pai, 

mesmo que não esteja presente. A mãe tem seu papel de sustentáculo moral do lar. Em seguida 

aparece a figura do filho homem. Esses três prevalecem sobre os outros sujeitos, como a filha, os 

avós e tios.  

 Como se observou a presença de um discurso muito parecido quanto à constituição 

familiar nos livros, é importante que se faça emergir tais discursos para as análises.  

 Quanto aos sujeitos que aparecem nos livros, em uma análise feita nos três materiais 

foram contabilizados a aparição das seguintes figuras: pai, mãe, filho, filha, avô, avó, irmão, irmã, 

neto e tia. O quadro 2, a seguir, mostra os sujeitos, o número de vezes que foram citados nos 

textos dos três livros, especificamente: 
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Quadro 2 : Aparição dos sujeitos que compõe a família nos três livros analisados 

    Livros → 
 

 ↓Sujeitos 

CORAÇÃO POESIAS 

INFANTIS 

VARIOS 

ESTYLOS  

TOTAL 

MÃE 37 9 16 62 

PAI 41 3 15 59 

FILHO 33 8 14 55 

FILHA 2 2 6 10 

AVÓ 1 2 1 4 

AVÔ - 2 4 6 

IRMÃO 3 - 3 6 

IRMÃ 7 - 1 6 

NETO  1 3 2 8 

TIA - 1 1 2 

Fonte: A autora. 

 

 Verificou-se que, dentre tais sujeitos, os que prevalecem é a mãe, somando um total de 62 

vezes, o pai, com 59 aparições, e o filho, com 55 menções. A aparição dos outros sujeitos também 

está contabilizada no Quadro 2; porém, não se levou em conta essa quantificação para a análise, 

visto que ela tem um caráter quantitativo. Diante desses dados, foi possível concluir que o discurso, 

no que diz respeito à família, tende a privilegiar três sujeitos e isso ocorre nos três livros analisados. 

Os outros sujeitos, como filha, avós e tia, também aparecem, embora sua presença seja tímida em 

relação aos outros componentes familiar. Pode-se observar que a presença da mãe é a mais 

marcante. Sua aparição prevalece sobre outros sujeitos nos livros Poesias infantis e Vários Estylos. 

Apenas em Coração a aparição da figura do pai é superior à da mãe, o que pode ser explicado pelo 

motivo de, sempre ao se referir a algum colega da classe, exclusivamente masculina, Henrique 

primeiro falava da profissão do pai.  

Foram contabilizadas 62 vezes em que a presença da mãe aparece em um conto, um 

poema ou, no âmbito de Henrique, em casa, na escola, em um relato do amigo. No que se refere à 

dominância da mãe, deve-se levar em conta que se não bastasse sua recorrência os enunciados 

usados para fazer referência a ela são também os que aparecem em maior número. Ao longo das 
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páginas das fontes analisadas, pôde-se observar que sempre ao se referir à figura materna são 

usadas palavras como mulher prudente, amiga da casa, carinhosa, adorada, exemplo de paciência, 

aquela que ensina boas virtudes, é boa, doce e tranquila.  

Enunciados desse tipo são aqui entendidos como enunciados utilizados como 

qualificações aos sujeitos que têm sua presença marcada ao longo dos textos. Outra observação 

pertinente é que, na maioria das vezes, a figura da mãe aparece atrelada ao filho, ou seja, a mãe 

não está sozinha nos textos; ela está sempre presente em cena para acalentar o filho que está doente 

ou advertir aquele que não foi muito bem na escola. Nas imagens, exclusivamente analisadas no 

livro Poesias Infantis – pois é o único livro que traz ilustrações em que aparece a mãe –, a figura 

materna mostra-se sempre bem composta, magra, branca ao lado de seus filhos, dando o conforto 

necessário para a situação descrita: 
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Figura 09: “Justiça” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 61 

Registro fotográfico: A autora. 
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Figura 10: “A Infancia” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 108 

Registro fotográfico: A autora. 
 

 

 

 

 

 



 99

As imagens mostram uma recorrência nos livros, principalmente em Poesias Infantis. 

Observa-se que as duas mães aparecem em pomas distintos, mas a representação delas é muito 

parecida. O corpo inclinado para o filho, nas duas ilustrações, pode sugerir uma postura ao mesmo 

tempo de cuidado e de entrega. A mãe é sempre branca, magra e está com trajes elegantes. Sua 

imagem também aparece em ambientes que fazem referência ao lar. Na primeira figura, a cena 

parece se passar na sala; já na segunda, acontece no quarto. O lar retratado é o de um ambiente 

claro, limpo, que sugere uma condição social e econômica favorecida.  

Assim como nessas ilustrações, em outras a mãe está pronta para ajudar seu filho. É a 

figura que circula pela casa, que oferece o calor maternal e dá carinho aos seus descendentes. Isso 

pode ser observado na Figura 11, Anno-bom. Um poema que retrata o momento em que a mãe vai 

ao quarto da filha, ainda bebê, para acalentá-la. “põe-na no collo a creança, e de olhal-a não se 

cança, beijando-a a todo momento.” (BILAC, 1924, p.100).  Nessa figura, nota-se, ao fundo, 

próximo à janela, uma terceira pessoa, uma mulher uniformizada, portanto, possivelmente uma 

criada, o que faz referência a um lar burguês, visto que a mãe conta com a ajuda de alguém para 

ajudá-la nas tarefas domésticas. Vários enunciados abordam a mulher em sua posição no lar: mãe, 

mamãe, exemplo de modéstia, aquela que ensina as primeiras lições de Deus e seus mandamentos, 

querida esposa, mulher prudente, livros, rainha do lar.  
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Figura 11: “Anno Bom” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 99 

Registro fotográfico: A autora. 
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Em Vários estylos há dois textos, destinados exclusivamente à figura materna, que exaltam 

sua bondade. Em A mãe do marinheiro e Minha Mãe são dedicadas linhas extensas à adoração do 

filho com relação à mãe. Em Coração, ela aparece como uma figura boa, que ajuda o próximo, 

cuida da educação do filho, é a responsável pela dinâmica da casa e, na falta do marido, não se 

acomoda e procura vencer as dificuldades financeiras com o suor do próprio trabalho, como na 

história de Crossi, o filho da quitandeira, apresentada no segundo capítulo.   

No contexto familiar analisado, uma figura também muito marcante é a do homem no papel 

de pai, responsável pelo sustento da casa. O pai fica em segundo lugar no levantamento feito a 

respeito da recorrência de aparições nos livros, sendo citado 59 vezes ao longo dos textos 

analisados. Os enunciados referentes a ele são diferentes dos usados para a mãe. Destacam-se os 

seguintes: homem trabalhador, o dono da casa, aquele que tem a palavra honrada, aquele que 

ameaça, velho, senhor, cuidadoso, de caráter viril e modesto, pai, marido.  

A presença da figura masculina no lar apresentado nas páginas dos livros é importante para 

que este tenha respeitabilidade, segurança e sustento. 
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Figura 12: “Dezembro” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 97 

Registro fotográfico: A autora. 
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Na figura anterior, vemos a imagem de um pai que conduz seu filho em um aparente 

passeio pela cidade. A função de “conduzir” o filho é também pontuada ao longo dos textos 

analisados. O pai, como uma figura que “sabe da vida”, que conheceu o mundo, ensina sempre o 

que compete ao filho: tornar-se uma pessoa de bom coração e obediente. Em uma passagem de 

Coração, o pai repreende o filho Henrique por ter se comportado mal, afirmando de forma 

pungente: “A tua palavra irreverente varou-me o coração como uma lâmina de aço” (DE AMICIS, 

1949, p. 38). Ainda em Coração, mais uma vez o pai exorta Henrique sobre a importância do 

trabalho do homem: “O trabalho não emporcalha. Nunca digas de um operário que vem do 

trabalho: “está porco”. Dize: “tem nas roupas os sinais e os indícios de seu trabalho” (DE 

AMICIS,1949, p. 67). Princípios morais como esse estão presente em outros textos, sempre 

enaltecendo-os como atitudes louváveis. 

Em outra passagem, vê-se novamente o agradecimento de um filho que louva o pai por tê-

lo ensinado a importância do trabalho, e que, com o exemplo de vida do pai, aprendeu a tomar 

decisões maduras: “Meu pae ensinou-me (...) a achar prazer na assiduidade do trabalho” 

(AURELIO apud BARRETO, s.d, p. 116). 

Desse modo, a figura paterna é aquela que ensina boas lições sobre a vida, como uma 

pessoa compreensiva, mas fica também a seu cargo, como o de todo homem digno e honrado, 

repreender seus filhos e corrigi-los. O estereótipo de pessoa brava não poderia ser deixado de lado. 

Uma passagem que ilustra tal característica pode ser observada em O remédio: 
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Figura 13: “Remedio” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 57 

Registro fotográfico: A autora. 
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Nessa passagem, a filha de um casal encontra-se adoentada. Enquanto a mãe se debruça 

sobre ela no berço, o pai conversa com o médico sobre a saúde da menina e recomenda, como 

tratamento, um determinado remédio. Entretanto, a menina “faz birra” para tomar o medicamento 

e o pai, como uma figura firme, faz a seguinte ameaça: “menina você apanha se não toma esse 

remédio” (BILAC, 1924, p. 57). Completando a análise da figura acima, pode-se observar que fica 

a cargo do pai conversar com o médico, enquanto a mãe acode a filha no berço. O marido, 

enquanto responsável pela casa e supostamente mais esclarecido do que a mulher devido à 

diferença no modo como se procedia a instrução do homem no começo do século XX, é o 

responsável por receber as informações e depois repassá-las para a esposa, que dará os devidos 

cuidados a sua filha.   

É importante ressaltar as menções à figura do pai são sempre acompanhadas de referências 

à sua profissão, como em Coração. As profissões dos pais são: vendedor de lenha, pedreiro, 

ferreiro, maquinista, comerciante, negociante, seleiro, carvoeiro, operário, soldado, serralheiro, 

porteiro, dono de mercearia, jardineiro e professor. Os filhos são identificados a partir da profissão 

do pai, uns mais ricos, outros mais pobres; porém, todos se mostram orgulhosos dos pais e das 

respectivas profissões. A exceção é a história de Precossi, no segundo capítulo, o filho do ferreiro 

que tem sérios problemas de alcoolismo. 

Diferentemente do modo como a mãe é apresentada, existem textos nos livros que são 

referências a histórias de vidas de homens mais velhos. Não fica claro, porém, se o personagem é 

pai de família. A relevância no modo como os homens são tratados pode ser justificada pela 

importância dada à figura masculina em uma sociedade que qualificava como superiores as 

atividades dos sujeitos desse sexo. 

Ao se falar nos filhos, este é o terceiro componente de família que mais aparece nos livros. 

Em uma presença que soma 55 vezes, os enunciados identificados foram: os queridinhos dos pais, 

a alegria da casa, a alma do pai, filho caro, anjo, menino honesto e digno, rapaz cheio de 

inteligência e boa vontade, inocente, tem lugar cativo no coração dos parentes e para eles são 

dadas atenção no que se refere a carinho, cuidado com a saúde, com bons modos, educação. 

O universo do filho homem está protegido por um lar harmonioso, com pais amorosos. Sua 

função na família é estudar para se tornar um bom sujeito: “É um ente novo, cuja índole vai 

preparar” (CASTILHO apud BARRETO, s.d, p.8). Para se formar um bom cidadão, é preciso que 

este frequente a escola, segundo os discursos dos livros. Em Coração, o principal ambiente onde 

se passam os acontecimentos é a escola. Em Poesias infantis a sala de aula e o mestre também 

estão presentes, ou seja, o estudo no mundo do filho. As brincadeiras, os passeios, animais de 
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estimação, os momentos de lazer envolvendo outros personagens, como avôs ao contar-lhes 

histórias, são também tratados como próprios do seu meio e modo de ser.  

Para os outros personagens são destinados o dever de cuidar da casa, sustentar a família. A 

diversão e o lazer ficam a cargo do filho; os pais até participam de momentos de descontração, mas 

esses momentos acontecem apenas na presença dos mesmos. Observou-se que a ideia de diversão é 

algo do universo infantil. O adulto não aparece em nenhum relato sem que esteja envolvido em 

trabalho, responsabilidades, repreensão, exceto quando aparece a figura dos avós. Os outros 

personagens adultos alegram-se em poder ter os filhos por perto, fortes, saudáveis e inteligentes.  
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Figura 14: “A Casa” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 124 

Registro fotográfico: A autora. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que o poema A casa faz referência a um espaço reservado à 

intimidade da família. Esse é um poema em que a mãe fala ao filho o quão importante é o amor 

deste pela casa em que nasceu, pois ali é o espaço em que ele deve ser feliz: “Como tudo é feliz no 

fim do dia, quando voltas das aulas e do estudo! Volta, quando tu voltas, a alegria!” (BILAC,1924,  

p.124). Assim pode-se inferir que há uma relação de felicidade atrelada ao filho.  

Na figura seguinte, do poema Meia Noite, pode-se supor que a mãe e o filho estão 

dialogando. A mãe, mais uma vez vestida elegantemente, encontra-se sentada em uma cadeira e à 

sua frente está o filho. O diálogo parece acontecer no quarto da criança, visto que o poema trata do 

medo do menino de dormir sozinho, pois está temeroso de que existam fantasmas e almas de outro 

mundo. A mãe, entretanto, convida-o a dormir e procura acalmá-lo, dizendo-lhe que não existem 

fantasmas e que almas dos que já morreram não voltam mais. Observa-se que a criança está vestida 

como um adulto em miniatura. Mais uma vez a criança aparece recebendo os cuidados da mãe. 

Isso pode remeter à imagem da infância como um período de fragilidade, que necessita de 

cuidados especiais e que, por isso, recebe da família toda a atenção necessária.  
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Figura 15: “Meia Noite” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 71 

Registro fotográfico: A autora. 
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 Também são muitos os enunciados que remetem ao filho, como os que estão apresentados 

no Quadro 3 e aparecem nos três livros. Nesse quadro também estão presentes enunciados que 

qualificam a mãe e o pai, os indivíduos que se fizeram presentes ao longo dos textos com mais 

frequência.  No Quadro 3 também é possível notar, mesmo sem uma análise quantitativa, que a 

mãe recebeu mais qualidades do que os outros sujeitos.  

 

Quadro 3: Enunciados que aparecem sobre os membros da família.  

Membros da família mais recorrentes 
no levantamento das fontes. 

Enunciados que categorizam os 
sujeitos 

 
 

Mãe 

Carinhosa, adorada, aflita, atividades na 
cozinha (prepara o almoço, alimenta as 
galinhas), carinho maternal, agradecida, boa 
delicada, acalenta, calor maternal, dá 
carinho, voz doce e tranquila, pobre mulher, 
boa, preza a pureza do amor conjugal, 
exemplo de docilidade, exemplo de 
paciência, exemplo de compaixão, exemplo 
de modéstia, que ensina as primeiras lições 
de Deus e seus mandamentos, querida 
esposa, braços que jamais se fecham. 

 
Pai 

 
 

Aquele que ameaça, pobre homem 
trabalhador, dono da casa, palavra honrada, 
o homem, senhor, cuidadoso, caráter viril e 
modesto, paterna prece, velho pai, marido, 
homem de coração. 
 

 
 
 

Filho 

Alegria, meigo e justo, menino que ainda 
não fala, luz da alma do pai, rapaz, filho 
meu, filho caro, anjo, pobre filho, 
senhorzinho, sorriso alegre, menino honesto 
e digno, rapaz cheio de inteligência e boa 
vontade, inocente, representam a nação, 
homenzinho. 
 
 

Fonte: A autora 
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3.2 OUTROS SUJEITOS: FILHA, NETO E AVÓS  

 

Como foi visto anteriormente, a filha, o neto e os avós, embora membros da organização 

familiar, têm uma presença tímida, mas não nula, e por esse motivo optou-se por apresentá-los 

separadamente neste subitem.  

A presença da filha, como pode ser observado no Quadro 2, foi contabilizada 10 vezes. 

Diferentemente do filho, esta não aparece descrita no ambiente escolar, pois sua figura está 

relacionada a situações de fraqueza, perigo, em momentos de divertimento ou admoestando o 

irmão mais novo, como no caso de Henrique. A figura abaixo mostra duas meninas, no momento 

de lazer, disputando uma boneca:  
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Figura 16: “A Boneca” 
Autor: Olavo Bilac 

Livro: Poesias Infantis 
Ano de publicação: 1924 
Localização: página 27 

Registro fotográfico: A autora. 
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 Os autores apresentam a figura feminina como um ser frágil e em um contexto em que 

não aparece a escola, o que pode ser interpretado como uma espécie de desvalorização da 

educação feminina. As meninas da Figura 16 aparecem brincando com uma boneca, o que também 

manifesta uma forma de lazer com característica de uma preparação para cuidados com o lar, um 

ensinamento importante que deveria ser transmitido às futuras mães. Dentre os enunciados 

utilizados para se referir às meninas, pode-se perceber que há uma semelhança com os que foram 

utilizados para se falar da mãe. Predicados como boa como a mãe, coração grande e gentil, amiga, 

noiva linda, linda menina, pequenina, boa, tolinha, meiga e querida foram notadas ao longo dos 

três textos. É interessante pontuar que, pela primeira vez, são atrelados à figura de algum sujeito da 

família enunciados que se remetem ao casamento. Ao nomear a filha como “noiva linda”, sugere-

se que a mesma estava se preparando para o matrimônio.  

 O universo do brincar parece pertencer aos netos, que recebem enunciados como: 

adorados, queridos, inocentes, clarão da esperança, benção de Deus, são os que trazem a felicidade 

aos avôs. Os avós são apresentados como personagens cansados da vida, que passam os dias 

sentados contando história a seus netos. Eles parecem não ter nenhuma função social na dinâmica 

familiar a não ser distrair os pequenos adoráveis. Nas figuras em que estão representadas a 

imagens do avô e da avó é possível perceber um estereótipo que remete a pessoas bem idosas, 

fracas e sem alegria.    

Na sociedade apresentada pelos três autores, a vida privada da família acontece 

principalmente em casa, espaço em que manifestações de carinho, transmissão de valores e 

preceitos religiosos são passados de pai para filho. Assim como aconteceu na Europa oitocentista, 

a família passou a se reunir em casa. O espaço doméstico passou a ser considerado um lugar de 

descanso e de momentos de intimidade.  As crianças receberam lugar específico, o casal passou a 

realizar suas relações sexuais separadamente e o momento de refeições passou a ser considerado 

momentos consagrados aos familiares. 

            Essa dinâmica chegou ao Brasil e, no que se refere aos modos de agir, os intelectuais, 

portadores dos discursos aceitos socialmente, estabeleceram normas de conduta para guiar a 

família nos preceitos religiosos e jurídicos.  

Coube à família brasileira acomodar-se aos padrões estabelecidos, principalmente com o 

processo de urbanização e industrialização ocorrido no século XX. Assim, a família passou a se 

constituir como uma organização nuclear, cuja função reprodutiva dá lugar agora a um conjunto de 

pessoas que vivem não mais unidas apenas por laços consanguíneos, mas também por se 
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considerarem afetuosamente. “A saída da mulher para o mercado de trabalho, a educação dos 

filhos, a impessoalidade nas relações sociais, o controle da natalidade e o enfraquecimento dos 

laços de parentescos” (TERUYA, 2000, p. 10) podem ser apontados como característica de uma 

formação de uma família moderna.  

 Moderna em conceito, mas arcaica na prática, pois ainda perduravam no ideário brasileiro 

costumes da época da chegada da família real ao país. Assim, a moral patriarcal se manteve, 

impondo questões de respeitabilidade como o tabu da virgindade no caso das mulheres, a virilidade 

do homem e a submissão de todos os membros da família perante seu papel social estabelecido 

dentro dos lares.   

 Entende-se que esses conceitos de família afirmam sua função formadora da nação 

juntamente com a escola, pois, como observa Cunha (2000), essas duas instituições têm um caráter 

educacional, próprio de cada uma, e também uma missão em comum: conduzir os sujeitos para a 

vida em sociedade. Trata-se de duas instituições sociais que gravitam em torno do mesmo objetivo: 

educar o indivíduo e inseri-lo na sociedade. A escola assumiu, então, o papel de complementar a 

educação iniciada nos lares. Vê-se, então, a possibilidade de justificativa de ambas instâncias 

estarem próximas desde o século XVII, “quando a escola foi pensada como agência de apoio à 

família” (CUNHA, 2000, p. 477).  

 A partir dos pressupostos teóricos aqui apresentados, pode-se afirmar que o termo “família”, 

neste estudo, tem relação com um grupo conjugal, um grupo de sujeitos que habitam o mesmo 

lugar, com uma relação de sentimento e de sangue. Uma organização em torno da criança, da 

educação do filho, da função do homem e da mulher estabelecida para que o lar viva em harmonia 

e assim, consequentemente, a nação caminhe dentro dos desígnios da época, isto é, para o 

progresso, a saúde e a vida moralmente civilizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Conforme se propôs, este trabalho procurou apresentar e analisar os discursos sobre a 

família veiculados em três livros destinados aos estudantes do ensino primário em Minas Gerais 

nos anos 1920.  

Ao longo da colonização até os anos 1920, houve no país significativas mudanças no 

cenário político, econômico e cultural. Os costumes, a dinâmica dos modos de vida entraram num 

ritmo de mudanças, porém a concepção de família que aparece nos livros analisados traz um viés 

conservador, como se esperasse dessa instituição uma espécie de garantia para o equilíbrio da 

sociedade. Esta, por sua vez, não apresenta formas estáticas, posto que se organiza e se reorganiza 

de formas distintas. A família, também, passou e passa por mudanças. As relações entre seus 

membros não se restringem aos laços sanguíneos, pois muitas modalidades de ligações afetivas e 

de contratos sociais encontram espaço para se constituírem de acordo com interesses variados. No 

caso das questões de gênero, por exemplo, na constituição familiar, nota-se que a mulher teve sua 

função social ampliada. No decorrer do século XX, seu meio de circulação e atuação não se 

restringiu somente ao domínio do lar e à preocupação com a educação dos filhos. Esse é um dos 

muitos exemplos de que a dinâmica social caminha a passos largos, nem sempre se adequando a 

imposições dos padrões estabelecidos socialmente.  

Diante da multiplicidade de discursos sobre esse tema, o que interessou a este trabalho não 

foi fragmentá-los em tópicos distintos. Pelo contrário, o interesse consistiu em apresentar o 

universo familiar para além do que está posto de modo convencional, como modelo universal e 

único, ou seja, uma organização social unida por laços consanguíneos e estabelecida por uma 

hierarquia entre pai, mãe e filhos. Diferentemente da aceitação desse modelo, pretendeu-se mostrar 

formas diversificadas de existência e configuração familiar que se apresentaram no Brasil desde os 

anos da colonização até a década de 1920, englobando suas adaptações em tempos e espaços 

diferentes. Com isso, é possível notar as mudanças, ao longo dos anos, da  configuração da família 

brasileira, que, ao se reorganizar, modifica-se e procura se adequar às situações sociais, religiosas, 

jurídicas e políticas, constituindo um panorama abrangente de mudanças culturais que nem sempre 

são consideradas relevantes para pesquisar. 

      Pode-se afirmar que, atualmente, a constituição e configuração da família parece algo 

sólido, como uma instituição duradoura, inquestionável por conta de seus laços de sangue. Uma 

definição presente em um dicionário da época da década de 1920 apresenta a família da seguinte 
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forma: “O pai, a mãe e os filhos, e mais pessoas do mesmo sangue, vivendo em comum: família 

numerosa. Pessoa do mesmo sangue, vivendo ou não em comum” (DICCIONÁRIO, s.d., p.475). 

      Com isso, deliberada ou inadvertidamente, são deixadas de fora configurações familiares 

de muitas outras formas, tais como: mães ou pais solteiros, separados, uniões não legalizadas, 

filhos adotivos, entre muitas outras formas possíveis de formação de família presentes há muitos 

séculos na sociedade. Além disso, a forma de família mais que produzida, desejada de uma 

correção nos modos de convivência entres os sujeitos que procuram alguma forma de união mais 

íntima, aproxima-se ou se associa à escola, no intuito de moldar a sociedade para instaurar um 

pretenso convivo harmonioso de hábitos civilizados. Mas será que, alguma vez, em algum lugar 

isso foi possível? Foucault (2008) nos exorta a questionar e a desconfiar, a priori, de tudo que é 

dado e pensado como pronto:   

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

 
 

      Percebe-se que os discursos sobre a família, tanto o moral, quanto o religioso e o do Estado, 

caminham na mesma direção, idealizando uma forma de organização familiar que nem sempre é a 

existente. É possível afirmar que, ainda hoje, a família brasileira é bombardeada por esses 

discursos. Entretanto, é preciso questionar a eficácia desses discursos, uma vez que o conceito de 

família não se refere apenas a um pai, uma mãe e filhos. Há uniões homossexuais, avós que 

cuidam de seus netos, relacionamentos bígamos, etc., e, assim, as múltiplas possibilidades de 

relações entre as pessoas vão constituindo a família brasileira. No entanto, isso não significa que se 

está configurando a nova família brasileira porque, pelo que foi mostrado, o que parece prevalecer 

é a heterogeneidade dessa organização desde tempos passados.  

      Pretendeu-se mostrar neste trabalho como os discursos sobre a família eram apresentados e 

disseminados na sociedade brasileira, principalmente em Minas Gerais, e em que medida diziam 

respeito à constituição de um ideário de família em livros escolares indicados em regulamentos de 

ensino da reforma Francisco Campos. 

      Apesar dos livros aqui selecionados publicarem por vezes contos, poemas, histórias de 

vários tipos, percebeu-se que, a cada leitura feita, era notado uma admoestação, um conselho, uma 

advertência, que, mesmo não sendo diretamente relacionada à família, fazia referência a uma forte 

prática social moral em vigor na época analisada. Esses textos, considerados aqui também como 
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textos instrutivos, faziam circular saberes e estabeleciam padrões de conduta e de comportamento. 

Verificou-se, então, que esses textos, carregados com tais propósitos, além de oferecerem a 

possibilidade do ensino da leitura, pretendiam, através dos discursos, oferecer subsídios para 

organizar e progredir a nação, partindo de costumes de centros urbanos inspirados, principalmente, 

em modelos trazidos da Europa. 

Na realidade, o conceito de família é definido por diversas instituições que se ocupam em 

produzir enunciados a este respeito. Como uma das mais importantes instituições com essa 

finalidade, há que se destacar a escola, com seus materiais de ensino. Dentre eles é possível 

nomear os livros como um suporte de verdade ao assumir uma posição de destaque, na tentativa de 

ocupar um espaço de poder que legitime seu discurso e, a partir daí, elaborar enunciados e tentar 

colocá-los em difusão na sociedade.  

A partir dos vários estudos sobre a família, percebeu-se que se trata de uma criação do 

desejo e do imaginário humano e de sua cultura, e não um objeto concreto, palpável. Ao se 

entender a família como uma configuração fruto de uma relação biológica, corre-se o risco de 

empobrecer a investigação, pois, como já foi explicitado anteriormente, família não pode ser 

definida unicamente a partir dos laços consanguíneos. Por outro lado, não se pretendeu neste 

trabalho apontar para um conceito novo ou mais adequado sobre o que é ou o que deve ser a 

família. É preciso também levar em conta as formas convencionais de definição e formação 

familiar que circulam amplamente na sociedade, entre as quais aquelas defendidas pelas 

instituições religiosas.  

Ao lançar mão da historiografia, tem-se uma visão ampliada das variadas formas de 

abordagens sobre o tema. A família é uma maneira de ordenar a vida social, o que promove 

ininterruptamente uma série de conjuntos e valores que marcam características singulares da 

cultura que gira em tordo dela. A família existe na diversidade, na transformação.  
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